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1. Wstęp
Wypadek w zalanej kopalni magnezytu Maria Concordia poruszył całe polskie, a nawet międzynarodowe środowisko
nurkowe. Było to zdarzenie bez precedensu – trzech naszych kolegów straciło życie w trakcie nurkowania
szkoleniowego, będącego elementem kursu jaskiniowego. Jednym z nich był instruktor prowadzący szkolenie.
Opisanie tego wydarzenia jest niezwykle trudne ze względu na uczucia rodzin, przyjaciół, osób bezpośrednio
biorących udział w zdarzeniu, jak i pamięć o samych ofiarach.
Jedyną i nadrzędną intencją tego raportu jest zapobieganie podobnym i innym wypadkom nurkowym w przyszłości.
Znajomość realnych ciągów wydarzeń, które doprowadziły do sytuacji bliskiej wypadku bądź do wypadku, jest jednym
z najsilniejszych i najbardziej zapamiętywanych bodźców, które mogą uświadomić na wczesnym etapie, że sytuacja
zaczyna iść w złym kierunku - i co za tym idzie - zapobiec innemu tragicznemu zdarzeniu.
Poszukiwanie winnych nie jest celem opracowania. W jego treści poruszane są elementy mające wpływ na
zdarzenie, nawet w przypadku, kiedy ich wpływ mógł być znikomy bądź istnieje prawdopodobieństwo, że realnie nie
miały żadnego znaczenia. Spirale i kaskady problemów nigdy nie mają wyłącznie jednego powodu, zaś proste
sytuacje awaryjne są w większości przypadków łatwo rozwiązywalne. Wypadek dzieje się, kiedy problemów bądź
czynników partycypujących robi się więcej i rzadko można podać wyłącznie jeden element, który do niego prowadził.
Wielu z tych problemów/ czynników można uniknąć jeszcze przed wejściem do wody.

1.1 Podstawa formalna opracowania raportu
Raport powstał na prośbę zarządu spółki KLT DIVING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – użytkownika górniczego
zalanej kopalni magnezytu Maria Concordia. Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa nurkowania w tym
i innych zalanych obiektach overhead oraz analiza zdarzenia pod kątem procedur nurkowych oraz szkoleniowych.
Analiza ciągu zdarzeń, który doprowadził do tej tragedii, ma tak dużą wartość merytoryczną i szkoleniową, że jej
publikacja może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa podczas wielu nurkowań, a tym samym jest ona
również istotna dla interesu publicznego.

1.2 Autor i prawa autorskie
Ze względu na znajomość okoliczności wypadku, obiektu oraz posiadane doświadczenie nurkowe w przestrzeniach
zamkniętych raport sporządził Witold Hoffmann - instruktor nurkowania, speleolog, eksplorator jaskiń. Uczestniczył
w akcji poszukiwawczej.
Dane, przemyślenia, wnioski i obserwacje pochodzą od wielu osób, zarówno tych uczestniczących w feralnym
nurkowaniu, jak i tych zaangażowanych w działania poszukiwawcze na miejscu, znających specyfikę obiektu.
Bezpośredni wkład merytoryczny i komentarz w kwestiach szkoleniowych oraz proceduralnych podczas szkoleń
jaskiniowych wniósł Jacek Konikowski, instruktor – trener nurkowania jaskiniowego.
Dodatkowo Autor chciałby podziękować w szczególności następującym osobom:
Paweł Myśliński (opiekun kopalni Maria Concordia) – za przekazanie danych dotyczących obiektu, bezpośrednią
relację z dnia wypadku, nieustanną pomoc logistyczną.
Jarek Kur – za przejechanie bez większego namysłu 500 km celem wsparcia działań pod wodą oraz koordynację
działań na powierzchni.
Krzysztof Starnawski – za całość działań zarówno pod wodą, jak i tych często trudniejszych - na powierzchni oraz
przemyślenia w kwestii samego wypadku.
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Uczestnicy feralnego nurkowania – za przekazanie danych do rekonstrukcji ciągu zdarzeń pod wodą.
Iwona Tomica – za pieczołowite spisywanie relacji świadków ‘na gorąco’, uzupełnień do relacji oraz koordynację
w uzyskiwaniu list sprzętu.
Filip Długosz, Wojtek Czechowski – za pomoc na miejscu i gas blending.
Michał Klimek, Maciej Caputa (strażacy ratownicy) – za profesjonalne wsparcie akcji poszukiwawczej bezpośrednio
pod wodą.
Dowodzący akcją – za decyzję o dopuszczeniu Autora i Krzysztofa Starnawskiego do akcji poszukiwawczej pod
wodą oraz związane z tym zaufanie i pełne wsparcie w prowadzonych działaniach.
Strażacy, policjanci i wszystkie inne osoby ze służb, biorące udział w działaniach na miejscu – za pełen
profesjonalizm i pomoc w każdym momencie.

