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Obóz morski na Elbie okazał się 
strzałem w dziesiątkę jeszcze 
zanim się zaczął. Zarówno kursanci 
jak i uczestnicy rekreacyjni 
zapisywali się tak licznie, że bardzo 
szybko okazało się, że trzeba 
wynająć drugi autokar. Ostatecznie 
pojechały 2 autokary i 2 
samochody ze sprzętem, a jeszcze 
kilkoro uczestników doleciało 
samolotem lub przyjechało 
własnym transportem.

Największym problemem okazało 
się przetransportowanie całego 
potrzebnego sprzętu. Dwie 
sprężarki, dwa pontony z silnikami, 
butle, balast i cały pozostały sprzęt 
klubowy przekroczyły nasze 
możliwości załadunkowe. 
Najbardziej poszkodowany został 
balast, którego część nie pojechała 
na wakacje w ciepłych wodach. Drugi, ale chyba już ostatni 
krytyczny moment nastąpił, gdy 5 km przed celem naszej podróży 
autokary utknęły przed znakiem 
zakazu wjazdu dla pojazdów o 
szerokości powyżej 2 m. 
Rekonesans potwierdził, że ze 
względu na liczne i ciasne zakręty 
nie da się dojechać do Nisporto tak 
dużymi i długimi autokarami. Na 
szczęście połączonymi polsko-
włoskimi siłami stosunkowo szybko 
przerzuciliśmy cały ładunek i ludzi 
na nasz kemping.

Wszystko zaczęło iść gładko, gdy 
zaczęła się codzienna obozowa 
rutyna - odprawy, szkolenia, 
nurkowania, wypłynięcia. Szkoliło 
się 20 osób na stopień P1 i po 4 na 
P2 i P3. Ponadto liczna i wciąż 
zmieniająca się grupa na kolejne 
kursy specjalistyczne i jeszcze 
liczniejsza grupa rekreacji. Kursy 
prowadziło dziewięcioro 
instruktorów. Początkowe obawy, 

że dla rekreacji zabraknie sprzętu lub wydajności sprężarek, nie 
potwierdziły się. Nurkowie rekreacyjni mieli możliwość wykonania 
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Poranna odprawa na plaży przy naszej zatoczce
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Rozładunek autobusów w Rio Nell’Elba



wielu nurkowań, w tym wyjazdowych na wraku oraz nurkowań z 
pontonu. Rekreacja ponadto intensywnie zwiedzała wyspę i jej 
lądowe atrakcje.

Silą rzeczy 
najpopularniejszą 
miejscówką była nasza 
lokalna zatoczka. 
Spokojne wody, nieduża 
głębokość i płaskie dno 
pozwalały bezpiecznie 
odbywać nurkowania 
szkoleniowe oraz 
zapoznawać się z 
morskim środowiskiem. 
Trochę inne i trochę 
ciekawsze miejsca można 
było zobaczyć już 
wypływając tuż za 
zatoczkę. Trochę dalej, na 
bojki na 20 i 30 metrach 
pływali kursanci nurkujący 
na te głębokości. Jeszcze 
większe głębokości dla 
kursu P2 i P3 to już 
wypłynięcia na wysepkę z 
rezerwatem - płynęło się 
tam około 30 minut 
pontonem, ale spokojne 

morze i niezawodne silniki 
pozwalały nam tam 
dotrzeć i wrócić bez 
problemów. Najdalszą 
miejscówką był wrak 
Elviscott leżący blisko 
brzegu koło miejscowości 
Pomonte. Niestety było to 
na drugim końcu wyspy i 
przejazd busem w jedną 
stronę zajmował półtorej 
godziny. Wrak natomiast 
to wynagradzał - ze 
względu na niewielką 
głębokość bardzo dobrze 
nadawał się do szkoleń, 
do fotografii jak i do 
zwiedzania rekreacyjnego 
- nawet na zatrzymanym 
oddechu.

Łącznie na obozie było 
prawie 100 osób i odbyło 
się ponad 60 
osobo-kursów.

Obóz zakończył się 
chrztem na plaży oraz imprezą z winem i kiełbaskami z grilla.
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Już w drodze powrotnej - na promie z Elby do Piombino



fot. Rafał Meszka, www.meszka.com	

W dniach 4-5 kwietnia 2014 odbyły się XI Basenowe Mistrzostwa Polski we Freedivingu, 
po raz pierwszy organizowane przez Akademicki Klub Podwodny KRAB AGH, 
Stowarzyszenie Freediving Poland i MOSiR Oświęcim. W rywalizacji wzięło udział 37 
zawodników; 9 kobiet i 28 mężczyzn - troje Czechów, dwóch Litwinów i jeden Białorusin.

Logistyka tegorocznych Mistrzostw Polski była prowadzona na wzór Indywidualnych 
Mistrzostw Świata we Freedivingu, które odbyły się latem 2013 roku w Belgradzie. 
Zmianie uległa głównie kolejność rozgrywanych konkurencji. Zazwyczaj pierwszy dzień 
rywalizacji rozpoczyna się najmniej ulubioną przez zawodników konkurencją – statyką 
czyli wstrzymywaniem oddechu na czas. Po tak dobrej porannej bezdechowej 
rozgrzewce startujący odczekują kilka godzin by wystartować w DNF (Dynamic Apnea 
Without Fins) czyli płynięciu pod wodą bez płetw. Drugiego zaś dnia podchodzą do 
DYN’u (Dynamic Apnea With Fins) czyli potocznie mówiąc - dynamiki w płetwach. 

W tym roku organizatorzy postanowili zamienić kolejność poszczególnych konkurencji, 
tak więc w piątek 4 kwietnia w godzinach wieczornych odbyła się dynamika w płetwach, 
natomiast dnia następnego tj. w sobotę dynamika bez płetw i na końcu statyka. Takie 
zagranie miało na celu umożliwić lepsze przygotowanie się zawodników do DYN’u i 
DNF’a, przed którymi nie powinno się wykonywać żadnych rozgrzewek i prób.

Kolejnym szczegółem, który wyróżniał te zawody od poprzednich był fakt, że starty 
odbywały się równocześnie aż na 4 torach, dlatego też aby było sprawiedliwie, 
wykorzystano tylko tory wewnętrzne rozdzielone napiętymi linami. Ten fakt okazał się być 
najbardziej uciążliwy dla zawodników. Otóż o wiele łatwiej i wygodniej jest kończyć 
próbę na sztywnym murku basenu niż kołyszącej się, nie zawsze napiętej, linie 
basenowej. To spowodowało, że wielu osobom nie uznano próby (dostali czerwone kartki 
równoznaczne z nieprzydzieleniem punktów w danej konkurencji), ponieważ z braku sił 
po wynurzeniu nie udało im się utrzymać na linie bądź zanurzyli drogi oddechowe.

