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Miejsce:

Jezioro  Hańcza - położone  na  Pojezierzu  Wschodniosuwalskim.  Według  różnych  źródeł 

głębokość maksymalna między 108,5 m a 106,1 m, a więc najgłębsze jezioro w Polsce. 

Jezioro  o dobrej  wizurze,  oraz ciekawym ukształtowaniu dna,  dość stromo opadającego do 

znacznych głębokości.  Te cechy powodują, że jest  to jedno z najpopularniejszych w Polsce 

miejsc nurkowych.

Nad Hańczą zlokalizowane są przynajmniej dwie bazy nurkowe, Banana Divers i CN Adriatic:

Banana Divers

Błaskowizna 9

16-404 Jeleniewo 

GPS: N 54°15'08.71" E 22°48'47.91"

Tel: 502 76 47 47

Email: bekier@bananadivers.pl 

CN Adriatic

Błaskowizna 24

16-404 Jeleniewo

Tel: 604 54 54 90

Email: biuro@cn-adriatic.pl

Ważne dla tego miejsca kontakty i telefony alarmowe:

DAN Polska:+48 22 490 69 39

DAN Europe hotline: +39 0 642 11 86 85

Europejski numer alarmowy: 112

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

ul. Mickiewicza 11

16-400 Suwałki

Tel: 87 566 22 68

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach   

ul. Szpitalna 60, 

16-402 Suwałki

Tel: 87 562 94 21

Trzeba pamiętać, że szpital znajduje się około 24 kilometrów, 30 minut jazdy samochodem od 

nukowiska
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Opis wypadku:

Feralne  nurkowanie  odbyło  się  17go  maja  2015  roku,  w  trakcie  rekreacyjno  – 

szkoleniowego wyjazdu nurkowego. Było to  pierwsze samodzielne nurkowanie Asi  i  mnie, 

wtedy pary nurków dopiero co kończących kurs AOWD. Nurkowanie głębokie, kończące kurs 

AOWD  miało  się  odbyć  dla  nas  dopiero  następnego  dnia.  Oboje  nurkowaliśmy  wtedy 

w konfiguracjach  rekreacyjnych  i  piankach,  a  część  naszego  nowego  ekwipunku  mieliśmy 

na sobie  dopiero  pierwszy  raz.  Dla  Asi  był  to  pierwszy  wyjazd  w  nowej  grubej  piance 

z nowym, też grubym ocieplaczem. Po poprzednim, prowadzonym przez innego nurka AOWD, 

płytkim, bo "cztero metrowym"  nurkowaniu tego dnia, Asia wspominała, że nie była pewna 

swojego  oddychania  pod  wodą  –  miała  jakiś  dyskomfort  z  oddychaniem,  ale  nie  mogła 

go zlokalizować. Uznała, że jest to pewnie kwestia temperatury wody (był to rok, w którym 

zima  odpuściła  później,  więc  pomimo,  iż  maj,  to jeszcze  dość  zimno),  i  mimo  wszystko 

zdecydowała się na wykonanie kolejnego nurka.

Punktem wejścia do wody naszego nurkowania był tak zwany "trzeci parking", w stronę 

wody patrząc, najbardziej w prawą stronę (na cypelku). Gdy wchodziliśmy do wody, świeciło  

piękne  słońce,  ale  wiatr  się  wzmagał,  co  powodowało  coraz  mocniejsze  falowanie.  Przed 

nurkowaniem omówiliśmy plan nurkowania: mieliśmy popływać po "łączkach" litoralu,  i nie 

przekraczać  głębokości  15  m.  Nie  mieliśmy świateł,  więc  nie  chcieliśmy schodzić  nigdzie 

głębiej. Jakbyśmy trafili  na ściankę, mieliśmy płynąc wzdłóż niej, używając jej jako punktu 

odniesienia.  Nurkowanie miało trwać koło 35-40 minut, w drogę powrotną mieliśmy kierować 

się w okolicach 20 minuty nurkowania. Jednym z zadań, które sobie także wyznaczyliśmy, było 

puszczenie  bojek  w  końcówce  nurkowania.  Omówiliśmy  też  sygnały  nurkowe,  oraz  to, 

że gdyby było coś nie tak, to kończymy nurkowanie i wracamy.  

