
„Podwodna Przygoda 2019” 

NURGRES 
 

Sobota, 2 marca 2019 

Sala C 

10.30 
„Nie tylko o podwodnym Palau”. Anna Sołoducha, niepoprawna optymistka, zawsze 

uśmiechnięta, eksploratorka oceanów kawałek po kawałku (Nurgres) 

11.15 

Archeolodzy podwodni opowiedzą o magicznym jeziorze Majów Peten Itza, gdzie przez 

miesiąc prowadzili badania odkrywając zatopione tajemnice tej starożytnej kultury, Mateusz 

Popek, Magdalena Krzemień, Sebastian Lambert, Małgorzata Mileszczyk, Iga Snopek, 

Jakub Maciejewski (Nurgres) 

12:00  
O podziemiach Budapesztu, hydrotermalnych jaskiniach oraz o Molnar opowie Cezary 

Abramowski, pasjonat nurkowań technicznych i jaskiniowych  (Nurgres 

12.45 „Warszawa da się kochać” czyli o nurkowaniu w Polsce i na świecie (Projekt START) 

13.05 
„Twój pierwszy raz pod wodą” czyli jak zacząć, czy wiek i zdrowie są ważne, czy są 

warunki wstępne (Projekt START) 

13.25 
„Z kim, jak i gdzie” czyli jak świadomie wybrać kurs – co to są federacje  nurkowe, czym 

się różnią, standardy szkoleniowe, instruktorzy (Projekt   START) 

13.40 „Prezentacje FEDERACJI”, które mają stoiska na Targach (Projekt START) 

15:00  

„O fotografii makro w swoim wydaniu – czyli jak zrobić zdjęcie 4mm krewetki i 4 

metrowego krokodyla” opowie Jakub Degee, zdobywca międzynarodowych  nagród za 

zdjęcia rekinów (Nurgres) 

15:45  
Do świata swobodnego pływania pod wodą zabierze nas Agnieszka Kalska, która opowie 

jak to jest nurkować na wstrzymanym oddechu (Nurgres) 

16:30  Najciekawsze eksploracje jaskiniowe z różnych zakątków świata” O początkach 
nurkowania tatrzańskiego opowie Krzysztof Starnawski (Nurgres) 

  

 

Niedziela, 3 marca 2019 

Sala C 

 

11.00 „Riviera hiszpańska – miejsca, które warto odwiedzić”, Brunon Waligóra (Nurgres) 

11.45  

„Zanurzymy się w historię Polskiej Marynarki Wojennej  

w okresie międzywojennym” - Wiesław Wachowski 
Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania – HDS Poland 

12.30 
„Twój pierwszy raz pod wodą” czyli jak zacząć, czy wiek i zdrowie są ważne, czy są 

warunki wstępne (Projekt START) 

12.50 
„Z kim, jak i gdzie” czyli jak świadomie wybrać kurs – co to są federacje  nurkowe, czym 

się różnią, standardy szkoleniowe, instruktorzy (Projekt   START) 

13.15 
„Między Scyllą a Charybdą, czyli wraki w zasięgu ręki. Nurkowanie w Zatoce Messyńskiej 

na Sycylii”, Agnieszka Blandzi (Nurgres) 

14.00 
Ciężka praca, wyzwania i przygoda”, Piotr Ławrynowicz opowie o głębokościowym 

freedivingu  oraz co czyha na nas w głębinie (Nurgres) 

 


