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Wypadek Nurkowy 

 
Opis nurkowiska 
Nurkowanie miało miejscew Centrum nurkoweym “KRAKEN”. Zalany kamieniołom jest jednym z wielu 
najpiękniejszych nurkowisk w Polske. Zakrzówek wchodzi w skład Parku Krajobrazowego "Skałki 
Twardowskiego" usytuowany jest 10 kilometrów od centrum Krakowa. Głębokość maksymalna wynosi 
31 metrów. Wodę otaczają przede wszystkim pionowe ściany, wznoszące się kilkadziesiąt metrów. Nad 
wodę i zarazem na teren bazy nurkowej wjeżdża się drogą, która jest kontynuacja pod wodą i wzdluż niej 
gromadzą się atrakcje tego nurkowiska.  Na stosownych głębokościach jest kilka platform oraz szereg 
zatopionych obiektów.  Nurkowisko jest przygotowane między innymi do prowadzenia kursów klasy 
OWD i AOWD oraz Rescue. 
 

Na dnie znajduje się sporo zatopionych przedmiotów:  

  autobus - na drodze na głębokości 18m 

  zatopione motorówki - na prawo od drogi przed zakrętem na głębokości 14m 

  platforma do ćwiczeń czerwona - na po lewej stronie drogi na głębokości 6m 

  biały fiat 125p kombi - na lewej krawędzi drogi na głębokości 7m  

  lustra - na drodze na głębokości 8m 

  szatnia - na lewo od luster na głębokości 9m 

  niebieska nyska - w zakolu po prawej stronie 6m od brzegu, na głębokości 12m 

  tablica papieska - na głębokości 6m po prawej stronie 

  domek - na półce na 16m  



 

 

  samochód –  na prawo od drogi przed zakrętem na głębokości 26 m; 

 

 
Na wspomnianej drodze znajdują sie kolejno: komputer, platforma do ćwiczeń (6m), wrak dużego fiata 
(7m), dawna przebieralnia robotników oraz wrak autobusu (18m). Po lewej stronie od drogi, blisko od 
brzegu znajduje sie platforma z zalanymi drzewami i miejsce, którae służy również jako miejsce do 
ćwiczeń. Po prawej stronie umieszczono wrak samochodu (26m) oraz łódki. Jednym z najciekawszych 
obiektów jak: Tablica Papieska (8m). 

 
Widoczność pod woda jest fantastyczna. Do głębokości 23 m dochodzi czasami 

nawet do 15 m wizury, ale poniżej tej głębokości widoczność spada. Poprawia się nieco 
w kierunku dna, ale nie przekracza już 2m. Powodem spadającej tak drastycznie 
widoczności jest zalegający siarkowodór przy dnie nurkowiska. W zimie widoczność na 
Zakrzówku wynosi 10-15m, w lecie spada do od około 3 do 5 metrów.  
 

 
 
 
 

Zasady korzystania z Zakrzówka: 
W sezonie teren akwenu jest pilnowany przed nieuprawnionymi użytkownikami. 

Teren zalewu Zakrzówek jest terenem niebezpiecznym - zarówno na powierzchni 
(strome, osypujące się ściany, brak wytyczonych ścieżek), jak i pod wodą (zalane 
drzewa i inne obiekty często oplątane linkami). Informujemy wszystkich, że na 
głębokości od około 23 metrów do dna widoczność pod wodą gwałtownie maleje do 
około 30-50 centymetrów, a w wodzie wyczuwalny jest silny zapach siarkowodoru. 
Akwen nie jest zagospodarowany, nie jest dostępny ani tlen ani apteczka. Na terenie 
Zakrzówka obowiązuje zakaz kąpieli. 
Prowadzenie na Zakrzówku kursów na poziomie instruktorskim wymaga pisemnej 
zgody Centrum Nurkowego Kraken. 
 