Weszliśmy  do  wody,  zrobiliśmy  buddy  check  i  rozpoczeliśmy  nurkowanie,  płynąc 

po "łączkach".  Przez  następne  20  minut  płynęliśmy  w miarę  jednym  kursem  bez  żadnego 

problemu,  łapiąc  maksymalną  głębokość  około  11  metrów  i  nie  odnajdując  żadnego 

przegłębienia  ani  ścianki.  Gdy upłynęła  20  minuta  nurkowania,  zasygnalizowałem Asieńce, 

że powinniśmy  kierować  się  w  stronę  powrotną,  i  żebyśmy  może  strzelili  bojki.  Asieńka 

potwierdziła,  więc  zatrzymaliśmy  się.  Najpierw  ja  puściłem  bojkę.  Gdy  z  moją  boją  było 

wszystko ok, Asia zaczęła puszczać swoją. Szło jej to trochę oporniej, po drodze zaplątała się 

w sznurek, i zobaczyłem, że walcząc z nim zaczęła panikować. Gdy spytałem sygnałem, czy 

jest ok, Asia zaczęła wskazywać, że coś jest nie tak z powietrzem. Od razu więc sprawdziliśmy 

jej  manometr.  Wskazywał  on  jednak,  że  w butli  było  jeszcze 130 bar  powietrza,  i  oba jej 

automaty wydawały się sprawne. Asieńka wskazała, że jest ok. Spytałem, czy się wynurzamy, 

ona pokazała, że nie, że tylko chcwilkę ochłonie i kontynuujemy pierwotny plan powrotny. 

2



Odplątaliśmy  Asieńkę,  strzeliła  bojkę  i  zaczęliśmy płynąć  w drogę  powrotną.  Asia  jednak 

nie mogła  się  uspokoić,  więc  po  tym,  jak  spytałem  po  raz  kolejny,  czy  wszystko  ok, 

to wskazała,  że jednak  chce  się  wynurzyć.  Wynurzyliśmy  się  nie  przekraczając  właściwej 

prędkości  wynurzania,  zwijając  bojki.  Gby  wypłynęliśmy  na  powierzchnię,  okazało  się, 

że jesteśmy dość daleko od punktu wejścia do wody. W międzyczasie wiatr  i  fala tylko się 

wzmocniły, i przyjęły kierunek odpychający nas od punktu startu. Napompowaliśmy jackety 

i wyjęliśmy automaty z paszczy, i spytałem Asieńkę, co się dzieje. Ona odpowiedziała, że nie 

wie, ale ma wrażenie, że nie może złapać pełnego oddechu. Sprawdziłem na powierzchni jej 

automaty i skontrolowałem stan powietrza. Wszystko wydawało się ok, choć Asieńka kaszlała 

i widziałem, że ma jakiś problem z oddychaniem, i jest spanikowana. Wiatr i fale nas cały czas 

oddalały od punktu startu, więc podjeliśmy decyzję o płynięciu powrotnym. Gdy popłynęliśmy 

chwilę po powierzchni,  okazało się,  że walka z falami jest  dużo bardziej  męcząca,  niż pod 

wodą,  nad  dnem,  które  wtedy  już  miało  koło  5ciu  metrów głębokości.  Stwierdziliśmy,  że 

postaramy się zanurzyć, ale po chwili Asia znów spanikowała, więc wynurzyliśmy się. Fale 

zalewały  jej  fajkę,  i  przestała  mieć  siłę  płynąć,  choć  wciąż  była  świadoma  i  oddychała.  

