
 

 

OPIS ZDARZENIA NURKOWEGO KURS RESCUE DIVER 

Jarek Myszkowski, Warszawa, 30.05.209 

 

Opis miejsca nurkowania: 

Morze Czerwone, okolice Sharm El 

Sheikh, wrak THISTLEGROM. Brytyjski 

transportowiec zbudowany w 1940 

roku i zatopiony przez niemieckie 

bombowce w październiku 1941 roku 

podczas swojej trzeciej podróży. 

Długość 127 m, szerokość 18 m, 

spoczywa na głębokości 18 do 32 

metrów. Odkryty w 1956 roku przez 

Jacques Cousteau, następnie 

zapomniany i ponownie odkryty dla 

turystyki podwodnej w latach 90-

tych. Jest to obecnie jeden z 

najsłynniejszych wraków świata, 

zwany podwodnym muzeum głównie ze względu na dużą ilość dobrze zachowanych 

eksponatów. Jest to miejsce raczej nie dla początkujących nurków z uwagi na istniejące 

prądu, głębokość ok 30m , nie najlepszą widoczność. Klasycznie wykonuje się dwa 

nurkowania pierwsze kiedy opływa się wrak na zewnątrz i drugie kiedy przepływa się 

wewnątrz przez ładownie wraku.  

 



 

 

Przygotowanie i plan nurkowania: 

Wypływamy z Sharm El Sheikh dużą łodzią ok 6.00 rano. Rejs na Thistlegorm trwa 3 

godziny i odbywa się tylko raz w tygodniu, dlatego jest nas dosyć dużo pewnie ok 20  

osób tylko nurkowie z różnych centrów nurkowych, żadnych osób towarzyszących, 

dzieci etc … w zamyśle pełen profesjonalizm i doświadczenie 😊 Zostaje przydzielony 

do grupy Alego naszego przesympatycznego lokalnego przewodnika, razem z 4 innymi 

osobami, Niemcem – Dirk, Belgiem – Stephan i małżeństwem z Hiszpanii – Andrea i 

Mateo. Oczywiście widzimy się pierwszy raz nic nie wiemy o sobie i o swoich 

umiejętnościach. Na podstawie obserwacji a przede wszystkim „dobrego wrażenia” Ali 

dzieli nas na pary. Stephan był najbardziej marudzący i niezadowolony ze wszystkiego 

a więc ma być buddy z Alim, Andrea i Mateo sprawiali wrażenie nie do końca pewnych 

siebie a więc mają płynąć jako para w środku, Dirk i ja jako „najbardziej” doświadczeni 

mamy zamykać grupę. W przypadku Dirka była to prawda rzeczywiście potem okazało 

się że był najbardziej doświadczony z całej grupy, w moim przypadku było to dalekie 

od prawdy. Ali powtarza nam dobitnie kilka razy że mamy się trzymać razem jako grupa 

i pilnować swojego buddy. Omawiamy plan pierwszego nurkowania, zanurzamy się 

wzdłuż liny do wraku na ok 17 m i następnie opływamy wrak schodząc na ok 30 m i 

potem powoli wracamy i wynurzamy się po linie.  

Zdarzenie/wypadek nurkowy 

Po dopłynięciu na miejsce w ustalonej kolejności poszczególne grupy zaczęły 

wskakiwać do wody. My byliśmy druga grupą z rzędu, wskoczyliśmy do wody a 

następnie zaczęliśmy się razem, sprawnie zanurzać wzdłuż liny opustowej. Po dotarciu 

do wraku rozpoczęliśmy planowane nurkowanie, cały czas pamiętając iż mamy się 

trzymać razem i pilnować swojego buddy. Okazało się to dosyć ważne ponieważ 

widoczność była wyjątkowo słaba. Na początku wszystko szło bardzo sprawnie, 

płynęliśmy karnie, trzy pary jedna za drugą. Zeszliśmy spokojnie do dna wraku na ok 

