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Opis miejsca nurkowego 

Egipt, Dahab 

 

Dahab, to miejsce zwane kolebką nurków, położone 85 km na północ od kurortu Sharm El Sheikh nad 

zatoką Akaba. W latach 90-tych, przyjeżdżali tu młodzi ludzie zafascynowani przepięknymi, 

dziewiczymi miejscami do nurkowania, gdzie za dnia spędzali czas na nurkowaniach a wieczorami 

gawędzili, siedząc w nadmorskich knajpkach, budując w ten sposób klimat tego miejsca.  

 

W okolicy znajduje się ponad 20 miejsc nurkowych, ze słynnym Blue Hole na czele, uznanym za jedne 

z najpiękniejszych miejsc nurkowych na świecie, gdzie zaledwie kilka metrów od brzegu znajduje się 

szerokie na około 50 m zagłębienie osiągające głębokość ponad 100 m. 

 

 

 
 

 

W Dahab, możliwe jest nurkowanie z brzegu, co powoduje łatwość w dostępie do przepięknych 

przybrzeżnych raf, ciągnących się przez całą długość wybrzeża. Jest to doskonałe miejsce zarówno 

dla wytrawnych nurków jak i początkujących, zdobywających dopiero pierwsze szlify w podwodnych 

wędrówkach. 

 

Dobór miejsc nurkowych, zależy od stopnia doświadczenia, jak i uprawnień, dlatego Dahab, to 

doskonałe miejsce na szkolenia i certyfikację nowych pasjonatów podwodnych przygód.  

 

  



Opis miejsca nurkowego, sytuacji awaryjnej – Three Pools 

 

 

 
 

 

Miejsce sytuacji awaryjnej - Three Pools, jest jednym z piękniejszych obszarów nurkowych z 

cudownymi ogrodami koralowców i bogactwem różnych gatunków ryb. Nazwa tego miejsca, wzięła się 

z 3 naturalnych lagun, które trzeba przepłynąć aby rozpocząć właściwe nurkowanie w ogrodach 

koralowych. Głębokość nurkowań dopasowana jest do umiejętności nurków z certyfikatem OWD, czyli 

ok 20 m. To doskonałe miejsce do snurkowania, które przyciąga każdego dnia rzesze turystów, 

pragnących obejrzeć podwodny świat z bliska. Szczególnie upodobali sobie wejściowe 3 piaszczyste 

laguny, które osiągają głębokość ok 3 – 4 m. Bardzo często jest na nich tłoczno i gwarno. 

 

 

 



We wrześniu 2021 roku, odbył się grupowy wyjazd nurkowy do Dahab, który zakładał nurkowania 

rekreacyjne i szkoleniowe w zakresie OWD i AOWD PADI. 6 adeptów kończyło kurs OWD a 1 AOWD. 

2 nurków spędzało czas na podwodnych wędrówkach rekreacyjnych z lokalnymi Divemasterami. 

Grupą szkoleniową zajmował się instruktor polskojęzyczny PADI z długoletnim stażem z polskiego 

centrum nurkowego, lokalny instruktor i 2 Divemasterów z lokalnego centrum nurkowego PADI. 

 

Opisywana sytuacja awaryjna, miała miejsce w dniu 10/09/2022 ok godziny 14:35. Dzień był jak 

zazwyczaj słoneczny, widoczność pod wodą doskonała sięgająca 30 m. Temperatura otoczenia 

przekraczała 36 stopni, a wody w najgłębszym miejscu trasy 27.  

 

Nurkowanie było realizowane jako rekreacyjne, zaraz po ukończeniu kursu OWD. Bezchmurne niebo, 

lekki wiatr i mała fala, zachęcały do uprawiania sportów wodnych, sprzyjały obecności dużej ilości 

grup turystów, chcących podziwiać widoki tego miejsca, snurkując w miejscu 3 lagun, będących 

wejściem do właściwej trasy nurkowej. Te 3 laguny, słyną z prądów wstecznych, które na powierzchni 

unoszą swobodnie osoby snurkujące, ale pod powierzchnią stanowią przeszkodę dla nurkujących, 

głównie podczas powrotu z wycieczki, utrudniając wejście do laguny i przepłynięcia do kolejnej, 

wracając w stronę do brzegu.  

