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Upały lata dały się we znaki 
również Krabom dlatego 
postanowiły poszukać 
ochłody w zimnych wodach 
jezior rejonu Górnej Austrii...

Popołudniem 14 sierpnia, trzy 
wozy pełne mobilnych i 
gotowych na wodę o 
temperaturze 4°C Krabów 
opuściły gród Kraka, kierując 
się na południowy zachód 
Europy. Ruszyła ekspedycja 
„Na Attersee”. Po siedmiu 
godzinach jazdy, wieczorem 
osiągnęliśmy cel nr 1, 
położone w Grünau im Almtal, 
schronisko Tree House. 
Miejsce to na kolejne 4 dni 
stało się główną bazą i 
suszarnią nurkowego szpeja 
dla dziesiątki dzielnych 
Krabów.

Szybkie ogarnięcie klamotów, 
nawiązywanie kontaktów z 
miejscową ludnością 
zwieńczone degustacją lokalnego specjału o nazwie Stieglkeller 
oraz narada taktyczna zakończyły aktywności dnia.

Poranek 15 sierpnia przywitał nas miłym zaskoczeniem. W kuchni 
schroniska, zagwarantowany w pakiecie wikt okazał się pozwolić 
na wypasienie brzucha, dając każdemu możliwość znalezienia 
czegoś smacznego dla siebie.

Takie przygotowanie dało podstawy, by rankiem, po obejściu 
drogą północną stojącego na drodze szczytu Traunstein (1691 m 
n.p.m.), Kraby przypuściły pierwsze natarcie na umocnione 
betonem i skałami pozycje nurkowe nad jeziorem Traunsee. To 
drugie co do wielkości, po Attersee, jezioro w Austrii, położone 
na wysokości 422 m n.p.m. i maksymalnej głębokości 191 m.

Świetnie wyszkolone formacje Krabów zabezpieczane przez 
suche skafandry lub wilgotny mikroklimat pianki neoprenowej 
weszły do wody taszcząc w butlach na plecach lub pod pachami 
drogocenne gazy, które pozwolą im na bezpieczne obeznanie się 
z zimnymi wodami Traunsee.

Pod powierzchnią wody zdecydowaną większość życia stanowiły 
dywany racicznic pokrywające skaliste dno. Do ok. 25 m 
czuliśmy lekkie rozczarowanie widocznością, a potem jakby 
wyszliśmy z chmur, wizura poprawiła się do ok. 15 m, a światłami 
latarek wydobywaliśmy majestat skalnych ścian, grani, 
przewieszek i stromo opadających żlebów. Wynurzając się 
spotykaliśmy ciekawskie okonie.

Tak oto pojawiły się pierwsze wpisy w logbookach, 
dokumentujące chwalebne dokonania ekspedycji.

Konsultacje z lokalnym światkiem płetwonurkowym zaowocowały 
modyfikacją planów następnego nurkowania - celem zostało 
oddalone o 20 minut jazdy jezioro Vorderer Langbathsee. To 
niewielkie jezioro górskie leżące na wysokości 664 m n.p.m., o 
długości przekraczającej 1 km i głębokości dochodzącej do 33 
m, z krystalicznie czystą wodą, nadającą się do picia.

Pod wodą jasno, a widoczność przyjemna, w zakresie 7-10 m. 
Najwięcej życia do 10 m głębokości, dno okupowane przez 
racicznice, gdzieniegdzie łączki drobnej roślinności nad którymi 
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krążyły ławice strzebli potokowych. Co kawałek spotykaliśmy 
zatopione, powalone drzewa. Natknęliśmy się na podwodny 
patrol – okazałego pstrąga.

Zbliżający się zmrok wyznaczył granicę działań nurkowych tego 
dnia. Nastąpił powrót do „bazy” połączony m.in. z eksploracją 
lokalnych punktów gastronomicznych oferujących m.in. wiener 
schnitzel.

Wieczór w bazie został wypełniony przede wszystkim wymianą 
wrażeń dzielnych Krabowiczów oraz planowaniem taktyki działań 
dnia następnego. Głosem większości uzgodniono, że akcja 
przyjmie kryptonim Gosau.

Tamtego dnia, pamiętnego 16 sierpnia, pobudka nastąpiła 
wcześniej. Ponieważ cel wyprawy stanowiło najbardziej oddalone 
od bazy jezioro Gosausee, wystawiliśmy na próbę niemiecką 
punktualność naszego austriackiego gospodarza i o 8:00 
zawitaliśmy z uśmiechem do kuchni. Co prawda testu nie 

przeszedł, ale wyciągnął wnioski i każdego kolejnego dnia 
ordnung już był :)

Zabezpieczywszy w naszych naturalnych spiżarniach 
odpowiednią dawkę kalorii, zajęto miejsca w krabowozach, by po 
niespełna 90 minutach jazdy w scenerii urzekających, górskich 
krajobrazów zająć strategiczne miejsca na parkingu górującym 
nad taflą jeziora.

Szybkie przegrupowanie z wykorzystaniem licznych elementów 
pieszej logistyki pozwoliło odważnym formacjom Krabów na 
spotkanie z krystalicznej czystości tonią Gosausee. Vorderer 
Gosausee, bo to pełna nazwa tego jeziora, leży na wysokości 
933 m n.p.m., u podnóża masywu Dachstein, ma blisko 2 km 
długości, a jego głębokość dochodzi do 96 m. Słynie z 
krystalicznie czystej wody i widoczności przekraczającej nawet 
40 m.

Schodząc w głąb znaleźliśmy to, po co przyjechaliśmy - 
doskonałą widoczność, przekraczająca w głębszych partiach 30 
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m. Coś takiego trudno znaleźć poza jaskiniami w akwenach 
słodkowodnych. Przy takiej wizurze byliśmy mikroskopijni na tle 
podwodnych, dumnych, masywów skalnych. W podziwianiu 
podwodnego piękna towarzystwa dotrzymywał nam nieduży 
miętus.

Kiedy umilkło już ostatnie ŁAŁ przy akompaniamencie 
cichnących stuków pobliskiej, samoobsługowej sprężarki, 
nastąpiło przeformowanie szyków i ochocze grupy Krabów 
wyruszyły na 
kolejne spotkanie z 
podwodnym 
bogactwem 
jeziora. No bo 
jakby to niby miało 
być..? Tylko jeden 
nur w takim 
miejscu?!

Niejako wbrew 
naszej woli 
nadszedł wieczór, 
a to znak, że przed 
nami niestety 
powrót do bazy, 
gdzie odświeżymy 
wrażenia i 
zaplanujemy 
atrakcje dnia 
kolejnego.

Dzień trzeci ekspedycji, znów 
pobudka z rana, no bo 
przecież kto śpi długo w 
górach? Zwarci i gotowi 
wyruszyliśmy w końcu na 
podbój Attersee?! Tak! …Ale 
tylko celem uzupełnienia 
gazów i spożycia tam 
wspaniałego wiener schnitzel, 
w zaprzyjaźnionym punkcie 
gastronomicznym. 
Nurkowanie to my będziemy 
uprawiać ale na Wolfgangsee 
bo tam znacznie lepsza 
wizura :P 

Jezioro Wolfgangsee to, 
podobnie jak Attersee czy 
Traunsee, jedno z 
największych jezior Austrii, 
leży na wysokości 538 m 
n.p.m., a jego największa 
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Podwodne Gosausee

fot. Agnieszka Joanna Schoen
Attersee, w oczekiwaniu na wiener schnitzel

fot. images.natureworldnews.com
A tak wygląda miętus



głębokość to 114 m.

