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Z okazji trzydziestolecia Kraba ukazał się 
specjalny numer gazetki klubowej 
Krabspektywy, reaktywowanej na tę okazję po 
pewnej przerwie. W numerze tym została 
spisana historia klubu, tych właśnie trzydziestu 
lat. Jeśli czytacie obecnie drodzy Krabowicze 
historię klubu na naszej stronie WWW, to lata 
1964-1994 pochodzą właśnie z owej publikacji. 
Gdyby nie tamte Krabspektywy, moglibyśmy 
teraz jedynie podpytywać starszych 
Krabowiczów o te lata. Kolejnym kronikarzem 
został Piotr Jarocki „Małysz”, który spisał „z 
głowy” lata 1995-2004. I znów bez niego 
trudno byłoby teraz te lata odtworzyć. Później 
już kolejne zarządy dbały o utrwalanie historii klubu.

Dysponujemy teraz środkami technicznymi, o których autorzy 
Krabspektyw mogli tylko marzyć. Edytory tekstu, drukarki 
laserowe, Internet, fotografia cyfrowa. Wstyd byłoby nie 
kontynuować dzieła naszych poprzedników.

Dotąd było o historii, ale nie chodzi o to, żeby klubowa gazetka 
kojarzyła się z pokrytymi pajęczynami archiwami historycznymi. 
Piszmy o tym co aktualnie robimy, co się dzieje, co nas interesuje. 
Kronika klubu powstanie niejako przy okazji.

Po 20 latach od ostatnich Krabspektyw, do 
Waszych rąk trafia więc nowa gazetka klubowa - 
KrabOn. Co w numerze? Dużo o freedivingu, ale 
nie mogło być inaczej - ostatnie miesiące i cały 
ubiegły rok obfitowały w wydarzenia związane z 
tym rodzajem nurkowania. Relacjonujemy więc 
jedne z zawodów oraz kurs instruktorów 
freedivingu. Ale sięgamy też do wydarzenia z innej 
dziedziny - do udziału Krabowiczów w 
podwodnych badaniach archeologicznych. 
Relacjonujemy również wydarzenia z bieżącego 
roku - to między innymi kolejne punkty obchodów 
50-ciolecia - rozpoznacie je po logo jubileuszu. Z 
tej okazji spoglądamy wstecz - co działo się w 

Krabie 10 lat temu. I na deser: wywiad z Romanem Walczykiem - 
twarzą i współtwórcą krabowego freedivingu.

Zapraszam do lektury, ale jeszcze goręcej zapraszam do 
współtworzenia Krabona.

Tomasz Tatar
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W tym roku w ramach 22. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy nasz klub zorganizował nurkowanie 
zapoznawcze na basenie. Akcja odbyła się w niedzielę 12 
stycznia 2014 roku na basenie TS Wisła. Na umówioną 
wcześniej godzinę przychodzili chętni, słuchali omówienia 
sprzętu i najważniejszych zasad po czym instruktor 
zabierał osoby po kolei na podwodną wycieczkę.

Klub zapewnił cały potrzebny sprzęt - butle, skafandry, 
balast itd. Członkowie klubu udostępnili swoje maski i 
płetwy. Uczestnicy nurkowań musieli mieć tylko strój 

kąpielowy i ręcznik. W zamian za nurkowanie wrzucali datki 
do oficjalnej skarbonki Orkiestry - wedle uznania, ale co 
najmniej 20 zł.

Nurkowania odbywały się równolegle na dwóch torach 
pływackich. Zmieniając się, nurkowania prowadziło w sumie 
ośmiu instruktorów, a przy pobieraniu sprzętu, zakładaniu 
skafandrów, wyjmowaniu butli z wody pomagało liczne 
grono Krabowiczów.

Z możliwości zanurkowania na basenie skorzystały 43 
osoby. Każdy na pamiątkę dostał dyplom poświadczający 
odbycie nurkowania. Do skarbonki zebraliśmy 1417 zł i 23 
gr. Mamy nadzieję, że debiutantom spodobało się 
nurkowanie i wrócą do Kraba na kurs!
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KRAB DLA ORKIESTRY
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W czerwcu 2013 roku Akademicki Klub 
Podwodny Krab uczestniczył w 
wykopaliskach archeologicznych u 
wybrzeży Chorwacji. W wyprawie wzięło 
udział dwóch członków klubu:  
Bartosz Pankowski (archeolog, instruktor 
archeologii podwodnej KDP CMAS, 
wiceprezes ds. technicznych AKP Krab) 
oraz Artur Król (instruktor KDP/CMAS **).

Kontakt z Chorwatami Bartek nawiązał 
jakiś czas temu i dzięki temu zostaliśmy 
zaproszeni do współpracy. Projekt ten 
jest dość wysokiej rangi, toteż 
początkowo nie widziałem się (w 
przeciwieństwie do Bartka, zawodowego 
archeologa) w międzynarodowym 
zespole naukowców. Ostatecznie dałem 
się przekonać i wyruszyłem by nauczyć 
się czegoś nowego. Nie bez znaczenia 
był też fakt, iż miała to być wyprawa 
przez duże "W". 

Prace badawcze w miejscu, do którego 
wyruszyliśmy dotyczą - już od wielu lat - 
weneckiej galery handlowej z XVI w. Statek ten zatonął nieopodal 
małej wysepki Gnalic, transportując zaopatrzenie do haremu 
sułtana. 

