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OPIS MIEJSCA NURKOWEGO 

 

Zakrzówek – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VIII 

Dębniki. Dawna wieś włączona do Krakowa w 1909 r. jako X 

dzielnica katastralna. Pierwsze wzmianki o Zakrzówku 

pochodzą z 1238 r. W drugiej połowie XIX wieku zostały 

zbudowane umocnienia i koszary, które stanowiły część 

twierdzy Kraków. 

Zalew Zakrzówek powstał w 1990 r. po zalaniu starego 

kamieniołomu wapienia. Składa się on z dwóch zbiorników, 

połączonych przesmykiem. Łączna powierzchnia akwenu to ok 12 hektarów. Maksymalna głębokość 

nurkowiska to niewiele ponad 30 metrów. Gdy zjedziemy nad zalew jedyną dostępną drogą, lewej 

stronie mamy głębokość 31 metrów, a po prawej około 26 metrów. W ciągu kilkunastu lat w zbiorniku 

wytworzyła się ciekawa flora i fauna. Spotkamy tu olbrzymie płocie i stada niespecjalnie płochliwych 

okoni. Zakrzówek cieszy się wielką popularnością wśród nurków.  

Widoczność w zimie wynosi 10-15m, w lecie spada do ok. 3-8m (poniżej 10m widoczność jest lepsza– 

sięga nawet 12m), najlepsza widoczność występuje w czerwcu oraz wrześniu. 

NURKOWANIE 

Zajęcia praktyczne w zakresie kursu rescue diver odbywały się 16 i 17.06. 2018 r. 

Pogoda w czasie kursu była wyśmienita – temperatura powietrza pomiędzy 24-26 stopni Celsjusza, 

niewielki wiatr. Jedynym mankamentem była zbyt duża ilość uczestników (ponad trzysta osób) co 

sprawiło, że przejrzystość wody w niektórych miejscach ograniczała się do 0,5 metra. 

Siedmiu uczestników zostało podzielonych na dwie grupy. Grupa pierwsza 3 osoby i jeden instruktor, 

grupa druga 4 osoby i instruktor. 

Ja znajdowałem się w drugiej grupie. Pływałem w parze z Joanną. Obydwoje mieliśmy ukończone kursy 

AOWD. Ja do tej pory wykonałem 56 nurkowań i wszystkie odbywały się w wodach ciepłych poza 

granicami Polski. Nie jestem zwolennikiem zimnych wód i dodatkowo o małej widoczności. 

Joanna miała do tej pory wykonanych około 80 nurkowań. 

Tydzień wcześniej byłem na nurkowaniu w Egipcie w okolicach Dahab. Temperatura powietrza 

dochodziła do 38 stopni a temperatura wody około 26 stopni Celsjusza. 

Nurkowałem w piance 5 mm i tuz przed wejściem do wody zakładałem kaptur. Moje BCD to skrzydło 

Tribord wyposażone w zintegrowane kieszenie na balast. Do każdej z nich byłem w stanie włożyć po 5 kg 

balastu. 

Moim zasadniczym problemem jest zbyt duże zużycie powietrza. Aby móc zostać dłużej pod wodą i 

dorównać czasem innym uczestnikom grupy brałem butlę 15 litrową.  



Kolejną trudnością jest używanie dużej ilości balastu. Zazwyczaj potrzebowałem 12 kg (po 5 kg w każdej z 

kieszeni i 2 kg na pasie). 

Podczas jednego z nurkowań w Blue Holl wejście odbywało się w tzw Bellsach co oznaczało, że trzeba 

było się ubrać w kompletnie wyposażony sprzęt i przejść z takim ciężarem około 400 m. Przed wejściem 

do wody okazało się że duża grupa snorklowiczów wchodziła do wody. Czas oczekiwania do wody 

wydłużał się a temperatura powietrza prawie 40 stopni i ciężar na plecach prawie 40 kg zrobiły swoje. 

Zacząłem odczuwać dolegliwości ze strony kręgosłupa.  

Problemy bólowe związane z kręgosłupem utrzymywały się także tu na miejscu w Zakrzówku. 

Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych instruktorzy szczegółowo omówili poszczególne ćwiczenia. 

Każde ćwiczenie było demonstrowane przez instruktorów a następnie uczestnicy wykonywali je w 

parach.  

Zajęcia pierwszego dnia odbywały się w większości bez problemów poza drobnymi incydentami jak 

zgubienie płetwy lub maski. Po krótkich poszukiwaniach, które kończyły się powodzeniem 

kontynuowaliśmy zajęcia. 

Drugiego dnia zajęć po wykonaniu planowych ćwiczeń, które wykonaliśmy poprawnie mieliśmy do 

wykonania jedno nurkowanie na głębokość około 20 m. 

Aby uniknąć dźwigania zbyt dużego ciężaru postanowiłem zanieść balast 10 kg nad brzeg jeziora i tam go 

włożyć do skrzydła. Prawidłowe zamontowanie było trochę utrudnione z powodu ograniczonej 

widoczności jak i niewygodnego manewrowania kieszeniami. Po pewnym czasie uporałem się. 

Plan nurkowy zakładał wejście do wody i popłyniecie po lewej stronie brzegu na pierwszą platformę 

znajdującą się na głębokości 6 m. Tam wykonaliśmy ćwiczenie przeszukiwania terenu metoda okręgu. 

Zajęcie to było wykonywane wspólnie z drugą dwójka nurków a instruktor nadzorował prawidłowośc 

jego wykonania. 

Kolejnym etapem było popłyniecie na głębokość około 20 metrów. Płynęliśmy w następującej kolejności: 

instruktor, pierwsza para i druga para w której się znajdowałem. Po przekroczeniu 10 m głębokości woda 

była coraz chłodniejsza a na głębokości 15 m odczuwałem dotkliwy chłód. Po osiągnięciu 20 metrów 

temperatura wody wynosiła 4 stopnie Celsjusza. Wtedy zacząłem żałować, że nie założyłem grubszej 

pianki. W związku z tym, ze mam za duże skrzydło-jacket ma ono tendencje do przesuwania się w 

kierunku głowy. Zacząłem więc poprawiać go i nagle poczułem, ze nie jestem na tym samym poziomie co 

pozostali nurkowie. Pierwszy odruchem było sięgniecie po inflator i upuszczenie powietrza co nie 

przyniosło spodziewanego rezultatu. Kolejnym krokiem było chwycenie za zawór w jackecie i 

pociągnięcie. Jednak cały czas wynurzałem się. Po chwili spostrzegłem, że przechylam się na prawą 

stronę i to zwróciło moja uwagę na brak lewej kieszeni z połowa balastu. Cała ta sytuacja doprowadziła 

do szybkiego wynurzenia się. Po znalezieniu się na powierzchni dopompowałem jacket zapewniając 

dodatnia pływalność.  

Po chwili zadałem sobie sprawę, ze mam zawroty głowy i poczułem zmęczenie. Wiedziałem, ze jest to 

skutek zbyt szybkiego wynurzenia się. Innych dolegliwości nie odczuwałem.  

Po chwili zauważyłem, że obok mnie jest Joanna, która zapytała co się stało i czy potrzebuję pomocy. Po 

krótkiej wymianie zdań doszliśmy do wniosku, że nic mi nie grozi i zdecydowaliśmy popłynąć do brzegu. 



CO MOŻNA BYŁO POPRAWIĆ: 

- utrzymywać bliski kontakt z partnerem co pozwoliłoby na unikniecie zbyt szybkiego wynurzenia; 

- zbyt późno zauważyłem, ze brakuje mi balastu po stronie lewej, 

- balast należy wkładać do kieszeni przed założeniem jacketu – większa pewność prawidłowego 

zamocowania, 

- koniecznie wykonywać sprawdzenie sprzętu przez partnera 

WAŻNE TELEFONY 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe - Oddział Centralny 

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14 

Tel.: 0 12 428 99 99 

Telefony alarmowe  

999, 112 

DAN Europe 

Tel. +39 08 58 930 333 

Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej 

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B 

Tel. 0 58 62 25 163 

 


