
Agnieszka Stachurska 

 

Wypadek nurkowy w Zielonce. 

Opis hipotetycznej sytuacji awaryjnej w trakcie nurkowania 

 

Plan wyjazdu  

 
26.06.2016, niedziela, godziny poranne. Niezobowiązujące nurkowanie rekreacyjne kilku 

znajomych skupionych wokół nieformalnej grupy warszawskich nurków. W grupie 5 
osób, dwoje nurków z uprawnieniami OWD (w tym autorka niniejszego opisu), jedna 
osoba JOWD w wieku 12 lat będąca dzieckiem uczestników nurkowania oraz dwie osoby 

z uprawnieniami AOWD. Znamy się wszyscy jakiś czas, mamy na swoim koncie wspólne 
nurkowania w różnych akwenach.  

Organizujemy odprawę, łączymy się w pary nurkujące. Ja wraz z mężem Apoloniuszem i 
synem Rolandem (OWD + OWD i JOWD) jako pierwsza para oraz dwie pozostałe osoby 

Krystian i Jeremiasz z wyższymi uprawnieniami jako druga para.   
 

 
 

Autorka niniejszego tekstu (foto Kuba Cieślak, Warszawa, Fort Zbarż) 
 
 

Jezioro a w zasadzie glinianka 
 

Glinianka „Mikołaj” w kompleksie glinianek w Zielonce to najdalej na wschód ulokowany 
zbiornik wodny, w jego obrębie nie ma wyznaczonych kąpielisk jest natomiast oblegany 

przez wędkarzy. 
Maksymalna głębokość 4 metry, brak termokliny. Wizura 2,5-3 metry. Spora ilość ryb, 
duża ilość zalanych drzew, roślinność uboga. Zagrożeniem dla nurków mogą być liczne 

linki wędkarskie oraz haczyki, dość słaba widoczność pod wodą, duża ilość zalanych i 
połamanych drzew. Brak jednostek nawodnych. 

W dniu nurkowania temperatura powietrza 19 stopni, wody 19, lekkie zachmurzenie, 
brak opadów w ciągu ostatnich 4 dni poprzedzających nurkowanie.  

 
 
Niezbędne informacje 

 

DAN Polska  (58) 622 55 63 

Pogotowie ratunkowe 999 

Telefon alarmowy 112 

Najbliższy szpital w Wołominie (22) 763-32-15 -  SOR 
 Ul. Gdyńska 1/3 

Komora hiperbaryczna w  Gdyni (58) 622 51 63 

  
 



 
  
Ryc. Plan miejsca nurkowego. 
 

 
 

 
 
 

Ryc. 2. Plan alarmowy dla Zielonki (opracowanie SWA) 
 



 
 

 
Ryc. 3. Droga ewakuacyjna dla Zielonki (opracowanie SWA) 

 
 
 

Przebieg nurkowania 
Niedziela, godzina 10:50. Ustalamy skład grup w jakich nurkujemy ( grupa pierwsza trzy 

osoby, druga – dwie osoby). Pokazuję wszystkim wydrukowany i zalaminowany plan 
drogi ewakuacyjnej, który przed pierwszym wyjazdem na nurkowanie w tej gliniance 

wydrukowałam z strony SWA oraz schemat pierwszej pomocy. Nie posiadamy zestawu 
tlenowego, wśród nurków nie ma nikogo po kursie rescue natomiast trzy z czterech osób 
dorosłych są po kursie EFR a 12 letni chłopiec po szkoleniu z pierwszej pomocy 

organizowanym w szkole w ramach „Edukacji dla bezpieczeństwa”.  Ponadto w 
samochodzie znajduje się profesjonalna apteczka z wyposażeniem uwzględniającym 

zarówno specyfikę wypadków komunikacyjnych jak i nurkowych. Nasi znajomi wiedzą, że 
wybraliśmy się do Zielonki na nurkowanie. 

