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Kurs Rescue Diver 

Miejsce Nurkowe: 

Morze Adriatyckie, wysepka Ravnik 

położona przy południowo wschodnim 

krańcu wyspy Vis. 

Dane kontaktowe:  

 Telefon alarmowy: 112 

 Komora dekompresyjna Split-IPM 

HRM: +385 21 354 511 

 Komora dekompresyjna Split-

Gosovič:  +385 21 361 355; +385 

343 980 

 DAN +39-06-4211 5685 

Safari na łodzi M/V Vranjak. Stalowa łódź o 

długości 27 metrów i szerokości 7 metrów 

posiadająca 10 dwuosobowych 

klimatyzowanych kabin dla nurków. Łódź 

wyposażona w 3 kompresory do ładowania 

butli i butle z tlenem.  

Na safari było w sumie 19 osób w tym 

jedna osoba nienurkująca oraz jedno 

dziecko z uprawnieniami do nurkowania do 

12 metrów. Pozostali nurkowie posiadali co 

najmniej uprawniania AOWD + Deep Diver. 

Wśród nurków był nurek z uprawnieniami technicznymi nurkujący w konfiguracji side mount z dodatkową 

butlą stage EAN50 (wszystkie butle 11,1 litrów) 

To był 2 dzień safari, 3 nurkowanie z zaplanowanych 13 nurkowań. Tego dnia plan zakładał wykonanie 2 

nurkowań na wraku Brioni. Koordynaty miejsca nurkowego: 43.01453° N, 16.22913° E 

Brioni to wrak parowego statku pasażerskiego długości 68metrów i szerokości 9,5 metrów, który zatonął w 

1930 roku. Wrak leży na lewej burcie rufą w kierunku wyspy na głębokości od 45 metrów (rufa) do ok 65 

metrów (dziób). Najpłycej położona część statku jest na głębokości ok 35 metrów. 

Tego dnia pogoda była wyśmienita. Temperatura powietrza oscylowała w okolicach 30 stopni, było 

bezwietrznie, morze było spokojne, 

temperatura wody na powierzchni ok 23 

stopni na 40m około 15 stopni. Prądy w 

miejscu nurkowania nie występowały. 

Przejrzystość wody była bardzo dobra - ok 

25 metrów.  

Opis nurkowania  

Rano odbyła się odprawa nurkowa. 

Ponieważ wrak leży na dużej głębokości 

plan nurkowań zakładał, że tylko nurek z 

uprawnieniami technicznymi będzie 
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schodził do wraku i wykona nurkowanie dekompresyjne, pozostali nurkujący mieli utrzymywać głębokość 

maksymalnie 40m pozostając nad wrakiem w ramach limitów bez dekompresyjnych. Prawa burta przy rufie 

zaczyna się na głębokości ok 35m wiec w ramach przyjętych limitów można spędzić nad wrakiem kilka minut. 

Na nurkowanie schodziło 17 nurków tworzących 8 par + nurek techniczny nurkujący samodzielnie. 

Nurkowanie zakładało, że każda para nurkuje niezależnie od pozostałych i samodzielnie pilnując limitów 

czasu i głębokości. Łódź zacumowała około 30 metrów od boi, od której do wraku prowadziła lina opustowa. 

Plan nurkowania zakładał, zejście do wody przy łodzi a następnie przeciągniecie wszystkich nurków do liny 

opustowej za pomocą zodiak'a holującego nurków trzymających się liny. Wynurzenie miało odbyć się wzdłuż 

ściany wyspy i wykonaniu przystanku bezpieczeństwa w trakcie płynięcia do łodzi nurkowej. 

Do wody zaczęliśmy wchodzić o 10:15. Po 

osiągnięciu boi przy linie upustowej cała 

grupa zanurzyła się jednocześnie o godzinie 

10:25. Widoczność pod wodą tego dnia 

była wyśmienita. Wrak widać już było po 

osiągnięciu 10-12 metrów głębokości.  

Nurkowanie przebiegało bez problemów. 