Wrak jest potężny, nadal większa jego część spoczywa uwięziona 
pod powierzchnią dna i gdy nie są prowadzone na nim prace, 
przykrywany zostaje warstwą piachu.  Pomimo tego, iż od lat 
60-tych wydobyto już z niego wiele cennych zabytków, to nadal nie 
wiadomo jaką tajemnicę skrywa pod pokładem. 

Co roku, w badaniach biorą udział zespoły z różnych krajów. W 
czerwcu w skład grupy weszli: Chorwaci, Portugalczycy, 
Amerykanie, Japończyk, Francuz oraz Kraby. Chorwaci związani z 
pobliskim University of Zadar a pozostali (za wyjątkiem Francuza) 
z INA/Texas A&M University. Od lat kierownikami całego 
przedsięwzięcia są dr Irena Radić Rossi oraz dr Filipe Castro. Dr 
Castro to ciekawa osoba: tryskający humorem, emanujący 
niespożytą energią Portugalczyk, chętnie dzielący się wiedzą. 
Poprowadził dla nas kilka interesujących wykładów i udostępnił 
ciekawe materiały naukowe. 

Wszyscy mieszkaliśmy w miejscowości Biograd, w apartamentach 
należących do bazy nurkowej wspierającej projekt badawczy. Nie 
musieliśmy się martwić ani o zakwaterowanie, ani o wyżywienie, 
wszystko zapewniali gospodarze. 

Każdy dzień spędzaliśmy na pokładzie statku (od rana do 
późnego popołudnia). Kapitanem statku był prawdziwy wilk 
morski, człowiek grubo po sześćdziesiątce, niewielkiej postury, 
zdolny do przenoszenia mojego zestawu butlowego (ważącego 
około 35 kg) pod pachą :-) 

Wykonywaliśmy po 2 nurkowania dziennie. Na statku zawsze była 
odpowiedzialna osoba za prowadzenie chronometrażu i 
wspieranie nurków, ktoś inny przygotowywał posiłki i zmywał. 
Nurkowania wykonywaliśmy na głębokościach od 25 do 28 
metrów, z czasem dennym od 20 do 28 minut. Przystanki 
dekompresyjne były z góry narzucane przez kierownika, co nie do 
końca nam się podobało, gdyż na temat dekompresji mieliśmy 
swoje wyrobione zdanie i wykonywaliśmy ją bezpieczniej ;) Inne 
mieliśmy podejście do planowania nurkowań i bezpieczeństwa, ale 
ostatecznie jakoś udało się nam dogadać. Parokrotnie też 
przysłużyliśmy się swoją wiedzą na temat nurkowania jak i samego 
sprzętu. Niestety w sprawie kiepskiego stanu sprężarki, ostrzeżeń 

GNALIC 2013 - BADANIA ARCHEOLOGICZNE

ARTUR KRÓL
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Bartka nie wzięli pod uwagę, doszło więc do zanieczyszczenia 
powietrza w butlach i pęknięcia bloku silnika.

Pierwsze zejście na wrak wykonaliśmy w towarzystwie dr. Castro, 
który zapoznał nas ze stanowiskiem. Ujrzeliśmy płaskie 
piaszczyste dno, rozciągniętą linkę określająca rozmieszczenie 
wraku, kilka desek i mnóstwo ołowianych stożków. Pierwsza moja 
(laika) myśl: gdzież ten okazały XVI-wieczny wrak wyładowany 
cennymi artefaktami?! 

Przez kolejne dni na stanowisku instalowano kratownicę mającą na 
celu podzielenie obszaru na sektory badawcze, zainstalowano 
eżektory. Pierwszym zadaniem jakie przydzielono nam było 
oczyszczenie stanowiska z setek kilogramów ołowianych stożków, 
podniesienie ich z dna i wydobycie na statek – operacja trwała 
kilka dni. Finalnie cały ten ołów trzeba było jeszcze przenieść do 
muzeum, gdzie zajmowaliśmy się czyszczeniem go w roztworze 
kwasu solnego.

Znacznie ciekawszą od kolekcjonowania ołowiu i wyczekiwaną 
pracą było obsługiwanie eżektora. Odsłanianie zagrzebanego w 
dnie pokładu było nadzwyczaj interesujące. Dzień po dniu, 
usuwane osady denne pozwalały stopniowo ukazywać się 
kolejnym fragmentom statku. Zaznaczyć należy, iż trwało to 
naprawdę długo i pod koniec naszego pobytu tak naprawdę 
jeszcze niezbyt wiele było widać. 

W czasie "odkurzania", każdy znaleziony przedmiot należało 
opisać, oznaczyć miejsce, z którego został wyciągnięty i 
zabezpieczyć w skrzynce spoczywającej obok sektora 
badawczego. Należało przy tym zachować dużą ostrożność aby 
nie uszkodzić uwięzionych pod dnem 
morza od kilkuset lat przedmiotów. 
Najczęściej były to niewielkie szklane 
naczynia – a raczej ich fragmenty – oraz 
koraliki. Na stanowisku nie można było 
pracować mając na nogach płetwy, w 
grę wchodziło poruszanie się po 
kratownicy. Bardzo przydatna była 
umiejętność zawisania w bezruchu 
kilkanaście centymetrów nad dnem – 
uprzyjemniało to tylko pracę. Na 
tabliczkach sporządzaliśmy notatki i 
rysunki. Dodatkowo kamery, które 
rejestrowały nasze poczynania pomagały 
w sporządzaniu późniejszej dokumentacji 
rysunkowej i sprawozdania. Każdy 
uczestnik musiał obowiązkowo na koniec 
każdego dnia taką dokumentację 
przedłożyć. Tak więc wieczorami nie 
można było narzekać na nadmiar 
wolnego czasu, właściwie to nie mieliśmy 
go wcale.