30 m i rozpoczęliśmy powrót zmniejszając powoli głębokość. Tutaj nastąpiło jakieś 

rozprężenie dalej byliśmy grupą ale całkowicie wymieszaną, nikt nie pilnował się już 

swojego buddy. Stało się to tak „spontanicznie i naturalnie”. W pewnym momencie 

zauważyliśmy że brakuje Stephana, Nasz przewodnik pokazał że jest kilka metrów pod 

nami w grupie z innymi osobami i że płynie po niego. Zostaliśmy w czwórkę zawieszeni 

w toni czekając na przewodnika, po chwili straciliśmy go z oczu widząc tylko zarysy 

grupy pod nami która się przemieszcza i jakoś spontanicznie zaczęliśmy się 

przemieszczać w tym samy kierunku zakładając że jest tam nasz przewodnik, czuliśmy 

się całkiem komfortowo mając po prawej stronie zarys wraku. Po chwili zorientowałem 

się że jesteśmy tylko Dirk mój buddy i ja, nikogo wokół, nie widać też wraku … poczułem 

się trochę niekomfortowo, obróciłem się do tyłu i zobaczyłem za mną, kilka metrów 

wyżej Andrea, nie było obok niej męża, nie wiem jak się facet zgubił a ona sama 

wyglądała na dosyć przerażoną. Zacząłem jej dawać znaki żeby spuściła powietrze z 

jacketu i zeszła niżej do mnie, przez chwilę nie działało ale w końcu ogarnęła sytuację 

i dopłynęła do mnie, złapała mnie kurczowo za rękę której już nie puściła do końca 😊 



 

 

W międzyczasie pokazała jeszcze że ma mało powietrza, rzeczywiście było 50 atmosfer 

! Wszystko to trwało chwilę ale Dirk postanowił nie czekać i płynąć dalej zobaczyłem 

tylko w oddali jego machające płetwy. I takim sposobem w miejscu teoretycznie 

pełnym nurków zostałem sam z Andrea w toni praktycznie bez żadnego punktu 

odniesienia i z bardzo małą ilością powietrza. Wiedziałem że nie mogę liczyć na Andrea 

a wręcz przeciwnie że to ona liczy na mnie i oczekuje że coś zdecyduję. Była spokojna 

ale cały czas kurczowo trzymała mnie za rękę  to chyba spowodowało że całkowicie się 

uspokoiłem i zacząłem racjonalnie myśleć. Wiedziałem że jesteśmy gdzieś bardzo 

blisko wraku a więc i bardzo blisko naszego statku, Andrea ma bardzo mało powietrza 

ja niewiele więcej, dodatkowo ewidentnie była zestresowana a więc stwierdziłem że nie 

ma co kombinować tylko wykorzystać fakt że na razie wszystko jest pod kontrolą i się 

wynurzyć. Wynurzyliśmy się prawidłowo z przepisowym przystankiem bezpieczeństwa, 

napełniliśmy kamizelki i z wielką ulgą odetchnęli unosząc się na powierzchni 😊 

całkiem blisko naszego statku. Wszystko skończyło się dobrze pozostała część grupy 

była razem wynurzyła się prawidłowo przy linie opustowej.  

Podsumowanie i wnioski 

Były dwie konsekwencje tego zdarzenia jedna miła a druga trochę mniej. Miła taka że 

w oczach Andrea byłem bohaterem i bardzo mi dziękowała, nie wiem jak cała sytuacja 

odbiła się na jej mężu 😊 Niemiła taka że po tym doświadczeniu Andrea nie 

zdecydowała się na drugie nurkowanie we wnętrzu wraku, które tak na marginesie było 

dużo ciekawsze.  

Co zawiodło przede wszystkim praca zespołowa, przygodna zbieranina ludzi którzy w 

ogóle nie czuli się za siebie odpowiedzialni, nie znali swoich umiejętności etc … Taka 

sytuacja jest bardzo prawdopodobna w przypadku tego typu nurkowań, ale wtedy 

wskazany byłby drugi divemaster który zamykałby grupę i dbał o to aby nikt nie został 

sam. Poza tym przydałaby się bojka, jak widać nigdy nie wiadomo kiedy może się 

przydać.  

Co do samego przewodnika czy popełnił błąd nie wiem nie mnie oceniać, w każdym 

razie czuł się bardzo głupio że nas zgubił ! 

 


