
Opis sytuacji awaryjnej – wpadek przypadek nurkowy. 

 

Wstępne planowanie nurkowania odbyło się kilka dni przed nurkowaniem. 

Uzgodniliśmy termin na 20.i 21. lipca. Miały nurkować dwie osoby z uprawnieniami AOWD 

(Łukasz i Arek), jedna z OWD (Aga) i jedna z JOWD (Michał). Celem każdego nurkowania miały 

być czysto rekreacyjne: zdobycie praktyki, poznanie zbiornika, zalogowanie kilkudziesięciu 

minut w kajetach nurkowych Miejsce było do ustania dzień przed nurkowaniem, ponieważ 

uzależnialiśmy je od pogody. Wiadomo, pogoda nie kelner. Nie zawsze dopisze ;) 

Dzień przed wybraliśmy miejsce. Padło na Bazę Honoratka nieopodal Ślesina. Warunki 

pogodowe wg prognozy we Wiadomościach wyśmienite. Nocleg ogarnięty w odległości rzutu 

beretem. Sprzęt własny skompletowany i wstępnie sprawdzony; butle z powietrzem 

zamówione w bazie. Telefony alarmowe w etui logbooka. Osoby kontaktowe poinformowane 

o wyjedzie i wstępnym planie na najbliższe dwa dni, co by się nie zdziwiły, jak by ktoś z DAN, 

czy innej Grupy Społecznej chciał nawiązać kontakt w sprawie „W”. Wsiadać i jechać. Spędzić 

miło „łykend”. Zanurać, jak to mawia Łukasz. 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja bazy Honoratka. 



Baza Honoratka położona jest w odległości 16,5 km na północ od Konina. 

W miejscowości Honoratka, na jedynych światłach skręcamy w lewo. Po około 1,4 km 

skręcamy w pierwszą w prawo i jedziemy do końca. 

Plan wyjazdu był taki, że wraz z Agą i Michałem wyjechaliśmy rano. Łukasz z Magdą 

mieli dołączyć do nas chwilę po południu. 

Na miejscu, w bazie dopełniliśmy formalności wpisując się na listę, opłacając składkę 

i pobierając butle. Nikt nie sprawdza naszych kwitów. Wierzą na słowo. Ach, Ci Katolicy 

(oczywiście nic do Katolików nie mam :D) 

 

 
Rys. 1. Plan nurkowiska przy bazie  Honoratka. 

 

Rozłożyliśmy majdan we wskazanym miejscu. Rozprostowując kości, zrobiliśmy ogólne 

rozeznanie najbliższego otoczenia na powierzchni (WC, miejsce na grilla, takie tam 

najpotrzebniejsze rzeczy, których nie widać w Internetach). Sprawdzone tabliczki 

informacyjne, plany ratunkowe itp., dostępne w recepcji. Chwila odpoczynku, małe co-nie-co 

na ząb w celu zregenerowania się po podróży. 

Zdecydowaliśmy z Agą i Michałem, że nurkujemy. Warunki wyśmienite. Na podstawie 

mapki podwodnych atrakcji uzgodniliśmy trasę nurkowania. Do wody z brzegu (innej opcji nie 



ma), nurkujemy we trójkę, po pierwszej i drugiej poręczówce, czyli w granicach limitów JOWD 

– ok 10.m. Młody nie zmarznie w piance 6mm. Planowany czas ok 45 min. Omówiony system 

partnerski i procedury awaryjne. Wiadomo, młody nurek (38 zalogowanych nurkowań), to 

postępuje, jak Organizacja każe zaleca. Wzór – konspekt. Nie inaczej ;) 

Nurkowanie przebiegło zgodnie z planem. Wynurzyliśmy się po 40 minutach, o 13:30. 

Komputer pokazał maksymalną głębokość 10,7m. Chociaż większą cześć spędziliśmy na 5, bo 

jednak Młodemu było trochę zimno, a i widoki lepsze. Głównie ławice ryb i trochę zieleniny. 