Zaplanowane jest jedno nurkowanie, max 90 minut. Obie grupy nurkują niezależnie. 
Punkt wyjścia taki sam jak wejścia. Nikt nie zostaje na brzegu. Wszyscy w wodzie. 
Pierwsza grupa: dwie osoby w suchych skafandrach powłokowych, jedna w piance 

neoprenowej 5mm, druga grupa: jedna osoba w piance 5+5, druga w suchym skafandrze 
powłokowym. Każdy z nurków ma swój osobisty komputer i latarkę a także, z 

wyłączeniem mojego syna, wszyscy posiadamy kompasy i noże nurkowe. W „mojej” 
grupie mąż ma butlę 15 l, syn – 10 litrów obie nabite do 200 atm w konfiguracji BM, ja 

mam dwie butle po 7,5 litra nabite do 135 i 150 atm w konfiguracji SM. Druga grupa 
posiada butle 15 litrów nabite do 150 atm (Krystian) i 200 atm (Jeremiasz) w konfiguracji 
BM. 

- Wszystko OK.? - pytam 
- Tak, wszystko OK. 

W grupach powtarzamy znaki nurkowe, uzgadniamy planowaną godzinę wyjścia. 
Wchodzimy do wody. Nasze nurkowanie przebiega zupełnie zwyczajnie, trochę rybek, 

dużo drzew wywróconych i zalanych wodą, widoczność kiepska ale syn jest zadowolony 



ponieważ woda jest ciepła a rybki dopisują. Pływamy zygzakiem, na głębokości 2-2,5 

metra. Ja z przodu, po mojej lewej stronie, lekko z tyłu syn a na końcu, po prawej mąż. 
To sympatyczne niedzielne nurkowanie. W pewnym momencie mąż sygnalizuje 

niebezpieczeństwo stukając w butlę. To nasz sygnał żeby się zatrzymać i popatrzeć na 
siebie. Wszyscy się zatrzymujemy. Ja i syn odwracamy się w jego kierunku aby przyjrzeć 
się co się stało. Mąż pokazuje na duży haczyk wędkarski wraz z nieskończenie długą 

żyłką, która zaczepiła się gdzieś o jego butlę. W widoczności w granicach 2-3 metry z 
duża ilością zawiesiny bardzo łatwo jest nie zauważyć w porę żyłki i zaplątać się w nią. 

Wszyscy sprawdzamy powietrze. Jest go sporo. Głębokość 2,3 metra. Pełen luz. Daję 
sygnał Rolandowi  aby trzymał się z mojej lewej strony w odległości około pół metra, 

nigdzie się nie oddalając, ja podpływam do Apoloniusza i staram się sprawdzić jak 
zawinęła się żyłka a następnie odwinąć żyłkę z zaworu butli. Syn ma patrzeć na mnie gdy 
ja będę zajęta żyłką oraz świecić swoją latarką na moje ręce. Ponieważ brak ustalonych 

znaków dla takiej konwersacji porozumiewamy się na migi i upewniam się, że syn 
orientuje się o co mi chodzi. Zbliżam się z lewej strony do męża, jestem ciut nad nim i 

zaczynam odwijać żyłkę.  Syn świeci. Z racji niewielkiej głębokości, oraz rodzaju dna 
prawie natychmiast widoczność spada do niemal zera. Wynurzyć się nie da bo żyłka 

ciągnie za zawór a dodatkowo gdzieś zawinęła się pod prawe ramię męża a zaraz jest 
duży haczyk. Trzeba ją odwinąć i uciąć a przy okazji samemu się nie zaplątać. Proces 
zdejmowania idzie sprawnie. Co chwila spoglądam na syna i pokazuję ręką OK aby 

wiedział, że panuję nad sytuacją i nic złego się nie stanie. Nie wiem czy widzi więc go 
poklepuję w ramię i głaszczę w rękę. Mam dobry nóż a żyłka na szczęście ładnie błyszczy 

w świetle latarki. W pewnym momencie zaaferowana zajęciem lekko tracę neutralną 
pływalność, unosi mnie prawie pół metra do góry, co przy tak „oszałamiającej” 

głębokości, ma znaczenie i szarpię mocno za, na szczęście, zdjętą już z zaworu żyłkę. 
Niewiele brakowało aby haczyk zwisający gdzieś między ramieniem a dłonią i 
przytrzymywany aby był w zasięgu wzroku, wbił się Apoloniuszowi w rękę (miał 

grube,7mm rękawiczki). To bolesne a zarazem grozi infekcją. Na szczęście w porę zdążył 
puścić żyłkę. Butla uwolniona, zwijam ostrożnie niekończącą się żyłkę z mega haczykiem 

na końcu i chowam do prawej kieszeni skafandra. Apoloniusz uwolniony. Wizura zerowa. 
Łapiemy się za ręce i wypływamy z tej „podwodnej zupy” przed siebie aby cokolwiek 

widzieć i ogarnąć potencjalne straty. Nic nikomu się nie stało jedynie Roland 
wystraszony. Płyniemy dalej jednak już w stronę miejsca wejścia do wody bo czas ku 
temu a z racji nieprzewidzianej „atrakcji” syn się zestresował i pora kończyć nurkowanie. 