BASENOWE 
MISTRZOSTWA 
POLSKI WE 
FREEDIVINGU

WIRGINIA 
KOTKOWSKA
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Piątkowy, pierwszy start, okazał się być najbardziej stresujący. 
Rywalizacja odbywała się na pięćdziesięciometrowym basenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Dla 
niektórych zawodników był to pierwszy od dłuższego czasu start 
na basenie o takiej długości co już samo w sobie stanowiło nie 
lada wyzwanie. Nienagannie zaliczonych prób było jedynie 22. W 
pozostałych 15 posypało się 6 żółtych i 9 czerwonych kartek. Żółta 
kartka oznacza zaliczenie próby, ale z punktami karnymi na 
przykład za płynięcie po powierzchni wody, podciągnięcie się na 
rękach przy wynurzeniu czy nie przepłynięcie deklarowanej 
odległości. Czerwona kartka oznacza dyskwalifikację w danej 
konkurencji a co za tym idzie nie przyznanie punktów. Zawodnik 
otrzymuje czerwoną kartkę gdy wykona niepoprawnie procedurę 
powierzchniową lub straci świadomość (BlackOut).

W konkurencji dynamika w płetwach pośród kobiet najlepsze 
okazały się być Julia Kozerska, która przepłynęłą 153 m, 
Agnieszka Kalska (150 m) i Czeszka Jana Bolounova (134 m). 
Pośród panów bez zaskoczenia - najlepszy był Mateusz Malina z 
wynikiem 223 m (rekord Mateusza wynoszący 250 m jest 
jednocześnie rekordem Polski), na drugim miejscu uplasował się 
Miroslav Sevcik z równym 200 m a tuż za nim, na 199. metrze 
wynurzył się Robert Cetler, jeden z najbardziej doświadczonych i 
cenionych polskich freediverów.

W drugim dniu zawodów – w sobotę 5 kwietnia - zawodnicy 
rywalizowali w ich na ogół najbardziej ulubionej konkurencji - 
DNF-ie. Pływanie pod wodą bez płetw jest przez wielu uważane za 
najbardziej czystą formę freedivingu, ponieważ nie jest się 

wspomaganym przez żaden rodzaj sprzętu (płetwy czy 
monopłetwę), a największą rolę odgrywa technika oraz 
przygotowanie fizyczne zawodnika. W porannych startach 
spektakularnymi występami popisały się panie - z 8 startujących 
aż 4 utraciły świadomość, a jedna niepoprawnie wykonała 
procedurę powierzchniową. Te statystyki mówią same za siebie - 
panie mają ogromny potencjał, chęci, siłę walki i możliwości 
przezwyciężania własnych ograniczeń. Nie pozostaje nic więcej, 
jak życzyć im pokonywania takich odległości, ale z poprawnie 
zaliczoną procedurą.

Pozostałe - zaliczone - występy w kategorii kobiet uplasowały się 
bardzo wysoko w rankingu ogólnym. Przepłynięte przez Adelinę 
Hetnar-Michaldo 128 m dało jej 1. miejsce pośród kobiet i aż 5. 
pośród mężczyzn. Występ Julii Kozerskiej zakończył się na 125 m 
co dało jej 2. miejsce w damskim rankingu i 6. ogólnie. Trzecim 
najlepszym startem pośród kobiet okazała się próba debiutantki 
Martyny Żwak to jest 86 m. W gronie panów może i nie było tylu 
czerwonych kartek, natomiast emocje towarzyszyły z równie 
wysokim natężeniem. Na pierwszym miejscu znalazł się ponownie 
Mateusz Malina, który swoich konkurentów pozostawia (zwłaszcza 
w DNF) daleko w tyle. Podczas sobotniego występu przepłynął 
205 m, o jeden metr mniej niż w październiku na Zlin Cup’ie, gdzie 
wywalczył kolejny rekord Polski. Wynik Mateusza aż o 42 m 
przewyższa drugi najlepszy wynik w DNF, który należy do Roberta 
Cetlera i o 53 m trzeci wynik wywalczony przez zeszłorocznego 
Mistrza Polski Romana Walczyka. Świadczy to o ogromnej 
przepaści jaka dzieli Mateusza od innych trenujących i możliwości 
porównań do światowej czołówki freediverów takich jak Gorana 

fot. Rafał Meszka, www.meszka.com	
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Čolaka, Alexego 
Molchanov’a, Williama 
Winrama, Herberta Nitsha 
i w końcu Williama 
Trubridge’a. 

Należy również 
wspomnieć, że podczas 
prób DNF’u doszło do 
pobicia rekordów 
narodowych przez 
obcokrajowców. Tadas 
Juraitis pobił rekord Litwy 
przepływając 125 m, 
natomiast Alex 
Maximienko - rekord 
Białorusi, który teraz 
wynosi 92 m. 

Po takich emocjach 
wczesnym popołudniem 
przyszedł czas na statykę 
- dyscyplinę potępianą i 
nielubianą. Polega ona na 
statycznym 
wstrzymywaniu oddechu - 
zawodnik leży twarzą do dołu w wodzie i stara się jak najdłużej 
wytrzymać na jednym oddechu. Rekordy Świata w tej dyscyplinie 
są nieprawdopodobne – najdłużej wstrzymującym oddech na 
świecie jest Francuz Stéphane Mifsud, którego wynik 11 minut i 35 
sekund pozostaje niepobity od 2009 roku. Natomiast wśród kobiet 
oczywiście rekord należy do niesamowitej Natalii Mołczanowej, 
która rok temu w Belgradzie wywalczyła 9 minut i 2 sekundy. W 
Polsce najlepszymi w tej dyscyplinie są Emilia Biała z wynikiem 6 
minut i 3 sekundy oraz Robert Cetler z jego 8 minutami i 42 
sekundami.

Ponieważ statyka była ostatnią konkurencją tych zawodów 
uczestnicy podeszli do niej z dużą swobodą i rozluźnieniem co 
przełożyło się na doskonałe wyniki. I tak: wśród kobiet najdłużej 
wstrzymała oddech Adelina Hetnar-Michaldo – jej czas to 5 minut i 
5 sekund i jest to jej nowy, oficjalny Personal Best! Na drugim 
miejscu uplasowała się Agnieszka Kalska, która „nie oddychała” 
przez 4 minuty i 43 sekundy, natomiast na trzecim, z ogromnym 
potencjałem, Monika Zawistowska – 4 minuty i 42 sekundy.