Pozostali członkowie grupy badawczej 

wykonywali te same prace co my, a także zdjęcia i pomiary do 
fotogrametrii. Prowadzone były także badania przez biologa, który 
pobierał próbki organizmów bentosowych celem określenia 
stopnia akumulacji metali ciężkich w ich organizmach. Uważa się, 
że wrak może stanowić zagrożenie dla środowiska – oprócz ołowiu 
na statku obecne są beczki wypełnione cynobrem (siarczek rtęci). 

Pod koniec naszego pobytu natknięto się na niewielką dziurę w 
pokładzie, mogącą ujawnić co się pod nim znajduje! Wzięto nawet 
pod uwagę plan aby spuścić do środka kamerę oraz oświetlenie... 
jednak nie dane nam już było dowiedzieć się jaką tajemnicę 
skrywa wrak.

Dodatkową dla nas atrakcją i chwilą wytchnienia był dzień 
spędzony w Parku Narodowym Plitvickie Jezera oraz uczestnictwo 
w uroczystym otwarciu wystawy poświęconej wrakowi w muzeum 
w Zagrzebiu.

Wyjazd pod wieloma względami uważam za udany, gdyż umożliwił 
zdobycie nowych cennych umiejętności i kontaktów a Krab znów, 
jak za dawnych czasów miał możliwość wykorzystać nurkowanie 
jako środek do konkretnych przedsięwzięć. Z pewnością będzie 
można jeszcze wrócić w to miejsce
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"Uważam, że zawody należy traktować jako część treningu. Z 
zawodami trzeba się obyć, trzeba zaliczyć pierwsze skuchy, a 
potem trzeba się podnieść i konstruktywnie myśleć, co można 
zrobić, żeby się poprawić na zawodach następnych. I to jest 
wiadomość właśnie dla tych, którzy gdzieś tam po cichu trenują, 
ale nie pojawiają się na zawodach, bo czekają na lepsze czasy i 
lepszą formę. Namawiam, żeby jednak startować, bo to jest 
integralna część treningu." - Robert Cetler

Dosyć długo się opierałem przed startem w oficjalnych zawodach 
freedivingowych. Jednak po analizie powyższych słów Roberta 
Cetlera oraz po usilnych namowach Romana Walczyka, 
postanowiłem wystartować.

Zawody w Rybniku okazały się doskonałym wyborem na debiut w 
zawodach - blisko, profesjonalna organizacja (asekuracja, 
sędziowie, ...) oraz atmosfera zachwalana przez wszystkich 
znajomych. Dodatkowym atutem był fakt, iż z Kraba jechało kilka 
osób, z którymi trenuję i mogłem czerpać z ich doświadczeń, bo 
jako jedyny nie miałem za sobą żadnego startu w zawodach.

Zawody odbywały się w ciągu dwóch dni 7-8 grudnia 2013. 
Pierwszego dnia rozgrywane były konkurencje statyki (STA) oraz 
dynamiki w płetwach (DYN). W statyce nie poszło mi najlepiej - 
pomimo niezłego wyniku (5:12), zostałem zdyskwalifikowany - 
mam nauczkę na przyszłość, żeby nie przesadzać z czasem 
przebywania pod wodą. W dynamice natomiast udało mi się 
zaliczyć świetny występ - pobiłem swój rekord życiowy (109 m), w 
dodatku próba była czysta. W drugim dniu rozgrywana była 
konkurencja dynamiki bez płetw (DNF). Z tego występu również 
jestem bardzo zadowolony - pobiłem znacznie swój rekord 
życiowy (87 m), ale dostałem punkty karne (wynurzyłem się w 
niedozwolonym miejscu).

Wyniki ekipy z Kraba

IV BARBÓRKOWY PUCHAR ŚLĄSKA WE FREEDIVINGU
ZAWODY OCZAMI DEBIUTANTA

PAWEŁ ŁABAJ
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Imię i nazwisko
Klasyfikacja 

indywidualna
STA

STA - 
punkty

DYN
DYN - 
punkty

DNF
DNF - 
punkty

Razem

Roman Walczyk 11 (M) 6:25 77 184 92 163 0 169

Jacek Polak 12 (M) 5:30 66 91 45,5 106 53 164,5

Wirginia Kotkowska 6 (K) 4:21 52,2 110 55 87 43,5 150,7

Paweł Łabaj 17 (M) 5:12 0 109 54,5 87 38,5 93

fot. archiwum Patrycji Radiowskiej-Polak
Z przodu od lewej: Roman Walczyk, Jacek Polak, Patrycja Radiowska-
Polak, Wirginia Kotkowska, Paweł Łabaj. Za nimi: Borys Bajorek.

fot. Patrycja Radiowska-Polak
Jacek Polak po ukończeniu 106 m w DNF



W dniach 15-17 listopada 
2013 nasz klub był 
organizatorem pierwszego 
kadrowego kursu 
instruktorskiego w 
strukturach KDP/CMAS na 
stopień instruktora 
freedivingu. Kurs prowadził 
nasz instruktor Roman 
Walczyk, aktualny mistrz 
Polski we freedivingu, 10-ty 
zawodnik na 
mistrzostwach świata w 
Belgradzie w 2013. 
Wcześniej Roman 
opracował program 
szkolenia oraz przygotował 
materiały dydaktyczne w 
zakresie szkolenia 
freediverów. Udział w 
kursie wzięło czterech 
instruktorów 
płetwonurkowania, w tym 
trzech z Kraba.

