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Zdarzenie nurkowe – kamieniołom Zakrzówek 

(zdarzenie prawdziwe, choć imiona zmienione) 

Opis akwenu: 

Kamieniołom wapienny Zakrzówek znajduje się prawie w środku Krakowa, w linii prostej ok. 5km od 

Wawelu. Zalany został w 1990r. składa się z dwóch zbiorników połączonych ze sobą, przesmykiem o 

szerokości ok. 25m. Zjazd do wody tylko jeden, do drugiego zbiornika też tylko jedno zejście. 

Głębokość maksymalna wynosi 31 metrów. Wodę otaczają przede wszystkim pionowe ściany, 

wznoszące się kilkadziesiąt metrów nad lustro wody. Widoczność pod wodą jest równie unikalna jak 

sam akwen. W okresie listopad, grudzień wynosi około 20 metrów w zimie i wiosną koło 15 metrów. 

W lecie w zależności od zakwitu wody widoczność waha się od 5 do 10 metrów. Termika podobnie 

jak w jeziorach, w okresie maja termoklina na ok 3m i do końca czerwca przemieszcza się do 7m. Na 

dnie sporo zatopionych przedmiotów: autobus, statek gruby, dwa samoloty, wiele samochodów, 

pozostałości po kamieniołomach (budki itp.), platformy do ćwiczeń itp. 

(źródło: http://www.kraken.pl, www.nurkomania.pl) 

Opis zdarzenia: 

Sytuacja wydarzyła się w sobotę 24 czerwca 2017 r. Wyjazd w organizowany przez centrum 

Bestdivers. Uczestnikami było trzech instruktorów, divemaster, kilka osób kończących OWD i AOWD, 

oraz cztery osoby na rekreację (Krzysztof, Tadeusz, Paweł i ja). 

Ze względu na różne doświadczenie, podzieliliśmy się następująco: Krzysztof (z dużym 

doświadczeniem) z Tadeuszem, ja z Pawłem (AOWD, niewiele nurków). Po pierwszych dwóch 

nurkach do głębokości maksymalnie 18m (statek „Gruby” oraz „Samoloty”), wiemy już nieco o sobie: 

jak pływalność, zużycie powietrza, opanowanie czynności pod wodą. 

Na trzecie nurkowanie decydujemy się na 26-29m – plan przewiduje dopłynięcie w okolice statku 

„Grubego” i zejście w dół do 24m, następnie krótki skok na głębszą półkę (do 5 min) – celem jest 

prośba Krzysztofa, który chce sprawdzić swój nowy ocieplacz. Następnie wynurzenie i po 

sprawdzeniu stanu powietrza, pokręcenie się przy statku „Gruby” i powolne wyjście wzdłuż drogi. Ze 

względu na większą głębokość i doświadczenie nurków, staram się opisać dokładnie plan oraz 

zachowanie się w razie problemów. Podkreślam przede wszystkim komunikację pod wodą, aby nie 

było sytuacji gwałtownej ucieczki bez informacji, co się dzieje. 

Podstawowe problemy, które mogą wystąpić wg mnie to zgubienie się oraz zamarznięcie automatu. 

Obydwie sytuacje staram się omówić dokładnie: 

- zgubienie się – partnerzy szukają się minutę i w przypadku nie znalezienia się, wynurzają się na 

powierzchnię nie przekraczając dopuszczalnej prędkości, ale pomijają przystanek bezpieczeństwa – 

ten wykonują dopiero po znalezieniu się. 



- zamarznięcie automatu – automat przytrzymać ręką, pokazać partnerowi problem, ewentualne 

przejście na octopus oraz wynurzanie się aż do momentu rozmarznięcia (lub do powierzchni), cały 

czas z asekuracją partnera. 

W obydwu przypadkach działa para nurkowa, nie cały zespół – po wcześniejszych doświadczeniach w 

pływaniu grupami ponad 2-3 osobowymi zasugerowałem, iż takie podejście zmniejszy problemy i 

zamieszanie przy wychodzeniu z sytuacji awaryjnych. 

Dodatkowym czynnikiem, który musimy brać pod uwagę jest ubiór Pawła – jako jedyny pływa w 

piance, zatem zwracam mu uwagę, że w przypadku gdy będzie miał problemy z termiką, ma 

natychmiast dać znać – wtedy idziemy wyżej do cieplejszej wody. 

Po wejściu do wody przeprowadziliśmy wzajemne sprawdzenie się. Następnie idziemy na 4-5m 

wzdłuż drogi i tam ponownie sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Kolejnym etapem jest platforma na 

drodze (ok. 6m). Tam proszę wszystkich, aby zapalili latarki. Sprawdzamy, czy jest ok i idziemy głębiej. 

Kolejnym etapem jest budka strzałowego niedaleko statku „Gruby” – także jest ok. Zatem czas na 

kolejny skok na około 24m. Tam po chwili znajdujemy się wszyscy i wygląda na to, że jest dobrze. 