Pod powierzchnią wody, podobnie jak w Traunsee, im głębiej tym 
dalej sięgało światło naszych latarek, pozwalając nam widzieć 
nawet na odległość 10-15 m. 
Schodząc w głąb mijaliśmy 
majestatyczne skalne filary, a 
głęboko na dnie, snop światła 
natrafił na całkiem sporego 
miętusa, który zupełnie nic 
sobie nie robił z naszej 
obecności. :-)

To popołudniowe nuranie w 
jeziorze Wolfgangsee 
podsumowało cykl nurkowań 
wyżynnych i górskich w 
jeziorach Górnej Austrii. Jako, 
że zostało trochę czasu do 
zmroku, był to dobry moment 
na rzut oka po okolicy…

Wracając do bazy Kraby 
niejako po drodze odwiedziły 
miasto Mozarta. Wieczorny 
Salzburg zaskoczył swoim 
barokowym urokiem i 
wszechobecną muzyką. 
Zwiedziliśmy starówkę 
wpisaną na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO i 

górujący ponad nią 
zamek Hohensalzburg – 
jeden z największych w 
Europie. Spacerując po 
mieście, co kawałek 
natykaliśmy się na 
polskie flagi? No tak, 
tutaj kolor biało-czerwony 
jest flagą tego regionu. 
:-)

Wróciliśmy do bazy w 
nocy i pomimo późnej 
pory integrowaliśmy się 
przy bilardzie. Tego 
wieczora narada nie była 
konieczna, bo plan 
kolejnego dnia był 
dobrze znany.

Poranek dnia czwartego 
to początek powrotu do 
ziemi ojczystej. Ale nie, 
na pewno nie będzie 

nudno ani ckliwie - w programie „wisienka na torcie” – 
nurkowanie w rzece Traun.
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Popołudniowe Walfgangsee

fot. Agnieszka Joanna Schoen
Zachód słońca z twierdzy Hohensalzburg



Opuszczając bazę po raz ostatni, nie zapomnieliśmy o 
zewangelizowaniu rdzennych mieszkańców regionu prawdą o 
najnowszych osiągnięciach techniki ;)

Dzienna ilość nurkowań 
w rzece Traun jest ściśle 
reglamentowana, a że 
chętnych nie brakuje, 
więc termin musiał 
zostać uzgodniony 
duużo wcześniej. Celem 
był odcinek zaporowy 
rzeki z wyspą pośrodku. 
To nurkowanie to 
rekreacja średnio na 4-6 
m, porównywalna do 
taplania się w ciepłych 
wodach Morza 
Czerwonego. Bogactwo 
form krasowych, w tym 
m.in. małych jaskinek i 
tunelików, porośniętych 
dywanami racicznic, 
zalanych przejrzystą i 
ciepłą wodą obfitującą w 
ryby oraz niezliczone 
ilości raków szlachetnych 
na blisko 2 godziny 
pochłonęły naszą uwagę. 

Cóż to był za nur, a 
jakie raki!

W promieniach słońca, 
z uśmiechem na 
twarzach 
wychodziliśmy z wody, 
było ciepło i lajtowo, 
100% satysfakcji. 
Teraz, hmmm, czas 
pomyśleć o powrocie, 
w końcu to 
poniedziałek, a na jutro 
to urlopu już chyba nie 
ma. :-(

Tak to Krabowa 
obecność po raz 
kolejny została 
zaznaczona w 
austriackich wodach. 
Stosunkowo blisko 
Krakowa 
potwierdziliśmy 
obecność akwenów o 
dużym potencjale 

nurkowym, opasanych bajeczną scenerią gór. Na pewno tam 
jeszcze wrócimy, w końcu trzeba będzie zanurać w tym Attersee. 
:-)

6

fot. Tomasz Tatar
Żarłoczne raki

fot. Mariusz Cedzidło
Przełamywanie barier i walka z zacofaniem



Polowanie na ryby na zatrzymanym oddechu przy użyciu harpuna 
zawsze towarzyszyło ludziom potrafiącym wejść do podwodnego 
świata. Już tysiące lat temu człowiek w ten sposób łowił ryby, 
skorupiaki i mięczaki przy pomocy prymitywnych narzędzi. 
Poławiaczki pereł Ama, nurkowały pierwotnie w poszukiwaniu 
jedzenia. Podobnie inne ludy zamieszkujące tropikalne części 
mórz i oceanów.

Nie tylko nestorzy nurkowania w Polsce ale i sam Jacques-Yves 
Cousteau polował na ryby.

Pierwotny instynkt jest w nas tak silny, że pomimo wielu pokoleń 
wychowanych bez konieczności zdobywania pożywienia przez 
polowanie, dalej u niektórych z nas się przejawia. Ciężko 
zdiagnozować, gdzie kończy się pasja i sposób na spędzenie 
wolnego czasu, a górę biorą pierwotne instynkty. Przyspieszony 
oddech i bicie serca na samą myśl o kolejnym wypadzie, nie są 
spotykane wśród kolekcjonerów znaczków.

W Polsce jest ok. 600 tysięcy wędkarzy zrzeszonych w Polskim 
Związku Wędkarskim, a w sumie łowiących ryby wędką może być 
ok. 1 miliona! Warto wspomnieć o myśliwych, niestety nie potrafię 
podać ich liczby, choć niejednego wartość ta przyprawiłaby o 
zawrót głowy. W Skandynawii ryby na wędkę łowi prawie każdy, od 
dzieci w wieku przedszkolnym, przez kobiety i mężczyzn. Choć ci 
ostatni chętniej wybierają sztucer i polowanie na łosie.

Wędkarze odławiają rocznie ze zbiorników zaporowych 
południowej Polski po kilkanaście ton ryb z każdego z nich. 
Głównie leszcza i płoci, ale i ryby drapieżne. W samym Krakowie 
zrzeszonych w PZW jest ok. 8 tysięcy wędkujących. Ilu jest łowców 
podwodnych w Polsce? Szacuję, że tych polujących - kilkuset, 
zdecydowanie poniżej 1 tysiąca. Jaki jest ich wpływ na 
ichtiofaunę? Żaden. Nasz udział w tym torcie nawet nie jest 
błędem statystycznym.

Wracając do łowiectwa, budzi ono wiele kontrowersji i słusznie. 
Zabijanie żywych dzikich organizmów musi wiązać się ze 
świadomością ekologiczną naszego działania. Niedopuszczalne 

jest strzelanie tylko dlatego, że 
przepisy na to pozwalają. Są 
gatunki ryb, które pełnią 
ważną rolę w ekosystemie 
wodnym, ich liczebność ma 
duże znaczenie dla jakości 
wody. Przetrzebienie ich 
populacji może odbić się 
negatywnie na zbiorniku 
wodnym. Mam tu na myśli 
drapieżniki, które ograniczają 
populację drobnych ryb 
karpiowatych, które to z kolei 
żerują na zooplanktonie. 
Zooplankton to naturalny filtr 
biologiczny jeziora. Dafnie, 
widłonogi i inne, filtrują wodę, 
ograniczając rozwój 
fitoplanktonu i zakwity jezior. 
Człowiek potrafi zachwiać tą 
równowagą. Nam szczególnie 
łatwo przetrzebić szczupaka, 
który dla podwodnego łowcy 
jest łatwą zdobyczą, a 
przecież nie o to chodzi w 
polowaniu.

ŁOWIECTWO PODWODNE

SYLWESTER WÓJCIK
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fot. archiwum Edwarda Ciołkowiaka
„Każda z tych ryb starczyłaby na solidny obiad dla dwudziestu przynajmniej osób”
Jurek Macke i Jurek Chomik podczas wyprawy do Tanzanii w 1974 roku



Nic tak jednak nie potrafi zachwiać 
równowagi w ekosystemie wodnym, jak 
patologiczna gospodarka ściekowa. W 
dalszym ciągu część gmin zrzuca 
wstępnie oczyszczone ścieki do jezior. 
Ładunek pierwiastków biogennych 
(fosfor, azot) wprowadzony do 
ekosystemu w takiej ilości oznacza 
zawsze klęskę ekologiczną. 

