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Tym razem nie samotnie,
a wiêksz¹ grup¹ zapaleñców, wy-
kupujemy wycieczkê do Egiptu.
Tak jest po prostu taniej. 1500 z³
wystarczy, by pokryæ koszty trans-
portu, wy¿ywienia i zakwaterowa-
nia w luksusowym hotelu na ca³y
tydzieñ. Niestety, zanim wyruszy-
my w podró¿, ka¿dy g³ówkuje jak
zmieœciæ siê w limitowanych 20 ki-
logramach baga¿u ze sprzêtem do
nurkowania, kamer¹, aparatem,
kosmetykami i wieloma innymi
niezbêdnikami. Czasami padaj¹
pomys³y, które nas rozbawiaj¹.
Wyobra¿amy sobie jak bêdziemy
wygl¹daæ w przebraniu p³etwonur-
ka w samolocie obni¿aj¹c tym sa-
mym ciê¿ar naszego baga¿u g³ów-
nego. Obcis³a pianka uwydatnia-
j¹c to i owo, maska, fajka, a mo¿e
i p³etwy. Niczym kosmici korzysta-
j¹cy z publicznych œrodków trans-
portu. Nie zawsze dobrym wyjœciem
okazuje siê upchanie niezbêdnej
nadwy¿ki w baga¿u ¿ony – tam ju¿
dawno nie ma miejsca. Jedyne wyj-
œcie: minimalna iloœæ ubrañ, kilka
t-shirtów, spodenki i klapki.

Tak wiêc, wyposa¿eni w niezbêd-
ne minimum ruszamy do Warsza-
wy. Po kilku godzinach jazdy, wcze-
snym rankiem przemykamy do hali
odlotów pozostawiaj¹c wszystkie
cieplejsze ubrania w samochodzie.
Odprawa, ostatnie zakupy w stre-
fie wolnoc³owej i wzbijamy siê
w powietrze przez zachmurzone
niebo zalegaj¹ce nad stolic¹. Po kil-
ku minutach jesteœmy na wysoko-
œci 8 kilometrów. Na zewn¹trz –
48oC. Pada sygna³ – mo¿na odpi¹æ
pas – i tu fenomen lotów pasa¿er-

skich. Wszyscy podnosz¹ siê
z miejsc, by stan¹æ w kolejce do to-
alety. I tak, je¿eli masz miejsce przy
przejœciu mo¿esz byæ pewien kon-
taktu wzrokowego z brzuchem,
pêpkiem, torebk¹ lub paskiem nie-
cierpliwie tuptaj¹cego pasa¿era.
Atmosfera jeszcze siê zagêszcza, gdy
uwolnieni od zbêdnego balastu
turyœci, przeciskaj¹ siê w w¹skim
przejœciu próbuj¹c omin¹æ oczeku-
j¹cych. Wtedy tylko dobry humor
mo¿e nas uratowaæ – patrz¹c jak
roœli faceci z pokaŸnymi brzucha-
mi niczym baletnice wspinaj¹ siê
na palach, by unikn¹æ kontaktu
ze swoj¹ kopi¹.

My równie¿ nie marnujemy cza-
su i integrujemy siê z nasz¹ grup¹.
Bo czas zacz¹æ przeciwdzia³aæ „ze-
mœcie Faraona”, która trapi tury-
stów przyje¿d¿aj¹cych do Egiptu.
To zatrucie zwi¹zane ze zmian¹ flo-
ry bakteryjnej mo¿e okazaæ siê przy-
pad³oœci¹, która zniweczy najpiêk-
niejsz¹ przygodê. A je¿eli Faraon
zacznie urzêdowaæ w naszych jeli-
tach, oddamy wszystko za to, by
nie straciæ toalety z oczu. Jest kilka
zasad, które warto przestrzegaæ, by
cieszyæ siê zdrowiem w tym piêk-
nym kraju: unikaæ surowych wa-
rzyw i owoców (chyba, ¿e mamy
mo¿liwoœæ ich sparzenia lub choæ-
by umycia przegotowan¹ czy mi-

neraln¹ wod¹), nie piæ wody nie-
przegotowanej, nie piæ napojów
z lodem, unikaæ twarogów, dese-
rów. A co warto. Warto po ka¿dym
posi³ku wypiæ 50-tkê czystej wód-
ki, a dzieciakom nie ¿a³owaæ coli.
Sprawdzi³em ju¿ kilka razy ten sys-
tem, nie tylko w Egipcie – to dzia-
³a. A tym, których mimo wszystko
dopad³ Faraon, polecam kupiony
na miejscu Antinal – taka koñska
dawka naszego Nifuroxazydu.

