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Wywiad z Marcelem Korkusiem, który 
7 marca nurkując w jeziorze Cazadero 
położonym na wysokości 5990 m n.p.m. 
w Argentynie, pobił rekord świata oraz 
rekord Guinnessa w tzw. nurkowaniu 
wysokogórskim. Przed Polakiem 
nikt na świecie nie zanurkował w tak 
wysoko położonym zbiorniku.

– To była trudna i daleka wyprawa, tymczasem 
wyruszyliście na nią tylko we dwójkę...

– Z Polski wyruszyłem z kolegą Bartoszem Wnę-
kiem. Na miejscu przeszliśmy aklimatyzację. Gdy już 
byliśmy w bazie na wysokości 5300 m n.p.m., dołą-
czyło do nas dwóch tragarzy. Nurkowałem samotnie. 

– Jak przygotować się do nurkowania na takiej 
wysokości?

– Konieczna jest aklimatyzacja. Był to proces zło-
żony. Z pewnych względów nurkowych musiała ona 
przebiegać inaczej niż przy normalnych wejściach 
wysokogórskich. Polegała głównie na odbywaniu 

wędrówek. Organizowaliśmy je przez ok. tydzień w re-
jonie Las Grutas, na wysokości ok. 4000 m. Wchodzi-
liśmy na okoliczne wulkany. Maksymalna wysokość, 
na jaką wszedłem podczas aklimatyzacji, wyniosła ok. 
5200 metrów. 

– A nurkowanie? 
– To było nurkowanie eksperymentalnie. Nikt wcze-

śniej nie nurkował na takiej wysokości. Trzeba było za-
planować je w taki sposób pod względem medycznym, 
by było bezpiecznie, choć nie mieliśmy 100 procent 
pewności, czy wszystko się powiedzie. Wiele osób my-
śli, że nurkowanie na wysokości nawet do głębokości 
„tylko” 5 metrów przebiega tako samo jak na pozio-
mie morza. Tak nie jest. Nurkowanie wysokogórskie, 
powyżej 2500 m n.p.m. rządzi się innymi prawami. 
Inaczej przebiega dekompresja. Prędkość wynurzania 
jest inna. Inaczej dobierane są również mieszkanki 
gazów, których używa się do oddychania pod wodą. 

Ciśnienie pod wodą jest identyczne jak na mniejszych 
wysokościach, ponieważ jest to ciśnienie słupa wody, 
ale to panujące na zewnątrz jest znacznie mniejsze. 

Ilość tlenu w powietrzu była o ponad połowę mniejsza. 
Tymczasem wszystkie tabele nurkowań wysokogór-
skich są stworzone do 2500 metrów. Dla nurkowań na 
większych wysokościach nie były tworzone, ponieważ 
nurkowała zbyt mała liczba osób, by sporządzić sta-
tystyki. Takie nurkowanie jest zawsze nurkowaniem 
eksperymentalnym.

Kwestie dotyczące nurkowania były konsultowa-
ne z Polskim Instytutem Medycyny Hiperbarycznej. 
Wszystko zostało dokładnie wyliczone. Mieszanki 
gazów, czas, procedury awaryjne po wynurzeniu. 

– Jakie sytuacje awaryjne mogły się wydarzyć? 
– W przypadku nurkowań wysokogórskich najwięk-

szym problemem jest bardzo duże ryzyko wystąpienia 
choroby dekompresyjnej, a jakakolwiek pomoc w tam-
tym rejonie byłaby niemożliwa – nie ma możliwości 
transportu do najbliższej komory dekompresyjnej. 
Helikoptery latają do wysokości ok. 3500 m. Mogli-
śmy liczyć jedynie na samych siebie. Na wypadek 
wystąpienia choroby dekompresyjnej lub objawów 
choroby wysokogórskiej miałem worek Gamowa, który 
pomógłby mi zniwelować jej skutki na tyle, by móc 
przenieść się na mniejszą wysokość.