W dzisiejszych czasach polowanie na 
gatunki zagrożone (choć przepisy na to 
czasem pozwalają), ryby terytorialne – 
które nie uciekają przed polującym, a 
tym samym są łatwe do przełowienia – 
nie powinno mieć miejsca. 
Bezwzględnie łowiectwo podwodne 
wymaga pewnego etosu.

Moda na bycie „eko” nakazuje 
łowiectwo potępić, bez zastanowienia 
oraz bez wystarczającej wiedzy w tym 
zakresie. Płetwonurek, który poluje… „o 
beee, a fuj. Jak można tak te biedne 
rybki… jak możesz!” powie ktoś na łodzi 
safari. Za chwilę słychać: dziś będzie 
ryba na obiad. „Hurrra!” - krzyczą 
wszyscy i ustawiają się rzędem do 
koryta. Kogo obchodzi, że załoga 
złowiła je jak my nurkowaliśmy. Ważne, 
że są usmażone i dla nikogo nie braknie. 
Mniam, mniam w powietrzu się unosi.

Można przecież polować w taki sposób, 
by przyczyniać się do poprawy stanu 
środowiska. Są gatunki obce - 
zawleczone, bądź celowo 
wprowadzone. Po latach takie 
introdukcje okazują się tragiczne w 
skutkach. Jesteśmy w stanie eliminować 
te ryby z ekosystemów wodnych. W 
dodatku stanowią one bardzo atrakcyjną zdobycz.

Zapytacie więc, na co i gdzie polować? Z obcych ryb warto 
wymienić amura, który zjada ogromne ilości roślinności 
podwodnej. Potrafi w ciągu doby zjeść tyle ile sam waży, niszcząc 
przy tym jeszcze więcej podwodnych łąk. Niski współczynnik 
strawności sprawia, że wydala ogromne ilości biogenów, które 
roślinność naczyniowa już wychwyciła z wody. Biogeny trafiają z 
powrotem do obiegu, powodując rozwój fitoplanktonu (zakwity). Tu 
przykład z naszego podwórka: wyrobiska pożwirowe przy Puszczy 
Niepołomickiej w Zabierzowie Bocheńskim miały widoczność ok. 
10 m. Wpuszczono do nich amura (ok. 1 tysiąc sztuk na 26 ha 
lustra wody). Ryby te wyżarły w dwa sezony całą roślinność 
podwodną oraz trzcinowisko, zamieniając piękny ustabilizowany 

ekosystem w brunatną zupę. Amurem 
zarybiano również nasze jeziora 
polodowcowe – relikt, z niesłychanie 
delikatną florą i fauną – obecnie 
krytycznie zagrożone. Amur ma 
smaczne mięso, nie należy mu 
żałować harpuna naszej kuszy! 
Spustoszenia powoduje karp ryjący w 
dnie i uwalniający zmagazynowany w 
osadach fosfor i azot (podobnie jak źle 
wyszkolony płetwonurek), zarybienia 
potrafią sięgać 300-400 kg tej ryby na 
ha, czy tołpyga biała i pstra, które żerują 
na zooplanktonie. Wszystkie mają 
smaczne mięso, są to duże i płochliwe 
ryby. Atrakcyjne dla podwodnego 
myśliwego.

Człowiek lubi zrobić zoo z naturalnego 
ekosystemu, wpuścić bądź ile i 
czegokolwiek dla uciechy, czasem 
eksperymentu „naukowego”. Masowe 
zarybienia sumem doprowadziły w 
niektórych zbiornikach do poważnych 
strat w rybostanie. Umiar wszędzie jest 
wskazany, nawet przy zarybieniach 
rodzimymi gatunkami. 

Gdzie nie polować? Na pewno w 
miejscach zabronionych oraz na 
nurkowiskach. Ryby szybko się uczą. 
Tam gdzie na nie polujemy, nie pozują 
do zdjęć, unikają człowieka. Nie jest 
łatwo upolować coś na kolację w 
akwenie, gdzie regularnie pływamy z 
kuszą. Ryby instynktownie zachowują 
dystans. Niech ktoś nie myśli, że lin 
pozwoli się podpłynąć jak na nurkowisku 
;-)

Jak zacząć, co jest potrzebne do 
uprawiania łowiectwa podwodnego w Polsce?

Na koniec kilka informacji praktycznych. Ustawa o rybactwie 
śródlądowym dopuszcza amatorski połów ryb wędką lub kuszą. 
Polujemy tylko na zatrzymanym oddechu, bez użycia aparatów do 
oddychania w wodzie. Sezon trwa na wodach śródlądowych od 16 
maja do 14 października (nie dotyczy akwenów na gruntach 
prywatnych – tam uprawniony do rybactwa może dopuścić 
łowiectwo przez cały sezon – np. Cholerzyn pod Krakowem), na 
Bałtyku polujemy cały rok. Na śródlądziu jest zakaz polowania na 
ryby łososiowate i węgorze. Amatorski połów ryb kuszą uprawia 
się wyłącznie w porze dziennej, kuszą napinaną siłą mięśni, 
miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 
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ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód 
koła o średnicy 30 mm.

Nie obejdzie się bez karty łowiectwa podwodnego, którą wydają 
starostwa na podstawie zaświadczenia o pozytywnie zdanym 
egzaminie. Szkolenia i egzaminy w tym zakresie prowadzi KDP 
PTTK. Mając już kartę, musimy uzyskać (wykupić) zezwolenie od 
uprawnionego do rybactwa na danym akwenie na połów ryb taką 
metodą, wydane w formie dokumentu. Potrzebna będzie boja 
koloru żółtego na wodach śródlądowych (na morskich koloru 
pomarańczowego), o wyporności min. 5 l, ustawiana przez 
polującego jako znacznik łowiska, nizałka do zapinania 
ustrzelonych ryb, oczywiście kusza, nóż, ABC, skafander i balast. 
Dawniej na posiadanie kuszy nie było wymagane pozwolenie na 
broń. Kupowaliśmy je od bazarników. Później wprowadzono 
obowiązek posiadania zezwolenia i stały się one w naszych rękach 
nielegalne. Na szczęście dziś nie potrzeba pozwolenia na broń na 
posiadanie kuszy do łowiectwa podwodnego. Bardzo to nam 
ułatwia sprawę. Nie ma problemu ze skompletowaniem sprzętu, 
dziabę można kupić już od 200 zł. Resztę zapewne mamy.

Do uzyskania karty łowiectwa podwodnego nie jest już wymagany 
stopień nurkowy. Było takie obostrzenie ze strony KDP w stosunku 
do przepisów. Dawniej trzeba było mieć ** CMAS, później * CMAS 
(doprowadziłem do likwidacji tego obostrzenia 5 lat temu, 
skutecznie ograniczało rozwój łowiectwa, polującym bardziej 
potrzebny jest trening freedivingowy niż uprawnienia scuba).

Nasza karta obowiązuje tylko w Polsce. Są państwa, gdzie nie są 
wymagane żadne zezwolenia, są i takie gdzie łowiectwo 
podwodne jest zabronione. W Szwecji posiadanie kuszy jest 
zakazane, a w Norwegii można polować nawet z butlą. Co kraj to 
obyczaj.

Na koniec przewrotne pytanie dla osób, które tolerują łowienie ryb 
wędką, lubią szprota w pomidorach, smażoną flądrę i sałatkę 
śledziową, a wręcz agresywnie reagują na polujących z kuszą: 
Czy ryba upolowana kuszą skwierczy na patelni inaczej niż ta 
złowiona wędką?