 

To właśnie zjawisko, jak się później okazało, było powodem sytuacji awaryjnej, jednej z naszych 

koleżanek, nurkujących rekreacyjnie. Tego dnia okazało się bowiem, że wsteczne prądy morskie, 

osiągnęły bardzo dużą siłę, co stanowiło nie lada problem, nawet dla doświadczonych nurków. 

 

 

 

 

Plan nurkowania 

 

Osoby nurkujące: 

Instruktor PADI z lokalnego centrum nurkowego 

Divemaster PADI  

Nurek Rescue Diver PADI 

Nurek OWD PADI – 6 osób (po 6 nurkowań na wodach otwartych) 

Nurek AOWD PADI – 1 osoba (75 nurkowań na wodach otwartych) 

 

Zejście do wody odbywało się z brzegu, w nieznacznej odległości od naszej bazy. Z całym 

ekwipunkiem mieliśmy przejść do wyznaczonego przez lokalnego Divemastera wejścia. 

 

Przed nurkowaniem, tradycyjnie odbyła się odprawa, na której omawiane zostały wszystkie aspekty i 

zasady tego nurkowania. Poruszona była również kwestia silnych prądów wstecznych, występujących 

tego dnia pod powierzchnią. Podczas odprawy przypomniane zostały znaki nurkowe, zasady 

kontrolowania ilości gazu oraz na co mamy zwrócić uwagę delektując się widokami pobliskiej rafy.  

 

Nurkowie sprawdzili dokładnie swój sprzęt zgodnie z sadami nurkowania partnerskiego (jackety, 

automaty, system balastowy, zapięcia). Nurkowanie zaplanowane zostało na głębokość 18 m, zgodnie 

z uprawnieniami większości grupy, nie dłużej niż 40 minut. Przystanek bezpieczeństwa miał być 

przeprowadzony w trakcie wychodzenia przez 3 laguny, stanowiące wejście i wyjście z wody. 

 

  

 

  



Wypadek nurkowy 

 

Po odprawie, ubraniu się w sprzęt poszliśmy do wejścia do trasy nurkowej 3 Pools. Przed wejściem do 

wody, raz jeszcze sprawdziliśmy nawzajem sprzęt, wszyscy pokazaliśmy znak OK i rozpoczęliśmy 

zanurzanie.  

 

Pierwsze problemy pojawiły się przy przekraczaniu poszczególnych lagun, w celu wyjścia do 

właściwej trasy nurkowej. Polegały one na dużym zagęszczeniu ludzi, snurkujących na powierzchni i 

nurkujących pod wodę, co powodowało na tak małej powierzchni poszczególnych lagun ścisk i 

problemy przy przemieszczaniu się w kierunku trasy nurkowej. W tym przypadku, pomocne były prądy 

wsteczne, które „wypychały” nas w kolejne laguny i docelowo we właściwy kierunek. Ta sytuacja 

spowodowała utratę sił oraz nadmierny stres dla niedoświadczonych po OWD nurków, szczególnie 

filigranowej, Agnieszki. 

 

Nurkowanie trwało ok 40 min. Agnieszka, świeżo po OWD, jak relacjonowała po zdarzeniu, cały czas 

myślami była przy powrocie i zadawała sobie pytanie w jaki sposób poradzi sobie z prądami 

wstecznymi, a co najgorsze z rzeszą ludzi snurkujących w poszczególnych basenach lagun. To 

spowodowało szybsze zużywanie gazu, stres i brak skupienia na wykonywanych czynnościach 

nurkowych.  