Kurs był nadzorowany z 
ramienia Komisji Działalności Podwodnej CMAS przez instruktora 
M3 KDP/CMAS Błażeja Pruskiego.

Wyszkolenie w klubie trzech naszych instruktorów freedivingu jest 
dopełnieniem kilku lat działania sekcji freedivingu.

Podczas 3 dni kursu przeanalizowano prezentację szkoleniową na 
poziom PZO1, omówiono program oraz przećwiczono w praktyce 
metodykę przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu 
freedivingu. Część praktyczną kursu realizowano na basenie TS 
Wisła oraz na Zakrzówku.

Stopień Instruktora Freedivingu MZO1 KDP/CMAS zdobyli:

• Roman Walczyk - AKP Krab AGH

• Paweł Łabaj „Wodzu” -  AKP Krab AGH

• Sylwester Wójcik  - AKP Krab AGH

• Daniel Nowodyła

Zabezpieczenie w wodzie zapewnili :

• Paweł Pawłowski

• Maciej Kondziołka

• Tomasz Urban

O asekurację powierzchniową zadbali :

• Jakub Sęk

• Mateusz Barszcz

W tym roku mamy w planie przeprowadzenie pierwszych kursów 
zakończonych nadaniem międzynarodowego certyfikatu 
freedivingowego według wytycznych CMAS – Płetwonurek z 
Zatrzymanym Oddechem PZO1 KDP/CMAS. Szkolenie będzie 
obejmować zarówno umiejętności praktyczne jak i dużą dawkę 
wiedzy.  Zajęcia praktyczne odbywać się będą na basenie i 
Zakrzówku.

KURS INSTRUKTORÓW FREEDIVINGU

SYLWESTER WÓJCIK
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fot. Mateusz Barszcz
Od lewej stoją: Paweł Łabaj, Sylwester Wójcik, Daniel Nowodyła; z przodu kuca: Roman Walczyk



W wielu miejscach Polski organizowane są 
spływy rzekami w przeróżnych wydaniach. 
Najbardziej chyba znane są spływy 
kajakowe i ten flisacki Przełomem Dunajca. 
Mnie osobiście najbardziej interesują te 
wpław. Kontakt z rzeką nie może być już 
chyba większy, a i emocje, które udzielają 
się płynącym są bardzo duże. Najbardziej 
znane chyba to Spływ Twardzieli Krutynią, 
Rajd Lodołamaczy Sanem, Spływ 
Janosików Dunajcem czy Skorpenowy 
Spływ Łyną. W tym roku, w ramach 
obchodów 50-lecia klubu AKP Krab AGH, 
doczekaliśmy się naszego krakowskiego 
spływu - Podwawelskiego Spływu Wisłą.

Krakowski spływ zalicza się do najbardziej 
wymagających imprez tego typu, 
odbywających się zimą, późną jesienią lub 
wczesną wiosną. Największym wyzwaniem, 
przed którymi stoją uczestnicy, jest niska 
temperatura wody i powietrza. W tym roku 
aura okazała się jednak nad wyraz łaskawa i spływ wystartował 
przy pięknej, słonecznej pogodzie.

1 marca o godzinie 11:00, z Przystani Wioślarskiej AZS AWF 
Kraków, czterdzieścioro pięcioro śmiałków weszło do Wisły, aby 
wystartować w tym historycznym wydarzeniu. Towarzyszyły im 
tłumy gapiów na brzegu oraz osób wspierających na kajakach, 

pontonach i łodziach. Największą atrakcją 
była możliwość podziwiania wawelskiego 
zamku z nietypowej perspektywy. Dużo 
zabawy sprawiało również przekomarzanie 
się z echem pod kolejnymi mostami. Po 
około godzinie i czterdziestu minutach 
uczestnicy, po pokonaniu ponad 
dwukilometrowego odcinka, dotarli do 
mostu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tutaj 
na wszystkich czekała gorąca herbata oraz 
rzesze fanów i fotoreporterów. Całe 
wydarzenie miało swój finisz wieczorem, 
podczas imprezy w klubie Gwarek.

Mam nadzieję, że Podwawelski Spływ Wisłą 
wejdzie na stałe do kalendarza krakowskich 
imprez nurkowych. Sądząc po tym, z jakim 
entuzjastycznym przyjęciem spotkała się 
tegoroczna edycja, nie mam co do tego 
wątpliwości.

I PODWAWELSKI SPŁYW WISŁĄ

PAWEŁ ŁABAJ
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fot. Agnieszka Pierzyńska-Mach



W 2004 roku miłościwie panującym prezesem był Grzegorz Baliga. 
Głównymi wydarzeniami zimowego początku roku były 
weekendowe wyjazdy na narty do Szczawnicy. Odbywały się też 
kursy podlodowe - Zakrzówek tego roku był łaskaw zamarznąć. W 
lutym czterech naszych reprezentantów wzięło udział w Spływie 
Twardzieli na rzece Krutyni. Ponadto prezentowaliśmy ofertę klubu 
na stoisku na targach Krakżagiel.