I przestroga: Nie warto „próbować” łowiectwa bez karty lub 
niezgodnie z przepisami. Kary są wielokrotnie wyższe niż za jazdę 
samochodem bez prawa jazdy.

Łowiectwo podwodne, to nie tylko zapełnianie lodówki. To przede 
wszystkim przepiękne chwile spędzone w naturalnym ekosystemie 
jeziora, forma turystyki podwodnej, głębokie zejścia na 
zatrzymanym oddechu, podglądanie ryb w ich naturalnym 
środowisku. Zdobycz jest tylko miłym, ale nie obowiązkowym 
dodatkiem. Pamiętajmy o tym oddając się pierwotnym instynktom.
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Choć nie miałem nigdy nic 
wspólnego z Georgem Orwellem, 
poproszono mnie o ponowne 
opisanie roku 1984. W moim 
przypadku było dużo prościej - nie 
musiałem przewidywać przyszłości, 
a jedynie sięgnąć w głąb swej lekko 
dziurawej pamięci.

Lata osiemdziesiąte poprzedniego 
wieku bez żadnej przesady można 
określić złotą dekadą naszego 
klubu. Od 1982 roku Krabem 
zarządzał jedyny słuszny w 
czasach komuny, miłościwie 
panujący nam prezes Janusz 
Solarz. Trzeba wyraźnie podkreślić, 
że otaczająca nas rzeczywistość 
bardzo odbiegała od obecnej i dla 
dzisiejszych młodych Krabów 
byłaby trudna do pojęcia. Chyba, 
że ktoś przerobił dokładnie i ze zrozumieniem „Misia” Stanisława 
Barei, bądź zapoznał się ze wspomnianą już futurystyczną lekturą 
George’a Orwella „Rok 1984”. Trzeba przyznać, że klub bardzo 
zyskał na znaczeniu m.in. dzięki doskonałym układom 
personalnym naszego prezesa. Mimo autorytarnych rządów, 
prezes przez młodych Krabów był wprost uwielbiany. Zgodnie z 
duchem epoki, członkowie klubu Krab niejednokrotnie 
odśpiewywali zespołowo na imprezach klubowych zapożyczone z 
„Misia”: „Łubu-dubu, łubu-dubu, niech nam żyje prezes klubu”, co 
zawsze następowało po przemowach, w których Janusz Solarz 
zapewniał, iż „Krab jest największym i najlepszym klubem 
nurkowym w Polsce”.

Swój dynamiczny rozwój Krab zawdzięczał tzw. „obowiązkowej 
pracy społecznej” swych członków. Były to wszelkie prace 
fizyczne, na przykład remont pomieszczeń klubowych, naprawy i 
konserwacja sprzętu nurkowego lub pomocniczego, ale także 
prace organizacyjne np. przy wyjazdach nurkowych, redagowaniu 
kroniki, gazetki klubowej, czy też przy wygłaszaniu prelekcji 
popularyzującej osiągnięcia klubu. Oprócz tego można było się 
także wykazać załatwieniem czegoś. Przeważnie chodziło tu o 
uruchomienie tak zwanych „dojść”, czyli znajomości 
pozwalających na zakup jakiegoś reglamentowanego towaru na 
potrzeby klubu, począwszy od prowiantu na wyprawy, papieru 
kancelaryjnego czy toaletowego, paliwa, oleju lub kleju, części do 
sprężarki czy samochodu, a skończywszy na piankach, butlach, 

sprężarce, silniku do łodzi czy pontonie. W tamtych czasach, 
jeszcze na wiele lat przed realizacją przez Juliusza Machulskiego 
filmu „Pieniądze to nie wszystko”, dla każdego obywatela było 
jasne, że tytułowa sentencja jest jak najbardziej prawdziwa, choć 
wówczas miała ona zupełnie inne znaczenie. Dziś mocno można 
się zdziwić, odnajdując w archiwaliach klubu na przykład podanie 
do browaru w Brzesku z prośbą o sprzedaż jednej beczki piwa, z 
uzasadnieniem, iż jest ona niezbędna dla uczczenia jakiejś tam 
okazji. Oczywiście była to tak zwana „podkładka”, bo bez 
odpowiednich znajomości w dyrekcji browaru rzecz i tak nie 
byłaby do załatwienia. System godzinowo rozliczanych prac 
społecznych nikogo nie dziwił i wszyscy chętnie się mu poddawali, 
bo z jednej strony były one przepustką do uczestnictwa w 
wyjazdach nurkowych, a z drugiej strony wspólne wywoływanie 
zdjęć, czyszczenie i malowanie butli, naprawa pianek, szycie 
rękawic nurkowych, czy też klejenie pontonów bardzo zbliżało do 
siebie członków i członkinie klubu na łonie magazynu, czy też 
klubowej ciemni fotograficznej. ;-) Na dalekie wyprawy 
przeprowadzana była ostra kwalifikacja pośród najmocniej 
zaangażowanych w życie klubowe osób. Uczestnictwo w 
prawdziwej wyprawie nurkowej w rejony ciepłych wód, a w 
szczególności do egzotycznych krajów tropikalnych, na rafę 
koralową, było spełnieniem marzeń każdego klubowicza. 
Chętnych więc do pracy społecznej było bardzo wielu. Warto 
wyjaśnić, iż w czasach kiedy średnia miesięczna pensja w Polsce 
wynosiła około 15 dolarów amerykańskich, a uzyskanie paszportu i 
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wiz do krajów zachodnich było rzeczą bardzo trudną, do klubu 
garnęło się wielu studentów z różnych krakowskich uczelni. 
Jednak nie tak łatwo było zostać Krabem – należało przejść dość 
trudny egzamin pływacki. Mimo ostrej selekcji, liczba aktywnych 
członków klubu dochodziła w porywach do stu osób, a wspólny 
efekt ich pracy był ogromny.

Duży przesiew kandydatów wynikał z faktu, że nurkowanie w 
tamtych czasach wymagało dużo lepszej kondycji fizycznej niż 
obecnie. Powodował to m.in. brak urządzeń wypornościowych do 
regulacji pływalności pod wodą. Na początku lat osiemdziesiątych 
nie dysponowaliśmy w ogóle 
takim sprzętem. Należało się 
rozważnie wyważyć na 
konkretną głębokość, a 
początkowe 5 do 15 metrów 
pokonać głową w dół, po 
poprawnie wykonanym 
scyzoryku. Pierwsze KRW, 
tzw. „chomąto” firmy Fenzy, 
pojawiło się w klubie w roku 
1983. Dopiero pod koniec 
roku 1984 dokupiliśmy 
jeszcze 4 urządzenia tego 
typu. Z racji małej ich liczby, 
używane były tylko przez 
instruktorów lub fotografów 
podwodnych. W 
przeciwieństwie do 
pozostałego sprzętu – 
polskich zestawów butlowych, 
automatów polskiej produkcji i 
pianek ze „Stomilu” 
Grudziądz – chomąta 
stanowiły tzw. towar 
dewizowy. Zważywszy na 
fatalny kurs czarnorynkowy 
polskiej złotówki za 4 sztuki 
kupione właśnie w 1984 roku, 
zapłaciliśmy równowartość 
ceny nowego samochodu Fiat 
126p (czyli „malucha”). 
Trzeba zatem jeszcze 
wyjaśnić, skąd klub zdobywał 
finanse na nowy sprzęt i swą 
szeroko zakrojoną 
działalność. Otóż duża ich 
część pochodziła z 
wynagrodzenia za wykonywane przez nas specjalistyczne prace 
podwodne. Były to niemałe pieniądze. W tamtych czasach byliśmy 
w tej dziedzinie praktycznie monopolistą na terenie Polski 
południowej. Pozostałe fundusze pochodziły ze składek 
członkowskich oraz dofinansowań z różnych źródeł, w których 
załatwianiu mistrzem świata w tamtych czasach był prezes Janusz 
Solarz.