Wśród mężczyzn ponownie niezawodny okazał się Mateusz 
Malina, którego czas wstrzymania oddechu wyniósł 6:14, na 
drugim miejscu znalazł się Piotr Dębski z wynikiem 6:00, a tuż za 
nim Roman Walczyk z czasem 5:59.

Końcowy wynik zawodnika to suma punktów zdobytych we 
wszystkich trzech konkurencjach. Mistrzynią Polski 2014 została 
Julia Kozerska, drugie miejsce zajęła Adelina Hetnar – Michaldo, 
natomiast trzecie Martyna Żwak. Mistrzem Polski 

bezkonkurencyjnie został Mateusz Malina, drugie miejsce 
wywalczył Miroslav Sevcik, a trzecie Aleksander Ryszka. W 
rankingu polskich freediverów trzecie miejsce zajął Jacek Polak - 
czwarty w rankingu ogólnym.

Basenowe Mistrzostwa Polski 2014 zorganizowane zostały w 
nienaganny sposób a zaplecze logistyczne było niezawodne. 
Dopełnieniem całości była wspaniała atmosfera panująca na 
basenach, a potem na ceremonii rozdania nagród i zabawie 
tanecznej. Tego typu imprezy to wspaniała okazja do integracji 
środowiska, promocji freedivingu – sportu wciąż jeszcze mało 
znanego, a przede wszystkim do dzielenia pasji i radości z ludźmi 
o podobnych zainteresowaniach.

Szczególne podziękowania należą się Romanowi Walczykowi i 
Jakubowi Sękowi z AKP KRAB AGH, którzy na swe barki wzięli 
całą organizację mistrzostw. Ta czasochłonna, ale jakże owocna 
praca zostanie na długo w pamięci wszystkich biorących czynny 
udział w zawodach. Wyrazy wdzięczności należą się również 
wszystkim sędziom, asekurantom i pomocnikom, bez których 
realizacja tego eventu nie byłaby możliwa. Serdecznie gratulacje 
dla wszystkich medalistów i zawodników, do zobaczenia za rok!
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Rok 1994 zaczął się smutno - 18 lutego umarł klubowy 
„pomocnik instruktora” Krzysiek Jabłoński. Nie udało się go 
uratować po wypadku nurkowym, do którego doszło sześć 
miesięcy wcześniej podczas prac przy zaporze w 
Czorsztynie.

Tymczasem w sezonie zimowym trwały zajęcia basenowe. 
Każda grupa miała 2 godziny lekcyjne zajęć w niedzielę rano i 
1 godzinę wieczorem w tygodniu. Żeby wszystkie grupy 
pomieściły się w grafiku, zajęcia w niedzielę zaczynały się o 
6:30 - na tę najwcześniejszą godzinę przychodziła zerówka.

Prezesem klubu w 1994 roku był Darek Spirytulski, szefem 
szkolenia - Piotr Stós. Wiosną otrzymaliśmy nowy lokal na 
siedzibę i rozpoczęły się w nim prace wykończeniowe. Po ich 
zakończeniu przeprowadziliśmy się z małej siedziby w domku 
tuż obok przystanku MPK przy Czarnowiejskiej do nowej, 
komfortowej, kilkupoziomowej siedziby, która bardzo dobrze 
służyła nam prawie przez 10 lat. Niestety obecnie budynki, w 
których mieściły się obie siedziby, już nie istnieją.

W kolejne dni długiego weekendu majowego odbywały się 
pierwsze nurkowania zerówki na „Balatonie” w Trzebini. Kursanci 
nurkowali w mało komfortowych piankach: radzieckich lub 
krajowych Stomil, z dwubutlowym zestawem P-22 na plecach i 
dwuwężowym automatem Kajman, oczywiście bez jacketów i 
nawet bez chomąt. U bardziej zaawansowanych klubowiczów 
zaczęły pojawiać się zachodnie pianki i automaty. Może jeden lub 
dwóch instruktorów miało suche skafandry. Większość 
uczestników do Trzebini docierała pociągiem.

W lipcu odbył się obóz szkoleniowy nad jeziorem Siecino. Trwał 2 
dwutygodniowe turnusy. Znów najpopularniejszym sposobem 
dojazdu był pociąg. Zakwaterowani byliśmy w wojskowych 
namiotach NS ustawionych w dwóch rzędach wokół obozowego 
majdanu. Na rozgrzewkę i rozpływkę budzeni byliśmy o 7:00 przez 
megafon z dodatkowym efektem dźwiękowym. Kierownik obozu na 
rozbudzenie raczył nas informacjami o imieninach i ważnych 
rocznicach na przykład zburzenia Bastylii. Dopisywała wspaniała 
pogoda - przez pierwszy turnus cały czas było słonecznie i gorąco 
- to ważne dla kursantów spędzających dużo czasu w wodzie - 
czasem w piankach, często bez. Raz spadł deszcz, akurat 
podczas przerwy poobiedniej, na tyle mało intensywny, że nie 
zdążył nawet zagasić obozowego ogniska. 

Przed chrztem jego uczestnicy popłynęli na pobliską bezludną 
wyspę - oczywiście wpław i tak samo wrócili, gdy wybiła dla nich 

godzina. Piwo na chrzest sponsorował browar Brok, który akurat 
reklamował się nad Siecinem i pożyczył od nas jednego NS-a.

Wkrótce po obozie odbyły się jednocześnie dwie wyprawy - do 
Chorwacji na wyspę Krk oraz do Hiszpanii i Portugalii. Wyprawa do 
Chorwacji odbywała się w atmosferze dogasającej tam wojny i nie 
obyła się bez przygód. Pojechał tam autokar i klubowy 
Volkswagen. Żeby nie było za łatwo w busie pękł wał i musiał być 
wymieniony w Chorwacji. Wał na wymianę udało się znaleźć, ale 
szukając mechanika krabowicze niechcący trafili do niepilnowanej, 
ale funkcjonującej fabryki amunicji! Do kolejnego kontaktu z 
wojskiem doszło podczas nurkowania nocnego. Po wynurzeniu 
nurkowie ujrzeli nad sobą kuter straży przybrzeżnej. Aby oznaczyć 
miejsce rozpoczęcia i zakończenia nurkowania, na pontonie 
wyciągniętym na brzeg został umieszczony błyskacz. Jego błyski 
zostały zinterpretowane jako wezwanie pomocy. Na szczęście ten 
fałszywy alarm nie spowodował nieprzyjemnych konsekwencji.