Obchody jubileuszu 40-lecia rozpoczęły się w kwietniu. Na AGH 
pojawiła się wystawa sprzętu nurkowego oraz historii Kraba. Na 
Zakrzówku wykonaliśmy nurkowanie retro w klubowym sprzęcie z 
minionej epoki - były zestawy dwubutlowe P-22 (z jednym 
zaworem), automaty jednostopniowe Kajman i dwustopniowe 
Orkan. Największym przebojem był skafander suchy Foka, w 
którym bohatersko nurkował Marek Haczyk. Podczas jego 
nurkowania, na skutek awarii automatu jeden z węży nadął się do 
wielkiej grubości i eksplodował. Na szczęście Marek bezpiecznie 
wrócił do brzegu.

Tego samego dnia po południu w auli AGH odbyła się uroczystość 
z udziałem Rektora AGH Ryszarda Tadeusiewicza, 
Przewodniczącego KDP ZG PTTK Wiesława Wachowskiego oraz 
pierwszego prezesa Kraba Kazimierza Czaplickiego.

Zwieńczeniem tego dnia był bal jubileuszowy, na którym 
uczestnicy dostali pamiątkowe kufle, a nie zabrakło też 
jubileuszowego tortu z logo Kraba. Na balu udało się też zrobić 
zdjęcie „rodzinne” prawie wszystkich prezesów Kraba.

Krótko po tych wydarzeniach odbyła się wyprawa nurkowa na 
Elbę. Byliśmy całkowicie samodzielni i niezależni - mieliśmy własne 
sprężarki, butle i pontony z silnikami. Zwiedzaliśmy nurkowo różne 
części wyspy, ale również w naszej przy-kempingowej zatoczce 
mogliśmy nurkować do woli. Poza nurkowaniami rekreacyjnymi, na 
Elbie odbył się kurs P1.

Po powrocie z wyprawy miała miejsce premiera klubowego forum 
internetowego, które wspaniale służy nam do dzisiaj. Wcześniej 
prowizorycznie komunikowaliśmy się korzystając z blogu i jego 
komentarzy.

W Trzebini odbyło się nurkowanie wprowadzające dla zerówki. 
Kontynuowane też były kursy weekendowe P1 na Zakrzówku.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu była impreza plenerowa w 
Ojcowie. Były smakołyki z grilla, konkurs picia piwa przez fajkę 
nurkową, a najwytrwalszym przygrywał zespół rockowy.

Na lipcowym obozie na Jeziorze Trześniowskim odbyły się kursy 
P1, P2, P3.

Otrzymaliśmy na siedzibę pomieszczenia przylegające do 
naszego garażu. W wakacje prowadziliśmy tam prace remontowe. 
Niestety ostatecznie nie dane nam było się tam zadomowić - 
odbyła się tam tylko jedna klubowa wigilia.

Końcem lata odbyła się wyprawa na Krym.

Jesienią strona internetowa klubu zyskała nowy wygląd, który 
towarzyszył nam następne prawie 10 lat. Szkoleniowo rok 
zwieńczył kurs nitroksowy oraz na sternika motorowodnego. 
Imprezowo natomiast grudzień stał pod znakiem urodzin WSPiK 
(Wojtusia, Sebastiana, Piotrka i Kasi) oraz klubowej wigilii
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fot. archiwum AKP Krab AGH
Prezesi Kraba na balu jubileuszowym. Od lewej: Kazimierz Czaplicki, 
Jerzy Jagielski, Wojciech Staufer-Kamiński, Adam Palaszewski, 
Sergiusz Kucharz, Janusz Solarz, Sylwester Wójcik, Grzegorz Baliga, 
Zbigniew Jaegermann.

fot. archiwum AKP Krab AGH
Nurkowanie retro. Od lewej: Grzegorz Baliga, Robert Majdosz, 
Tomasz Tatar, Łukasz Mrowiec i Małgorzata Orlewicz-Musiał, 
Tomasz Kłósko, Marek Haczyk.



Z Romanem Walczykiem - mistrzem Polski w basenowych 
konkurencjach freedivingowych, finalistą mistrzostw świata w 
Belgradzie, instruktorem Kraba i prowadzącym sekcję freedivingu 
- rozmawia Tomasz Tatar.

Jakie są twoje aktualne rekordy?

W dynamice w płetwach jest to 227 metrów, w DNF, a więc bez 
płetw to jest 161 metrów i statyczne wstrzymanie oddechu 6:25.

Jak cię znam, to pewnie zapowiadasz, że niedługo będą 
nieaktualne?

Chciałbym, żeby były nieaktualne, natomiast 161 metrów w DNF 
od roku nie udaje mi się poprawić. Teraz w grudniu próbowałem i 
przepłynąłem nawet o 2 metry więcej, ale nie utrzymałem wyniku i 
próba nie była zaliczona. Te wyniki są już tak wyśrubowane, że 
ciężko się do nich zbliżyć. Chociaż co wejdę do wody, to statyczne 
wstrzymanie oddechu mam lepsze. Ostatnio udało mi się go 
poprawić na zawodach w Zlinie o 1 sekundę. Byłem z tego 
niesamowicie zadowolony. Śmieszna rzecz, 1 sekunda więcej, ale 
lepiej niż ostatnio.