Po kilkunastu minutach nurkowania 

poszczególne pary zaczęły zawracać i 

rozpoczynały wynurzanie. Wszystkie pary 

nurków trzymały się w niedalekiej od siebie 

odległości. Szybko osiągnęliśmy głębokość 

kilkunastu metrów i mając ścianę wyspy po 

lewej ręce zaczęliśmy płynąć w kierunku 

łodzi nurkowej podziwiając po drodze 

formacje skalne. Pod łodzią było ok 10 

metrów głębokości. Wszystkie pary odbyły 

tu swoje przystanki bezpieczeństwa i jedna 

po drugiej zaczęły wychodzić na łódź, była 

godzina 11:05. Po wyjściu na pokład 

wszyscy podekscytowani zdejmowali sprzęt 

jednocześnie wymieniając uwagi jak 

świetne to było nurkowanie, jaki piękny 

wrak i jaka super widoczność. Do tej pory 

wszystko wyglądało na kolejne udane nurkowanie.  

Wypadek nurkowy  

Problemy zaczęły się, gdy szedłem do swojej kajuty. Zauważyłem jednego z nurków (Marka), który stał 

przewieszony przez burtę i wymiotował. Obok stała jego żona Basia. Podszedłem do nich i zapytałem co się 

dzieje. Basia powiedziała mi, że Marek zmęczył się tym nurkowaniem, a dodatkowo dzień wcześniej do późna 

siedzieli w restauracji i wypił sporo różnych alkoholi mieszając je i teraz męczy go kac. Basia poprosiła idąca 

za mną jej przyjaciółkę, aby przyniosła Markowi słodkiej herbaty. W tym czasie Marek przestał wymiotować i 

próbując się wyprostować zatoczył się tak, że musiał się przytrzymać burty, aby nie upaść. Następnie 

oświadczył, że kręci mu się w głowie. 

Zmęczenie, wymioty, zawroty głowy mogły faktycznie świadczyć o nadużyciu alkoholu, szczególnie, że Marek 

miał już około 60 lat, ale mogły również być objawami choroby dekompresyjnej. Uznałem, że może to być to 

drugie i Marek może doświadczać pierwszych objawów choroby dekompresyjnej. Zaproponowałem 

Markowi, że podamy mu tlen, a następnie poprosiłem nurka, który w między czasie nadszedł, aby 
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zawiadomił Tomasza, właściciela łodzi i jednocześnie instruktora nurkowego prowadzącego to safari, że 

należy wezwać pomoc oraz aby przynieść zestaw tlenowy. Marek upierał się, że nic mu nie jest i tlen nie jest 

mu potrzebny. Przekonywałem Marka i jego żonę Basię, że nawet jeżeli to tylko kac, to tlen mu nie zaszkodzi, 

a nawet pomoże szybciej odzyskać siły. W trakcie rozmowy Marek znów zaczął wymiotować, a gdy skończył i 

próbował wyprostować się stwierdził, że nie ma siły stać. Razem z Basią położyliśmy go na pokładzie.  

W tym czasie nadszedł Tomasz z zestawem tlenowym. Szybko zrelacjonowałem mu co się dzieje. Tomasz 

uznał, że bez wątpienia należy podać tlen i zaczął przygotowywać zestaw tlenowy do podania Markowi. 

Okazało się jednak, że zawór zestawu tlenowego jest uszkodzony i nie ma możliwości podania tlenu z 

zestawu. 

W tym momencie Tomasz jako przeszkolony instruktor nurkowy i nurek ratownik przejął koordynowanie 

akcją ratunkową. Polecił jednemu z załogantów spuszczenie nitoxu z jednej z butli czystych tlenowo i 

napełnienie jej czystym tlenem z 50 litrowej butli (50l butla z tlenem posiadała zawór uniemożliwiający 

bezpośrednie podłączenie aparatu oddechowego). Drugiemu załogantowi polecił sprawdzić, czy nurek 

techniczny skończył już nurkowanie oraz zaprosić na łódź osoby, które w między czasie poszły pływać wpław. 

