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Kurs Rescue Diver 

 

                                  Zdarzenie nurkowe 

 

Wrak St. George 

Głębokość: 30-40 m  

Poziom: Zaawansowany  

 

 

Długość 73 m / 240 ft, Szerokość 31 m / 102 ft, wierzch wraku 15 m / 50 ft, Odległość od 

Viva Dominicus Beach 800m  

Pierwotnie znany jako M.V. Norbrae, wrak St. George został zbudowany, w 1962 roku, 

w stoczni Ardrossan w Strathclyde, Scotland. Ten 73 metrowy, transatlantycki 

frachtowiec, który transportował pszenicę oraz jęczmień między Norwegia a 

Amerykami, został porzucony w porcie Santo Domingo po 20 latach służby i został 

przemianowany po uderzeniu Huraganu George w 1999 roku. W dniu 12 czerwca 1999 

roku St. George zatonął u wybrzeży La Romana- Bayahibe aby stworzyć sztuczną rafę i 

interesujące miejsce nurkowe.  



Listopad 2016, kolejna wyprawa w rejon Morza Karaibskiego, Dominikana i piękne okolice Punta 
Cana. 

Jedna z moich pierwszych wypraw po ukończeniu kursu AOWD, cały czas korzystam ze sprzętu 
wypożyczanego z centrum nurkowego ,zaplanowałem 2 dni nurkowe w okolicach Bayahibe. 

 

Pierwszy dzień, nurkowania na tzw. „Aquarium” , udało mi się odpowiednio wyważyć także bez 
większego stresu spędziłem wspaniały czas delektując się fauną i florą Morza Karaibskiego. 

Rozpływałem się podczas pierwszego dnia i ze spokojem oczekiwałem na drugi dzień nurkowy 
gdzie zaplanowano nurki na wrakach . 

 

Drugi dzień nurkowy , duża grupa nurków z Polski, większość z dużym doświadczeniem w 
nurkowaniu, instruktorzy i DM wraz z partnerkami.  

Ja ze swoimi 20 nurkami czułem się nowicjuszem w tej ekipie , nie odczuwałem większego stresu 
ale muszę przyznać że krew na pewno szybciej krążyła w moich żyłach. 

Odprawa na łodzi w czasie gdy nasza łódź przemierzała wspaniałe wody Morza Karaibskiego, 
według opisu naszego przewodnika ma to być łatwe nurkowanie na wraku który został zatopiony 
aby stworzyć sztuczną rafę i być atrakcją dla nurków. 

Ustalamy jak będzie wyglądało nurkowanie , czas i głębokość , dzielimy się na pary, wszystko tak 
jak zwykle. 

Pierwszy przystanek przed wynurzeniem ustalono na 18 m, potem normalnie przystanek 
bezpieczeństwa ,3 min na 5 m. 

Głębokość do 44 m, ale na odprawie podzielono nas na grupy według posiadanych uprawnień, i tak 
ja znalazłem się w grupie która miała opłynąć wrak trzymając się linii górnego pokładu. 

Im bliżej miejsca docelowego tym większe podekscytowanie, w końcu to ma być moje pierwsze 
nurkowanie na wraku, rozmawiam z nurkami z naszej grupy , przypominamy sobie znaki nurkowe 
aby nie było komplikacji w porozumiewaniu się pod wodą. 

Dopływamy do miejsca , niestety nie jesteśmy pierwsi , przy opustówce kotwiczy już kilka łodzi, 
warunki są umiarkowane, czuć dość silny wiatr, jest fala – ciekawe jak będzie pod wodą. 

Ruszamy , sprawdzenie sprzętu i skaczemy do wody, niestety jest dość silny prąd, przy linie 
opustowej panuje niezły bałagan, grupy nurków wędrują w górę i dół, podnosi mi się adrenalina . 

Szybko opuszczamy się na rufę wraku , jestem pod wrażeniem samego miejsca , pierwszy raz widzę 
statek pod wodą, staram się „nachapać „ tym niesamowitym widokiem a jednocześnie nie odłączyć 
się od grupy co jest o tyle trudne że wokół wraku pływa kilkanaście osób. 

Jestem cały czas skoncentrowany na tym aby trzymać się grupy, kontakt z moim partnerem 
nurkowym ogranicza się do wymian znaków „OK”.  



Jestem tak podekscytowany tym co widzę i staraniem się aby nadążyć za innymi że zapomniałem o 
podstawowych czynnościach jakie normalnie wykonywałem podczas poprzednich nurkowań. 

Po opłynięciu wraku, i wizyty w jego wnętrzu wracamy na rufę w stronę opustówki, dopłynąłem na 
ustalone 18 m , część nurków z naszej łodzi już ruszyła do góry , a ja z moim partnerem i inną para 
wisieliśmy na linie przy dość silnym prądzie.  

Nagle poczułem że z mój automat stawia opór , dostaje za mało powietrza, teraz dopiero 
uświadomiłem sobie że przez całe nurkowanie ani razu nie sprawdziłem ilości powietrza.  

Nikt się nie pytał o ilość powietrza a ja sam nie sprawdziłem tego będąc zaaferowany moim 
pierwszym nurkiem wrakowym i tym aby się nie zgubić wśród rzeszy innych nurków. 

Spojrzałem na manometr, wskazówka leżała na 0, jak to mogło się stać ? Skoczyła adrenalina. 

Na szczęście szybko uświadomiłem sobie powagę sytuacji i zasygnalizowałem partnerowi że jestem 
bez powietrza, mimo sinego prądu szybko znalazłem się w zasięgu jego alternatywnego źródła 
powietrza. 

Kontakt wzrokowy i już jestem podłączony do jego butli, na szczęście ON miał jeszcze spory zapas, 
standardowa wymiana sygnałów, jest „OK”, pod rękę płyniemy do góry, bez problemu dotarliśmy 
na 5 m gdzie wisiała zapasowa butla z automatem .  

Kolejna zmiana automatów, mój oddech robi się spokojniejszy , wiem że teraz już mi się nic nie 
stanie. Mija czas spędzony na przystanku bezpieczeństwa, płyniemy do góry. 

Jesteśmy na powierzchni , wypluwam automat , łapię łyk świeżego powietrza , „ smakuje” jak 
nigdy wcześniej. 

Na łodzi analizuje nurkowanie, jestem zły na siebie za to że dopuściłem do takiej sytuacji, ale z 
drugiej strony gdzieś w środku odczuwam satysfakcję z tego że nie straciłem „zimnej krwi” . 

To było pierwsze nurkowanie tego dnia, ważna lekcja w mojej karierze nurkowej, nie ma czasu na 
dłuższe rozmyślania , płyniemy w stronę kolejnego wraku „Atlantic Princess”. 

Mimo że przebieg pierwszego nurkowania nie był „idealny” nie miałem problemów z ponownym 
zejściem pod wodę, doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie – mogę je zdobyć na kolejnych 
nurkach. 

Tym razem nie popełniłem żadnego błędu , cały i zdrowy wróciłem do Rodziny. 

WNIOSKI: 

Zdobywaj doświadczenie właściwie dobierając miejsca nurkowe, nowe miejsca i charakterystyka 
nurkowania wymagają odpowiedniego przygotowania i uwagi. 

Bez względu na okoliczności i towarzystwo nigdy nie można zapomnieć o podstawowych 
czynnościach podczas nurkowania, „ kontrola ilości powietrza” jest jedną z najważniejszych. 

 