Na ubiegłorocznych Basenowych Mistrzostwach Polski miał 
miejsce debiut szerszej reprezentacji Kraba.

Tak, pojechaliśmy tam w 7 osób bodajże. Niestety nie pojechała z 
nami Adelina, która się rozchorowała. Na tych mistrzostwach udało 
mi się zdobyć tytuł mistrza Polski w konkurencjach basenowych.

Ciężko było przekonać ekipę do debiutu? Czyj to był pomysł?

Pomysł był mój, ja rzuciłem hasło - wszyscy to zaakceptowali i 
przyklasnęli temu.

Jak łączysz swój trening osobisty i trenowanie 
podopiecznych?

Wiesz co, ja trenując ludzi nie do końca mam czas na trenowanie 
siebie. Oczywiście jeśli chcę zrobić sobie jakąś generalną próbę 
albo przepłynąć trochę więcej, to znajduję na to czas właśnie na 
tychże zajęciach przy asekuracji moich kolegów. Natomiast 
bardziej skupiam się na szkoleniu ich i przekazywaniu im tej 
wiedzy, którą mam, niż na swoim treningu.

Każdego da się wytrenować do startu w zawodach? Czy 
osiąganie wyników we freedivingu wymaga talentu, czy to jest 
tylko kwestia treningu?

Pewnie talentu wymaga, na pewno wymaga jakichś predyspozycji, 
natomiast myślę, że do takich zawodów, w których my startujemy 
każdego można wyszkolić. Oczywiście będą to różne wyniki. Ja 
swoim ludziom obiecałem, że jeśli przyjdą do mnie trenować, to 
każdy z nich będzie pływał 100 metrów. Nikt nie chciał w to 
uwierzyć, natomiast praktycznie wszyscy pływają 100 metrów i 
wiele, wiele więcej.

Później były mistrzostwa świata w Belgradzie. Czym taka 
światowa impreza, różni się od zawodów krajowych, 
lokalnych?

Mistrzostwa trwały 10 dni. Uczestników na zawodach było 150 
osób. Wygląda to całkiem inaczej niż zawody organizowane w 
kraju, bo są eliminacje. Jeśli się nie załapiesz na eliminacjach, to 
nie przejdziesz do finału. W ciągu dnia jest jedna konkurencja, tak 
że masz bardzo dużo czasu, żeby odpocząć, żeby zregenerować 
siły. Basen był 50 metrowy, który miał głębokość 2 metrów na całej 
długości - rewelacyjny, jeśli chodzi o pływanie freedivingowe, bo 
był po prostu równy, nie było żadnych załamań, deniwelacji dna. 
No i przyjeżdża czołówka freediverów z całego świata. Byli tam 
ludzie z Japonii, byli ludzie z Nowej Zelandii. Spotykasz ludzi z 
całego świata, którzy są czołówką freedivingu. Goran Colak, który 
wygrał te zawody w każdej konkurencji męskiej, jest rekordzistą 
świata w pływaniu w dynamice w płetwach i w dynamice bez 
płetw. Ja mogłem pojechać na te mistrzostwa dzięki sponsorom, 
dzięki klubowi. Byłem przekonany, że pojadę tam jeden jedyny raz, 
żeby móc opowiadać swoim wnukom, że dziadek był na 
mistrzostwach świata - bez znaczenia w jakiej dyscyplinie, ważne, 
że na mistrzostwach świata. Natomiast jak te zawody się 
skończyły, to ja już wiedziałem, że chcę jechać na następne. Jeśli 
tylko się odbędą i będę w stanie, to na pewno się wybiorę.

A jak trafiłeś na te mistrzostwa świata?

Mój rekord życiowy przed mistrzostwami to było 207 metrów. 
Dzięki temu wynikowi dostałem tak zwaną dziką kartę, czyli nie 
musiałem być nominowany przez Stowarzyszenie Freediving 
Poland do tego, żeby startować w mistrzostwach, bo zostałem 
zaproszony z racji tych wyników przez organizatorów. Niestety nie 
przekładało się to na mniejsze koszty udziału. Dostałem dwie 
„dzikie karty”, bo zarówno w DNF-ie jak i w dynamice były to jedne 
z wyższych wyników w poprzednim roku - bo to się bierze za rok 
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wcześniejszy - w 2012 roku to były wyniki, które były w pierwszej 
dziesiątce na świecie. Na mistrzostwach zająłem 10. miejsce, 
właśnie w dynamice w płetwach ustalając tym mój rekord 227 
metrów, który jest tak naprawdę drugim wynikiem w Polsce.

To 227 metrów, które tam płynąłeś, to jest kawał drogi i chwilę 
trwa takie płynięcie. O czym myślisz jak płyniesz taki dystans? 
Czy jesteś tak wyciszony, że tam nie ma żadnych myśli?

Staram się tak wyciszyć, żeby nie myśleć o tym. Jestem tylko ja, 
woda i próba. Płynę dopóki mogę, dopóki potrafię. Plan był taki, 
żeby przepłynąć więcej niż przepłynąłem w eliminacjach, w 
których przepłynąłem 210 metrów. Natomiast myśli się zawsze 
jakieś kołaczą po głowie. Powiem ci szczerze, że to są tak duże 
emocje, tak duża adrenalina, że tego nie pamiętam.