Cztery godziny lotu mijaj¹, gdy
pod nami ukazuje siê Afryka i roz-
leg³a delta najd³u¿szej rzeki œwiata.
Nil i ziemie do niego przylegaj¹ce
to zaledwie 3 procent powierzchni
pañstwa, reszta na wschód i zachód
od rzeki to pustynia – Arabska
i Libijska. Widaæ, nie przeszkadza-
³o to staro¿ytnym Egipcjanom
w stworzeniu jednej z najwspanial-
szych cywilizacji. Pod nami Kair, ha-
³aœliwa i gwarna stolica Egiptu,
a zarazem najwiêksza metropolia
Afryki. Nieco dalej Giza i jej nie-
zwyk³e grobowce, po³yskuj¹ce
w s³oñcu niczym sto¿kowe klocki
ustawione przez dziecko. Ma siê
jednak wra¿enie, ¿e Cheops, Che-
fren i Mykerinos, potê¿ni w³adcy
staro¿ytnego Egiptu z rozmys³em
postawili swoje piramidy w³aœnie tu
na rozleg³ym p³askowy¿u, by bo-
ska si³a uczyni³a ich wiecznymi.

Wydaje siê, ¿e wystarczy tylko wy-
stawiæ rêkê, by dosiêgn¹æ z pok³a-
du Boeinga dzie³a sprzed kilku ty-
siêcy lat.

Lecimy dalej na po³udnie, upar-
cie wypatruj¹c kolejnych piramid.
Niestety tylko cienka smu¿ka Nilu,
niczym kwiat z d³ug¹ nó¿k¹ po³o-
¿ony na pustynnym tle, urozma-
ica widoki. Nie myli³ siê Herodot
nazywaj¹c Egipt darem Nilu. Ten
pustynny kraj w pó³nocno-wschod-
niej Afryce jest w³aœciwie nad-
rzeczn¹ oaz¹, skupion¹ wokó³
¿yciodajnej rzeki.

Gdzieœ w dole mijamy wspania-
³oœci Luksoru, Karnaku, Edfu.
W koñcu samolot zaczyna siê prze-
chylaæ, a za oknami ukazuj¹ siê tur-
kusowo-granatowe wody Morza
Czerwonego, którego bia³e ba³wa-
ny rozbijaj¹ siê o pustynne wybrze-
¿e. L¹dujemy w Marsa Alam na wy-
brze¿u Morza Czerwonego. Wita
nas gor¹cy wiatr i zimny celnik,
który bez za¿enowania wymusza
dodatkowe dolary za wizê. Wska-
kujemy w poœpiechu do autobu-
su, gdzie klimatyzacja ³echce nasze
twarze i ruszamy do hotelu. Za
oknami, z jednej strony nieskoñ-
czonoœæ piasków, z drugiej ciemny
b³êkit Morza Czerwonego. Po kil-
kudziesiêciu minutach jesteœmy na
miejscu. Elegancki, przestronny

B³êkit Morza CzerwonegoMarsa Alam – Egipt
Czasami warto pos³uchaæ znajo-mych i przyjació³. Przewartoœcio-waæ swoje spojrzenie na podró¿e.Zapomnieæ o niezwyk³oœciachludzkich dokonañ, wspania³ychbudowlach, wielowiekowej historiii wyruszyæ tam, gdzie przyroda tyl-ko dla wybranych ukazuje swojepiêkno. W miejsca gdzie dawkaadrenaliny miesza siê z narko-tyczn¹ eufori¹ a otaczaj¹cy œwiatdos³ownie i w przenoœni zapieradech. Wyruszamy do Egiptu, by za-nurzyæ siê w b³êkicie Morza Czer-wonego i spojrzeæ na fenomenpodmorskich raf.

�Egipskie wybrze¿e Morza Czerwonego

⊳Barwny œwiat rafy�Ustniczki – zawsze w parach
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hotel, w kszta³cie ³uku, poœrodku
basen, czyste pokoje z widokiem
na morze, to jest to. S³oñce szybko
zachodzi. Oko³o 17.00 miejscowe-
go czasu robi siê szaro i ch³odno,
wzmaga siê wietrzyk. Siadamy
w drink barze i planujemy jutrzej-
szy dzieñ.