Po nurkowaniu przerwa powierzchniowa i oczekiwanie na drugą cześć ekipy. 

Przyjechali. Gadka – szatka. Kurtuazja i zeszło do 17 z minutami. No to zbieramy się na 

kolejne zanurzenie. Opowiedzieliśmy trochę o warunkach i widokach podwodnych. 

Podzieliliśmy się w pary. Ja z Łukaszem plan na 20 m, Aga z Michałem na 5 m.  

Było to moje pierwsze nurkowanie z Łukaszem. Chociaż znaliśmy się z roboty, to, 

wiedziałem tylko tyle, że już nurkuje od kilku lat. W trakcie ubierania sprzętu rozmowa zeszła 

m.in. na sprzęt, uprawnienia i… 

Łukasz opowiedział, że większość sprzętu kupił w pakiecie i już w nim nurkował. 

Suchara również kupił używanego, a przeszkolenie z użytkowania miał bardzo krótkie. Ktoś mu 

wytłumaczył jak się w tym nurkuje, z grubsza „co i jak”, no i m.in. co zrobić, jak się dostanie 

powietrze w nogi. Że niby:  

- Trzeba zrobić „fikołka” – powiedział Łukasz.  

- No i to Ci wystarcza? – spytałem. - Nie wolisz wydać parę stówek na zrobienie 

szkolenia pod okiem instruktora? Przecież jest trochę więcej manewrów pod wodą 

w sucharze. – Łukasz wzruszył ramionami, po czym dodał: 

- Kilka razy nurkowałem i było OK. Chociaż wydaje mi się, że mam za gruby ocieplacz 

i trochę wolno powietrze ucieka się że stopy. No ale. 

- OK. – Powiedziałem. „Twoja sprawa” dodałem już w myślach. Długo nurkuje, pewnie 

wie, co robi.  

Po zrobieniu body check’a zeszliśmy na platformę 5 m, żeby dokonać dodatkowego 

sprawdzenia już pod wodą. Po pokazaniu znaku OK popłynęliśmy w uzgodnionym kierunku. 

W pewnej chwili Łukasz podpłynął do mnie, wyszarpnął mi z ust drugi stopień i sam 

zaczął z niego oddychać.  



„O co chodzi?”. Zapytałem rozkładając ręce w geście znaku nurkowego. Po czym 

sięgnąłem po swój oktopus. Łukasz po chwili oddał mój główny automat. Pokazałem znak do 

wynurzenia się. OK. Na powierzchni pytam czy: 

- Co to za akcja? Wszystko OK? 

- Tak. Chciałem zobaczyć, jak się zachowasz bez automatu – rzucił Łukasz z uśmiechem. 

 - O żeż ty…. –  pomyślałem, ale odparłem: - Dobra, schodzimy i płyniemy na „śmigło”. 

Celem nurkowania było zobaczenie zatopionego helikoptera MI-2. Napisałbym, że 

„śmigłowca”, ale nie ma śmigieł. Sam kadłub.  

Wizura, jak zawsze nie rozpieszczała. Więc nie za bardzo nie było czego oglądać. Rzut 

okiem na kawałem złomu i sygnał powrotu. Płynę z przodu, Łukasz lekko z tyłu po prawej. 

Kątem oka zobaczyłem, że się jakoś szamoce. Chyba chciał zrobić „fikołka”. Trochę niemrawo, 

ale.. Rzut oka na komputer, 16 m. Czuję chwyt pod łokieć i szarpnięcie do góry. K…, co jest? Se 

myślę... Dostrzegam pomarańczowy kolor suchara Łuksza. Jakoś tak jasno. Do uszu dociera 

sygnał ostrzegawczy z komputera. Spoglądam na wyświetlacz: powierzchnia. K.. ładnie.  

- Co znowu? – pytam Lukasza. 