Po tych mistrzostwach zająłeś się kursem płetwonurka na 
zatrzymanym oddechu - PZO. Czyj to był pomysł, żeby 
opracować program tego kursu?

Do tego kursu namówił mnie Błażej Pruski, który wtedy był szefem 
szkolenia i on mi rzucił temat, żeby zrobić taki program szkolenia. 
Natomiast z racji tego, że przygotowywałem się do mistrzostw 

świata, ten plan został odłożony i zostało uzgodnione, i z Błażejem, 
i z KDP, że zajmę się tym jak wrócę z mistrzostw i tak też się stało - 
w czerwcu były mistrzostwa świata, a kurs centralny odbył się w 
listopadzie. Udział wzięło 4 instruktorów i jako pierwsi w Polsce 
zdobyli uprawnienia instruktora freedivingu w CMAS-ie. 

Jaką widzisz przyszłość przed tą specjalizacją?

Jest to nowa specjalizacja w naszej organizacji, w CMAS-ie. Do tej 
pory takiej nie było i gros organizacji nurkowych nie ma kursu 
płetwonurka freedivera. Teraz jest moda na pływanie na 
zatrzymanym oddechu, poza tym są ludzie, którzy nie chcą 
nurkować w sprzęcie, bo jest to ciężkie, niewygodne, a wchodzą 
sobie w eleganckiej ładnej pianeczce i nurkują, pod wodą 
oglądając rybki, wcale nie muszą bić rekordów.

Polskie zimne wody są dobrym miejscem do freedivingu? Czy 
spodziewasz się, że to głównie będzie zajęcie na Chorwację, 
na Morze Śródziemne, na Egipt?

Na pewno fajniejsze doznania są w ciepłych wodach, 
przejrzystych przede wszystkim, bo u nas jak sam wiesz na 
Zakrzówku na 30 m to już niewiele widać. Więc też działa taki 
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czynnik psychologiczny, 
że schodzisz gdzieś w 
jakąś ciemną otchłań. Ale 
są też organizowane 
zawody na Hańczy, gdzie 
ludzie schodzą po prawie 
100 metrów na 
zatrzymanym oddechu.

Chyba ostatnim 
wydarzeniem 
freedivingowym 
ubiegłego roku był 
Barbórkowy Puchar 
Śląska, na którym też 
nasza reprezentacja 
wzięła udział. Jak 
oceniasz ten udział, 
nasze wyniki?

Barbórkowy Puchar 
Śląska jest oceniany 
bardziej pod względem 
drużynowym - startuje 
drużyna, która musi się 
składać z trzech osób, w 
tym co najmniej jednej 
kobiety - mogą też to być trzy panie. Natomiast każdy z nas 
przywiózł z nich jakiś swój życiowy rekord. Także to bardzo fajne 
zawody, udane. Ja okrutnie żałuję, że nie udało mi się utrzymać 
tych 163 m w DNF-ie, ale cóż - taki sport.

Jesteś chyba bywalcem tego pucharu, byłeś tam już trzeci 
raz?

Tak, to są moje trzecie zawody z rzędu i z każdych zawodów, z 
Barbórkowego Pucharu Śląska przywożę jakiś swój rekord 
życiowy. Bardzo udana impreza, dobry basen, przede wszystkim 
miła atmosfera, nie robi się tego na jakąś wielką spinkę, tylko 
każdy przychodzi, płynie co ma przepłynąć, nikt nikomu źle nie 
życzy. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie i nawet ludzie z zagranicy 
chwalą sobie Barbórkowy Puchar Śląska, bo mamy zawodników i 
ze Słowacji, i z Czech, i z Niemiec przyjeżdżają na te zawody. 
Nawet wicemistrzyni świata w statyce Gabriela Grezlova w 
wywiadzie po mistrzostwach świata powiedziała, że teraz sobie 
chce odpocząć, ale na pewno przyjedzie na Barbórkowy Puchar 
Śląska, bo tam jest fajna atmosfera.

Czy jesteś fanem filmu Wielki Błękit?

Jak oglądałem pierwszy raz film Wielki Błękit, to nie wywarł na 
mnie żadnego wrażenia, wręcz mi się nie podobał. Natomiast teraz 
widziałem go ponownie, oglądnąłem go całkiem pod innym kątem. 
Są tam rzeczy, które są nierealne, których się nie robi na 

zawodach, natomiast wiem o co chodzi w tej pasji i w tym dążeniu, 
żeby być coraz lepszym.

Czyli nie jest to twój kultowy film, który oglądasz co miesiąc?

Nie, nie jest to mój kultowy film, oglądałem go 2 razy w życiu.

Twój rekord głębokości to 30 metrów na Zakrzówku. Czy 
planujesz teraz wybierać się na inne akweny, żeby poprawiać 
ten rekord?

Nie, nie, na pewno nie. Myślę, że jak kiedyś będę nurkował w 
ciepłych, przejrzystych wodach, to spróbuję wtedy pobić swój 
rekord, chociaż jeśli chodzi o freediving 30 czy 31 metrów to nie 
jest żaden rekord i żaden wynik. Nie startuję w zawodach 
głebokościowych, nie trenuję głębokościówki, to nie jest mój konik.

Zatrzymany oddech, blackouty, niedotlenienie mózgu, serca - 
czy to jest niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia?

