
SCENARIUSZ  

Sytuacja awaryjna/wypadek nurkowy 

 (sytuacja fikcyjna, autor: Jakub Komsta) 

 

Opis miejsca zdarzenia – nurkowisko: 

Zbiornik zwany przez lokalnych 

mieszańców jakże typowo - „Morskie Oko” 

położony 55 km na południe od Warszawy – 

niedaleko drogi krajowej 801 - po drodze na Puławy 

(N 51° 49.600' E 21° 23.090'”).  Zbiornik wodny 

położony po prawej stronie drogi idącej koło wału 

przeciwpowodziowego (jadąc od strony obwodnicy). Jeziorko liczy sobie w przybliżeniu 5000 

m2. Maksymalna głębokość jest uzależniona od poziomu wody w Wiśle i wynosi 6,5 m (przy 

wysokim poziomie wody, przy niskim metr mniej). 

 Jak powstało Morskie Oko ? 

Jeziorko powstało na skutek powodzi. Woda przerwała wał i zalała okoliczne tereny. Wcześniej 

były tu pola. Woda wyrzeźbiła obecny kształt terenu. Miejsce w którym to nastąpiło znajduje 

się w okolicy zakrętu drogi. Początkowo było to czarne, niedostępne bajorko - starorzecze 

Wisły. Tam gdzie teraz jest plaża rosły drzewa - jeziorko było nimi otoczone. W okresie 

powstawania w okolicy pierwszych ośrodków wypoczynkowych ludzie kąpali się obok w 

Wiśle. Niestety Wisła to zdradliwa rzeka i dochodziło do tragicznych wypadków - kilka osób 

tu utonęło. Postanowiono coś z tym zrobić żeby zapewnić bezpieczne warunki do kąpieli. 

Wybór padł na Morskie Oko (dlaczego Morskie? raczej Wiślane - zapewne każde oczko musi 

być morskie). Wycięto drzewa od strony wału, nawieziono piachu i zrobiono plażę. Uprzątnięto 



teren. I tak powstało kąpielisko "Morskie Oko". Woda czysta pływać można bez obaw. Przy 

brzegach ciekawa roślinność, głębiej pustynia, trochę glonów i incydentalnie potopione konary. 

Ryby są - karpie, szczupaki, leszcze i płotki. Dojazd do kąpieliska wzdłuż wału drogą 

utwardzoną. *i 

Przygotowanie do nurkowania: 

Po dotarciu na miejsce nurkowania w 4 osobowym składzie (Krzysiek, Kuba, Bartek i 

ja - wszyscy na poziomie AOWD z zalogowanymi średnio 40-50 nurkowaniami), po 

wypakowaniu sprzętu, zaczęliśmy skręcać swoje zestawy. Pogoda tego dnia była całkiem 

niezła, choć nie było upału – słońce co trochę wyglądało zza chmur. Temperatura ok 20 st. C. 

Temperatura wody przy powierzchni oscylowała w okolicach 18 st. C. Nurkowanie 

zaplanowane jako typowo rekreacyjne, w celu pooddychania sobie pod wodą, ćwiczenia 

pływalności, oczyszczenia akwenu ze śmieci oraz ewentualnej obserwacji napotkanych ryb. 

Jedynymi osobami znającymi zbiornik z poprzednich nurów byłem ja i Krzysiek.  

 

Po omówieniu planu nurkowania, dobraniu par (Krzysiek z Bartkiem i ja z Kubą) 

sprawdzeniu sprzętu, ustaleniu czasu i ilości powietrza do jakiej nurkujemy szykujemy się do 

wejścia do wody z brzegu. Każdy dysponował 12 L butlą nabitą do 200 atm. Ustaliliśmy, ze 

nurkujemy do ok. 80-100 atm. Nurkowanie do godziny w wodzie. Każdy zaopatrzony w siatkę 

na fanty i latarkę backup’ową.  

Opis zdarzenia – wypadku: 

Pogrupowani w 2 pary weszliśmy do wody, założyliśmy płetwy i w zasadzie od 

głębokości 150 cm, zaczęliśmy się zanurzać. Ustaliliśmy wcześniej, że ja z Kubą płyniemy 



najpierw w prawą stronę zbiornika, następnie przez środek aż do lewego krańca. Druga para 

miała wykonać nurkowanie w odwrotnej kolejności (tj. od lewej do prawej strony zbiornika). 

Moje nurkowanie z Kubą przebiegało spokojnie, płynęliśmy tuż nad dnem i blisko siebie, mając 

się w zasięgu wzroku – wizura poniżej 3 metra nie przekraczała 1,5 metra. Więc przypominało 

to trochę pływanie po omacku lub w nocy. Dodatkowo przypadkowo wzruszony muł z dna nie 

ułatwiał nam nurkowania. Po drodze do lewego brzegu natrafiliśmy po drodze na kilka 

potopionych kłód, mi udało się wyłowić 2 pary okularów przeciwsłonecznych, a Kubie 

plastikową bransoletkę oraz 2 puszki po piwie i plastikową butelkę. Minęło 20 minut i 

dotarliśmy na prawy brzeg i komunikując się pod wodą znakami ustaliliśmy, że robimy odwrót 