- A no nic. Tylko mnie wywaliło. Mówiłem Ci... Powietrze mi ugrzęzło w nogawce 

i próbowałem fikołka zrobić. Straciłem pływalność. Chciałem się złapać ciebie. Myślałem, że 

mnie utrzymasz. 

- Że jak???– Z niedowierzaniem ściągam maskę z oczu. - Sam dopiero od niedawna 

„nuram” w sucharze i samemu zdarza mi się czasami walczyć z pływalnością, bo nie do końca 

mam wyczucie. To raz. A dwa, że na pewno zachowałbym się „z deka” inaczej, gdyby nie 

poprzednia sytuacja z automatem. Teraz znowu myślałem, że mnie testujesz i nie 

zareagowałem w porę. Za szybko to się zadziało i nie zdążyłem pomyśleć.. 

- Spoko. To co? Kończymy nura? – spytał Łukasz. 

- Jasne na dzisiaj koniec. Osuszymy szpej i na kwaterę. Pogadamy przy butelce.  

Po drodze zatrzymaliśmy się na pizzy. Wieczorem posiedzieliśmy do dosyć późnej 

godziny, a następnego dnia znowu:  Honoratka - Uber alles!  

W planie jedno nurkowanie i do domu. Pary te same: Aga z Michałem. Ja z Łukaszem. 

Tym razem bez żadnych problemów i ekscesów, zgodnie z planem. Po nurkowaniu grill, 

wysuszenie sprzętu, spakowanie i w drogę. Trochę się zeszło. Trasę pokonywaliśmy na dwa 

samochody, trzymając się w zasięgu wzroku.  3 km przed moim domem rozdzieliliśmy się, gdyż 



Łukasz musiał odbić do siebie. Przejechałem kolejne 2 kilometry i poczułem mrowienie z tyłu 

głowy. Pewnie zmęczenie.  

Jakiś czas później rozmawialiśmy z Łukaszem o tym powrocie. Łukasz miał takie samo 

mrowienie i w podobnym czasie. Przypadek? Nie wydaje mi się. W książkach piszą, że do 

objawów DCA należy m.in. mrowienie, tyle, że w koniuszkach palców. Machnąłem na to ręką. 

Przeszło i nigdy więcej nie wróciło.  

W międzyczasie nurkowałem kilkukrotnie w ramach uprawnień Deep. Nidy niczego 

podobnego nie doświadczyłem i mam nadzieję, że nie doświadczę. 

Na kursie Rescue przypomniała i się ta sytuacja i opowiedziałem zdarzenie 

Instruktorowi. Zapytał krótko: Zgłosiłeś to?  

No comment.. 

 

Wnioski. 

Mam jeden. Upewnij się, czy chcesz nurkować z kimś, kto ma sprzęt; wie, jak go 

używać. Ale nie ma przeszkolenia. Niby praktyka czyni mistrza. Ale tutaj widać, że w bardzo 

ograniczonym zakresie manewrów. Bohaterem jednej akcji można być zawsze. Oby nie był ona 

ostatnią. 

Szkolenia uczą nas zachowania w typowych przypadkach, uodparniając nas na 

niezamierzoną głupotę - niekoniecznie ze strony innych osób, czy najczęściej występujące 

sytuacje awaryjne.  

Praktyki i zdrowego rozsądku nie nauczymy się na żadnym szkoleniu. To trzeba 

wypracować samemu. 

Zatrzymaj się, pomyśl i działaj. Nie inaczej. Zawsze i wszędzie. 

 

Z nurkowym pozdrowieniem, 

  - Arek. ĘĆ  

PS.  
Sytuacja autentyczna.  

Imiona nie zostały zmienione. 

Wszelkie podobieństwo do znanych osób może nie być przypadkowe. Ale lepiej się upewnić kontaktując się ze mną. Wszystkiemu 

zaprzeczę ;) 