Rok 1984 dla Kraba był jednak szczególny. To rok obchodów 
dwudziestolecia klubu, a taki okrągły jubileusz zawsze napędzał 
koło zamachowe działań na wielu frontach. Przyznam, że miałem w 
tych działaniach niemały udział, zważywszy na pełnioną funkcję 
v-ce prezesa klubu do spraw organizacyjnych. 

Przed obchodami jubileuszu, w pierwszej kolejności należało 
wyremontować i nadać nowy wygląd wnętrzu głównego, 
reprezentacyjnego pomieszczenia klubowego. Była to duża sala, 
około 60 m2, zlokalizowana na pierwszym piętrze, nad drukarnią 
AGH, w nieistniejącym już budynku przy ul. Czarnowiejskiej 20. 

Pomieszczenie to służyło do 
organizacji zebrań zarządu, 
spotkań wyprawowych, prelekcji, 
szkoleń teoretycznych oraz 
imprez klubowych. Do lokalu 
wchodziło się po zewnętrznych 
„stylowych” schodach 
drewnianych od strony podwórka 
uczelni. Projektów na wystrój było 
kilka, ale ostatecznie wnętrze 
zostało wykończone w drewnie, z 
dominującymi elementami 
grubych belek, podpartych na 
pionowych słupach z 
wpuszczanymi w belki 
zastrzałami. Ściany, do pewnej 
wysokości, zostały obłożone 
boazerią z szerokich desek. Była 
to zespołowa robota ciesielska 
wielu Krabów, którą miałem 
przyjemność osobiście kierować. 
Z czasem na ścianach pojawiły 
się zdjęcia klubowe, a powyżej 
nich wyłowione spod wody okazy 
oraz sieci rybackie pod sufitem. 
Zbudowano też przeszkloną i 
podświetloną wystawę okazów 
rafy koralowej, której replika 
znajduje się w obecnym 
pomieszczeniu klubowym. 
Oczywiście niezbędnym 
elementem wyposażenia 
klubowego okazał się drewniany 
barek, który przetrwał z 
poprzedniego remontu. Siedziało 
się przy długich stołach, 
wykonanych z litego drewna. 

KRAB użytkował wówczas jeszcze dwa inne pomieszczenia AGH – 
ciemnię fotograficzną przy ul. Czarnowiejskiej 32a oraz duży 
magazyn sprzętu, zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym, w 
zaadaptowanej, ciężką pracą Krabów w 1983 roku, kotłowni w 
budynku przy ul. Bytomskiej 16.
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Niezależnie od zamieszania związanego z remontem klubowego 
lokalu, instruktorzy Kraba pod rządami Staszka Bednarka 
prowadzili regularne szkolenie basenowe, równolegle na trzech 
obiektach sportowych: na Wiśle, Koronie oraz w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej. Zajęcia 
przeważnie odbywały się w godzinach, jak na obecne czasy, co 
najmniej nienormalnych - od 5 do 7 rano. Niestety krytych 
basenów w Krakowie wiele nie było i przeważnie były 
zarezerwowane dla rodzimych sekcji sportowych lub instytucji typu 
wojsko lub milicja. Musieliśmy więc korzystać z basenów w 
godzinach jakie nam proponowali. Od samego początku 1984 roku 
przeprowadzono też kilka akcji nurkowych, w tym trzy podlodowe 
na Dunajcu i Zalewie Rożnowskim, kwietniową w Rożnowie oraz 
majową na Solinie. Nurkowania pod lodem odbywały się w 
polskich suchych skafandrach wojskowych Foka. 

Wczesną wiosną 1984 roku odbył się także tradycyjny w tamtych 
czasach Rajd Nadwodny Płetwonurka, tym razem w Beskid Niski, 
z Zagórzan do Bartnego. Ciekawostką rajdu było to, że 
przedzieraliśmy się przez zaspy śnieżne nocą, by spać na 
kwaterach w trakcie dnia. Wszystko z powodu opóźnienia pociągu, 
który dotarł do Zagórzan około godziny 24:00. Całe szczęście, że 
rajd w świetle Księżyca prowadził, pochodzący z tamtych okolic, 
Tadziu Bochnia – prawdziwy i jedyny wówczas Łemk wśród 
Krabów.

Od początku roku pełną parą postępowały też przygotowania do 
obchodów XX-lecia, których kulminacją miał być wielki bal w 
pomieszczeniach klubu studenckiego Rotunda. Okazja obchodów 
skłoniła do ujawnienia się klubowej twórczości kabaretowej. 
Występ mocnej grupy pod wezwaniem „Krabaret” stanowił trzon 
programu artystycznego uroczystości jubileuszowej. Satyryczne 
teksty i piosenki, dotyczące spraw klubowych, jego zarządu i 
prezesa przygotował zespół pod kierownictwem Eli Polanowskiej i 

Bogusia Madeja. Właśnie wtedy, ze sceny Rotundy, został po raz 
pierwszy publicznie odśpiewany hymn klubu:

Bez Kraba życie nie cieszy cię, 
Bez Kraba w łóżku ci będzie źle, 
Bez Kraba, gdzie tak wymoczysz se 
Czło-onki swe?

Gdyś w Krabie, przed Tobą cały świat, 
Gdyś w Krabie, wciąż szesnaście masz lat, 
Tu w Krabie dziewczyn i kumpli moc 
Przez dzień i noc.

Występ „Krabaretu” nie był nigdzie zgłoszony ani ocenzurowany, 
co było w jawnej sprzeczności z obowiązującymi wówczas 
przepisami prawa. Przedstawienie poszło na żywca. Mieliśmy z 
tego powodu trochę obaw, bo na sali balowej, przy paru stolikach, 
pojawiło się kilku smutnych panów, których zadaniem najpewniej 
była inwigilacja studenckich imprez. Sprawdzali o czym się mówi i 
czy przestrzegana jest prohibicja, wymuszona w tym okresie na 
klubach studenckich, takich jak Rotunda, w obawie przed 
spontanicznymi wybuchami manifestacji. Z tym problemem też 
jakoś musieliśmy sobie poradzić. Na szczęście, dzięki uprzejmości 
rodziców Szesnastki i Czternastki, sióstr Orlewicz, udało nam się 
zakapslować w pewnej wytwórni oranżady czystą wódkę w 
kilkunastu kontenerach oryginalnych butelek na wodę mineralną, a 
winiak w podobnej ilości butelek na oranżadę. Rzecz jasna kapsle 
i etykiety na butelkach były oryginalne, a smutni panowie na swoje 
stoliki otrzymali płyny o identycznych kolorach, tyle że 
bezalkoholowe. Dla gości balu, przygotowanych już na 
abstynencję w trakcie obchodów jubileuszu, zawartość butelek z 
mineralną i oranżadą była miłą niespodzianką. Jednak w 
organizacyjnym ferworze zapomnieliśmy o tzw. przepitce, choć 
zawsze można było „oranżadę” przepić „mineralną” lub na odwrót.

Jubileusz klubu to nie tylko bal. To 
także okazja do popularyzacji 
osiągnięć klubu. Wystawa XX-lecia 
w „Perspektywach” przyciągnęła 
sporą liczbę zwiedzających. Krab 
coraz częściej gościł w środkach 
masowego przekazu: prasie, radiu i 
telewizji. Nurkowanie w tamtych 
czasach nie było aż tak popularne, 
stąd wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się wszelkie wystawy 
dotyczące naszej pasji. Często 
więc organizowaliśmy prelekcje 
powiązane z prezentacją filmów i 
przeźroczy z naszych wypraw.