 

Podczas powrotu i wpływaniu do pierwszego basenu, cała grupa przepłynęła groblę kierując się w 

stronę kolejnego basenu. Okazało się, że Agnieszka, przekroczyła ją jako ostatnia, mając duże 

problemy z przejściem. Jej partner przekroczył groblę jako pierwszy z pary i czekał w lagunie. Nie 

mając rękawiczek, Agnieszka przytrzymywała się obumarłych raf, rękoma, co doprowadziło do 

pokaleczeń i nadmiernego stresu. Całe nurkowanie, stres i nadmierne ruchy w wodzie, spowodowało 

utratę gazu do poziomu 30 bar, co wzmogło dodatkowo stres związany z brakiem powietrza na 

powrót.  

 

Kolejna grobla okazała się nie do przejścia dla Agnieszki, bardzo zmęczona, krwawiąca, wycieńczona 

ze stresu i poobijana przez snurkujących turystów, nie miała już sił na pokonanie prądu wstecznego.  

Jej partner, czekając w kolejnej lagunie, widząc kolejne bezskuteczne podejścia do przepłynięcia 

grobli, chciał jej pomóc. Nie mając jednak odpowiednich umiejętności, jako świeżo upieczony nurek 

OWD, nie potrafił odpowiednio zareagować, tracąc przy tym siły i gaz w butli. Wycieńczona 

Agnieszka, postanowiła wypłynąć na powierzchnię i tam, albo przepłynąć groblę, albo wezwać pomoc. 

Okazało się jednak, że przy obijaniu przez snurkujących turystów, został odłączony wąż inflatora, co 

spowodowało brak możliwości napełnienia BCD. Cała sytuacja spowodowała jeszcze większe 

spotęgowanie napięcia i panikę Agnieszki. Z racji małej głębokości, udało się Agnieszce na płetwach 

wypłynąć na powierzchnię i wymachując rękoma, złapać się najbliższej wystającej rafy. Pokaleczona, 

wycieńczona, spanikowana i z małą ilości a gazu w butli, wydawała się nieprzytomna.  

 

Partner, widząc sytuację awaryjnego wynurzenia Agnieszki, również wycieńczony całą sytuację, 

rozpoczął wynurzanie. Widząc na powierzchni Agnieszkę, nie reagującą na wołanie o dopompowanie 

BCD, zrozumiał, że musi w jakiś sposób jej pomóc, podpływając do niej. Okazało się, że jest 

przytomna, ale wycieńczona. Partner Agnieszki, zmęczony całą sytuacją, nie był w stanie 

samodzielnie jej pomóc, a próby przekonania aby po chwili odpoczynku samodzielnie wróciła na 

powierzchni do brzegu, napełniając ustami inflator, skończyły się zwiększeniem agresji i paniką z jej 

strony, związanej z samodzielnym płynięciem do brzegu.  

 

Na szczęście w nurkującej grupie, był Rescue Diver PADI, Divemstaer PADI i nurek AOWD PADI z 

doświadczeniem.  

 



Kłopoty Agnieszki i jej Partnera, zostały zauważone z brzegu, przez osoby z grupy. Wezwania i 

zadawane pytania z brzegu przez nich, nie były słyszane przez poszkodowanych z racji odległości, a 

zwłaszcza gwaru, który panował na lagunach.  

 

Rozpoczęła się właściwa akcja ratownicza, którą podjął Rescue Diver z Divemasterem. Podpływając 

do poszkodowanych, nurek ratownik, sprawdzał stan poszkodowanych, zadając pytania i badając czy 

jest ktoś nieprzytomny, wycieńczony czy spanikowany. Okazało się, że mamy do czynienia z 

przypadkiem wycieńczonego i spanikowanego nurka, który samodzielnie nie mógł wrócić do brzegu.  

 

Rescue Diver, wytłumaczył kim jest, jakie ma przeszkolenie, starał się uspokajać sytuację i sprowadzić 

ją do wydarzenia, które jest już pod kontrolą. Zapytał o stan fizyczny Partnera, który mimo znacznego 

wysiłku, był w stanie samodzielnie wrócić do brzegu. W tej sytuacji, został tylko jeden poszkodowany, 

potrzebujący pomocy, już bez gazu w butli.  

