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UCZESTNICY PROJEKTU:

Agnieszka Kiela-Pałys: podróżniczka z zamiłowania i wy-
boru – absolwentka anglistyki i podyplomowych studiów 
MBA; obecnie pracuje w dziale HR w firmie z branży IT. 
Niespokojny duch; każdą wolną chwilę poświęca na wy-
jazdy, nurkowanie, będące jej drugą największą miłością, 
obok gór, trening kondycyjny, planowanie kolejnych po-
dróży... Najchętniej byłaby w kilku miejscach na raz, bo jest 
jeszcze tyle do zobaczenia, że nie wiadomo, kiedy znaleźć 
na to wszystko czas. Uprawnienia nurkowe: Instruktor OWI 
IANTD, Advanced Trimix Diver IANTD

Jacek Lubowiecki: jeden z najbardziej doświadczonych 
nurków i instruktorów w Polsce: ponad 35-letni staż nur-
kowy zobowiązuje. Kilkadziesiąt tysięcy godzin wynurko-
wanych pod wodą i kilka tysięcy wyszkolonych nurków. 
Instruktor Trener i Certifier kilku międzynarodowych orga-
nizacji nurkowych. Swoją pasją nurkową skutecznie zaraża 
innych w ramach z powodzeniem od lat prowadzonego 
centrum nurkowego Scuba Training. I przez cały ten czas 
nurkowanie jest dla Jacka wielką fascynacją i pasją; ostat-
nio popularyzuje w Polsce nurkowanie na rebreatherach. 
Uprawnienia nurkowe: Instruktor Trener ITDA, Instruktor 
Certifier SSI, Instruktor Trener SSI, Instruktor Trener CCR 
Buddy i Optima, Instruktor Trener Raid, Trimix Instruktor 
IANTD

Maciej Pałys: od zawsze przedkładający aktywne spę-
dzanie czasu nad błogi wypoczynek, uczestnik licznych 
wypraw górskich i miłośnik dzikiej przyrody. Absolwent 
kierunku zarządzanie i marketing na SGH, zajął się jednak 
branżą IT. Nurkuje od 2000 r., ma za sobą wiele zanurzeń 
płytszych i głębszych w najpiękniejszych zakątkach nurko-
wych świata, m.in. na Galapagos, na Malediwach, w Egip-
cie, na Zanzibarze, Bali... Ostatnio przeszedł na ciemną 
stronę mocy i wstąpił na ścieżkę instruktorską – zapewne 
już wkrótce dzielił się będzie swoją pasją nurkową z resztą 
świata. Uprawnienia nurkowe: Dive Control Specialist SSI, 
Advanced Trimix Diver IANTD

Marcin „Chochor” Chochorowski: jest jednym z najgłębiej 
nurkujących Polaków. Nurkowaniem technicznym zajął się 
w 2001 r., a w 2004 r. został instruktorem technicznym. Brał 
udział w wielu ciekawych projektach, mających na celu 
pobicie rekordów nurkowych. Obecnie wraz z Andrzejem 
Gołką współtworzy TechDive.pl, jak również rozpoczął 
tworzenie portalu nurkowego Diveright.pl promującego 
właściwe techniki i podejście do szerokiego zakresu proble-
matyki nurkowej. Inne jego zainteresowania krążą również 
wokół sportów ekstremalnych takich jak paralotniarstwo, 
skoki spadochronowe oraz ekstremalna jazda rowerem. 
Uprawnienia nurkowe: Instruktor Advanced Trimix TDI, 
Instruktor Advanced Nitrox IANTD, Trimix mod 1 Instruk-
tor ITDA

Wojtek Gumiński: pasjonat sztuk walki, a przede wszystkim 
nurkowania – nurkuje od około 20 lat; na ścieżce nurkowej 
przeszedł już właściwie wszystkie szczeble, do Instruktora 
Trenera włącznie. Prywatnie zajmuje się prowadzeniem 
swojego biznesu, ale zawsze znajdzie czas na ciekawy pro-
jekt nurkowy, który chętnie wspiera swoją wiedzą i do-
świadczeniem, tak jak w przypadku Projektu 9000. Pa-
sjonat nurkowań technicznych; 5 marca 2011 r. ustanowił 
rekord głębokości nurkowania na rebreatherze pod lodem. 
Uprawnienia nurkowe: Dive Control Specialist Instructor 
SSI, Instruktor Trener Normoxic Trimix ITDA, Instruktor 
Advanced Trimix IANTD