Po dużych wyprawach Starami lub autokarami, wyprawa na 
Półwysep Iberyjski była pierwszym małym wyjazdem - udział 
wzięło 11 osób. Nocując na kempingach i nurkując w morzu z 
brzegu, uczestnicy odwiedzili Bilbao, Santiago de Compostela, 
Porto, Lizbonę, Przylądek Św. Wincentego, Gibraltar, Alhambrę i 
Barcelonę. W ciągu miesiąca przejechali 10,5 tysiąca km.

Jesienią odbyły się obchody trzydziestolecia. Po uroczystości w 
auli AGH i toastach wzniesionych szampanem pojechaliśmy 
autokarem na całonocne świętowanie przy ognisku w Porąbce. 
Beczek piwa nie brakowało, a nawet jedna wróciła do Krakowa.

KRAB 20 LAT TEMU

TOMASZ TATAR
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Nurkowanie jest doskonałą, choć wciąż mało znaną formą 
aktywności dla osób niepełnosprawnych. Swobodne poruszanie 
pod wodą daje osobom z ograniczeniami ruchowymi możliwość 
przekroczenia bariery niepełnosprawności jaką jest brak 
możliwości poruszania się bez wózka inwalidzkiego, a osobom 
niepełnosprawnym sensorycznie (np. niewidomym i 
głuchoniemym) poszerza możliwości percepcji otaczającego 
świata. Dzięki tym specyficznym właściwościom nurkowanie 
pozwala odkryć nieznane dotąd możliwości ruchowe własnego 
ciała, uwierzyć we własne siły i poznać nowe grono przyjaciół. 
Dzięki temu często pierwszy kurs nurkowy staje się momentem 
przełomowym dla wielu osób. Nurkowanie z osobami 
niepełnosprawnymi daje też bardzo dużo pozytywnych przeżyć 
osobom nurkującymi z nimi. Uczy tolerancji, akceptacji, zmniejsza 
uprzedzenia, daje poczucie sensu i uczy od nowa radości ze 
„zwykłych” nurkowań.

W Polsce od ponad 15 lat ideę nurkowania z osobami 
niepełnosprawnymi propaguje z wielkim sukcesem Stowarzyszenie 
Nautica, którego założycielkami są dwie krabowiczki Joanna 
Pajdak-Madetko i Agnieszka Pajdak-Stós, które obecnie nie szkolą 
już w Krabie, ale nadal są blisko związane z naszym środowiskiem.

Od ponad dwóch lat nasz klub bardzo ściśle współpracuje ze 
stowarzyszeniem poprzez wsparcie kadrowe i sprzętowe zajęć 
basenowych, które w każdą niedzielę prowadzone są na basenie 
TS Wisła. Dwóch instruktorów z Kraba bardzo aktywnie 
zaangażowało się w tę działalność – Paweł „Poster” Piłat i Tomek 
Tatar regularnie uczestniczą w niedzielnych zajęciach, wspierani 
przez asystujących Agatę Mazur i Łukasza Pyrka. Współpracę tę 
popiera Zarząd Klubu, a w szczególności Kuba Sęk, który 
aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i spotkaniach 
stowarzyszenia, zaprasza na imprezy klubowe i co najważniejsze 
z dużą otwartością i sercem podchodzi do wspólnych inicjatyw. 
Dlatego przy pełnej akceptacji Zarządu, jako instruktor szkolący 
zarówno w AKP Krab jak i w Stowarzyszeniu Nautica 
postanowiłam razem z Joanną Pajdak-Madetko już po raz drugi 
przeprowadzić w klubie kurs instruktorów HSA.

W Krabie odbyły się już dwa kursy - w październiku 2013 roku 
oraz w maju 2014 - skierowane do instruktorów chcących uczyć 
nurkowania osoby niepełnosprawne. W obu kursach uczestniczyło 
łącznie ponad 20 instruktorów i asystentów (nurkowie P3/CMAS 
oraz DM/Padi) z klubów i centrów nurkowych z całej Polski. W 
Krabie uprawnienia instruktora HSA zdobyli Tomek Tatar i Paweł 
Piłat, a także uprawnienia Divemastera HSA zdobył Łukasz Pyrek. 
Uczestnicy podczas czterodniowych kursów poznali podstawowe 

zasady szkolenia osób niepełnosprawnych, które umożliwią im 
dalszy rozwój w tej dziedzinie. Wielokrotnie bowiem powtarzamy 
podczas szkoleń, że kurs instruktorski to dopiero początek 
rozwoju, ponieważ najważniejszą drogą do zdobycia warsztatu 
instruktorskiego jest praktyka. Ze względu na konieczność 
indywidualnego podejścia szkoleniowego do każdego z 
niepełnosprawnych kursantów nie ma możliwości, żeby pełną 
wiedzę przekazać na kursie, choćby był znacznie dłuższy.

Szkolenie instruktorów HSA, tak jak każdy kurs składa się z części 
praktycznej i teoretycznej. W części teoretycznej kursu 
przekazujemy uczestnikom filozofię nurkowania szkoły HSA, 
kładziemy bardzo duży nacisk na aspekt psychologiczny takiego 
szkolenia, przedstawiamy podstawowe aspekty medyczne 
dotyczące poszczególnych niepełnosprawności oraz wyjaśniamy 
zasady certyfikacji wielopoziomowej HSA (jako jedyna szkoła 
nurkowa na świecie HSA opracowała unikatowy system 
certyfikacji, który niezwykle podnosi bezpieczeństwo nurkowań z 
niepełnosprawnymi nurkami). Podczas zajęć praktycznych uczymy 
jak pomóc osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się na wózku 
(na schodach, progach, na basenie i na łodzi). Na te zajęcia 
zapraszamy zawsze osobę niepełnosprawną, żeby 
zaprezentowała podstawowe techniki i umożliwiła przećwiczenie 
ich w praktyce. W tym roku prezentacje i krótkie szkolenie 
przeprowadził Mirek „Wąski” Przybylski, który jako doświadczony 
nurek HSA oraz instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji ma dużą 

NURKOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KATARZYNA OMBACH
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fot. archiwum Katarzyny Ombach
Joanna Pajdak-Madetko i Katarzyna Ombach - prowadzące w Polsce 
kursy instruktorskie HSA



praktykę przy tego typu 
szkoleniach. 