Cała nasza wiedza i przygotowania teoretyczne kon-
sultowane były z osobami znanymi w środowisku wyso-
kogórskim i himalaistycznym. Ważne było, by wyrobić 
się w czasie, ponieważ organizm na takiej wysokości 
nie ma możliwości regeneracji, ale również ze względu 
na czas trwania wyprawy, ograniczoną ilość zapasów 
etc. Wraz z wysokością w procesie aklimatyzacji, tak 
jak przy każdej wyprawie wysokogórskiej, wytwarza się 
większa ilość czerwonych krwinek, zmienia się poziom 
hematokrytu. Dodatkowo, gdy organizm jest wyziębio-
ny, krew odpływa z kończyn do centralnych narządów, 
chroniąc je przed wychłodzeniem. Staje się coraz bar-
dziej gęsta, przez co w trakcie wynurzania proces desatu-
racji tkanek z azotu jest wolniejszy. W efekcie organizm 
nie odsyca się całkowicie z azotu, który gromadzi się 
w organizmie podczas nurkowania. Może zdarzyć się 
sytuacja, że nie ma możliwości odsycenia niektórych 
tkanek z azotu, bo krążenie jest zachwiane – krew jest 
gęstsza i zgromadzona w centralnych narządach. Do-
chodzi aspekt wyziębienia organizmu. Krytyczny mo-
ment mógłby nadejść, gdyby nastąpiło rozszczelnienie 
rękawic lub suchego skafandra nurkowego.

– Jak wygląda skafander do nurkowania na takiej 
wysokości?

– To skafander suchy. W warunkach nurkowań na 
poziomie morza można napełniać go powietrzem lub 

argonem, który ma mniejsze przewodnictwo cieplne. 
Ja wypełniałem go powietrzem ze względu na fakt, 
że mieliśmy dużą ilość sprzętu i wynoszenie dodat-
kowej butli z argonem byłoby problemem. A na samą 
wyprawę otrzymałem dwa suche skafandry od firmy 
Eques, która była jednym ze sponsorów wyprawy. 
Jednego z nich do tej pory nie ma w sprzedaży. Jest to 
najlżejszy skafander nurkowy na świecie. Jego waga 
nie przekracza 1,5 kg, podczas gdy inne tego typu ska-
fandry ważą 3-5 kg. To robi dużą różnicę, szczególnie 
że ilość sprzętu, którą musieliśmy wnieść, była bardzo 
duża, każdy kilogram miał znaczenie. Posuwaliśmy 
się do takich absurdów, że obcinaliśmy metki przy 
ciuchach. Mieliśmy do wniesienia 120 kg w cztery 
osoby. To był zarówno sprzęt biwakowy, jak i nurkowy. 

Rekord nie do pobicia

z  Marcel Korkuś ma 27 lat, mieszka 
w Żarach, jest absolwentem Akademii 
Morskiej. Oficer nawigator, ratownik 
WOPR, płetwonurek, instruktor 
nurkowania, biegły sądowy z zakresu 
ratownictwa wodnego. Na koncie ma 
kilka tysięcy nurkowań. Jego pasą jest 
podwodna eksploracja nieznanych miejsc.
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– Wróćmy do nurkowania.
– Miałem ze sobą trzy komputery nurkowe, aby móc 

udokumentować dla organizacji Guinnessa odbyte nur-
kowanie. Musiałem mieć potwierdzenie, że osiągnąłem 
daną głębokość, oraz zapisany na komputerze czas nur-
kowania. Istnieje ryzyko, że na takich wysokościach 
komputer poda niedokładną głębokość nurkowania, 
dlatego do pomiaru czasu i głębokości nurkowania uży-
wałem aż 3 komputerów. Każdy podawał głębokość, na 
której mi zależało – 5 metrów, choć wskazania różniły 
się od siebie minimalnie. Była to głębokość wymagana 
do uzyskania rekordu Guinnessa. Osiągnąłem rów-
nież minimalny czas nurkowania – 20 minut. 

Łącznie w wodzie spędziłem ok. 2 godzin. Pierw-
szego dnia po dotarciu nad jezioro zszedłem do wody 
i w skafandrze nurkowym za pomocą obciążnika, kom-
putera i bojki sprawdzałem głębokość w poszczegól-
nych miejscach. Sprawa była o tyle łatwa, że widzialność 
pod wodą była bardzo dobra – z powierzchni mogłem 
dostrzec dno i szukałem najgłębszego miejsca. Dzięki 
nasłonecznieniu po kolorze wody można było stwier-
dzić, gdzie jest najgłębsza, miała bowiem najciemniej-
szy kolor. Znalezienie miejsca o głębokości 5 metrów 
nie było łatwe. To jest zbiornik znajdujący się na wy-
płaszczeniu, gdzie do niecki wpływa woda z lodowców. 
To nie jest zbiornik, gdzie wcześniej były bite rekordy. 
Poprzednie rekordy były ustanawiane w jeziorach znaj-
dujących się w typowych kraterach wulkanicznych. 

Sam zbiornik musiał posiadać odpowiednie parame-
try, aby został uznany za jezioro, m.in. odpowiednią 
wielkość, głębokość min. 5 metrów, jak również musi 
rozmarzać raz na 5 lat.