Publikowanie, udostępnianie oraz cytowanie tego opracowania jest dozwolone tylko i wyłącznie w całości oraz bez
zmian – jako kompletny plik pdf. W razie chęci wykorzystania jakiegokolwiek fragmentu niezbędna jest uprzednia
zgoda Autora.

2. Opis sytuacyjny miejsca wypadku
Maria Concordia to zalana kopania magnezytu.
Działalność górnicza w wyrobisku rozpoczęła się w 1920 roku i trwała z przerwami do 1963 roku. Po zakupie w 2016
roku terenu, na którym zlokalizowany jest szyb Ewa oraz zawarciu umowy na użytkowanie górnicze, użytkownik
górniczy rozpoczął udostępnianie korytarzy nurkom. Zbudował też infrastrukturę pozwalającą na dość komfortowy
dostęp do nurkowiska dla nurków nieobeznanych z technikami linowymi. W czasie wypadku logistyka dostępu do
wody polegała na opuszczeniu wyciągarką elektryczną sprzętu oraz nurka szybem o głębokości ok. 40 m do części
suchej. Dalsze 3-4 m do lustra wody pokonywane są przy użyciu drabin stalowych.
Na powierzchni wody (zależnie od jej poziomu - w momencie wypadku ok. 15 cm pod wodą) znajduje się stalowa
platforma, umożliwiająca przygotowanie sprzętu i ułatwiająca wejście i wyjście z wody.

Widok z powierzchni wody, w górę. Biała plamka to powierzchnia. Źródło - Instagram Maria Concordia
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Poziom ‘przebieralnia’. Na dole platforma na poziomie wody z butlami, czerwona kula to zaczep wyciągarki elektrycznej. Źródło - Instagram
Maria Concordia

Widok z powierzchni wody przed zanurzeniem. Mat. własne.
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Pod wodą szyb prowadzi do kilku niezależnych poziomów pod wodą. Obszerny szyb o wymiarach ok. 3 x 2,5 m
prowadzi wzdłuż dwóch stalowych rur do głębokości 36 m. Poziom, na którym zdarzył się wypadek, to poziom
oznaczony poniżej jako 12 (14 m głębokości w momencie wypadku).