Wielkim, wręcz przełomowym 
wydarzeniem, uświetniającym 
XX-lecie klubu był zakup w czerwcu 
1984 roku nowego wojskowego 
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Stara 266 - prawdziwego samochodu terenowego, z napędem na 
6 kół i wyciągarką, który nareszcie spełniał wymogi klubowego 
pojazdu wyprawowego. Większość środków finansowych na jego 
zakup pochodziła z pracy podwodnej na rzece Dunajec, 
wykonanej w grudniu 1983 roku. Ale jak już pisałem „pieniądze to 
nie wszystko”. Może to wydawać się obecnie rzeczą egzotyczną, 
lecz w kraju brakowało wówczas wielu artykułów, zaś sprzedaż tak 
strategicznych towarów jak ciężarówki była powiązana z 
przydziałami, opartymi o tak zwaną gospodarkę planową, 
opracowywaną na najwyższych szczeblach władzy państwowej. 
Stąd nasze usilne prośby kierowane wprost do producenta - 
Fabryki Samochodów Ciężarowych „Starachowice” były bez szans 
na realizację. Samochód ostatecznie kupiliśmy dzięki 
przychylności Ludowego Wojska Polskiego, które odstąpiło nam 
przydział na jedną sztukę terenowego pojazdu bojowego. Nie bez 
znaczenia okazało się, że samochód był wyprodukowany dla 
wojska. Po pierwsze był wykonany na specjalnej wojskowej linii 
produkcyjnej i nie psuł się aż tak bardzo, jak kupiony po paru 
latach egzemplarz cywilny, a po drugie do ciężarówki terenowej w 
barwach wojskowych nikt w Polsce się nie doczepiał, obojętnie 
gdzie byśmy się nie przedzierali. 

Dzięki Starowi 266 liczba obozów i akcji nurkowych, 
organizowanych corocznie zwiększyła się zdecydowanie. 
Samochód ułatwiał także wykonywanie wielu prac podwodnych 
oraz umożliwiał wyjazdy na wyprawy nurkowe. Star był 
wykorzystany natychmiast po jego zakupie, w trakcie dwóch 
obozów nad jeziorem Białym Augustowskim w lipcu 1984 – 
ogólnopolskiego obozu szkoleniowego na wszystkie stopnie 
nurkowe, w tym na stopnie instruktorskie oraz wędrownego obozu 
fotografii podwodnej. Trzeba zwrócić uwagę, że wielokrotne 

powierzanie nam przez Komisję 
Działalności Podwodnej CMAS 
organizacji obozów ogólnopolskich 
potwierdzało „jedynie słuszną” tezę 
prezesa, że nasz klub jest 
największym i najlepszym klubem 
nurkowym w Polsce. W trakcie 
obozu fotografii podwodnej 
terenowy samochód ciężarowy 
umożliwiał łatwe przemieszczanie 
się nurków ze sprzętem i penetrację 
okolicznych akwenów pojezierza 
augustowskiego, takich jak Serwy, 
Hańcza, Jezioro Długie, Staw i 
Szejpiszki, roboczo nazwane 
Szajbuskami.

Zaraz po powrocie z obozów, już w 
sierpniu 1984, wyruszyła nurkowo- 
turystyczno-fotograficzno- 
zwiadowcza wyprawa do Grecji, w 
małym gronie 11 osób, nawiasem 
mówiąc pod moim kierownictwem. 
Testowaliśmy możliwości Stara, 
rozpoznawaliśmy procedury 

graniczne przewozu większej ilości sprzętu oraz ludzi na pace 
ciężarówki poza Polską. Jednak głównym naszym zadaniem było 
znalezienie nurkowisk w Grecji. Wszystko to celem organizacji 
dużego, autokarowego obozu klubowego w roku następnym. 
Nurkowaliśmy na półwyspie Chalkidiki, po czym zwiedzaliśmy 
południe Grecji: Meteory, Delfy, Ateny, Akropol i Dafni, docierając 
aż do Kanału Korynckiego.

Zaraz po przyjeździe z Grecji rozpoczęły się ostre przygotowania 
Stara do wyprawy nurkowej nad Morze Czerwone, do Egiptu i 
Sudanu - Tridacna 84/85. Kierownikiem dalekiej ekspedycji był 
Jurek Matląg, który wsławił się m.in. zachowaniem stalowych 
nerwów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. 
Mieliśmy bowiem otrzymać kategoryczny zakaz wyjazdu do krajów 
objętych stanem wojennym, w których podobno całe morskie 
wybrzeże było zaminowane. Faktem było ogłoszenie stanu 
wojennego w Egipcie przez Hosni Mubaraka w trakcie świeżo 
przeprowadzonego przewrotu politycznego. Faktem też były 
krwawe walki na południu Sudanu, które nasiliły się w ostatnich 
latach. W tamtych czasach nie było jednak łatwego dostępu do 
wiadomości z Afryki. O jakimś tam internecie, czy informacjach 
turystycznych można było sobie tylko pomarzyć, stąd nasza próba 
zdobycia rzetelnej wiedzy o sytuacji nad Morzem Czerwonym oraz 
uzyskania ewentualnego wsparcia konsularnego wyprawy w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jurek wysłuchał uwag 
urzędnika ministerstwa, które nie chciało robić sobie kłopotu z 
jakąś tam studencką wyprawą. Kierownik wyjazdu został m.in. 
zapytany, jak spojrzy w oczy rodzicom kolegi, który zginie w 
trakcie ekspedycji, np. od wybuchu miny. Gdy urzędnik wyszedł 
na moment z gabinetu, Jurek porwał z jego biurka całą teczkę z 
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fot. archiwum Witka Trybały
W trasie do Grecji;
od lewej: Grzesiek Latkiewicz, Andrzej Ćwierz, Tomek Mazur, Jurek Matląg, Witek Trybała, Jurek 
Nabielec (tyłem), Irek Szczepaniak, Darek Jędrzejczyk, Boguś Madej i Tadziu Bochnia



dokumentacją wyprawy, by w naszej sprawie nie pozostawić tam 
żadnego śladu i czym prędzej opuścił ministerstwo. Mimo 
niepokojących wieści z MSZ przygotowania do wyjazdu szły pełną 
parą. Polegały one m.in. na zdobyciu odpowiedniej ilości konserw, 
dżemów i innych artykułów spożywczych o długim terminie 
przydatności do spożycia, zakupie lekarstw, naprawie i 
skompletowaniu sprzętu nurkowego i pomocniczego, załatwieniu 
paszportów, wiz, biletów lotniczych, karnetów celnych ATA i CPD, 
koniecznych do przewozu sprzętu i przejazdu samochodu, 
zorganizowaniu dofinansowań z uczelni i Almaturu, zebraniu 
cennych informacji na temat krajów docelowych, a przede 
wszystkim na przygotowaniu samochodu do wyprawy. 
Doświadczenia z wyjazdu do Grecji stały się w tym przypadku 
bezcenne. Star 266 wymagał wielu przeróbek, by można było 
zabrać na niego więcej osób, sprzętu, jedzenia, paliwa oraz by 
podróżowało się w nim wygodniej i bezpieczniej. Koniecznym było 
znalezienie odpowiedniego warsztatu, stąd nawiązanie przez nasz 
klub we wrześniu 1984 wieloletniej współpracy z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie, w zakresie 
bieżących napraw i konserwacji samochodu na terenie 
przedsiębiorstwa. Nasz klub w zamian zaoferował jedno miejsce 
dla mechanika-kierowcy z MPK na każdej z przygotowywanych 
przez nas wypraw. Jak już wspominałem obietnica wyjazdu z 
Polski do egzotycznych krajów w tamtych czasach była niebywałą 
atrakcją. Oczywiście wszelkie prace w MPK były wykonywane przy 
współudziale Krabów, a muszę się nieskromnie przyznać, że i w 
tym temacie objąłem zarządzanie, stając się na długie lata 
opiekunem Stara. Samochód został wyposażony w dodatkowe 
pióra resorów, w lutowany na miarę 220 litrowy zbiornik na wodę 
bieżącą (tak, tak, z boku samochodu wystawał regularny kran 
łazienkowy) oraz w mocowanie na 32 kanistry z wodą pitną 
(dodatkowe 160 litrów), lodówkę na gaz propan-butan, 

