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W kwietniu tego roku już po raz trzeci zorganizowaliśmy przy wsparciu Centrum Turystyki Podwodnej 

Nautica wyjazd do Egiptu dla nurków wyszkolonych w systemie HSA (Federacja nurkowa szkoląca osoby z 

niepełnosprawnościami). 

I tym razem poleciało 12 uczestników oraz 6 osób kadry, a także 3 osoby wspierające nas pomocą nurkową i 

lądową, które pokryły swoje koszty we własnym zakresie, za co od razu na samym wstępie bardzo, bardzo 

dziękujemy   

Mimo porannej godziny spotkania na lotnisku wśród uczestników panowała niesamowicie pozytywna 

atmosfera – większość osób leciała do Egiptu po raz pierwszy. Ale nawet Ci, którzy byli tam już wcześniej 

wielokrotnie – nie mogli się doczekać rozpoczęcia kolejnej nurkowej przygody.   

Hotel, w którym się zatrzymaliśmy był tym samym, w którym byliśmy przy okazji poprzedniej Wyprawy, ale 

tym razem ekipa hotelu była zdecydowanie lepiej przygotowana na nasze przybycie – ku naszemu (bardzo 

pozytywnemu) zaskoczeniu – na schodach pojawiły się podjazdy dla wózków! 

Pierwszy wieczór to spotkanie organizacyjne, odprawa kadry i wypoczynek po podróży – przecież już 

następnego dnia rano czeka nas nurkowanie   

Jak zawsze pierwszego dnia trochę czasu zajmuję logistyka transferów – 

do portu przemieszczamy się trzema busami, po poprzednim wyjeździe 

wiemy już,  że najlepszym rozwiązaniem jest to, aby osoby poruszające 

się na wózkach pozostawały na nich w trakcie przejazdu, siedząc z tyłu 

busa. Z dnia na dzień – cała logistyka przejazdów zajmuje nam na 

szczęście zdecydowanie coraz mniej czasu.   

Kolejny punkt programu to wejście na łódź – nie muszę dodawać, że 

łódka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, więc i tu 

opanowujemy kilka patentów ułatwiających dostanie się na łódkę i poruszanie po niej.  

Wszystko idzie sprawnie dzięki pomocy naszej niezastąpionej męskiej kadry  Panowie z szerokim 

uśmiechem pomagają zawsze kiedy tylko trzeba, nawet jeśli mają za sobą tylko kilka godzin snu i pewnie chętnie by 

jeszcze podosypiali   



Pierwsze nurkowanie to check-dive: dobranie i sprawdzenie sprzętu, briefing 

z przypomnieniem znaków nurkowych… Na łodzi pomaga nam manager bazy Nautica 

Sharm – niezastąpiony William, który dwoi i się troi, aby każdy miał dobrze 

dopasowany sprzęt i był gotowy na czas.  

Ze względu na niedużą ilość kadry wchodzimy do wody kilka razy, tak aby 

każdy z uczestników mógł zanurkować bezpiecznie i zgodnie ze standardami. Dlatego 

niezbędna jest pomoc osoby, która pozostaje na łodzi i pomaga kolejnym 

uczestnikom przygotować się przed nurkowaniem.   

A samo nurkowanie…. Bajka jak zawsze  Nemo, skrzydlice, mureny, płaszczki, 

barakudy, piękne korale, niesamowite formacje skalne, ciepła woda, idealna 

przejrzystość wody…  Nurkujemy przez 5 dni, z czego jeden z brzegu – pogoda 

trochę pokrzyżowała nasze plany, bo zaczęło mocno wiać i wypłynięcie z portu 

nie było możliwe. Ale nam to nie przeszkodziło – nurkowanie z brzegu  było 

dodatkowym wyzwaniem plus było to dla naszej ekipy coś całkowicie nowego i 

innego. Ostatniego dnia zanurkowaliśmy na przepięknej rafie Temple, która była 

ukoronowaniem naszych nurkowań – niesamowita ilość ryb i kolorów domknęły 

idealnie ten niesamowity tydzień nurkowy.  

 

Ale jak wiadomo…  nie wyjeżdżamy 

razem tylko w celach nurkowych  

Wieczory były równie intensywne co 

dni. Tańcom nie było końca, a 

przenośny głośnik, który odpalaliśmy na 

łodzi, w busie, w porcie, na plaży i 

tańczyliśmy do niego w rytm FIREBALL! 

zrobił furorę. Nasza ekipa z resztą też   

Gdziekolwiek się pojawialiśmy, tam tańczyliśmy, wywołując na twarzach przechodniów uśmiechy. W hotelu DJ 

Romek grał naszą muzykę, a piosenka „Chwile jak te” na pewno przejdzie do historii.  

 

Przy tak niesamowitej ekipie i pozytywnych emocjach pojawiły się oczywiście kolejne plany…. – i mamy nadzieję, że z 

pomocą życzliwych uda się je zrealizować…  

 

W tym momencie należą się podziękowania tym, dzięki którym ten wyjazd doszedł do skutku. 

 

Dziękujemy przede wszystkim Monice i Piotrowi - Rodzicom Asi oraz wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę 

finansową do tego wyjazdu. Bez Was – nie udałoby się nam zrealizować tego wyjątkowego projektu. 

CTP Nautica, Joannie Pajdak-Madetko oraz Williamowi, Nasserowi i pozostałym instruktorom z bazy Nautica Sharm – 

za wsparcie finansowe, sprzętowe i pomoc nurkową i lądową na miejscu. 

Szymkowi – za przygotowanie logistyczne wyjazdu oraz za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. 

Angeli i Wąskiemu za pomoc organizacyjną przed i w trakcie wyjazdu. 



Całej kadrze: Kasi, Maćkowi, Gienkowi i Krzyśkowi – za to, że byliście cały czas gotowi do pomocy, nurkowania i tańca 

 (za to w szczególności dziękuję ja – Ania Duracelka  ) 

Mambie i Sylwkowi za pomoc nadwodną, podwodną oraz foto i filmową relację (dla Sylwka dodatkowe 

podziękowania za „huhu”  ) 

Bartkowi za pomoc, mimo tego, że był na własnym, prywatnie opłaconym urlopie i nie musiał tego robić. 

No i oczywiście dziękujemy wszystkim uczestnikom wyjazdu – za to,  że chcieliście z nami wyjechać – nurkować, 

śmiać się, tańczyć, cieszyć, śpiewać (Waldek!), wariować, wygłupiać, snuć kolejne plany. Julita, Klunia, Maczo, 

Roberty dwa, Krzysiek, Artur, Waldek, Włodek, Łukasz, Staszek, Adam – było super!  

Oby do jak najszybszego zobaczenia… i niech żyje FIREBALL!   

Ania „Duracelka” Rocka 

  

 

 

 

 