Najważniejszą jednak częścią 
kursu były zajęcia praktyczne na 
basenie i na Zakrzówku, podczas 
których uczestnicy „wcielali” się w 
rolę osoby niepełnosprawnej, to 
znaczy nurkowali z zaklejonymi 
maskami (jako osoby niewidome) 
lub ze związanymi nogami (jako 
osoby z urazami kręgosłupa). Jak 
zwykle te właśnie zajęcia wzbudziły 
wśród uczestników najwięcej 
emocji, bo jak pokazuje praktyka, 
żaden wykład nie zastąpi 
osobistego doświadczenia w tym 
zakresie. Przykładowo jako 
prowadzący często powtarzamy, że 
niepełnosprawni ruchowo mają 
bardzo duży problem z 
termoregulacją i należy tak 
zaplanować nurkowanie, żeby 
uniknąć przemarznięcia lub 
przegrzania. Jednak gdy poleżymy 
nieruchomo ze związanymi nogami 
15 minut w płytkiej wodzie na 
Zakrzówku, to dopiero wtedy 
dociera do nas jak kluczowa jest logistyka i planowanie nurkowania. Podobnie, gdy zwracamy 
uwagę jak ważny jest stały kontakt fizyczny z osobą niewidomą, to niektórzy wręcz polemizują z 
nakazem trzymania się za ręce. Dopiero gdy na Zakrzówku płynąc z zaklejoną maską na 
głębokości „nie wiadomo jakiej” w miejscu „nie wiadomo gdzie” stracimy kontakt z prowadzącym, 
to dociera do nas jak to jest kluczowe dla komfortu psychicznego. Uczestnicy wcielający się w 

rolę „niewidomego” nie mogą przecież skorzystać z 
komputera i zorientować się po stałych elementach 
otoczenia, ale dopiero tam pod wodą, gdy to odczują na 
własnej skórze zaczynają rozumieć te zasady. Na 
ostatnim kursie ukoronowaniem były zajęcia nurkowe z 
osobami niepełnosprawnymi, podczas których nowi 
instruktorzy mogli w praktyce sprawdzić czego nauczyli 
się i co zrozumieli podczas krótkiego, aczkolwiek 
intensywnego kursu. Oczywiście pierwsze zajęcia 
odbyły się pod czujnym okiem doświadczonych 
instruktorów, niemniej jednak uśmiech kursantów po 
zajęciach mówił sam za siebie. Warto było!

Najważniejsze jednak, że coraz większe grono nurków w 
Polsce, w tym także z AKP Krab otwiera się na 
nurkowanie z osobami niepełnosprawnymi. Zaczynamy 
rozumieć, jak to jest ważne, jak w prosty sposób 
możemy wnieść wiele radości w czyjeś życie, a także jak 
wiele pozytywnych emocji daje to nam samym. 

Szkoła HSA (ang. 
Handicapped Scuba 
Association) to 
amerykańska federacja 
nadająca uprawnienia 
nurkowe osobom 
niepełnosprawnym, a 
także szkoląca 
instruktorów w tym 
zakresie.
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fot. Katarzyna Ombach
Instruktorzy AKP Krab - Tomek Tatar i Paweł „Poster” Piłat podczas kursu 
instruktorskiego

fot. archiwum Katarzyny Ombach
Mirek „Wąski” Przybylski przed nurkowaniem



fot. Jakub Sęk		

Nareszcie jest! 9 maja - dzień, na który wielu z nas czekało z utęsknieniem, dzień 
rozpoczęcia kolejnej nurkowej wyprawy do Egiptu organizowanej pod egidą naszego 
klubu. Tradycyjnie już startujemy wczesnym popołudniem z parkingu przy TS Wisła 
dając się powieźć „wesołym autobusem” na lotnisko w Pyrzowicach. 

Dalej już standardowo: odprawa bagażowa - tym razem obyło się bez przepakowywania 
- i przejście na strefę bezcłową w celu zaopatrzenia się odpowiednie lekarstwa na klątwę 
faraona. Czterogodzinna podróż samolotem mija szybko. O tym, że szczęśliwe 
wylądowaliśmy na lotnisku w Hurgadzie możemy wywnioskować z gromkich braw 
zaserwowanych pilotom przez miłośników sandałów i białych skarpet - taka tradycja... 

Pomimo późnej pory (1:00 w nocy) uderzenie gorącego powietrza zaraz po wyjściu z 
samolotu upewnia nas, że dotarliśmy do kraju faraonów. A skoro już jesteśmy w Egipcie 
to nie może zabraknąć tutejszego folkloru; a zaczęło się już przy okienku gdzie wykupuje 
się wizę. Ktoś z Krabów czy to z niewiedzy czy roztargnienia zapłacił za wizę banknotem 
50$ (koszt wizy to 25$). Mina gdy otrzymał resztę w egipskich funtach - bezcenna. Ta 
sama mina nie umknęła czujnemu oku tubylca po drugiej strony okienka - chwila 
konsternacji i... gość dorzuca jeszcze kilka banknotów! No, teraz to już na pewno się 
zgadza „na wagę” - nie trzeba nawet liczyć :) Po przygodach lotniskowych pakujemy się 
do podstawionego autokaru i po krótkiej podróży lądujemy w hotelowym lobby gdzie 
wszystkim od razu rzuca się w oczy dość dobrze zaopatrzony bar. Ku przerażeniu 
barmana spora część wycieczki postanawia przetestować pakiet all-inclusive umilając 
sobie czas oczekiwania na meldunek hotelowy. Gdy okazało się, że all-inclusive jednak 
działa, reszta postanawia zrobić to samo - przerażenie barmana powoli zmienia się 
panikę... W końcu formalności hotelowe załatwione! Możemy udać się na zasłużony 
odpoczynek; jutro z samego rana zaczynamy przecież nurkowanie. Część z nas - 
poświęcając się dla nauki - postanawia dalej testować granicę wytrzymałości 
psychicznej barmana. Wstaje słońce...