Polecił również przygotować łódź do płynięcia do miasta Vis po drugiej stronie wyspy. Marka polecił 

przenieść do jego kabiny. 

Jak tylko udało się naładować butlę czystym tlenem z wykorzystaniem zwykłego nurkowego aparatu 

oddechowego podano czysty tlen.  

Cały czas czekaliśmy na powrót nurka technicznego. W między czasie Marek miał cały czas podawany tlen. 

Zawiadomione zostały również służby ratownicze, które miały czekać w porcie w Vis oraz kapitanat portu, 

który miał przygotować miejsce do zacumowania naszej łodzi. O wypadku zawiadomiono ubezpieczyciela. 

Niestety Marek nie miał wykupionego ubezpieczenia nurkowego. Ubezpieczyciel nie mógł wiec wiele na tym 

etapie pomóc. Sprawdziliśmy komputer nurkowy Marka. Komputer pokazał maksymalną głębokość 39,6 

metra. Marek wykonał przystanek bezpieczeństwa. 

Nurek techniczny zakończył nurkowanie dopiero po godzinie 12:05. Jak tylko znalazł się on na pokładzie 

ruszyliśmy w rejs do portu Vis, gdzie dotarliśmy po około 40 minutach. Natychmiast po przybyciu na pokład 

wszedł lekarz. Jak się później dowiedzieliśmy lekarz potwierdził, że Marek ma objawy wskazujące na chorobę 

dekompresyjną. Lekarz już na łodzi stwierdził u Marka lekki niedowład obu nóg. W wyniku diagnozy lekarz 

wezwał pogotowie lotnicze i zabrał Marka na brzegu do czekającej karetki pogotowia. Z Markiem pojechała 

jedna z nurkujących osób, która dobrze mówiła po angielsku. Łódź z resztą nurków wyruszyła na 2 

nurkowanie, zmienione zostało jednak planowane wcześniej nurkowanie i nie zanurkowaliśmy po raz drugi 

na wraku Brioni. Wypływając z portu widzieliśmy, jak ląduje helikopter medyczny i zabiera Marka do szpitala 

w miejscowości Split. 

Przez kilka kolejnych dni spływały do nas informacje o stanie zdrowia Marka. Lekarz stwierdził i Marka szok 

rdzenia kręgowego. Marek przez kilka kolejnych dni poddawany był terapii w komorze dekompresyjnej. 

Marek nie nurkował już podczas tego wyjazdu. A jego powrót do Polski opóźnił się o kilka dni. Marek musiał 

też pokryć koszty transportu z Chorwacji do Polski, bo jego ubezpieczenie nie pokrywało wypadków 

nurkowych. Na szczęście Marek wrócił do zdrowia. 

 

Wnioski 

Wskazanie jednoznacznej przyczyny wypadku jest niemożliwe. Przyczynić do niego mogło się wiele 

czynników: 
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 Nadmiar alkoholu i zapewne powiązane z nim odwodnienie. 

 Niewyspanie. 

 Wiek nurka. 

 Duża głębokość nurkowania. 

Z wypadku i przebiegu akcji ratowniczej należy jednak wyciągnąć kilka wniosków: 

 Chcesz nurkować - nie pij. Piłeś - nie nurkuj. 

 Utrzymuj sprzęt ratunkowy zawsze sprawny. Dokonuj systematycznej weryfikacji jego działania. 

 W przypadku wątpliwości co do rodzaju urazu jaki doznał nurek i tego czy jest on wynikiem 

nurkowania zawsze lepiej jest podać tlen, bo może się okazać, że jest to najlepsza rzecz jaką można 

było w tej sytuacji zrobić. 

 W przypadku nurkowań z łodzi ustalcie sposób wezwania nurków na łódź, aby w sytuacji awaryjnej 

móc wezwać nurków i skrócić czas konieczny do udzielenia nurkowi profesjonalnej pomocy 

medycznej. 

 Miej zawsze wykupione ubezpieczenie nurkowe, najlepiej DAN. 