podwieszone szafki ze sklejki na osobiste rzeczy dla każdego z 
uczestników wyprawy, dodatkową leżankę w szoferce dla drugiego 
kierowcy, łączność telefoniczną pomiędzy szoferką i paką, 
dodatkowe zbiorniki na paliwo (dwa oryginalne 150-litrowe zostały 
zastąpione trzema 250-litrowymi od jelcza, co dawało na jednym 
tankowaniu zasięg około 2.000 kilometrów i tym samym pozwalało 
na oszczędzanie cennych dewiz), dodatkowe kratki na 8 kanistrów 
z benzyną do sprężarki, silnika łodzi oraz na oleje do samochodu. 
Pod samochodem został umieszczony megafon, a nad szoferką 
potężne pneumatyczne tuby, które okazały się najważniejszym 
wyposażeniem na ulice Kairu. Tam bowiem nad przepisami 
drogowymi znaczenie nadrzędne miały duża masa samochodu i 
głośno ryczący klakson. Bardzo ważną przeróbką było 
podwyższenie paki Stara o 70 cm, dla lepszego komfortu 
podróżnych. Wymagało to jednak uszycia nowej, większej 
plandeki. Przy okazji została ona wyposażona w podwijane „okna” 
dla pasażerów oraz tzw. zamknięcie celne, by łatwiej można było 
pokonać kontrole graniczne krajów tranzytowych. Objętość paki 
była o tyle istotna, że z racji ograniczonej ilości posiadanych dewiz 
musieliśmy być na wyprawie samowystarczalni. Znowu obecne 
młode pokolenie przeżyje szok, jeżeli dowie się, że budżet 
wyprawy w dewizach wynosił jedynie 1.500 dolarów 
amerykańskich, które musiały wystarczyć nam na prom z Pireusu 
do Aleksandrii, paliwo do samochodu oraz koszty utrzymania 
dwunastu osób w trakcie trzymiesięcznej ekspedycji. 
Oszczędzaliśmy zatem na wszystkim, jednak nie na biletach 
wstępu do stref archeologicznych. Nawet w Egipcie, z racji 
czarnorynkowych przeliczników dewiz, żywność była dla nas 
dosyć droga. Stąd wyniknęła konieczność zabrania wielu skrzyń z 
prowiantem, zwanych „makairami”. Opróżniane w trakcie wyprawy 
„makairy”, zapełniały się okazami z Morza Czerwonego. Tu 
podświadomie słyszę krzyk zszokowanych czytelników: „Jak to? 

Rabowaliście rafę?” Oczywiście, że 
tak i byliśmy z tego bardzo dumni. 
Dzięki nam uczelnie krakowskie 
otrzymały okazy przyrody, które do 
dziś stanowią cenne pomoce 
naukowe. W zamian za przekazane 
okazy uczelnie chętnie nas 
dofinansowywały. Takie to były 
czasy - dużo też mniej mówiło się 
wtedy o ochronie przyrody. A poza 
tym, był z nami opiekun naukowy 
prof. Andrzej Samek, który 
osobiście nadzorował preparowanie 
okazów, więc wyciągaliśmy 
koralowce i muszle dla dobra nauki. 
Z drugiej strony należy sobie 
uświadomić, że w Egipcie było 
jedno niemieckie centrum nurkowe - 
w Sharm el Sheikh, na półwyspie 
Synaj, świeżo zwróconym Egiptowi 
przez Izrael. Na wybrzeżu 
rdzennego Egiptu byliśmy jedynymi 
nurkami - przed nami była tylko 
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fot. Witek Trybała
Życie obozowe w Grecji



ekipa Jacques’a Cousteau, ale to było około 20 lat wcześniej. W 
trakcie wyprawy nie spotkaliśmy tam innych nurków, choćby 
próbujących swych sił na ABC. Prawdę mówiąc na wybrzeżu 
rdzennego Egiptu praktycznie nie było żadnych turystów – 
zastaliśmy tam tylko jeden jedyny hotel, zlokalizowany w 
Hurgadzie - charakterystyczny okrągły Sheraton. Rafa była zatem 
absolutnie dziewicza, a straty spowodowane naszą „naukową” 
działalnością dla ekosystemu Morza Czerwonego były na 
szczęście znikome. 

Oczywiście, na tak daleką wyprawę koniecznym było zabranie 
„połowy samochodu części do samochodu”. Awaryjność 
pojazdów produkcji polskiej, choćby nawet z linii wojskowej, w 
tamtych czasach była duża. Mieliśmy też świadomość, że auto 
będzie mocno przeciążone, a zagranicą, a tym bardziej na 
pustyni, nie znajdziemy ani kawałka części do Stara. 
Rozpoczęliśmy zatem pielgrzymki do fabryki w Starachowicach, 
ale niestety tam mogliśmy zakupić jedynie tzw. nadwyżki z 
produkcji, a takowych było jak na lekarstwo. Jak w wielu 
sytuacjach w życiu, pomógł nam jednak przypadek – mały błąd, 
dosłownie drobna literówka, którą popełniła niczego nieświadoma 
koleżanka z klubu, przepisująca na maszynie do pisania listę 
zamawianych części. Całkiem po prostu zamiast „wtrysków do 
silnika” zamówiła „wytryski do silnika”. Ot i z tego powodu, nie 
wiedzieć czemu, taka wielka wesołość w fabryce nastała, że od tej 
pory dział zbytu był gotowy realizować kolejne zamówienia Kraba 
bez zmrużenia oka. Wdzięczni FSC „Starachowice” za ułatwienie w 
zakupach części, wykonaliśmy dla fabryki kilka zdjęć reklamowych 
Stara 266 w pięknej pustynnej scenerii półwyspu Ras Mohamed na 
Synaju.

W dniu 18 października 1984 w 
magazynie klubowym odbyła się 
prelekcja, powiązana z projekcją 
filmów i przeźroczy oraz pokaz 
sprzętu nurkowego. Na wizytę u 
nas zaprosiliśmy wszystkich 
mieszkańców ulicy Bytomskiej, 
którzy wyrażali zaniepokojenie w 
kwestii sposobu użytkowania przez 
nas starej kotłowni. Spotkanie 
zaprocentowało wieloletnią 
cierpliwością sąsiadów, podczas 
wczesnoporannych załadunków i 
nocnych rozładunków Stara, 
wyjeżdżającego na prace 
podwodne lub powracającego z 
innych akcji nurkowych. 

