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Zdarzenie nurkowe - Zakrzówek 

Opis akwenu: 

LOKALIZACJA: Kraków - dzielnica VIII Dębniki

WSPÓŁRZĘDNE: 50°2'14.28"N, 19°54'43.163"E

POWIERZCHNIA: 12 ha

GŁŁĘBOKOŚĆ: 32m 

WIDOCZNOŚĆ: w zimie do 15m, w lecie 3-8m


Sam akwen to zalany kamieniołom, wykuty w skale wapiennej. Jego głębokość 
maksymalna wynosi 31 metrów. Wodę otaczają przede wszystkim pionowe ściany, 
wznoszące się kilkadziesiąt metrów nad lustro wody. Ponieważ jest to kamieniołom, który 
w dodatku został zalany stosunkowo niedawno, to można oglądać widoki niedostępne w 
innych, naturalnych akwenach. Przede wszystkim można podziwiać niemal pionowe skały 
z półkami i innymi ciekawymi formacjami skalnymi. Akwenem opiekuje się obecnie C.N. 
Kraken, który dba o to żeby oprócz uroczych i niezwykle widowiskowych ścian skalnych 
było coś jeszcze do oglądania poza skałami i zatopionymi drzewami, które nie zostały 
wycięte. Nad Wodę i zarazem na teren bazy wjeżdża się drogą, którą wywożono kiedyś 
urobek z kamieniołomu. Droga ta ma też kontynuację pod wodą i wokół niej gromadzą się 
największe atrakcje tego nurkowiska. Na drodze znajduje się wiele atrakcji, najbardziej 
popularne z nich to:


• komputer PC (ok. 5 m),

• platformy do ćwiczeń, (6 m),

• obręcze do ćwiczeń pływalności,

• dawna przebieralnia robotników,

• lustra (10 m),

• samolot (12 m),

• samolot II (13 m),

• wrak statku "HMS Gruby" (15 m),




• wrak autobusu (18m).


Źródła:


Wikipedia- http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakrzówek_(Kraków)

Nurkomania.pl - http://www.nurkomania.pl/nurkowisko_zakrzowek.htm


Osoby nurkujące: 

5x AOWD - osoby wykonujące ćwiczenie

2x instruktorów - osoby nadzorujące


Plan nurkowania: 

Instruktor opisuje zadanie do wykonania całej grupie, która zostaje podzielona na 2 
zespoły 2x i 3x osobowy. Oba zespoły mają do wykonania to samo zadanie tj. 
Poszukiwanie przedmiotu znajdującego się na wyznaczonym terenie. Zostaje ściśle 
określony maksymalny czas na wykonanie zadania oraz przybliżona głębokość jak i 
miejsce gdzie znajduje się w/w przedmiot.

Grupy mają zamiar poszukiwać przedmiot metodą rozszerzającego się kwadratu.

Jako prowadzący omawiam plan nurkowania, możliwe do zobaczenia obiekty, możliwe 
zagrożenia, przypominam znaki nurkowe oraz ustalam procedurę na wypadek zgubienia 
się. Upewniam się czy wszyscy zrozumieli plan i omówione treści.


Opis zdarzenia: 

Głębokość maksymalna na obszarze poszukiwań wynosiła 8-10m. Obie grupy zaczęły 
poszukiwania po przeciwległych stronach wyznaczonego obszaru. W grupie 3x osobowej 
po około 5 min jedna z osób zgubiła swoją grupę i po 2 min wypłynęła na powierzchnię w 
celu znalezienia partnerów. Pozostałe dwie osoby zauważyły w/w fakt dopiero gdy 
zagubiona osoba była już na powierzchni. Trzeba tu zaznaczyć, że 2x osoby, które 
pozostały pod wodą były nurkującymi od dawna partnerami - a trzecia osoba, która się 
zgubiła była osobą, która nurkowała z nimi pierwszy raz. Widoczność podczas 
nurkowania była bardzo słaba.


Wnioski: 

W trakcie wykonywania zadań pod wodą niezależnie od głębokości, większość nurków 
skupia się za bardzo na zadaniu do wykonania. Jest to dość powszechne zjawisko przy 
początkujących nurkach - ze względu na środowisko do którego nie są oni jeszcze w 
100% przyzwyczajeni. Pomijane są w ten sposób podstawowe mechanizmy 
zapewniające bezpieczeństwo pod wodą jak:


- sprawdzanie powietrza swojego i partnerów

- trzymanie się w grupie i wzajemna kontrola ‘ok’

- stosowanie wyuczonych/ustalonych procedur awaryjnych w przypadku nagłych 

przypadków 


Osoby nurkujące ze sobą od dawna powinny o wiele bardziej skupiać się na nowym 
partnerze nurkowym. Pod wodą nie należy trzymać się rutyny - bo może ona 
doprowadzić do wypadków i zagrożenia życia. Pod wodą należy przede wszystkim 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakrz%C3%B3wek_(Krak%C3%B3w)
http://www.nurkomania.pl/nurkowisko_zakrzowek.htm


trzymać się w grupie bo decyduje ona o bezpieczeństwie wszystkich nurków. W 
przypadku braku powietrza bądź jakiejkolwiek innej sytuacji awaryjnej grupa może bardzo 
łatwo rozwiązać problemy, które mogą okazać się tragiczne w skutkach dla 1 osoby 
pozostawionej samotnie. Przy ograniczonej widoczności należy tym bardziej zwracać 
ogromną uwagę na pozostałych partnerów.


Ważne telefony: 

Najbliższy szpital Bonifratów ul. Trynitarska tel. 0-12 430-55-00


Lekarz dyżurny kraju (16:00 – 8:00) 0-22 831-34-40


Komora dekompresyjna w Gdyni: 0-58 622-51-63


DAN Polska: 0-58 622-55-63


Pogotowie ratunkowe: 999 lub 112


Tlen znajduje się w Centrum Nurkowym Kraken ul. Pychowicka 1b 


tel. 0-12 266-86-83

kom. 601-823-005 (Baza Nurkowa Zakrzówek – na miejscu) 