i płyniemy na lewy brzeg. Po kolejnych 5 minutach minęliśmy środek zbiornika ustalony po 

centralnie umieszczonym konarze i kierowaliśmy się w lewą stronę. Chwilę później minęliśmy 

parę Bartek i Krzysiek, wymieniliśmy się znakami, że wszystko ok – pokazaliśmy sobie nasze 

znaleziska, sprawdziliśmy zapasy powietrza i rozpłynęliśmy w swoje strony. Popłynąłem dalej 

z Kubą i ćwicząc pływalność, mijając kępki wodorostów, porwane żyłki wędkarskie dotarliśmy 

na drugi brzeg nie znajdując pod wodą nic ciekawego oprócz 2 plastikowych butelek i puszki 

po piwie. Mijała 40 minuta nurkowania i zgodnie stwierdziliśmy, że trzeba wracać. Do 

podobnego wniosku doszli chłopaki z lewego brzegu i praktycznie w podobnym czasie 

spotkaliśmy się na środku przy konarze. Kiedy mieliśmy się kierować w stronę brzegu, Bartek 

stwierdził, że popłynie jeszcze w jedno miejsce gdzie przymocował swoją siatkę ze skarbami. 

Napisał na tabliczce, że za 2 minuty wróci bo to miejsce znajduje się 15 metrów dalej na 

północnym brzegu. Odczekaliśmy 3 minuty i nie doczekaliśmy się kolegi. Po 4 minucie 

stwierdziliśmy, że płyniemy we wskazanym przez niego kierunku bo już dawno powinien 

wrócić. Nie minęła minuta płynięcia gdy na 5 metrze i zauważyliśmy, że Bartek szamoce się i 

nie może się odczepić bo zawisł na konarze, a dodatkowo jego nogi splątane są w żyłce.  

Akcja ratunkowa: 

Podpłynąłem do kolegi, żeby go uspokoić pokazując ręką żeby zachował spokój, że 

jesteśmy przy nim i wszystko będzie ok. Obserwując jednocześnie czy nie będzie agresywny i 

nie zechce wyrywać mi automatu. Po chwili Bartek przestał się szamotać i zaczął oddychać 

spokojniej. Zapytałem go o zapas powietrza, w międzyczasie pokazując Krzyśkowi żeby wyjął 

nóż o poprzecinał żyłki z które zaplątał się Bartek. Bartek pokazał, ze ma jeszcze 80 atmosfer 

więc wystarczający zapas powietrza żeby nie panikować i spokojnie wynurzyć się z tych kilku 

metrów. Krzysiek powycinał żyłki, ja trzymałem Bartka za taśmy jacketu żeby czuł się 

bezpiecznie a Kuba w tym czasie zajął się odczepianiem jacketu od konara. Okazało się, że 

Bartek zaczepił się o zwalone drzewo wierzchnimi taśmami mocującymi butle i 



prawdopodobnie chcąc się uwolnić i machając płetwami zaplątał się dodatkowo w żyłki które 

były poplątane przez wędkarzy w tych konarach. Kuba odczepił jacket Bartka, a Krzysiek 

wyciął żyłki i mogliśmy spokojnie zacząć się wynurzać na powierzchnię. Po dotarciu na 

powierzchnie, Bartek potwierdził nasze przypuszczenia o przebiegu zdarzenia i ze śmiertelną 

powagą w głosie dodał, że nigdy więcej nie płynie nigdzie sam. Podziękował nam za pomoc i 

stwierdził, że stawia nam flaszkę za pomoc. Akcja zakończyła się szczęśliwie, dzięki 

współpracy, podziale na role i opanowaniu sytuacji.  

Postępowanie na powierzchni i podsumowanie: 

Po wyjściu z wody pomogliśmy Bartkowy zdjąć jacket, jeszcze raz zapytaliśmy czy 

wszystko ok, ale szczęśliwie oprócz stresu nic mu nie dolegało. Nakazaliśmy aby się przebrał 

i we 4 usiedliśmy na kocu żeby odpocząć i odreagować stres. Omówiliśmy jeszcze raz sytuacje 

i zgodnie stwierdziliśmy, że popełniliśmy błąd rozdzielając się w takiej wodzie i pozwalając na 

solo diving koledze. Nawet w tak małym zbiorniku, gdzie jest słaba widoczność, trzeba 

przestrzegać podstawowych procedur bezpieczeństwa – to był nasz wspólny wniosek. Bartek 

stwierdził, że musi doposażyć swój ekwipunek o nóż i gwizdek. Skończyło się na cennej lekcji 

i kolejnej historii do opowieści przy ognisku i piwie 😊 

Telefony alarmowe : 

• Komora Hiperbaryczna. Centrum Medyczne KRAJMED (Wałbrzyska 11/56, 02-739 

Warszawa ; 604 204 404 ; Godziny otwarcia: codziennie 7:00 – 22:00 ;  

• Pogotowie Ratunkowe – 999 ; 

• Numer alarmowy – 112 ; 

• Policja – 997 ; 

• Straż Pożarna – 998 ; 

i Żródło: http://morskie.oko.prv.pl/ oraz  http://www.gminawilga.com.pl/turystyka/12-morskie-oko-w-wildze 
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