Nastêpnego dnia rano ob³ado-
wani sprzêtem wyruszamy pla¿¹
w stronê naszego Centrum Nur-
kowego. Przed nami kilka muro-
wanych domków, witaj¹cy nas in-
struktor (ksywka Kura) i ca³y nur-
kowy rytua³. Nurkowanie to jeden
z tych sportów, w których 90% cza-
su spêdza siê poza wod¹. Ca³odnio-
we nurkowanie to tylko dwie go-
dziny spêdzone pod wod¹. Pozo-
sta³y czas to przygotowanie sprzê-
tu, uk³adanie, transport na miej-
sce nurkowe, omówienie nurkowa-
nia, zak³adanie sprzêtu, konieczne
przerwy pomiêdzy zanurzeniami
i tak dalej a¿ do wieczora. Jednak te
dwie magiczne godziny w g³êbi-
nach, wynagradzaj¹ wszystkie wy-
rzeczenia i niedogodnoœci, unosze-
nie siê w bezkresie b³êkitu, pomiê-
dzy niezwyk³ym cudem natury ja-
kim s¹ rafy, to doznanie którego
nigdy siê nie zapomina.

Nurkowaæ mo¿e ka¿dy, niezale¿-
nie od wieku, lecz pamiêtajcie: nie
wtedy, gdy ma siê katar. Nie jest to
tak¿e sport dla osób, które maj¹
problemy z uszami i boj¹ siê wody.
Kto zamierza uprawiaæ nurkowa-
nie, powinien ukoñczyæ kurs fir-
mowany przez jedno ze stowarzy-
szeñ nurków. A uprawnienia to nie
tylko plastikowa karta, któr¹ mo-
¿emy pochwaliæ siê przed znajomy-
mi. To nasza œwiadomoœæ i bezpie-
czeñstwo zdobyte pod okiem in-
struktora. I nie dajmy siê zwieœæ licz-
nym firmom dzia³aj¹cym nad Mo-

rzem Czerwonym, ¿e kilkunasto-
minutowy „niby kurs” pozwoli
nam bezpiecznie podziwiaæ cuda,
które skrywa natura w g³êbinach.
Widzia³em nieraz sytuacje, kiedy
turyœci przecenili swoje mo¿liwo-
œci. A konsekwencje zniechêci³y ich
na zawsze do nurkowania. Doœæ
tych przestróg. Nurkowanie to nie-
zwyk³e doznania, kiedy adrenalina
i endorfina atakuj¹ nasze cia³a.
Woda jest 780 razy gêœciejsza ni¿
powietrze. Jej wielokrotnie wiêksza
lepkoœæ i gêstoœæ daje mo¿liwoœci
poruszania siê niczym w innym
wymiarze, cia³o staje siê lekkie, po-
zbawione ciê¿aru. Przedmioty ogl¹-
dane pod wod¹ wydaj¹ siê wiêksze
i bli¿sze ni¿ s¹ w rzeczywistoœci,
dziêki czemu, ryby to nie zawsze
ludojady. Niezwyk³e wra¿enia cze-
kaj¹ na ka¿dego, kto zdecyduje siê
zajrzeæ choæby kilka metrów pod
wodê. Tak wiêc ostatnie sprawdze-
nie sprzêtu, mocne spod serca
spluniêcie w maskê (dla dociekli-
wych – to najlepszy sposób zapo-
biegaj¹cy parowaniu maski),
i z 30-kilogramowym ciê¿arem
idziemy do wody. Automat odde-
chowy do ust. Pierwszy g³êboki
oddech i powoli stajemy siê coraz
l¿ejsi. Kilkunastokilogramowy o³o-
wiany balast, zaczyna nas stabilizo-
waæ, b¹belki ³askocz¹ policzki, pian-
ki przesi¹kaj¹ wod¹, by po chwili
poczuæ b³ogie ciep³o ogrzanej
wody. Po kilku minutach zapomi-
namy o wszystkim, gdzieœ pozostaj¹
problemy, a my jesteœmy tutaj
w raju podwodnego œwiata. Kolo-
rowe ryby ocieraj¹ siê o nasze rêce,
z zaciekawieniem spogl¹daj¹c na
nieznany im gatunek, jakim jest
rasa ludzka. A my podziwiamy ich
niezwyk³e kszta³ty, barwy i zacho-
wania. Gdzieœ przy dnie niczym