Najwyżej pokręcimy się przy miejscu wejścia czekając na pozostałych dwóch nurków. 
Tak też robimy. 

Zbliżając się do miejsca wyjścia widzimy duże ilości podniesionego osadu. Znaczy nasi 
koledzy już tu są. I rzeczywiście po chwili zauważamy dwa majaczące w wodzie cienie. 

Podpływamy bliżej i wynurzamy się gdyż woda ma niecałe dwa metry głębokości. Stajemy 
stopami na dnie, wyciągamy automaty i zdejmujemy maski. Jeremiasz i Krystian stoją w 
wodzie po pas. Krystian ma dość paskudnie skaleczoną dłoń u nasady kciuka. Krew 

kapie do wody. 
-  Co się stało? – pytam 

-  Rozwaliłem sobie rękę o haczyk wędkarski. Wbił mi się przez  rękawiczkę w skórę, a 
cholerstwo miało zadzior i rozharatał mi dłoń. Taka wizura, że nie zauważyłem w porę. 

Szczęście, że się nie zaplątałem. – wyjaśnił kolega. 
Krystian, jako jedyny z nas, miał cienkie, 2 mm rękawiczki z neoprenu. 
-  Dobra, wychodzimy z wody, jest kwadrans po dwunastej,  mam w samochodzie w 

apteczce wszystko do zdezynfekowania i zabezpieczenia skaleczenia. - mówię 
Wszyscy wyszliśmy. Rozbieramy się z skafandrów i pianek. Wyciągam z samochodu 

Octenisept do przepłukania rany, jałowe gaziki i plaster. Krystian sam dezynfekuje rękę, 
osusza i samodzielnie przykleja opatrunek. 

- Pamiętaj jak się zacznie paprać to koniecznie idź do lekarza. – rzucam z automatu. 
- Dobra, dobra, zrobi się. – odpowiada kolega. 



- Nie „dobra, dobra” tylko posłuchaj rady upierdliwej baby. O zakażenie nie jest trudno. 

Jeżeli coś zacznie się dziać pokaż to lekarzowi. – odpowiadam dość ostro.  
Rozbieramy się do końca. Pakujemy sprzęt do tragi. Jeszcze pamiątkowe foto z brzegu i 

rozjeżdżamy do domów. Kolejne nurkowanie zapisane w logbooku. 
 

 
 

Widok na jedną z glinianek (foto autorka) 
 

 
 

Po miesiącu… 
 
Dzwoni do mnie Jeremiasz. 

- Jedziemy na nurka. Chcecie z nami? – pyta 
- No jasne – odpowiadam – kto będzie? Jedzie Krystian? 

- Nie. To ty nic nie wiesz?  - pyta zdziwiony Jeremiasz – Na fejsie nawet pisał. 
- Nie nic nie wiem, opowiadaj. 

 
Co się okazało. Dość banalne skaleczenie dłoni mimo odkażenia zaraz po wyjściu z wody, 

osuszeniu i opatrzeniu nie goiło się jak powinno, co więcej skóra wokoło była czerwona, 
obolała i wszystko zaognione. Ręka mu drętwiała, miał uczucie mrowienia. Do tego 
prawie non-stop bolała go głowa. Ale najgorsze było uczucie zdrętwienia uniemożliwiające 

prace przy komputerze.  
W końcu kolega z pracy powiedział Krystianowi aby nie zgrywał twardziela i poszedł do 

lekarza. 
Okazało się, że w czasie feralnego, czerwcowego nurkowania, gdy Krystian skaleczył się 

haczykiem wędkarskim doszło do zakażenia tężcem. Ponieważ ostatnie szczepienie 
Krystian miał gdy kończył podstawówkę a od tego czasu minęło już dobrych parę lat 
konieczne było podanie antytoksyny w zastrzyku. Na szczęście wszystko skończyło się 

dobrze. Niestety kolega nurek, po przeczytaniu jak poważny może być tężec, zraził się do 
polskich akwenów. Nie nurkuje.  