WYPRAWA
EGIPT 2014

PAWEŁ PIŁAT
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Kolejny dzień, pobudka (dla niektórych), śniadanie a potem 
pakujemy sprzęt na pickup-a, siebie do busów i udajemy się do 
pobliskiej mariny, wrzucamy nasze graty na łódź i z małym (jak się 
później okazało) opóźnieniem wypływamy w morze. Nasz cel – 
Torfa Fanous East, mała rafa koralowa w pobliżu wyspy Giftun, 
około 45 minut płynięcia z Hurgady. Samo miejsce nurkowe? 
Wręcz idealne na check-dive - płaskie, piaszczyste dno, 
głębokość do 10 m i... w zasadzie nic więcej. Dość mocno 
zniszczona rafa, kilka okazałych ergów z mnóstwem małych, 
typowych dla rafy koralowej ryb. Dla tych co dalej nie wiedzą: erg 
to taka podwodna góra. Dużego zwierza brak; dlatego też bez 
żalu udajemy się na kolejne dziś miejsce nurkowe – Sabina 
Garden, które według zapewnień naszego przewodnika urwie nam 
d...

Z pewną dozą sceptycyzmu wskakujemy do wody; płyniemy w 
dość nietypowej konfiguracji: wszystkie grupy naraz w wodzie, 
jedna za drugą, prowadzone przez naszego przewodnika. Po 
chwili płynięcia z toni przed nami wyłania się bajecznie piękna rafa 
z mnóstwem życia; a jednak przewodnik nie kłamał! A na rafie: 
ogromne gruppery, nieprzyzwoicie wielkie najeżki, napoleony i 
niepoliczalna ilość drobnego życia rafowego. Pod koniec trafiamy 
nawet na gigantycznego żółwia morskiego; wyjątkowo wręcz 
flegmatycznego i zupełnie niezainteresowanego naszymi 
zaczepkami. Z dużą dozą niechęci wychodzimy z wody poganiani 
przez wskazówki naszych manometrów bezlitośnie wskazujących 
na czerwone pole. To był dobry dzień nurkowy; z takim 
przeświadczeniem wracamy do hotelu i po kolacji udajemy się do 
zajęć w podgrupach. A za barem dwóch nowych, niczego 
nieświadomych barmanów...

I znów kolejny dzień, i znów pobudka, i znów śniadanie i podroż 
do portu. Ale żeby nie było monotonii, w porcie niespodzianka – 
nasze graty nurkowe stoją na środku nabrzeża, a po naszej łodzi 
ani śladu :) Jak się później okazało zaraz po naszym wyjeździe z 
portu dnia poprzedniego załoga łodzi wypakowała nasze rzeczy 
na nabrzeże i udała się w sobie tylko znanym kierunku i celu; nie 
mamy z nimi do dziś kontaktu :) Na szczęście organizator dał 

pokaz sprawnego zarządzania kryzysowego, więc 
pakujemy się na inną łódź i z małym (jak się później 
okazało – cierpliwości, już niedługo się wyjaśni) 
opóźnieniem wypływamy z portu. Nasz dzisiejszy cel 
nurkowy to Somaya Reef oddalona o ok. 1,5 godziny 
płynięcia od Hurgady. Tym razem wszystkie grupy 
wskakują do wody niezależnie nurkując w ramach 
posiadanych uprawnień. Sama rafa niczym 
specjalnym się nie wyróżniła; a może to nasze 
wybujałe oczekiwania po wczorajszym nurkowaniu? 
Grupy „głębokie” miały okazję spenetrowania jaskini 
na 32 m, która z nieznanych dotąd przyczyn skurczyła 
się z 30 metrów (na odprawie) do jakiś 10 metrów 
(pod wodą). Grupy „mniej głębokie” mogły podglądać 
płaszczki, skrzydlice, mureny i inne potwory w ich 
naturalnym środowisku.Kolejny punkt naszego 
dzisiejszego planu nurkowego to Abu Ramada Erg; 

według naszego przewodnika mamy szczęście, bo ze względu na 
to, że miejsce znajduje się od strony otwartego morza nieczęsto 
da się tam zacumować łódź z powodu wysokiej fali. Czujemy się 
wybrańcami... 

Główna atrakcja tego miejsca - trzy ergi (w zasadzie cztery, tylko 
że ten czwarty to bardziej przypomina kupę gruzu) ułożone w linii 
prostej; szczyt każdego z nich znajduje się coraz głębiej a 
maksymalna głębokość to ok. 13 m. Ale nie płyniemy tam od razu! 
Na początek urządzamy sobie polowanie na węgorzyki ogrodowe, 
które upodobały sobie to miejsce. Ich kolonie przypominają pola, a 
one same kołysane prądem wody falują niczym źdźbła trawy na 
wietrze. Gdy wyczują jakiekolwiek zagrożenie szybko zagrzebują 
się całkowicie w piasku. I to jest ich zasadnicza wada... No więc 
płyniemy – a w zasadzie pełzamy na rękach po piaszczystym dnie 
- na tę łąkę aż tu nagle ni stąd ni zowąd wyrasta przed nami 
ogromna murena, która chyba pomyliła sobie dzień z nocą i 
bezwstydnie paraduje w pełnej krasie psując nam plan. W końcu 
jednak orientuje się, że coś tu jednak jest nie tak i szybko znika w 
czeluściach rafy. Wracamy do węgorzy; czy to te patyki wystające 
z dna? Nie – chyba to nie to... Zaraz, zaraz - one się poruszają! A 
więc jednak! Jako, że płyniemy jako ostania grupa możemy sobie 
pozwolić na bardzo bliskie (ok. 10 m) podejście do kolonii 
ryzykując tym samym wypłoszenie całego towarzystwa – ale co 
tam, raz się żyje; idziemy na całość! No więc leżymy na dnie 
gapimy się na węgorze, one na nas, nic się nie dzieje... Aby 
wprowadzić trochę dramatyzmu to podchodzimy (podpełzamy) 
bliżej; tak – rzeczywiście są bardzo płochliwe. To by było na tyle, 
jeśli chodzi o węgorze – wracamy do ergów, które majaczą gdzieś 
tam w oddali, płyniemy... To co ukazuje się naszym oczom 
sprawia, że zużycie powietrza spada nam wybitnie... Zbocza 
porośnięte ogromnymi koloniami purpurowych korali miękkich a 
wśród nich chmury tysięcy małych i większych rybek rafowych. No 
i te mini caverny... Cholera – znów to szybko kończące się 
powietrze... Wracamy na łódź. Powoli już przyzwyczajamy się do 
zasady: pierwsze nurkowanie – nie jest źle; drugie – wow! Po raz 
kolejny: „To był dobry dzień nurkowy; z takim przeświadczeniem 
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fot. Wojciech Staufer-Kamiński



wracamy do hotelu i po kolacji udajemy się do zajęć w 
podgrupach.”

