
Lokalizacja i opis miejsca nurkowego: 

Jezioro Budzisławskie - jezioro położone na Pojezierzu Gnieźnieńskim (powiat koniński, województwo 

wielkopolskie). Jezioro ma powierzchnię (140,8 ha), położone jest obok miejscowości Tręby Stare. 

Znajduje się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, objęte jest ochroną. Jezioro jest 

polodowcowe z wodą zaliczaną do pierwszej klasy czystości. Posiada znacznie wydłużony kształt  

i dzieli się na dwa baseny: główny z głęboczkami - 35,2 m i 23,8 m (bywa że przejrzystość wody sięga   

tu nawet do 15 m) oraz basen południowy o głębokości 10,2 m. W części środkowej głównego basenu 

jeziora, na wysokości miejscowości Tręby Stare, znajduje się wyspa o powierzchni 0,2 ha. Bujna szata 

roślinna występuje do głębokości 6 - 7 metrów. 

 

Żródło: http://www.bestdivers.pl/fotorelacje/polska/jezioro-budzislawskie/ 

 

 

Żródło: http://www.barakuda.pl/Polska/Budzislaw/images/obraz7B.jpg 
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Nad jeziorem znajduje się baza nurkowa "Diver" z zapleczem technicznym umożliwiającym 

wypożyczenie sprzętu, nabicie butli, przyłączami telekomunikacyjnymi (możliwość wezwania służb 

ratunkowych) posiada również zestaw tlenowy. Przy plaży znajduje się pomost, który oddziela 

kąpiących się z lewej od nurkujących z prawej. Po prawej stronie pomostu dla nurków przygotowany 

został podwodny tor przeszkód. Znajdują się tu także platformy szkoleniowe (pierwsza oznaczona 

bojką, znajduje się na głębokości 5 m, około 25 m od brzegu) Dalej, prowadzą od niej linki 

wytyczające trasę podwodnego toru przeszkód. Kolejna, nieco mniejsza platforma znajduje się na 

głębokości 6,5m. Ze względu na swe posadowienie platformy stanowią również doskonałe 

schronienie dla ryb. 

 

Omówienie nurkowania ratunkowego: 

Po zakończeniu nurkowania czteroosobowa grupa znajomych zaczęła zdejmować sprzęt by zakończyć 

nurkowanie i zanieść butle do nabicia gdy usłyszeli wołanie o pomoc. Z wody wychodził nurek 

krzyczący w panice, że zgubił partnera i nie jest w stanie go odnaleźć.  

Po szybkim wywiadzie dowiedzieliśmy się jedynie, że zaginiony nurek był widziany „gdzieś przy 

platformie”. Po uzyskaniu tych informacji natychmiast zapytałem pozostałych nurków o stan butli - 

wszyscy mieli powyżej połowy.  

Nurek 1 natychmiast w płetwach, masce i fajce ruszył na przewidywane miejsce zdarzenia by szukać  

z powierzchni zaginionego. Dwoje z nas zaczęło szybko ubierać się ponownie w sprzęt nurkowy 

wspomagani przez Nurka 4, który międzyczasie zajął się również obserwowaniem i uspokajaniem 

zdenerwowanego nurka a następnie miał koordynować sytuację z brzegu.  

Po założeniu sprzętu dwóch ratowników w pośpiechu weszło do wody i skierowało się w stronę 

platform by wspomóc poszukiwania. Międzyczasie Nurek 1 dostrzegł wydobywające się na 

powierzchnię pęcherzyki powietrza. Zanurkowaliśmy we wskazanym miejscu natrafiliśmy jednak na 

kolejną parę nurków przepływającą pod nami, wynurzyliśmy się więc i kontynuowaliśmy we trójkę 

poszukiwanie unoszącego się z dna powietrza. Przejrzystość wody tego dnia była bardzo słaba. Po 

kilku minutach ponownie dostrzegliśmy pęcherzyki i zanurkowaliśmy do ich źródła. Na dnie 

zobaczyliśmy leżącego nieruchomo pod platformą w mule nurka. Po zbliżeniu się i zasygnalizowaniu 

swojej obecności nurek zaczął nerwowo machać do nas rękami. Był zaklinowany między usianym 

konarami drzew dnem a platformą. Dłuższą chwilę próbowaliśmy bezskutecznie go wyciągnąć, 

wcześniej sprawdzając ilość zapasu powietrza zarówno u niego jak i u siebie. W końcu po kolejnym 

szarpnięciu się to udało i wynieśliśmy wycieńczonego nurka na powierzchnię a następnie na brzeg, 

gdzie czekał już przygotowany na wszelki wypadek zestaw tlenowy.  

Po ustaleniu stanu poszkodowanego na brzegu okazało się, że poza zmęczeniem i strachem na skutek 

zaistniałej sytuacji nic mu nie dolega. Profilaktycznie został mu podany tlen.  

Po zakończeniu akcji ratunkowej okazało się, że uwięziony nurek przepływając w pobliżu platformy 

zobaczył wpływające pod platformę ryby, chciał się im przyjrzeć z bliższej odległości i nie upewniając 

się, że partner widzi ten manewr zaginął w zmąconej mocno wodzie. 

 

 



 

 

Wnioski: 

Nurkowanie powinno odbywać się w parze przy zachowaniu świadomości jej celu. W przypadku gdy 

nurek chciał zmienić wyznaczony kierunek płynięcia powinien o tym poinformować partnera  

oraz upewnić się, że pozostają w kontakcie wzrokowym. Na zaistniałą sytuację duży wpływ miała 

mała przejrzystość wody i zmącenie dna - każdorazowo więc należy uwzględnić i dopasować 

nurkowanie  

do panujących warunków na akwenie. Należy się także zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt 

umożliwiający zasygnalizowanie swej obecności na danym zbiorniku (np. latarka, sygnał dźwiękowy, 

migające jaskrawym światłem diody) oraz w przypadku możliwości zaplątania się w sieci narzędzia 

tnące.  

Nie należy również bez zastanowienia wpływać w miejsca grożące zaklinowaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Numery ratunkowe: 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112 

numer ratunkowy nad wodą (WOPR): 601 100 100 

Zakład Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego IMMiT  

i DAN Polska: 058-6225163 

komory dekompresyjna Gdynia / Toruń:  

0048 58 699 86 54 / +48 601 634 900 


