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Ważne telefony: 
 Ogólny telefon alarmowy:   112 
 Pogotowie ratunkowe:   999 
 DAN Polska:     22 490 69 39 
 Komora hiperbaryczna Gdynia:  58 6225163 (numer alarmowy KOMH) 
 Lekarz dyżurny kraju:    22 831 34 40 
 DAN Europe24/h:    +39 06 421 186 85 

 
 
 
Lokalizacja: 

 
 
Scenariusz: 
Chyba ostatnie w tym sezonie nurkowanie podlodowe na jeziorze Łęsk. Koniec marca i 

bardzo ciepło choć pokrywa lodowa nadal gruba. Do tego w nocy dosypało świeżego śniegu  

i o poranku scenografia bajkowa. Swierzy śnieg przykrywający taflę jeziora i okoliczne 

drzewa.  Ze względu na przeziębienie nie nurkowałam, ale pomagałam w przygotowaniu 

sprzętu i koordynowaniu prac poszczególnych osób ośmioosobowej ekipy. W całym składzie 

tylko jedna nowa osoba i miało być to jej pierwsze nurkowanie po zrobieniu specjalizacji. 

Szybkie omówienie planu i ustalenie kolejności zejść. Sprzęt sprawdzony i gotowy - pierwsze 

osoby zaczynają się ubierać. Atmosfer wesoła, a nowego kolegę, aż roznosiła energia. Miał 

wchodzić w drugiej kolejności i z wrażenia biegał od jednej do drugiej osoby podpytując o 

kolejne wskazówki i porady. Historia która wydarzyła się później nie przypomina klasycznego 

wypadku nurkowego, a z pozycji obserwatora wyglądał wręcz komicznie. Pierwszy nurek w 

pełnym rynsztunku zmierzał do przygotowanej przerębli, a młody kolega skwapliwie podążał 

za nim w pewnej odległości. Wszystko przebiegało rutynowo do momentu kiedy nasz młody 
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nurek nie postanowił podbiec do przygotowującego się do wejścia do wody nurka. Nie było 

żadnego znaku ostrzegawczego, a lód pod nimi po prostu się załamał. Obaj bezwładnie 

wylądowali w lodowatej wodzie. Osoby stojące na brzegu zamarły i tylko ja zareagowałam.  

Krzyknęłam do osób stojących przy asekuracji aby łapali linę i w tym momencie wszyscy 

rzucili się do niej ciągnąc z całej siły.  Już po chwili koledzy wyciągali pierwszego z nich z 

wody. Niestety młody miał na sobie tylko suchy skafander bez reszty sprzętu i bez podpięcia 

do asekuracji. Tylko opanowanie nurka który był wyciągany przez kolegów i to, że chwycił 

młodego za rękę nie doprowadziło do tragedii. Musiałam powstrzymać śmiałków którzy z 

rozpędu chcieli wbiec do nich na niepewny lód. Trzy osoby wyciągały pierwszego nurka, a 

kolejne trzy rzuciły linę młodemu który do tej pory trzymał się razem z pierwszym nurkiem. 

Przez kilka metrów lód pod nimi jeszcze się załamywał za nim udało im się wydostać z wody 

na taflę. Skończyło się na strachu, wychłodzeniu i kilku siniakach przy upadku. Po wydostaniu 

na brzeg pierwszy został rozebrany ze sprzętu i obaj dostali ciepłe napoje. Nie doszło do 

podtopienia, ale obaj dostali zalecenie wizyty u lekarza. Chcąc nie chcąc nałykali się  wody i 

część mogła dostać się do płuc.  

W tym wypadku zarówno zła ocena warunków jak i brak rozwagi świeżego nurka 

doprowadziło do bardzo niebezpiecznej sytuacji .Ekipa z lądu nie była przygotowana na 

udzielenie pomocy w sytuacji załamania lodu, a lina asekuracyjna okazał się ich jedynym 

zabezpieczeniem. Do tego brak nadzoru nad nią – żadna osoba nie została przydzielona do 

jej pilnowania. Zbyt optymistyczne podejście do pokrywy lodowej i nieprzewidywalne 

zachowanie jednego z nurków mogło doprowadzić do tragedii. Należy bezwzględnie 

pamiętać o tym, że w sytuacji kiedy nurkujemy z kimś nowym należy myśleć nie tylko za 

siebie ale również za niego. Różne poziomy doświadczenia mogą być równie niebezpieczne 

jak awarie sprzętu czy zła ocena warunków.  

 

 