Nadchodzi dzień trzeci; i znów pobudka, i znów śniadanie i podroż 
do portu. Nasza łódź tym razem stoi tam gdzie stała; śladów 
dezercji załogi też nie widać. Pakujemy się na jednostkę i czekamy 
– tak, teraz się wyjaśni. Tytułem wstępu: jak co dzień zanim 
wypłyniemy (dotyczy to wszystkich łodzi w porcie) musimy przejść 
kontrolę policyjną (papiery, ilość ludzi i takie tam). No więc 
przechodzimy takową, a w zasadzie jej nie przechodzimy - 
okazuje się że jest nas za dużo i nigdzie nie popłyniemy. No więc 
pierwsze co robimy – w zasadzie nasz organizator – przeczekać. 
Czekamy więc... Niestety ten misternie utkany plan zawiódł :( Po 
ok. 2 godzinach próby sił nasz organizator przystępuje do 
realizacji planu B – wywala z łodzi wszystkich swoich 
współpracowników, a kapitan dodatkowo zamyka w schowku na 
prowiant jednego z członków załogi. W końcu ruszamy z prawie 3 
godzinną obsuwą naiwnie myśląc, że wyczerpaliśmy na dziś limity 
wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń. Trochę to przypomina 
sytuację z montypythonowskiego skeczu o osiedlu domów 
mieszkalnych zbudowanych przez hipnotyzerów – jego 
mieszkańcy muszą głęboko wierzyć w ich trwałość – inaczej się 
zawalą. Jesteśmy jednak ludźmi słabej wiary...

Specyfika nurkowania: ze względu na stan morza skok z płynącej 
łodzi, grupa za grupą w małych odstępach, szybkie zanurzenie, 
dryf w prądzie... Wszystkie grupy gotowe, sprzęt sprawdzony, 
butle odkręcone, przewodnik krzyczy i pogania. Szybkie liczenie – 
brakuje jednej osoby ze skaczącej jako pierwsza grupy! Zaczynają 

się nerwowe poszukiwania, które dość mocno utrudnia fakt, że 
wszyscy są już ubrani w pełny sprzęt. W międzyczasie nasz 
przewodnik przechodzi w kolejny stan wk... co na zewnątrz 
ujawnia się coraz to głośniejszymi krzykami na nas i na załogę 
łodzi. Ktoś w końcu krzyczy: Cisza! Na chwilę robi się spokojnie i 
wtedy można usłyszeć stłumiony krzyk i walenie w drzwi 
pokładowego kibla – zguba się znalazła! Problem w tym, że nie da 
się tych drzwi nijak otworzyć – zatrzaśnięte jak komora grobowa 
faraona! Do działania przystępują pokładowi „inżynierowie z 
Kairu”, którzy próbują usunąć problem za pomocą niezbyt 
wyrafinowanych metod siłowych. Efekt – wyrwana od zewnątrz 
klamka :) Teraz dopiero robi się wesoło: łódź niebezpiecznie zbliża 
się do skalistego brzegu znoszona przez wiatr, my stoimy w całym 
sprzęcie na pokładzie przy wysokiej fali, przewodnik drze się na 
kapitana, kapitan na przewodnika, uwięziona drze się w kiblu... 
Trwa to dobre 20 minut – w końcu drzwi kibla z hukiem wylatują z 
zawiasów. Alleluja! W końcu pod wodą – cisza i spokój...

Miejsce nurkowe – rafa Small Giftum. Zgodnie z zasadą z 
poprzednich dwóch dni – szału nima; murena, płaszczki, 
rogatnice... Drugie zaplanowane na dziś miejsce nurkowe to Gotta 
Abu Ramada przez autochtonów zwane akwarium. I nie ma w tym 
żadnej przesady; piękny, kolorowy ogród zbudowany z miękkich i 
twardych korali z mnóstwem małych i dużych mieszkańców rafy. 
Kolejne super miejsce i super nurkowanie. I znów: „To był udany (i 
wesoły) dzień nurkowy; z takim przeświadczeniem wracamy do 
hotelu i po kolacji udajemy się do zajęć w podgrupach.”

fot. Piotr Turno		
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Dzień czwarty: i znów pobudka, i znów śniadanie i 
podroż do portu. Tym razem ze względu silny wiatr i 
wysoką falę nie wypłyniemy na pełne morze. 
Będziemy nurkować na miejscówkach „schowanych” 
za wyspami lub stałym lądem. Pakujemy się na łódź i 
wypływamy – nie zgadniecie – tym razem o czasie!

Pierwsze miejsce nurkowe to wrak egipskiego 
trałowca El Mina zatopionego tuż po wyjściu z portu 
wojennego w Hurgadzie przez izraelski samolot w 
1969 roku. Ciekawy, dobrze zachowany wrak, na 
którym można spotkać dużo skrzydlic i glassfish-y. O 
ok. 150 metrów od niego leży drugi wrak – tym razem 
łodzi rybackiej, z którego prywatne królestwo uczyniły 
sobie skrzydlice. Kapryśna, egipska pogoda daje 
nam się we znaki podczas wynurzania - pobyt na 
przystanku bezpieczeństwa umila nam bardzo silne 
falowanie; dla jednych frajda, dla innych 
przekleństwo. Drugie miejsce na dziś - El Fanous 
East; nurkujemy od strony północno-wschodniej gdzie 
znajdują się dwa dość duże ergi z mnóstwem małych 
mieszkańców rafy. Dużego zwierza brak. Wracamy do hotelu i po 
kolacji udajemy się do zajęć w podgrupach.

Dzień piąty: i znów pobudka, i znów śniadanie i podroż do portu. 
Pakujemy się na łódź i – to już staje się nudne – wypływamy o 
czasie. To już ostatni dzień naszej nurkowej przygody – na dziś 
mamy zaplanowane trzy nurkowania (jedno nocne). Pierwsze z 
naszych dziennych nurkowań wykonujemy na Abu Ramada North 
– podwodnej ścianie opadającej pionowo na ponad 100 m. 
Nurkujemy w prądzie; na ok. 30 metrach duże (i dużo) gorgonii; w 
szczelinach ściany chowają się mureny i stonefish-e. Drugie, 
dzienne nurkowanie wykonujemy na El Aruk Giftun. Zanim jednak 
zaczniemy „nurkowanie właściwe” – „słit focia na fejsbunia”; 
schodzimy pod wodę z naszym promocyjnym 
banerem z okazji jubileuszu 50-lecia. Efekt? Oceńcie 
sami. 

