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Udostępnij

Prowadzimy kursy nurkowania rekreacyjnego w Suwałkach na AquaParku, część basenową oraz część na wodach otwartych nad jeziorem
Hańcza w Błaskowiźnie i okolicznych jeziorach suwalszczyzny. Organizujemy także nurkowania w innych regionach kraju takich jak KrakówZakrzówek, Jaworzno-Koparki, Hel-Bałtyk oraz w wielu innych atrakcyjnych akwenach polskich.
Moja przygoda z nurkowaniem rozpoczęła się całkiem niewinnie. Pewnego dnia na zajęcia basenowe w liceum kumpel z klasy przyniósł płetwy
i maskę. Pożyczyłam je od niego na chwilę i zanim się obejrzałam, trafiłam na kurs nurkowania organizowany przez Warszawski Klub
Płetwonurków, gdzie w 1993 r. zdobyłam stopień P1 w CMAS-ie. W Warszawskim Klubie Płetwonurków poznałam wielu wspaniałych ludzi,
którzy do dzisiaj pozostają moimi przyjaciółmi.
Najpierw były nurkowania rekreacyjne, potem przyszedł czas na nurkowania techniczne. Po jednym z takich głębokich nurkowań w Egipcie
postanowiłam zostać instruktorem i przekazywać swoje doświadczenia i wiedzę innym. Po ukończonych 5-letnich studiach gdzie uzyskałam
tytuł magistra ,postanowilam zdobyć dodatkowy zawód więc skonczylam podyplomowe studia na AWF-jako menadżer sportu. W 2001 r.
zostałam instruktorem TDI SDI, a w 2005 r. instruktorem PADI.
Na koncie mam ponad 4 tysiące nurkowań – głównie w Egipcie, RPA, Tajlandii, Grecji i Polsce.
Pracowałam w różnych miejscach na świecie, m.in. w Egipcie, RPA, Grecji, Polsce i na Cyprze. Wielokrotnie brałam udział w safari nurkowych
na łodziach czarterowych.
Częste wyjazdy do różnych zakątków świata oraz praca z niesamowitymi ludźmi otworzyła przede mną drzwi, których wielu osobom nigdy nie
będzie dane otworzyć, a to, co się za nimi kryje, tylko nieliczni potrafią wyjaśnić.
Mogę uchylić rąbka podwodnej tajemnicy zapraszając na kursy nurkowania oraz wyprawy w nieznane zakątki mórz i oceanów.
Ewa Magdalena Zawadzka
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