– Jak pan znalazł to jezioro? Czy to jest faktycznie 
najwyżej położone jezioro na świecie?

– Tak. Wyżej istnieją tylko „baseny” powstające 
z roztapiającego się śniegu, ale ten spełnia warunki, 
które wcześniej wymieniłem. Dysponowałem zdjęciem 
satelitarnym, które znalazłem w internecie. Nie miałem 
jednak pewności, czy zbiornik będzie miał wymaganą 
głębokość. Jest to miejsce, w którym wcześniej nikt 
nie był, bardzo trudno się tam dostać. 

– A samo nurkowanie?
– Samo nurkowanie przebiegło tak, jak zaplanowa-

łem. Zdarzyła się jednak nieprzewidziana sytuacja – po 
nurkowaniu cały sprzęt nurkowy zamarzł na mnie, był 
problem z rozpięciem i ściągnięciem suchego skafan-
dra. Musieliśmy użyć kuchenki, aby roztopić lód i zdjąć 
skafander. Organizm był wychłodzony, w wodzie spę-
dziłem 21 minut i 42 sekundy. Na takiej wysokości 
ciężko jest przywrócić termikę organizmu, tym bardziej 
że organizm jest wycieńczony, nie ma możliwości re-
generacji. Ogrzanie się po nurkowaniu było trudne. 
Musiałem wejść do śpiwora. Najbardziej ucierpiały 
ręce i stopy. 

Istotne było, aby przed samym nurkowaniem spę-
dzić minimum 12 godzin na wysokości, na której będę 
nurkował. Nasz base camp znajdował się na wysoko-
ści 5300 m n.p.m., wyżej założyliśmy obozy pierwszy 
i drugi. Samo jezioro znajduje się na wysokości 5985 m 
dla pomiaru GPS i 5990 dla pomiaru satelitarnego. 
W drodze z C1 do C2 znajdował się najwyższy punkt, 
jaki osiągnęliśmy – ok. 6100 m n.p.m. Wszystko prze-
biegło pomyślnie. 

– Skąd pomysł i jak długo trwały przygotowania?
– Pomysł miałem już wcześniej, jakieś 2 lata temu, 

jednak w tym czasie organizowana była inna polska 
wyprawa. Przełożyłem realizację swojego pomysłu. 
Byłem ciekaw, czy MedExpedition uda się zanurko-
wać i jakie będą efekty. Rekord świata w nurkowaniu 
wysokościowym był już bity wielokrotnie, m.in. przez 
członków NASA, Kamila Iwankiewicza, himalaistów. 
Polacy dominują w tej dyscyplinie. 

– Od jak dawna pan nurkuje?
– Od 13 lat. Będąc młodszym ratownikiem 

WOPR, musiałem zrobić jakiś patent, by móc uzyskać 
stopień ratownika wodnego. Tak zrobiłem swoje pierw-
sze uprawnienia płetwonurka do 18 metrów. Później, 
z każdym rokiem podwyższałem swoje kwalifikacje 
i umiejętności. Obecnie na koncie mam kilka tysię-
cy nurkowań, w różnych miejscach. Jestem również 

instruktorem nurkowania. Wolne chwile staram się 
przeznaczać na realizowanie tej pasji, nurkując nie 
tylko w znanych miejscach, ale również eksplorując 
nowe. W zasadzie za każdym razem jeśli mam czas, 
staram się nurkować w jakimś nowym miejscu. 

– Gdzie nurkuje pan na co dzień? 
– Na co dzień na głębsze nurkowania jeżdżę do 

Niemiec, bo mam blisko do granicy – ok. 30 km. 
Tam jest możliwość głębokich nurkowań w kamie-
niołomach, a jednocześnie widzialność pod wodą 
jest dobra. Często jeżdżę po Polsce, np. nad Jezioro 
Kosewskie, gdzie wyciągałem ster od jachtu. Prze-
szukałem całe jezioro, by go odnaleźć, i się udało. 
Działam w służbach ratowniczych, we współpracy 
z policją i strażą pożarną biorę udział w poszukiwa-
niach zaginionych topielców. 

– Pana rekordu już nie da się pobić, bo Cazadero 
jest najwyżej położonym jeziorem na świecie.

– Rekordu w najwyżej położonym jeziorze świata 
nie da się pobić. Ale... czy da się zanurkować wy-
żej? Być może. Planuję kolejną wyprawę. Będzie 
to również wyprawa nurkowa, próba ustanowienia 
nowego rekordu świata, ale szczegółów nie chcę na 
razie zdradzać.
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