�Bogactwo podwodnego ¿ycia.
motyl szybuje jadowita skrzydlica.
GroŸnie wygl¹daj¹ca murena, jak
wielki w¹¿ wychyla siê ze ska³. War-
gacz uszczypuje kawa³ki korali, za-
kochane ustniczki z wysuniêty-
mi pyszczkami przemykaj¹ w pa-
rach, a kolorowe b³azenki chowaj¹
siê w ukwia³ach. A wszystko to za-
topione w podwodnym ogrodzie,
pe³nym barwnego ¿ycia. Kolejne
zdjêcia, za ka¿dym skalnym nawi-
sem zapieraj¹ce dech widoki. A czas
ucieka. Musimy jednak pamiêtaæ,
¿e jesteœmy w obcym i wrogim dla
ludzi œrodowisku. Sprawdzamy ma-
nometry – g³êbokoœæ, zu¿ycie po-
wietrza. Przeciêtny p³etwonurek-
amator nie powinien zapuszcza siê
g³êbiej ni¿ 15-20 metrów. I nie ma
wiêkszej potrzeby. Tutaj œwiat jest
bajecznie kolory, bogaty w rozma-
ite gatunki ryb, polipów i innych
morskich stworzeñ. G³êbiej nawet
najbardziej przeŸroczyste morze
staje siê zupe³nie czarne i nieprzy-
jazne niczym przestrzeñ kosmicz-
na. Co 10 metrów ciœnienie wzra-
sta o jedn¹ atmosferê. Na g³êboko-
œci 20 metrów na nasze cia³o woda
napiera z si³¹ 3 atmosfer. Cz³owiek
odczuwa to we wszystkich czêœciach
organizmu wype³nionym powie-
trzem: p³ucach, zatokach, uszach,
a nawet zêbach. Przedmuchiwanie
uszu likwiduje ból spowodowany
ró¿nic¹ ciœnieñ. Za wyrównywanie
ciœnienia w p³ucach odpowiada re-
duktor dozuj¹cy powietrze z butli.
Jednak w trakcie zanurzania siê
azot obecny w powietrzu rozpusz-
cza siê w tkankach p³etwonurka
w iloœciach tym wiêkszych, im d³u-
¿ej i g³êbiej nurkuje. Zbyt szybki
powrót na powierzchniê mo¿e
spowodowaæ utworzenie siê we
krwi pêcherzyków azotu i tak
zwan¹ chorobê dekompresyjn¹.

Podczas g³êbokiego nurkowania
azot mo¿e te¿ dzia³aæ na psychikê
nurka, powoduj¹c tzw. narkozê azo-
tow¹. Spada wówczas zdolnoœæ lo-
gicznego myœlenia, wyd³u¿a siê czas
reakcji, a nurek zachowuje siê jak
odurzony, czego jesteœmy dobitnym
przyk³adem wracaj¹c do hotelu.
Bawi nas wszystko. Œwiat ze wszyst-
kimi swoimi wadami jest dla nas
piêkny i ekscytuj¹cy. A ka¿dy, na-
wet mierny dowcip, wyzwala nie-
pohamowany wybuch œmiechu.

I tak przez kolejnych kilka dni.
Ka¿de nowe miejsce nurkowe jest
inne. Pojawiaj¹ siê jaskinie, groty,
¿ó³wie i ukoronowanie nurkowe-
go wtajemniczenia w Morzu Czer-
wonym, ociê¿a³y i ³agodny diugoñ.
Zagro¿one wyginiêciem krowy
morskie z rodziny Syren, pas¹ce siê
na podwodnych ³¹kach. Tym razem
szczêœcie sprzyja³o zachodnim
emerytom, zaopatrzonym w zabaw-
kowe maski, którzy wyruszyli na
p³yciznê tu¿ przy swoim hotelu.
Mo¿e innym razem, nam dopisze
szczêœcie?

Wieczorem ch³oniemy egipsk¹
kulturê, spogl¹daj¹c na odziane
w hid¿aby kobiety zanurzaj¹ce siê
w hotelowym basenie, mê¿czyzn
pal¹cych aromatyczn¹ sziszê i dzie-
ci radoœnie pluskaj¹ce w wodzie.

Tak mijaj¹ kolejne dni. A my
nadal nie mo¿emy nasyciæ siê wi-
dokiem podwodnego œwiata. Przy
wyjeŸdzie wiemy tylko jedno.
Szczêœliwe s¹ nasze Panie, zachwy-
cone pal¹cym s³oñcem, œwiatem
egipskich bazarów i b³ogim leni-
stwem, jakie oferuje ten piêkny
i jak¿e przyjazny turystom Egipt.

�Makrele – niczym podwodni rycerze fil-truj¹ plankton.

�P³aszczka – Ogoñcza niebieska. Nakoñcu d³ugiego ogona znajduj¹ siê dwakolce jadowe. �Rafa znikaj¹ca w g³êbinach