Iwonka Kotowska: z zawodu radca prawny, każdą wolną 
chwilę przeznacza na podróże po najdalszych zakątkach 
świata, paragliding, narciarstwo i nurkowanie. Jej pasją 
jest poznawanie obcych kultur, środowisk i krajobrazów, 
z którymi ma styczność podczas turystycznych wypraw 
po wszystkich kontynentach. Świadomie podejmuje wiel-
kie wyzwania, z konsekwencją zmierza do ich realizacji, 
zdobywając coraz to inne górskie szczyty i morskie głę-
biny. Opanowanie i determinację towarzyszące jej na sali 
sądowej z powodzeniem przenosi pod powierzchnię mórz 
i oceanów. Liczne pomysły i niespożyte pokłady energii 
pozwalają jej rozwijać swoje zainteresowania i pasje, któ-
rych liczba wzrasta z każdym kolejnym wyjazdem. ‚Nigdy 
nie mów nigdy’ – te słowa prowadzą ją przez pełne przy-
gód życie. Nurkowe doświadczenie i kolejne kursy nur-
kowania technicznego pozwalają jej wziąć udział w tym 
niecodziennym przedsięwzięciu. Uprawnienia nurkowe: 
AOWD SSI, Advanced EAN Diver IANTD, Normoxic Trimix 
Diver IANTD

Darek Dynarzewski: przygodę z nurkowaniem zaczynał 
od nurkowania na wstrzymanym oddechu, ale chciał spę-
dzać pod wodą więcej czasu, więc stosunkowo szybko 
przełączył się na nurkowanie ze sprzętem. Od tamtej pory 
nurkowanie skutecznie zdominowało życie Darka i  jego 
rodziny, która została w konsekwencji zarażona tą pasją. 
Wkrótce przyszedł czas na nurkowania techniczne, ścieżkę 
instruktorską, nurkowania w ciekawych miejscach na całym 
świecie. Ale tyle jest jeszcze do zobaczenia, że Darek nie 
traci czasu – nurkuje coraz więcej i głębiej, pogłębia też 
swoją wiedzę i zdobywa nowe doświadczenia nurkowe. 
Uprawnienia nurkowe: Instruktor OWI IANTD, Advanced 
Trimix Diver IANTD, Trimix/ Nitrox Gas Blender ITDA

PROJEKT 9000 METRÓW
POKONANIE DENIWELACJI POMIĘDZY 

WYSOKOŚCIĄ EVERESTU  
I GŁĘBOKOŚCIĄ 152 METRÓW

„WYŻEJ JUŻ NIE 
WEJDZIESZ, ALE MOŻESZ 
JESZCZE GŁĘBIEJ 
ZANURKOWAĆ”
Jacek Lubowiecki

(9000 = 8848 + 152)
NAJWYŻEJ I NAJGŁĘBIEJ

Projekt 9000 jest konsekwencją 
i uzupełnieniem projektu 7summits.
pl, polegającego na zdobyciu najwyż-
szych szczytów wszystkich kontynen-
tów, z powodzeniem realizowanego 
przez Agnieszkę Kiela-Pałys i Maćka 
Pałysa od 2004 r. Razem zdobyli już 
większość z  9 szczytów objętych 
projektem, łącznie z tym najbardziej 
spektakularnym – Agnieszka była 4. 
Polką, która 18 maja 2008 r. stanęła 
na Dachu Świata.
Nurkowanie jest równie ważne 
w życiu Agnieszki i Maćka jak góry, 
choć na czas realizacji projektu 7sum-
mits.pl było jednak na drugim planie. 
Obecnie, w gronie znajomych i pod 
czujnym okiem Jacka Lubowieckiego 
(Scuba Training), większość czasu 
poświęcają na nurkowania i pogłę-
biają z kolei tę pasję. 5. marca 2011 r. 
Agnieszka została pierwszą Polką, 
która zanurkowała na  dno Hańczy 
pod lodem, osiągając głębokość 
105,2 m wraz z Wojtkiem Gumińskim. 
W nurkowaniu tym uczestniczyli także 
inni nurkowie, którzy następnie stali 
się uczestnikami Projektu 9000 m.
Unikalna koncepcja Projektu 9000 
polega na połączeniu z pozoru zupeł-
nie różnych żywiołów – gór i wody. 
Z  pozoru, gdyż zarówno we  wspi-