Pewnie jakiś tam ślad na zdrowiu to zostawia, natomiast my po to 
trenujemy, żeby wiedzieć gdzie są granice naszych możliwości, 
kiedy nastąpi utrata świadomości. Złe jest to, że płynąc na 
zatrzymanym oddechu nie masz żadnych symptomów, że za 
chwilę stracisz przytomność. Po prostu płyniesz, płyniesz i nagle 
budzisz się na powierzchni, bo asekuracja cię wyciągnęła spod 
wody. Gdyby były takie symptomy, że coś się dzieje, to można by 
temu zapobiec i wypłynąć, natomiast ich nie ma. Nie jest to nic 
fajnego stracić przytomność pod wodą, natomiast nawet 
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najlepszym w tym sporcie się 
zdarza - taki wybraliśmy sobie 
sport.

W najbliższej przyszłości 
czekają nas kolejne 
Basenowe Mistrzostwa 
Polski, tym razem w 
Krakowie i w Oświęcimiu. 
Jak to się stało, że Krab jest 
współorganizatorem?

Pomysł wyszedł w lutym 
ubiegłego roku od prezesa 
Kraba, żeby coś takiego 
zrobić, a z racji tego, że 
jestem członkiem zarządu 
Stowarzyszenia Freediving 
Poland zgłosiłem taką chęć. 
Bardzo chętnie przyklasnęli 
temu, ponieważ wcale nie ma 
wielu chętnych do organizacji. 
Pracy przy tym jest ogrom. Na całe szczęście mistrzostwa są już 
za miesiąc i ta praca się skończy. Dużo osób z Kraba jest 
zapisanych - są to ludzie, którzy pierwszy raz startują, ale są to też 
ludzie doświadczeni startami, starzy wyjadacze i myślę, że Krab 
zajmie tam kilka czołowych miejsc. 

Nasi krabowi zawodnicy będą na tych mistrzostwach 
startować przy własnych trybunach. Czy to dużo daje, doping 
kibiców, czy freediver się odcina od świata zewnętrznego? Czy 
w ogóle dopinguje się freedivera?

No właśnie, freediverów się nie dopinguje, ponieważ oni chcą mieć 
ciszę i spokój, chcą być wyluzowani i chcą przygotować się do tej 
próby. Musi być cisza, więc nie ma takiego dopingu jak na 
meczach piłki nożnej. Ja rozważałem taki temat - czy płynąc przy 
swoich kolegach, przy swoich znajomych, będę się starał, żeby ta 
moja próba, moje płynięcie wypadło jak najlepiej. Żeby się nie 
okazało, że przedobrzyłem. Mam ambiwalentne uczucia - czy nie 
będzie to z mojej strony zachowanie asekuracyjne. Myślę, że nie, 
bo nigdy tak nie było, stąd też nazwa mojego teamu na 
Barbórkowym Pucharze Śląska: Personal Best or Blackout. Czyli 
albo pobijemy rekord, albo wyciągną nas spod wody. Myślę, że 
asekuracyjnie nie będzie, natomiast myślałem nad tym i 
rozważałem taki temat, że chciałbym wypaść jak najlepiej i co się 
stanie gdy będą na to patrzyli ludzie. Na Barbórkowy Puchar 
Śląska przyjechała moja kursantka grupy P0, którą prowadzę i tak 
mnie tym zaskoczyła, mile, że naprawdę byłem wielce uhahany - 
przyjechała po prostu jedna osoba, którą znalem, kibicować i 
patrzeć jak my się zmagamy tam pod wodą i naprawdę było to 
bardzo, bardzo, bardzo fajne. Natomiast jeśli tutaj przyjdzie pół 
Kraba, moi znajomi, rodzice - myślę, że to też będzie działało 
dopingująco.

Co po mistrzostwach? Jakie krabowski freediving ma 
perspektywy, co planujesz?

Ruszyła sekcja freedivingowa, tak naprawdę dwie sekcje 
freedivingowe ruszyły w Krabie, takie zerówkowe, czyli ludzie, 
którzy nigdy nie mieli z tym do czynienia - szkolą się i fajnie łyknęli 
tego bakcyla, nawet parę osób się zapisało na mistrzostwa Polski. 
Ja na pewno będę prowadził grupę zawodników, pewnie wchłonę 
tych ludzi, którzy będą odstawali od tej grupy P0, żeby stawiali 
sobie poprzeczkę coraz wyżej. W czerwcu są basenowe 
mistrzostwa Czech, na które chętnie bym pojechał, ale akurat to 
koliduje z obozem, więc nie wiem czy mi się to uda. W 
październiku jeździmy do Zlinu - bardzo fajna impreza, jesteśmy 
tam co roku no i w grudniu, jak wspomniałeś, Barbórkowy Puchar 
Śląska, już chyba piąty czy szósty z kolei.

Czego życzy się freediverom? Tyle samo wynurzeń co 
zanurzeń?

Myślę, że poprawnego zaliczenia próby. Tak mi się wydaje. Co z 
tego, że przepłyniesz swój rekord życiowy jak nie zaliczysz 
procedury albo po prostu nie wypłyniesz spod wody. Tak że myślę, 
że poprawnej procedury.

No to życzę tyle samo poprawnych procedur ile zanurzeń i do 
zobaczenia jutro na basenie freedivingowym.

Super. Będę na pewno.
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Roman Walczyk po przepłynięciu 227 m na mistrzostwach świata w Belgradzie