Kazałem jej odwrócić się na plecy, i zaczęłem holować. Kierowałem się w stronę już nie punktu 

wejścia do wody, a najbliższego brzegu- bagienka. Gdy zrobiło się płycej, a Asia odzyskała 

trochę koloru na twarzy, to kazałem jej rozpiąć pas balastowy, i jacket, i użyć napompowanego 

jacketu  jako deski  wypornościowej  do płynięcia  – sam byłem już wycieńczony ponad 15to 

minutowym  holowaniem  w  dużej  fali.  Gdy  Asia  rozpieła  jacket,  i  trochę  rozpieła  pianki, 

od razu zrobiło jej się lepiej, i wzdłuż płycizny, częściowo schowani przed falą, dopłynęliśmy 

do  miejsca,  gdzie  mogliśmy  wyjść  na brzeg.  Tam  skontrolowałem  Asieńkę,  i  okazało  się, 

że cały problem był w za ciasnym ocieplaczu piankowym, który po zapięciu na piance tak jej  

z każdej strony uciskał klatkę piersiową, że nie mogła brać pełnego oddechu. Nie sprawiało to 

problemu przy płytszych, spokojniejszych nurkowaniach, a zadziałało z efektem domina przy 

pierwszym większym zapotrzebowaniu na powietrze spowodowanym stresem przy plątaniu się 

linki od boi. Jako, że nurkowania były płytkie, a limity bezdekompresyjne i limity prędkości 

wynurzania nie były przekroczone, nie było potrzeby podania tlenu, czy dalszej hospitalizacji. 

Asia  się  tylko  najadła  strachu,  a  ja  stresu  i  umęczyłem się  potwornie.  Jedyną  prawdziwą 

fizyczną stratą był zgubiony pas balastowy :) .
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Wnioski:

Być  może  z  powodu  niskiej  temperatury,  a  może  przez  to,  że  nowe  pianki  były 

sztywniejsze  od  tych,  które  pożyczaliśmy  na  nurkowania  szkoleniowe,  Asieńka  nie  była 

w stanie ocenić, że jej nowy ocieplacz był za ciasny tak, że aż utrudniał nurkowanie. A stres 

i brak doświadczenia zrobił  swoje – szczęśliwie nie spanikowaliśmy oboje, i  udało nam się  

uniknąc wypadku.  Wnioski  z  tego wydarzenia,  które  wynieśliśmy na przyszłość,  to  przede 

wszystkim  to,  że  nie  można  ignorować  sygnałów,  że  coś  jest  nie  tak.  Asieńka  niby  po 

pierwszym nurkowaniu czuła, że gorzej jej się oddycha, ale zignorowała problem, a ja też nie 

dociekałem jego źródeł, sam chcąc bardzo wykonać następnego nurka. Kolejnym wyciągniętym 

wnioskiem jest to, by zawsze nowy sprzęt testować w kontrolowanych warunkach, na płytszej 

wodzie i w znanym terenie. Gdybyśmy najpierw odnaleźli źródło problemu na płytszej wodzie 

i bliżej brzegu, w znanej topografii, to ani byśmy się nie stresowali, a i całe wydarzenie byłoby  

pewnie  bezpieczniejsze.  Kolejnym  wnioskiem  było  to,  że  praktycznie  od  razu  po  tym 

nurkowaniu stwierdziliśmy, że jeśli mamy w przyszłości nurkować samodzielnie, to musimy 

zrobić  kurs  Rescue  diver  –  będziemy  lepiej  wiedzieć,  co  musimy  zrobić  w  sytuacjach 

awaryjnych,  i  podniesie  nam to  komfort  psychiczny.  Tego  wydarzenia  dałoby  się  przecież 

uniknąć,  gdyby  spokojnie  i  bez  stresu,  jeszcze  pod  wodą  zlokalizować  źródło  problemu  – 

wystarczyło przecież rozpiąć kaptur i  piankę. Lepiej  się narazić trochę na zimno, niż dusić 

niepotrzebnie ;)

PS.

Asieńka dalej nurkuje w tej piance i ocieplaczu, wystarczyło bowiem zamienić ich kolejność –  

najpier założyć ocieplacz, a potem overalla, i nic nie ciśnie. :D
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