
Wypadek nurkowy na j. Hańcza – październik 2016 

Jezioro Hańcza 09.10.2016 

Parking nr 2 –ścianka iłowa 

Temperatura wody na powierzchni 12 stopni, czas nurkowania 25 min, głębokość 
maksymalna (moja 32,5m), temperatura na głębokości maksymalnej-4 stopnie, liczba 
nurków w grupie-5 (prowadzący Tomek nr 1 i dwie pary). 

Wszyscy nurkowie ze stopniem minimum AOWD. Tomek 1 przed wejściem do wody 
zrobił bardzo staranne omówienie planu nurkowania ze szczególnym 
uwzględnieniem jak się zachować w przypadku gdyby zaczął zamarzać automat. 

4 nurków nurkuje w suchych skafandrach i zestawach jednobutlowych ,Paweł jednak 
w piance i dociepleniu 7 mm. 

Wchodzimy po sprawdzeniu partnerskim w dwóch grupach: 

1. Tomek 1, Maciek, Tomek 2 (ojciec Maćka) 
2. Ja-Mariusz, Paweł 

Schodzimy do 8 metrów to była ok. 3 minuta nurkowania. Sprawdzamy czy wszyscy 
są ok., po pokazaniu że jest ok schodzimy niżej na ok. 16 metrów wzdłuż ścianki i 
ponownie sprawdzamy czy wszystko ok,  była to około 6 minuta pod wodą.  
Zaczęliśmy schodzić na 23 metry po ponownym potwierdzeniu, że wszystko jest w 
porządku. 



 

Problem  

Nagle ktoś uderzył w dno płetwą i zmącił wodę. Po chwili wypływamy z chmury mułu i 
rozglądamy się wokoło, odpłynęliśmy na kilka metrów od ścianki w stronę środka 
jeziora. Z trójki Tomka1, Maciek nagle zaczyna machać rękoma i coś sygnalizować 
ale jest przy nim drugi Tomek 2-ojciec . 

 Maciek wskazuje na swój automat, a Tomek 2-ojciec podaje mu swój octopus gdyż 
automat Maćka zaczyna silnie „bąblować”. Wygląda na to, że zamarzł.  Ojciec Maćka 
zaczyna ciągnąć go w górę, ale ten po kilku metrach trzyma się już tylko octopusa, 
gdyż tata zaczął za szybko wychodzić w górę w niekontrolowany sposób. Gwałtownie 
zaczęło rozprężać się powietrze w BCD. 

 Niestety po chwili Maciek wypuszcza octopusa swojego taty i machając rękoma 
zaczyna opadać w dół. Obserwujący sytuację Tomek1 zauważywszy, że Maciek nie 
ma w ustach automatu rusza za nim i po kilku sekundach na ok. 34 metrach dopływa 
do niego. Ojciec Maćka już był w tym momencie na powierzchni wody. Tomek1 
złapał poszkodowanego nurka od tyłu za zawór butli i zaczął go ciągnąć w górę 
dodając powietrza do skrzydła, w którym nurkował Maciek. Po chwili są już na 
powierzchni jeziora Hańcza. Wypłynięcie było już ratowaniem życia tak wiec nie było 
mowy o zachowaniu prawidłowej prędkości wynurzenia. Po chwili Tomek 1 woła o 
pomoc i próbuje ustabilizować Maćka, który stracił przytomność, ale próbuje łapać 
oddech. Na powierzchni podpływa do nich ojciec Maćka i próbują razem holować 
nieprzytomnego nurka do brzegu. Obaj Tomkowie mają krew w maskach, co przy 



takiej prędkości wynurzenia wydaje się normalne, że drobne pęcherzyki w zatokach 
czołowych mogły popękać. 

 Od brzegu podpływa inny nurek i pomaga Tomkowi 2 w holowaniu Maćka, a Tomek 
1 zostaje w wodzie, aby odpocząć. Maciek na powierzchni oddychał i odkrztusił 
trochę wody. Akcja serca nie ustała. 

Widząc całe zajście grupa 2-Ja i Paweł- pokazaliśmy sobie, że zostajemy na dole i 
wychodzimy normalnie, gdyż i tak nie mogliśmy im już pomóc w momencie, kiedy 
wszyscy trzej wystrzelili do góry. Po przystanku na 5 m wypływamy na powierzchnię 
gdzie z brzegu dostajemy informację, że gdzieś na 5m jest jeden z naszych kolegów 
z grupy 1. Szybko znajdujemy pęcherzyki powietrza i schodzimy na dół gdzie 
znajdujemy Tomka 1, który zanurzył się aby wykonać przystanek bezpieczeństwa. 
Po sprawdzeniu czy wszystko z nim w porządku zostajemy z nim do końca 
przystanku i wypływamy na powierzchnię. 

 Po wyjściu na brzeg okazuje się, że Maciek leży już przykryty kocem i ma podany 
tlen, a karetka została wezwana kilka minut wcześniej ( o 11.34). Po podaniu tlenu 
Maciek kilka razy zwymiotował, ale oddychał. Jeden z kolegów, który tego dnia nie 
nurkował i wezwał karetkę, wyjechał jej naprzeciw, aby ją szybko pokierować do 
miejsca w którym leżał Maciek. Karetka przyjechała po ok. 20 minutach. Do karetki 
zabrano Tomka 2 i poszkodowanego Maćka, z którego po chwili zdjęto suchy 
skafander, aby ułatwić udzielanie pomocy. Po chwili karetka zabiera ich do szpitala w 
Suwałkach. W międzyczasie Tomek 1 dostaje również tlen i oddycha nim około 15 
minut. Szybko dochodzi do siebie przede wszystkim psychicznie. 

Po około godzinie dostajemy informację ze szpitala od Tomka 2-ojca , że Maciek jest 
przytomny ale zostanie na obserwacji. Zrobiono mu prześwietlenie, echo serca. 
Jeszcze tego samego dnia karetka zawiozła Maćka do szpitala w Białymstoku gdzie 
mieli specjalistów pumologii. Po dwóch dniach maciek wrócił do domu. 

Słowo na zakończenie. Nie pierwszy raz okazuje się, że jezioro Hańcza na 
Suwalszczyźnie jest bardzo wymagającym zbiornikiem do nurkowania. Woda bardzo 
czysta, ale i bardzo zimna. Warunki można porównać do nurkowania w Bałtyku. 



 

Planując Nurkowanie zdecydowanie należy tworzyć mniejsze grupki, a idealne są po 
prostu pary pod wodą. Druga sprawa. Nie panikować. Łatwo oczywiście powiedzieć 
w takiej sytuacji, jaka miała miejsce i na szczęście wszystko dobrze się skończyło ale 
uniknąć możemy tych zachowań na pewno przez rozwijanie swojej wiedzy nurkowej i 
częste nurkowanie, a nie tylko od czasu do czasu. Nurkujmy więc rozsądnie i z 
głową. 

Powiadomione służby: 

Komora dekompresyjna w Gdyni: 0-58 622-51-63 

DAN Polska: 0-58 622-55-63 
Pogotowie ratunkowe: 999  
 