 

Kilka minut trwała rozmowa, która uspokoiła wycieńczoną Agnieszkę, pozwalając w ten sposób na 

przygotowanie się do drogi powrotnej. Po sprawdzeniu sprzętu i ustnego napełnienia powietrzem 

BCD, nurek ratownik w asyście Divemastera, zaczęli holować ją na plechach do brzegu, obserwując 

jej stan emocjonalny i fizyczny. Po kilku minutach cała grupa ratownicza dotarła do wyjścia, przy 

którym czekały już osoby, które podjęły Agnieszkę z wody, pomagając jej w wyjściu na brzeg. Uznano, 

że po takim wyczerpującym wydarzeniu, emocjach i stanie fizycznym, podanie zostanie tlen w opcji na 

żądanie.  

 

W trakcie holowania do brzegu zespołu awaryjnego, przygotowano na brzegu aparaturę tlenową. 

Błyskawicznie po wyjściu i ułożeniu ciała w pozycji leżącej, podano Agnieszce maskę tlenową, 

kontrolując przepływ gazu. W trakcie wykonywania tej czynności, zostały opatrzone rany i zadrapania 

na dłoniach, które powstały podczas prób przedostania się do kolejnych lagun oraz pobycie na rafie, w 

trakcie czekania na pomoc.  

 

Po kilku minutach, cała akcja została przerwana. Agnieszka odzyskała siły do samodzielnego 

poruszania się a jej stan psychiczny znacznie się poprawił. Partner Agnieszki, oprócz zmęczenia nie 

odniósł żadnych innych skutków tego zdarzenia.  

 

W zaistniałej sytuacji, nie było konieczności wzywania lokalnych służb medycznych. Cała akcja 

została wykonana przy udziale osób z grupy. Na szczęście, oprócz utraty sił, skaleczeń, strachu i 

nabytych cennych doświadczeń na przyszłość, nic poważnego nikomu się nie stało. 

 

Jeszcze tego samego dnia, Partner wykonał nurkowanie nocne, a Agnieszka, następnego dnia 

wykonała nurkowania na Lighthouse Beach i North Gabr El Bint. Do dnia dzisiejszego stanowią parę i 

to nie tylko podczas nurkowań 😊. 

 

  



Podsumowanie 

 

 

Bezpośrednią przyczyną zdarzenia, był brak doświadczenia w pływaniu w silnym prądzie wstecznym 

oraz towarzyszące temu emocje, które doprowadziły do znacznej utraty sił. Panika i niedoświadczenie 

Agnieszki, jako świeżo licencjonowanego nurka OWD PADI, spowodowało nie poradzenie sobie z 

odłączonym wężem inflatora od BCD, co znacznie utrudniło całą akcję ratowniczą, szczególnie w jej 

wstępnym etapie i spotęgowało napięcie emocjonalne.  

 

Brak doświadczenia, nawyków nurkowych i stres oraz bardzo silne prądy, okazały się tego dnia 

wyzwaniem, które przerosły i spowodowały wydarzenie awaryjne. Pozwoliło jednak, nabrać pokory i 

umiejętności radzenia sobie z podobnymi w przyszłości.  

 

Cieszę się, że jako nurek ratownik, mogłem pomóc Agnieszce i jej Partnerowi. Najważniejsze jest to, 

że sytuacja ta nie spowodowała zaprzestania przez nich dalszej chęci eksploracji podwodnego świata 

i dalszego kształcenia rzemiosła nurkowego. 

Agnieszka ukończyła kurs AOWD a jej Partner m.in. kurs Rescue Diver. 

 

 

 

Kontakty, telefony alarmowe 

 

 

DAN Europe 

Międzynarodowa linia alarmowa 24/7 

Telefon: +39 064 211 56 85 (w jęz. Angielskim, połączenie z ekipą mówiącą w języku zgłaszającego) 

E-mail: emergency@daneurope.org 

www.daneurope.org/pl/sytuacja-awaryjna 

 

Komora dekompresyjna w Dahab 

Hyperbaric Medical Centre 

Telefon: +20 693 640 536 

Linia alarmowa: +20 101 433 325 
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