Przez cały czas płynięcia odpytuję się wszystkich po kolei, ile mają powietrza i porównuję ze swoim 

wskazaniem, aby ocenić nasze wspólne zużycie – największe ma Paweł (jako najmniej doświadczony) 

i to on będzie naszym ograniczeniem czasowym. 

Po mniej więcej 2min, gdy płynęliśmy w stronę większej głębokości, Paweł mnie złapał i pokazał 

sygnał „w górę”. Widziałem, że w jego zachowaniu niepokój i że zależy mu na szybkiej reakcji. 

Natychmiast potwierdziłem znakiem, że idziemy w górę, pokazałem go także pozostałej parze – 

aczkolwiek oni mieli działać jako osobna para – i wraz z Pawłem poszliśmy w górę patrząc na 

komputery, aby nie przekroczyć szybkości wynurzania (zwłaszcza, że wynurzaliśmy się w toni). 

Starałem się jednak płynąć w stronę statku „Gruby”, aby mieć pod sobą nieco płytsze wody. 

Po wyjściu na powierzchnię (bez przystanku), spytałem się Pawła, co się stało. Okazało się, że 

doświadczył początkowego etapu zamarzania automatu – automat zaczął podawać powietrze w 

sposób ciągły, ale jeszcze nie miał tendencji do wyrywania się z ust. Paweł był przestraszony i chciał 

po powierzchni płynąć do brzegu. Jednakże ja zasugerowałem, abyśmy dopłynęli w okolice platformy 

i zanurzyli się na 5-6m na jakieś 10min. Dwie przyczyny mnie do tego skłoniły: po pierwsze, 

pominęliśmy przystanek bezpieczeństwa, a byliśmy jednak poniżej 20m jakąś chwilę, i po drugie, po 

takim zdarzeniu Paweł mógłby zupełnie zrazić się do nurkowania (a przynajmniej coś takiego 

wspominał na powierzchni) – zapamiętałby tylko to zdarzenie, a bezpieczne i płytkie zanurzenie 

pomogłoby się mu uspokoić. 

Chwilę później, po dopłynięcie w okolice drogi, zeszliśmy na 5m i tam chwilę pływaliśmy. Cały czas 

miałem na oku Pawła i kontrolowałem, czy wszystko jest w porządku – i z automatem, i z nim samym. 

Wyglądało na to, że Paweł jest uspokojony, sprzęt działa już dobrze, więc popłynęliśmy w stronę 

bazy. Po drodze pokazałem mu jeszcze kesony oraz ścianę (w sumie zagłębiliśmy się jeszcze do 7-8m). 

Po około 15min od ponownego zanurzenia wyszliśmy z wody. Wtedy okazało się, że na powierzchni 

jest Tadeusz i płynie w naszą stronę. To mnie trochę zaniepokoiło, gdyż nie mogłem zlokalizować jego 

partnera. Chwilę później Tadeusz mi wyjaśnił, że Krzysztof wyszedł z wody chwilę wcześniej.  



Okazało się, że gdy Paweł i ja ruszyliśmy w stronę powierzchni, Krzysztof ruszył za nami nie 

sprawdziwszy, czy Tadeusz też idzie, a Tadeusz czekał na Krzysztofa na dole. Krzysztof chwilę później 

się zorientował, że zgubił Tadeusza i po krótkich poszukiwaniach wynurzył się. Tam się spotkali 

obydwaj. Krzyknęli do nas, gdy byliśmy jeszcze na powierzchni, czy wszystko dobrze – pokazaliśmy, że 

tak i żeby dalej szli jako para. Zanurzyli się… i znowu się zgubili. Wtedy Krzysztof znalazł się przy 

brzegu i wyszedł, a Tadeusz płynął po powierzchni. 

Paweł i ja wyszliśmy, i na spokojnie omówiliśmy problem i zachowanie – pogratulowałem Pawłowi, że 

mimo małego doświadczenia, zachował opanowanie i pokazał mi, że chce wyjść (chociaż nie pokazał 

mi, z czym ma problem, a podawanie powietrza przez automat nie było jeszcze aż tak widoczne, 

abym zobaczył w czym problem). Mimo że, ponowne zanurzenie mu pomogło, co sam przyznał, 

stwierdził, że musi na jakiś czas odpocząć i wyjechał. 

Kolejne nurkowania robiliśmy już w trójkę (tym razem, się nie pogubili  ) 

Wnioski: 

Po tym nurkowaniu oraz omówieniu problemów ze wszystkimi, wyciągnięte zostały następujące 

wnioski: 

- opanowanie – najważniejsze, co sprawia, że zdarzenie nie przemienia się w wypadek. 

- pilnuj partnera, pytaj się co jakiś czas czy wszystko jest ok i jaki ma zapas powietrza – tu zauważyłem 

problem, że poza mną, nikt się nie odpytywał wzajemnie, a mnie to już w ogóle – mógłby mi 

zabraknąć powierza, i wszyscy byli by zdziwieni. Prowadzący też popełnia błędy i jego też trzeba 

sprawdzać! 

- trzymać się ustaleń – jak płyniemy parami, to nie oddalamy się od partnera, nawet gdy druga para 

się wynurza. 


