
Piotr Wójciak                                                                       Warszawa dn. 08.02.2020 

 

 

 

ZDARZENIE NURKOWE  – J. HAŃCZA 

 

Przedstawione zdarzenie miało miejsce w trakcie mojego kursu na Divemastera i wydarzyło się  nad jeziorem 

Hańcza i opisane zostało na potrzeby tegoż kursu. Na szczęście nikt nie ucierpiał a każda z osób mogła 

wyciągnąć indywidualne wnioski, które mam nadzieję w przyszłości pomogą uniknąć podobnej sytuacji .  

 

 

MIEJSCE NURKOWANIA: 

Jezioro Hańcza – parking nr2 

 

LOKALIZACJA NURKOWISKA - j. Hańcza Błaskowizna k/Suwałk dojazd: skręt przed przystankiem PKS, przed 

tablicą „Błaskowizna KONIEC” na wysokości „Bazy Banana Divers” (Błaskowizna 33) w lewo, w szutrową drogę.  

 

GPS: N54°15’45.21’’ E22°49’06.05’’  

MIO: N54.26250° E22.81842° 

 

Telefony awaryjne: 

DAN Polska  48 22 490 69 39 

Pogotowie Ratunkowe 999; 112 

Szpital w Suwałkach oddział ratowniczy 87 56 29 400 

Komora Hiperbaryczna – Gdynia 58 622 51 63 

Najbliższa baza – Banana Divers 502 764 747 
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NAJBLIŻSZY SZPITAL:  

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 

w Suwałkach  

 

Adres: 16-400 Suwałki ul. Szpitalna 60,  

 

SOR ……………………………………… 87 56 29 400  

Lekarze ………………………………….87 56 29 261  

Oddziałowa ……………………………87 56 29 263 

  

Dane GPS 

N54°07’10.41’’ E22°55’25.78’’  

 

opis dojazdu:  

Wjeżdżając do miasta ulicą Reja (od 

północy, od strony Hańczy) za rondem skręt 

z drogi wlotowej w prawo, przed sklepem 

„Biedronka”; potem pierwsza w prawo – ul. 

Szpitalna. Zabudowania szpitala są 

widoczne z drogi wlotowej, jako 

charakterystyczne duże budynki po prawej 

stronie ul Reja.  

 

OSOBY NURKUJĄCE: 

Tomek (instruktor PADI)  -  

Piotr (Nitrox Adv.) – kandydat na Divemastera  

Tomek (OWD PADI) - kandydat na AOWD 

Grzegorz (OWD PADI) – kandydat na AOWD 

Rafał (OWD PADI) – kandydat na AOWD 

Jarek (OWD PADI) – kandydat na AOWD 

 

OPIS SYTUACJI: 

Nurkowanie z parkingu nr2 nad jeziorem Hańcza. Było to pierwsze nurkowanie głębokie do 30m w trakcie 

drugiego dnia pobytu. Kandydaci na stopień AOWD mieli do wykonania nurkowanie głębokie. Przed 

przystąpieniem do nurkowania omówiono dokładnie zasady postępowania w trakcie nurkowania, jak                                   

i przypomniano o znakach nurkowych. Jeszcze przed wejściem zostały ustalone pary, aby każdy dokładnie 

wiedział kto z kim nurkuje i kogo ma pilnować. Jako, że był to kolejny dzień, każdy miał możliwość się poznać                 

i nie było większych problemów z dobraniem partnerów. Tak więc Tomasz (instruktor) był z Jarkiem i Rafałem 

a ja z Marcinem i Grześkiem.  

Po pierwszym dniu nurkowania można było stwierdzić, że kandydaci na stopień AOWD są dobrze przygotowani 

i nie wykazują objaw lęku przed zaplanowaną głębokością czy też przed samym nurkowaniem. Pogoda 

dopisywała, na nurkowisku nie było dużo osób i wszystko zapowiadało się idealnie. Jeszcze przed omówieniem 

nurkowania, każdy złożył i sprawdził swój sprzęt na powierzchni. Po wejściu do wody na głębokość pasa,                        

w parach każdy sprawdził partnera zgodnie z wymogami PADI i wszyscy jednoznacznie potwierdzili „OK” – 



gotowość do nurkowania, Instruktor, który prowadził pokazał znak zanurzenia i powoli zanurzyliśmy się na kilka 

metrów. Widoczność była dobra jak na warunki na tym nurkowisku, temp. Wody około 12st. dlatego co kilka 

minut pytaliśmy czy komuś nie jest zimno i sprawdzaliśmy czy ktoś nie wykazuje objawów wyziębienia, ale 

pomimo to nie informuje nas o tym.  

Udało nam się dopłynąć do ścianki, która dość mocno opada w dół i pokryta jest mułem. W tym momencie, 

dwóch kursantów zaczęła mieć niewielkie problemy z utrzymaniem pływalności i płetwami naruszali opadające 

dno.  Po chwili udało im się złapać odpowiedni trym i kontynuowaliśmy nurkowanie. Po dotarciu na dno 

ponownie dwie osoby zaczęły mieć problemy z pływalnością. Za względu na trudne warunki panujące na dnie, 

tu słaba widoczność, temp. 5st i zmącone płetwami kursantów dno spowodowały, że grupa się pogubiła                  

i straciła siebie z pola widzenia – wtedy zaczęły się problemy. Po chwili nerwowej sytuacji udało mi się odnaleźć 

jedną osobę z mojej grupy, która klęczała na dnie i machała rękoma, pokazując na manometr.                                              

Od razu zauważyłem, że automatu wydostaje się jednostajnie i nieprzerwanie spora ilość powietrza, przez                                     

co wywnioskowałem, że mógł zamarznąć automat. Szybkim ruchem zerknąłem na manometr, który wskazywał 

30bar. Bez chwili zastanowienia zmieniłem swój automat na backup i podałem swój automat drugiemu 

nurkowi. Po chwili dostrzegliśmy instruktora Tomka z drugim nurkiem, który był w tej samej sytuacji.                                  

W międzyczasie zauważyliśmy, że obok nas są również dwaj pozostali nurkowie. Bez chwili namysłu daliśmy 

znak wynurzania się na powierzchnię. Wynurzanie przebiegło już bez żadnych komplikacji ale zapewne w dość 

nerwowej atmosferze wśród kursantów. Po całym zdarzeniu, już na powierzchni ta sytuacja została dokładnie 

omówiona. 

WNISKI: 

Wnioski jakie ja wyciągnąłem z tego nurkowania, to, że nawet najlepiej zapowiadające się nurkowanie, piękna 

pogoda, zero problemów na powierzchni, nie gwarantują, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Jest szereg  

sytuacji awaryjnych, które zmuszają nas do myślenia i szybkiego reagowania. Zawsze trzymam się zasad 

bezpiecznego nurkowania, a kiedyś mocno w głowie zapadły mi słowa mojego instruktora: 

 „… woda zweryfikuje, dlatego pamiętaj, że nie jesteś w swoim naturalnym środowisku i miej pokore… „  

 

 