 



 

 

 
 
 Telefony ratunkowe:  

- Pogotowie Ratunkowe 999  
- Komora Dekompresyjna w Gdyni +48 58 622 51 63 

- DAN Europa +39 039 605 78 58 

- Straż Pożarna 998  

- Lekarz Dyżurny Kraju (16:00 - 8:00)  +48 22 831 34 40 

- Najbliższy Szpital „Bonifratów”, ul. Trynitarska +48 12 430 55 00 
- Centrum Nurkowe Kraken, Kraków, ul. Pychowicka 1b tel. +48 12 266 86 83, 

   kom. +48 601 823 005, e-mail:kraken@kraken.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uczestnicy nurkowania: 
 
Pierwsza Para:  Bogdan– AOWD (45 nurkowania) 

  Ja – AOWD (285 nurkowań) 
 

Druga Para:  Monika – AOWD (50 nurkowań) 

   Piotr – OWD (10 nurkowań) 
 

Opisane nurkowanie miało miejsce 16 czerwca 2019 w akwenie  „Zakrzówek” w 
Krakowie. Pogoda była bardzo słoneczna, temperatura powietrza 20’ C Temperatura 
wody na powierzchni wynosiła 15’ C. Uczestnicy nurkowania określali swoją kondycję 
fizyczną jako bardzo dobrą. 
 

Plan nurkowania (odprawa): 
 1. Nurkujemy na Zakrzówku dwóch parach. 
 2. Czas nurkowania 40 min , głębokość do 18 m 
 3. Do wody wchodzimy po drodze zejście z brzegu i również tam konczymy. 
 4. Ja prowadzę, za mną płynie Bogdan jako pierwsza para, druga para to Monika i 

Piotr. 
 5. Płyniemy do komputera, fiata, dalej do luster, nastepnie płyniemy wzdłuż drogi i 
dopływamy do autobusu (18m).  Następnie płyniemy do drogi NUMER2 na 
pomosty, potem wracamy do siatki i skręcamy w prawo, kończymy nurkowanie 
na drodze NUMER 1 gdzie zaczeliśmy. Po drodze należy uważać na zatopione 
drzewa. 

 6. Powtarzamy zgodnie sygnalizację nurkową. 
 7. Przypominamy o konieczności sprawdzenia sprzętu własnego i partnera przed 
wejściem do wody. 

 8. W przypadku rozdzielenia się od siebie dwóch par kontynuujemy nurkowanie 
kierując się na drogę NUMER 1 

 9. W przypadku zagubienia pod wodą partnera szukamy go 30 sekund, jeżeli jego 
nie znajdziemy wynurzamy się na powierzchnię, pompujemy „jacket” i czekamy 
na jego wynurzenie. Nie nurkujemy ponownie. 
 10.Uważamy na dno, aby nie podnosić osadu i nie szkodzić wodorostom. 
 11.Po wyjściu z wody i zdjęciu sprzętu omawiamy nurkowanie i dokonujemy wpisów 
do naszych historii nurkowań. 

 
 

Opis wypadku nurkowego: 
Do wody wchodzimy zgodnie z Planem Nurkowania. Jako Pierwsza para ja za 

mną Bogdan. Tuż za nami Monika i Piotr. Każdy z nas w butli po 200 atm. Jest godzina 
10.45. Zanurzamy się wszyscy razem i na głębokości ok. 4 m jeszcze raz sprawdzamy 
sprzęt z naszym partnerem. Płyniemy wzdłuż drogi do zatopionego komputera, dalej do 
Platformy. Po drodze oglądamy siebie w lustrach. W 15 minucie nurkowania docieramy 
nad autobus. Ja i Bogdan schodzimy niżej, tuż nad dach autobusu.  Za nami zanurza 
się głębiej Monika, a obok niej opada z dość duża prędkością Piotr (OWD). 



 

 

Prawdopodobnie ma jeszcze kłopoty z pływalnością. Zapytałam czy jest OK pokazujac 
synał patrzac mu w oczy. Odpowiedział tak OK. Ja i Bogdan opływamy autobus z 
drugiej strony oglądając stan obiektu. Po chwili widzimy przez wnękę okienne Monikę 
która daje nam znaki, że cos się dzieje. Pokazuję ręką ku powierzchni wody. 
Wynurzamy się nad dach autobusu gdzie spotykamy sie z Monika. Ona pokazuje nam, 
że Piotrowi prawdopodobnie zabrakło powietrza i zamiast skorzystać z dodatkowego 
automatu partnera lub zakomunikować brak tlenu wykonał szybkie wynurzenie na 
powierzchnie. Natychmiast rozpoczęliśmy wynurzanie. Istniało ogromne 
prawdopodobieństwo, że Piotr nie zachował zasad bezpiecznego wynurzenia i 
dodatkowo okazało się później, że nie dokonał ciągłego wydechu przy awaryjnym 
wynurzaniu. Czas nurkowania to dwudziesta minuta. 