Pod koniec listopada 1984, spod 
klubowego magazynu wyruszył w 
daleką podróż, zapakowany na full 
jedzeniem i sprzętem, z pełnymi 
bakami wody i paliwa, 
zaplombowany celnie nasz dzielny 

Star 266, by dotrzeć na własnych kołach do portu w Pireusie w 
Grecji, a stamtąd promem do Aleksandrii w Egipcie. W szoferce 
dwóch kierowców – ja i wytypowany przez MPK mechanik. Dnia 
5.12.1984 z Warszawy wyleciała reszta ekipy, by spotkać się z 
nami na lotnisku w Kairze. Niestety w wyniku perturbacji na granicy 
bułgarsko-greckiej, w których przez greckiego celnika został 
zawieruszony nasz karnet CPD oraz z powodu wyjątkowo 
skomplikowanych procedur administracyjnych w Aleksandrii, 
kilkanaście dni wyprawy było bardzo trudnych. Polegały na 
codziennej walce o wydostanie samochodu z egipskiego portu. W 
tym okresie ekipa wyprawowa zamieszkała na piętnastym piętrze 
hotelu Everest przy Ramsis Square, w najtańszym z możliwych i 
chyba w najbardziej obskurnym w Kairze. Musiała utrzymywać się 
za drogocenne dewizy, wszak całe nasze żarcie zamknięte było w 
samochodzie, w odległym o 200 kilometrów porcie. By 
zaoszczędzić kasę, w łóżkach sypiało się na waleta. Ja natomiast 
bardzo zimne noce spędzałem głównie w pociągach trzeciej klasy, 
z powybijanymi szybami, na trasie Kair-Aleksandria. Okazało się, 
że biurokracja w Polsce, na którą wtedy tak wszyscy narzekaliśmy, 
dopiero u nas raczkowała i była niczym w porównaniu z 
biurokracją egipską o bardzo starej tradycji. Wszak celników z 
tamtych rejonów opisywało już Pismo Święte. Głównym zadaniem 
urzędników celnych w Aleksandrii było przytrzymanie cennego 
towaru w porcie, gdyż wysokie koszty jego składowania bardzo 
często doprowadzały do rezygnacji z odbioru rzeczy przez 
prawowitych właścicieli. Wtedy celnicy urządzali sobie wewnętrzną 
licytację i w majestacie egipskiego prawa przejmowali cenny 
majątek za parę funtów. Sprawy oparły się o polską ambasadę w 
Kairze. Koniecznym stało się też wynajęcie custom-brokera, który 
doskonale wiedział komu, w jakiej kolejności i wysokości należy 
uiszczać bakszysze. Bez jego pomocy byliśmy bez szans. Te 
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fot. archiwum Jerzego Matląga
W Hurgadzie, tylko Sheraton i Kraby; od lewej: Jurek Matląg, Witek Trybała, Janusz Solarz 
(tyłem)



usługi nie były tanie, a wyciągnięcie auta z portu, nawet przez 
profesjonalistę, po skompletowaniu wszystkich koniecznych 
dokumentów, trwało ponad tydzień. Ostatecznie po 19 dniach 
ciężkich bojów udało się nam odzyskać samochód w symbolicznej 
dla nas dacie Wigilii świąt Bożego Narodzenia.

Jak tylko przekroczyłem bramę portu, natychmiast pognałem 
Starem do Kairu. Nie było wtedy telefonów komórkowych, więc 
reszta ekipy, nie przeczuwała radosnego wydarzenia. 
W minorowych nastrojach przygotowywali w pokoiku hotelowym 
namiastkę wieczerzy wigilijnej. Choć na co dzień nie było bogato, 
było wręcz biednie, prawie jak niegdyś w ubogiej stajence w 
pobliskim Betlejem, to jednak w dniu Wigilii kierownik wysupłał 
dodatkowe fundusze, by uroczystość obejść godnie. Drzewko 
choinkowe zastępował rycynus, zastawę stołową wykonano z 
plastikowych butelek i kartonowych opakowań po serkach 
topionych. Dwanaście potraw też było: bułki, margaryna, dżem, 
pomarańcze, cytryny, mandarynki, grejpfruty, daktyle, banany, 
serek topiony, ryby z puszki i cebula. Ale czy tak właśnie miała 
zakończyć się przygotowywana przez dwa lata wyprawa naszych 
marzeń? Jedynym świątecznym życzeniem ekipy było uwolnienie 
Stara z portu. Jednak powoli wszyscy przestawali już w to wierzyć. 
W pewnym momencie usłyszeli pukanie do drzwi. Otworzyli i… 
zaniemówili. W drzwiach pojawiła się wyciągniętą z naszego 
samochodu choinka. Usłyszeli też moje gromkie „Przybieżeli do 
Betlejem pasterze…”. Od razu zrozumieli co zaszło. Wtedy 
uwierzyli, że jednak zanurkują w Morzu Czerwonym.

Tej samej nocy objechaliśmy Starem cały Kair, trąbiąc z radości ile 
wlezie. Tu muszę wyjaśnić, że nadmierne używanie klaksonu w 
stolicy Egiptu, nawet w nocy, nie świadczyło o braku kultury 

kierowców, ale o dostosowaniu się 
do ogólnie panującego tam 
obyczaju – nie trąbisz, znaczy nie 
jedziesz. A o północy wyleźliśmy na 
piramidy w Gizie (tak, tak, wtedy 
jeszcze się dało), by odśpiewać 
kolędy. Taka polska pasterka w 
muzułmańskim kraju na 
grobowcach starożytnych faraonów 
– autentyczne pojednanie kultur i 
religii. Radowaliśmy się w tę Wigilię 
świąt Bożego Narodzenia, jak w 
żadną inną. Następnego dnia, czym 
prędzej, wypruliśmy w kierunku 
Synaju, aby jak najszybciej 
zanurkować w Morzu Czerwonym.

Nie ma jednak tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Dzięki dłuższemu 
pobytowi w Kairze ekipa nie tylko 
dokładnie zwiedziła miasto i jego 
zabytki. Przy wsparciu polskiej 
ambasady udało się także załatwić 
w egipskim Ministerstwie Turystyki 

zezwolenie na samodzielne poruszanie się naszym samochodem 
po całym kraju, w tym po egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego, 
a także zgodę na nurkowanie w dowolnie wybranym przez nas 
miejscu. I znów mieliśmy dużo szczęścia – akurat Mubarakowi, po 
dokonaniu przewrotu, zależało na rozkręceniu turystyki w Egipcie. 
W szczególności zależało mu na inwestycjach zagranicznych w 
hotele i bazy nurkowe nad Morzem Czerwonym. Można zatem 
powiedzieć, że spadliśmy mu z nieba. Nie bacząc na to, że 
jesteśmy z bloku wschodniego Ministerstwo Turystyki 
zaproponowało nam utworzenie bazy nurkowej np. w małej 
beduińskiej wiosce o nazwie Hurgada, gdzie już było zaplecze 
hotelowe (wspomniany Sheraton) lub w innym miejscu, które 
uznamy za interesujące nurkowo. Dzięki żelaznym glejtom 
przemierzaliśmy Egipt wzdłuż i wszerz, by ostatecznie dotrzeć do 
Sudanu. Bez tej przepustki o wjeździe Starem na Synaj, czy o 
nurkowaniach w Morzu Czerwonym moglibyśmy tylko pomarzyć. 
Własnym samochodem, bez płatnej eskorty, moglibyśmy poruszać 
się i zwiedzać zabytki tylko wzdłuż Nilu. Zatem ostatecznie 
wyprawa była bardzo udana, a zresztą i tak musiała być udana, bo 
zgodnie z ówczesną doktryną udane były tylko te wyprawy, w 
których uczestniczył miłościwie panujący nam prezes, w 
przeciwieństwie do wypraw nieudanych, czyli wszystkich, w 
których on nie brał udziału ;-) 

 Przyznam, że dopiero teraz, po 30 latach, po zredagowaniu 
powyższego tekstu, zorientowałem się, iż tak wiele rzeczy może 
się zdarzyć w ciągu tylko jednego roku kalendarzowego. Wręcz 
niewiarygodne!

fot. archiwum Jerzego Matląga
Wigilia 1984 - od lewej: Andrzej Samek, Jurek Matląg, Grzegorz Latkiewicz, Darek Jędrzejczyk, 
Wiesław Sowa, Janusz Solarz, Małgorzata Orlewicz, Janusz Mucha
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