
Scenariusz nurkowy – Drøbak, Norwegia 
 

 

          Opis nurkowiska / lokalizacja 

 

Skiphelle znajduje się w Drobak, samochodem dojedziemy do hotelu Drobak Fjordhotell 

Skiphelle, pod adresem Skiphelleveien 29. Z parkingu musimy przejść pieszo kilkadziesiąt 

metrów w dół ścieżką do plaży. 

GPS 59° 38' 13" N, 10° 38' 34" E 

 

Skiphelle to miejsce, z którym wiąże się część norwerskiej historii z czasów Drugiej Wojny 

Światowej. W tym miejscu, na głębokości pomiędzy 16 a 23m, leżą resztki kilku ciężarówek i 

motocykla. Według niepotwierdzonych źrodeł, na większej głębokości znajduje się podobno 

również wrak czołgu. Pochodzą one z niemieckiego statku towarowego SS Donau- 

zbudowany w Hamburgu w 1929 roku, który jest przystosowany do działań wojennych 

głównie na potrzeby transportowe, między Niemcami a Norwegią. Na pokładzie statku 

przewożeni byli norwescy Żydzi do Szczecina, skąd dalej zostali przetransportowani 

pociągami do Oświęcimia (pomiędzy końcem roku 1942 a 1943). We wcześniejszych oraz 

późniejszych latach statek zaopatrywał niemieckie wojska stacjonujące na terenach Norwegii. 

16 stycznia 1945 roku, norwescy bohaterzy Max Manus i Roy Nilsen, zaminowali statek 50 

centymetrów tuż poniżej linii wody. Zamiarem dywersantów było wysadzenie ładunków, gdy 

statek wypłynie z Oslofjord na pełne morze, tak też nastawiono zegary w minach. Niestety z 

powodu opóźnienia wypłynięcia SS Donau został wysadzony w okolicach Drobak. Kapitan 

zdołał dopłynąć do Skiphelle, gdzie statek przeleżał 7 kolejnych lat. Z punktu widzenia 

przeciętnego nurka szkoda, że tak mało historii zostało pod wodą. Mimo wszystko miejsce 

warte jest zanurkowania, pod warunkiem, że widoczność we fiordzie jest dostatecznie dobra. 

Przed nurkowaniem w tym miejscu warto także obejrzeć film Max Manus. 

Głębokość max.: 23m  

Widoczność: Pierwsze dwa metry to gęsta zawiesina glonów i soli, poniżej tych dwóch 

metrów głębokości dochodzi nawet do 30 m. Niestety poniżej 25m  głębokości widoczność 

drastycznie spada. Co prawda poprawia się w kierunku dna, ale nie przekracza już 8m 



 

  

 Ważne telefony 

Najbliższy szpital, Adres: Vardåsveien 3, 1400 Ski, telefon:64 85 64 00 

Komora dekompresyjna :Oslo, Kirkeveien 166, telefon +47 915 02770 lub 113 

DAN Norge: +4721018961 

Pogotowie ratunkowe:112 

 

Tlen znajduje się w Drobak Fjordhotell Skiphelle, pod adresem Skiphelleveien 29 

 

Osoby nurkujące 

Na nurkowanie wybrały się cztery osoby, które poznały się dwa nurkowania wcześniej. 

Marcin – AOWD 58 zalogowane nurkowania  

Przemek – AOWD 64 zalogowane nurkowania  

Tomek  - OWD, 44 zalogowane nurkowania 

Marcin AOWD, po EFR; nurkuje zarówno w wodach ciepłych jak i zimnych, polskich jeziorach 50 

zalogowanych nurkowań ( JA) 

 

 



 

Wypadek 

Podzieliliśmy się na dwie grupy Marcin z EFR z Przemkiem oraz Marcin i Tomek. Marcin testował 

swojego nowego twina. Nasz briefing trwał około 5min, głównie poruszyliśmy głębokość nurkowania 

do 23 max, całe nurkowanie będzie trwało do max 1godz. Przypomniałem też wszystkim 

podstawowe znaki nurkowe oraz omówiliśmy procedurę postępowania w przypadku zagubienia. Po 

około następnych 10min przygotowań zeszliśmy pod wodę. Osiągając 22m głębokości zaczęliśmy 

poszukiwania wraków, raczej resztek z wraków, bo pozostały same ramy samochodów i motocykla 

ale jeszcze szukaliśmy czołgu. 

 

 

  

Odwróciłem się w prawą stroną a tam Marcin walczy ze swoim nowym automatem,  który się 

zablokował w pozycji otwartej i podawał non-stop powietrze. Tomek chciał mu pomóc, a Marcin w 

panice wyrwał jego automat z ust. Tomek ratując siebie wyrwał automat i zaczął się oddalać. Marcin 

w panice sięgnął po inflator. Napompował skrzydło i wystrzelił jak bojka na powierzchnię. Pokazałem 

Przemkowi żeby dopłynął do Tomka i niech się wynurzają, a ja w tej samej chwili zacząłem się 



wynurzać i po przystanku na trzech metrach wynurzyłem się i zobaczyłem Marcina, który pływa 

bezwładnie na powierzchni. Był przytomny i oddychał, ale pluł krwią oraz miał płytki i szybki oddech, 

czyli uraz ciśnieniowy płuc. Krzycząc do ludzi na brzegu żeby wezwali pogotowie i przynieśli tlen z 

hotelu w tym czasie holowałem i rozbierałem go ze sprzętu. Znacznie to przyśpieszyło holowanie do 

brzegu, do którego miałem około 150m. Po dotarciu na brzeg wynieśliśmy Marcina na pomost 

ułożyłem go w bezpiecznej pozycji na lewym boku i podałem mu tlen. Po chwili przybyło pogotowie i 

przejęli poszkodowanego 

 

Po tym wszystkim przypomniałem sobie słowa mojego instruktora: poświęć raz w miesiącu czas na 

trening np. oddychanie z alternatywnego źródła powietrz partnera, w ten sposób będzie to dużo 

łatwiejsze i mniej stresujące. 

 

 

 

 

 