A co do miejscówki - znów perełka! Mnóstwo 
podwodnych ergów wprost oblepionych chmurami 
małych mieszkańców rafy koralowej a pomiędzy nimi 
majestatycznie suną skrzydlice w ilościach hurtowych. 

Pływamy jak w w egzotycznym akwarium – zauroczeni 
zapominamy o upływającym czasie ale ten jest 
nieubłagany; na powierzchnię wygania coraz to 
mniejszy zapas powietrza w butli. Wracamy do hotelu 
i po kolacji wyjątkowo nie udajemy się do zajęć w 
podgrupach; czeka nas przecież jeszcze nurkowanie 
nocne. W okolicach wczesnego wieczora wracamy na 
łódź, która czeka na nas zacumowana w porcie. Na 
nurkowanie nocne płyniemy na „stare śmieci”: rafa 
Abu Ramada i mimo, że miejsce znane, to jednak w 
blasku latarki mamy wrażenie, że znaleźliśmy się na 
obcej ziemi...

Już początek nurkowania zwiastuje, że będzie się działo! Chwilę 
po zanurzeniu i dopłynięciu do rafy bardzo rzadki widok – murena 
żółtogłowa w trakcie polowania i przyglądający się całemu 
zamieszaniu (a może czekający na okazję) wąż morski. 

Nie zdążyliśmy jeszcze dobrze ochłonąć po tym widoku gdy nagle 
z atramentowych ciemności lekko rozproszonych światłem 
naszych latarek wyłania się dość sporych rozmiarów orleń! 
Zatacza majestatycznie krąg przed nami, a potem bez pośpiechu 
znika gdzieś w ciemności... Dalej to już „nuda”: gigantyczne 
mureny pełznące po rafie w poszukiwaniu ofiary, ciekawskie 
skrzydlice podążające za naszym światłem, kraby pustelniki 
goniące po dnie w sobie tylko znanym celu... Ale to nie koniec – 
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miejsce słynie z tego, że łatwo tu o kontakt z hiszpańską tancerką 
– najbardziej chyba „medialnym” ślimakiem. I nam dane było 
podziwiać jej hipnotyzujący taniec. I mimo, że to już nasze ostatnie 
nurkowanie na tym wyjeździe, nikt nie narzeka. A po nurkowaniu 
mały bankiet na łodzi; były więc ryby i owoce morza mistrzowsko 
wręcz przygotowane na grillu, a także coś do popicia bo jak 
wiadomo „rybka lubi pływać...”.

Żal było opuszczać łódź po tym jak już zacumowaliśmy w porcie, 
ale co robić – żaden bankiet nie trwa wiecznie; pakujemy więc 
swoje rzeczy na pickup-a, który zabierze je do hotelu. Zdobywamy 
się jeszcze na jeden zryw – po zapakowaniu pickup-a część z nas 
również lokuje się na jego dachu i pace i tak usadowieni robimy 
sobie głośny rajd po centrum Hurgady wzbudzając niemałe 
poruszenie wśród mijanych lokalesów i turystów. 

Docieramy wreszcie do hotelu i rozpoczynamy zajęcia w 
podgrupach, do których aktywnie włączył się również organizator 
naszych nurkowań co niemal nie zakończyło się aresztowaniem 
naszego Prezesa pod zarzutem morderstwa rytualnego – tak 
przynajmniej relacjonował to boy hotelowy, który następnego dnia 
chciał posprzątać jego pokój :) Ostatecznie sprawę udało się 
załagodzić – skończyło się na konieczności zapłacenia 
dodatkowej kwoty za niezamówione farbowanie pościeli. 

Ostatni dzień przed wyjazdem spędziliśmy w hotelu racząc się 
drinkami z palemką w basenie, grając w siatkówkę plażową i 
wyrównując opaleniznę. Co bardziej odważni postanowili 
przetestować menu takich gigantów fast food-ów jak McDoland i 
Pizza Haus :) Jak się okazało nie było tak źle. Z racji tego, że to 
ostatnia nasza noc w hotelu dostaliśmy ekskluzywne zaproszenie 
do restauracji Ciao dostępnej tylko dla szczęśliwców 
opuszczających ten przybytek. Jak się szybko okazało 
ekskluzywność knajpy polegała tylko na tym, że nie dało się tam 
wejść bez zaproszenia... Po kolacji udajemy się busami na 
wycieczkę do starej Hurgady. Po dotarciu na miejsce wszyscy 

rzucili się w gąszcz kramów, knajpek i niezliczonej 
ilości sklepów z „dobrem” wszelakim. Coś jednak 
niepokojącego dzieje się z tym krajem i jego 
mieszkańcami – już nie targują się tak ochoczo i z 
takim zapałem jak kiedyś; jakoś tak dziwnie się 
człowiek czuje kiedy po długich negocjacjach, 
wychodząc wreszcie ze sklepu nikt za nim nie 
wybiega z krzykiem „OK OK!”. Może to tylko 
przejściowa maniera... Wracamy do hotelu późną już 
nocą – części z nas udało się jednak nawiązać 
współpracę handlową. 

No i w zasadzie koniec! Ostatni poranek na egipskiej 
ziemi, autokar, lotnisko, samolot do kraju... Polska wita 
nas strugami deszczu i kompletnym brakiem 
perspektyw na słońce. Do Krakowa docieramy późną 
nocą. Część z nas postanawia zweryfikować pogłoski, 
że podobno o tej porze Gwarek jest już zamknięty – 
na szczęście okazało się to nieprawdą :) 

Kolejny klubowy wyjazd przechodzi do historii, a my wpadamy w 
przygnębienie na myśl o tym co nas czeka w poniedziałek... Ale 
zaraz - jest światełko w tunelu! Za dwa tygodnie zaczynamy 
przecież nasz obóz szkoleniowy na słonecznej Elbie! Eee – jak tak 
to damy radę!

Odwiedzone miejsca nurkowe:

10.05.2014: 
- Torfa Fanous East, 
- Sabina Garden,

11.05.2014: 
- Somaya Reef, 
- Abu Ramada Erg,

12.05.2014: 
- Small Giftun, 
- Gotta Abu Ramada (akwarium),

13.05.2014: 
- El Mina, wrak trałowca oraz łodzi rybackiej po sąsiedzku, 
- El Fanous East,

14.05.2014: 
- Abu Ramada North, 
- El Aruk Giftun 
- Gotta Abu Ramada (nurkowanie nocne).
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