A nam o całej przygodzie przypomina haczyk i żyłka która niemal wbiła się w dłoń 
Apoloniusza. Na szczęście my wszyscy jesteśmy profilaktycznie zaszczepieni.  

 
 
 



Garść informacji 

Tężec to ostra choroba zakaźna, występująca na całym świecie. Nawet drobne 
skaleczenie może prowadzić do groźnego dla życia zakażenia tężcem. 

Tężec to choroba zakaźna, ale nie zaraźliwa, wywoływana przez rozwijającą się w 
warunkach beztlenowych bakterię - Clostridium tetani. Od swego kształtu popularnie 
zwana jest laseczką tężca. Może ona, w formie zarodnikowej, żyć wiele lat. Czai się w 

glebie, kurzu domowym, wodzie - tak słonej jak i słodkiej, a także w zwierzęcych 
odchodach. 

Jak wynika z prowadzonych statystyk, 80 proc. zakażeń powstaje wskutek drobnych 
zranień. Największe ryzyko wiąże się ze skaleczeniami i otarciami powstałymi poza 

domem - choćby podczas pracy w ogrodzie. Do rany wraz z brudem i ziemią dostają się 
bakterie. Po wniknięciu do organizmu produkują one silną truciznę, zwaną 
tetanospazminą. Toksyna ta uszkadza centralny układ nerwowy. Dochodzi do 

zwiększenia napięcia mięśniowego, a także bolesnych i długotrwałych skurczów różnych 
grup mięśniowych. Poważnym problemem mogą być skurcze mięśni oddechowych i 

krtani, ponieważ prowadzą do ostrej niewydolności oddechowej. 

Czas od zakażenia organizmu do wystąpienia pierwszych objawów wynosi od dwóch dni 

do dwóch tygodni, choć zdarza się, że objawy występują nawet do 50 dni od zakażenia. 
Panuje przekonanie, że im krótszy czas wylęgania, tym cięższy przebieg choroby.(Źródło: 

www.poradnikzdrowie.pl) 

Leczenie tężca najlepiej zacząć od zapobiegania chorobie. Po zranieniu zawsze należy 
dokładnie oczyścić ranę i nie pozbawiać jej dostępu do tlenu. Farmakologiczne leczenie 

tężca opiera się na uzupełniającym przyjmowaniu antybiotyków lub 
chemioterapeutyków, których zadaniem jest powstrzymanie powstawanie flory 

bakteryjnej, która korzystnie wpływa na żywotność laseczek tężca. 

W Polsce od 1962 r. wprowadzono masowe szczepienia przeciw tężcowi dla noworodków, 
dzieci w wieku szkolnym i żołnierzy. Występowaniu tężca zapobiega przebycie szczepień 

ochronnych i podawanie co 5–7 lat jednej dawki szczepionki (tzw. dawki 
przypominającej). Osoby nie szczepione po skaleczeniu powinny otrzymać surowicę 

przeciwtężcową lub lepiej przeciwtężcową ludzką gamma-globulinę. (Źródło: 
www.medonet.pl) 

Wnioski. 
 
Nurkujesz – pamiętaj: 

 zaszczep się przeciwko tężcowi, będziesz miał o jedno zmartwienie mniej 

 zawsze chroń siebie ubraniem nurkowym, kaptur, rękawiczki są bardzo ważne, 
chronią nas w dużym stopniu przed różnymi zagrożeniami 

 zabieraj pod wodę światło (nawet gdy wydaje się, że będzie niepotrzebne) 

 zabieraj ze sobą narzędzie tnące i miej je w zasięgu ręki 

 nie nurkuj sam 

 w sytuacji zagrożenia nie zapominaj o innych członkach zespołu którzy nie są 
bezpośrednio zagrożeni. Pozostawieni samym sobie mogą nawet wpaść w panikę. 

 w złych warunkach, przy ograniczonej widoczności nigdy nie oddalaj się 

 pamiętaj, że chwila roztargnienia, rozluźnione lub napięte mięśnie, płytszy lub 
głębszy oddech mogą spowodować utratę pływalności dlatego staraj się mieć jak 

najszerszy obraz sytuacji 

http://www.poradnikzdrowie.pl/
http://www.medonet.pl/