Po wypłynięciu na powierzchni widzimy Piotra, już są poważne problemy z jego 
zdrowiem. Maska nurkowa zerwana, brak automatu i niekontrolowane ruchy rękami i 
nogami. Na jego ustach widzę dużą ilość śliny z krwią.  Oceniam, że uległ urazowi 
ciśnieniowemu. 

Krzyknęłam do niego aby napełnij swój jacket i zrzucił balast, lecz nie reagował 
na moje wezwania. Dałam Bogdanowi sygnał, aby natychmiast wezwał pomoc z brzegu 
gdzie było wielu innych nurków i aby poinformował, że prawdopodobnie nurek ma uraz 
ciśnieniowy i będzie potrzebna pomoc natychmiast. Ja natomiast poprosiłam Monikę  o 
pomoc, w razie potrzeby zejścia pod wodę i asekurowanie mnie przy udzielaniu pomocy 
poszkodowanemu nurkowi. 

Sytuacja była bardzo poważna. Zanurzyłam się przed trzęsacym się w wodzie 
Piotrem i odpięłam mu pas balastowy. Następnie płynęłam za nim chwytając go za 
zawór butli. Napełniłam jego inflator upewniajac się że nie zatonie na dno. Piotr uspokoił 
się, a ja powtarzałam mu, że jest już bezpieczny i że wszystko będzie dobrze. 
Powiedziałam mu płyniemy do brzegu, aby sobie odpoczął i oddychał czystym tlenem. 
Płynac z Piotrem widzę, że na brzegu jest już grupa ratowników, która udzieli pomocy. 
Poprosiłam Monikę, aby asekurowała ponieważ czułam, że tracę siły.  

Piotr oddychał i nie było potrzeby rozpocząć sztucznego oddychania. Był 
przytomny, ale jego reakcje były powolne. Słyszał mnie, ale był już bez sił. Na moje 
zapytania nie odpowiadał więc nie dowiedziałam się co się stało pod wodą, nie 
wiedziałam czy go boli ciało i czy ma zawroty. Skierowałam się do brzegu holując go na 
wodzie. Zdjąłem z niego jacket i podałem Monice. Jacket był cały czas obok nas. 

W tym momencie z brzegu weszła grupa czterech innych nurków pomagając 
nam wynieść na brzeg Piotra. Zapytałam czy została wezwana pomoc medyczna. 
Odpowiedzieli, że będzie za kilka minut. Piotr słabł lecz oddychał dodatkowym czystym, 
który mu podałam. Mieliśmy w grupie Dive Mastera, który pokierował akcją ratowniczą z 
brzegu. Wezwał pomoc medyczną i zgłosił wypadek do komory dekompresyjnej w 
Gdyni. W 30 minucie od rozpoczęciu nurkowania i 20 minucie od niekontrolowanego 
wynurzenia Piotra nadjechała pomoc medyczna z pobliskiego Szpitala „Bonifratów”. 
Przejęli od nas opiekę nad Piotrem, którego stan się pogorszył. Ratownicy rozpoczęli 
procedury ABCD’S. Poprosiłem Bogdana, aby zapisał informację o tym nurkowaniu 
Piotra na kartce notując profil nurkowy Piotra, jego dane adresowe i kontaktowe.  

Pomoc medyczna rozpoczęła reanimowanie, Piotr został skierowany natychmiast 
do karetki i zawieziony do szpitala, załodze karetki przypomniałem o konieczności 
podawania mu tlenu.  



 

 

Ja i Monika zabezpieczyliśmy sprzęt Piotra. Zakręciłam jego butlę z powietrzem i 
zapisałam ilość pozostałego powietrza - 120 atm. 

Szpital skierował do komory dekompresyjnej do Gdyni.  
 
Piotr musiał pozostać w szpitalu przez kilka dni. Szcześliwie wypadek nie 

skończył się tragicznie. Piotr przez kilka miesięcy nie nurkował. 
Po analizie wypadku przyczyną było zalanie maski Piotra, a w następstwie tego jego 
stres. Piotrowi brakowało umiejętności radzenia sobie w takich przypadkach 
spowodował jego gwałtowne wynurzenie. Po miesiacu okało się, że Piotr przyznał się, 
ze mial bardzo długa w nurkowaniu. Informację tę zataił przed naszym nurkowaniem. 
 
 

 