naczce, jak i w nurkowaniu nie tyle 
liczy się siła mięśni, co siła charakteru, 
a także wytrwałość, zdolność przewi-
dywania, wyobraźnia.
Już zakrojony na ogromną skalę pro-
jekt 7summits.pl uzmysłowił nam, 
że  nie ma  rzeczy niemożliwych – 
są  tylko odważne marzenia i  zwal-
czanie własnych ograniczeń, co nie-
uchronnie prowadzi do sukcesu.
Projekt 9000 m jest, więc naturalną 
konsekwencją połączenia tych 2 pasji: 
wspinaczki i nurkowania, efektem lat 
ćwiczeń, a także stałego doskonale-
nia umiejętności w gronie najlepszych 
z najlepszych.
Podsumowując: stosunkowo wiele 
osób weszło na Everest (około 1500), 
ale niewiele jest przypadków połą-
czenia tak unikalnych umiejętności 
w jednej osobie (i zdaje się, żadnej 
kobiety!), stąd pomysł, by  podjąć 
to wyzwanie!

Agnieszka Kiela-Pałys

SKĄD W OGÓLE TEN POMYSŁ???
Pomysł projektu 9000 metrów naro-
dził się podczas styczniowej wyprawy 
nurkowej do Dahab. W sprawdzonym 
gronie nurkowym udało nam się wy-
konać wiele ciekawych nurkowań (Ca-
nyon, Neptun Cave, Blue Hole, Canyon 
ponownie – tym razem głębokość 
denna 102m, Lighthouse), przepro-
wadzić rozmaite szkolenia nurkowe 
(Advanced Trimix, Normoxic Trimix, 
Advanced Nitrox, OWI) oraz stworzyć 
silną i zgraną grupę nurkową. Okazało 
się, że razem naprawdę możemy dużo 
zdziałać, cały system wraz z zespo-
łem dennym (Agnieszka i Jacek), ze-
społem wspierającym na poszczegól-
nych głębokościach oraz wsparciem 
naziemnym zadziałał doskonale – nur-
kowanie na  102m przeprowadzone 
zostało bardzo sprawnie i  bezpro-
blemowo, stąd chęć, by działać dalej 
w podobnym składzie i kontynuować 
to, co tak dobrze nam wychodzi:-)
Trzymajcie za nas kciuki!

Osiągnięcia w ramach projektu 7summits.pl
Mt Everest 23.05.2008
Aconcagua 22.01.2006
McKinley 20.06.2006
Kilimanjaro 21.01.2005
Elbrus 25.08.2005
Carstensz Pyramid 21.10.2009
Mont Blanc 07.09.2006

Osiągnięcia w ramach projektu 9000 metrów
 • nurkowanie na głębokość 105 metrów  
w jez. Hańcza latem

 • nurkowanie na głębokość 102 metry w miejscu 
zwanym Canyon w Egipcie

 • nurkowanie na głębokość 105 metrów w jez. Hańcza 
zimą pod lodem – pierwsze kobiece nurkowanie 
na taką głębokość pod lodem (Agnieszka Kiela -Pałys), 
pierwsze nurkowanie na rebreatherze o obiegu 
zamkniętym na taką głębokość pod lodem (Wojtek 
Gumiński) – prawdopodobnie 2 nowe rekordy.

Dalsze plany
 • nurkowania treningowe z przegłębianiem  
w Egipcie oraz w innych głębokich akwenach

 • osiągnięcie co najmniej głębokości 152 metrów 
brakujących do deniwelacji 9000 m  
(wrzesień 2011 – okolice Alicante w Hiszpanii)

 • zdobycie najwyższego szczytu Antarktydy – 
Mt. Vinson (styczeń 2012)

 • zdobycie najwyższego szczytu Australii – 
Góry Kościuszki (marzec 2012).