Mapka poglądowa oporęczowania poziomu -14m. Autor - Zaraz

2.1 Osoby biorące udział w feralnym nurkowaniu oraz ich role
Kursant 1 – nurkujący w konfiguracji plecowej 2x12 l wraz z butlą boczną 11,1 l. Ukończył kurs Intro to Cave
z Kursantem 3. Po kursie Intro to Cave zrobił ok. 3-5 nurkowań pod stropem.
Kursant 2 – nurkujący w konfiguracji plecowej 2x12 l wraz z butlą boczną 11,1 l. Ukończył kurs Intro to Cave
wcześniej niż Kursanci 1 i 2 (w innym zespole). Nurkował w wodach otwartych od ok. 15 lat, posiadał poziom
wyszkolenia Full Trimix, wykonał 2 nurkowania na 100 m i wiele na 60-70 m. Po kursie Intro to Cave zrobił ok. 3-5
nurkowań pod stropem. W trakcie zdarzenia zginął.
Kursant 3 – nurkujący w konfiguracji Sidemount, 2x11,1 l wraz z butlą boczną 11,1 l. Ukończył kurs Intro to Cave
w zespole z Kursantem 1, ale używając konfiguracji plecowej. Posiadał staż nurkowy ok. 6 lat, wykonywał średnio 12 nurkowania tygodniowo, w wodach otwartych. Był wyszkolony na poziomie Advanced Nitrox w zestawie 2x12 l.
Niedługo przed wypadkiem ukończył kursu Open Water Sidemount, w dniu wypadku wykonał pierwsze nurkowanie
w tej konfiguracji pod stropem. W trakcie zdarzenia zginął.
Instruktor – nurkujący w konfiguracji Sidemount 2x11,1 l wraz z butlą boczną 11,1 l. Szkolił od 2008 roku, w tym od
2010 roku technicznie. Instruktor Technical Full Cave, Full Mine, Advanced Cave Sidemount Instructor. W trakcie
zdarzenia zginął.
Obserwator – nurkujący w konfiguracji plecowej 2x12 l. Bardzo doświadczony nurek ‘kopalniany’, wykonał wiele
eksploracji w tym środowisku. Instruktor nurkowania rekreacyjnego.
Nurek T – nurkujący niezależnie, solo, na innych poziomach kopalni. Nie brał udziału w wypadku. Jego butle stage
były używane w trakcie poszukiwań.
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Instruktor i Kursant 3 nurkowali w konfiguracji Sidemount, natomiast Kursant 1, Kursant 2 i Obserwator w konfiguracji
Backmount (twinset 2x12). Rola Obserwatora była w teorii pasywna, tzn. miał on trzymać się w pewnej odległości od
zespołu, obserwując zachowanie się Kursantów pod wodą (prawidłowość wykonania jumpu, mocowania markerów
itp.).

2.2 Charakterystyka miejsca wypadku
Charakterystyka ta pochodzi z obserwacji dokonanych podczas nurkowań poszukiwawczych. Po wpłynięciu na
poziom -14 m przez zwężenie między metalowymi elementami konstrukcji szybu ratownicy poruszali się obszernym
chodnikiem ok. 2x2 m. Po jego lewej stronie widać metalowe elementy rur, mainline to 3 mm czarno-żółta
poręczówka.

Żółta lina po lewej została założona podczas akcji poszukiwawczej. Na środku - stałe oporęczowanie oraz tie-off z kamienia

Po ok. 35 m od klatki szybu korytarz ma niewielką wnękę po lewej stronie oraz odgałęzia się na prawo - tworząc po
kilku metrach sporej wielkości ślepą salkę (nie prowadzą z niej żadne dalsze korytarze). Na wprost korytarz
przegrodzony jest tamą górniczą, która zwęża przekrój korytarza do ok. 1 metra. Takie tamy były tworzone m.in. po
zakończeniu eksploatacji danego fragmentu kopalni przez górników (nie jest to zawał). Spoistość skał w wyrobisku
jest dość dobra - w większości wyrobiska brak jest obudowy górniczej, co wskazuje na to, że górotwór nie wymagał
dodatkowego zabezpieczenia.
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Kamienna tama na poziomie -14 m. Mat. własne. 2 tygodnie po wypadku, widok od strony szybu

Stałe oporęczowanie przed kamienną tamą wykonuje zakręt o 90° w prawo, prowadząc do jego końca w ślepej salce.
Możliwy jump przez kamienną tamę jest oznakowany pojedynczą strzałką, nie widać poręczówki po drugiej stronie
tamy.

Widok po przepłynięciu tamy. Dalsza część poręczówki jest zastabilizowana do widocznej drewnianej belki
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Mapka poglądowa korytarza na poziomie -14 m w momencie wpływania do niego zespołu w dniu wypadku (rekonstrukcja).
Autor - W. Hoffmann
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3. Przebieg zdarzeń wraz z analizą
Ilość wydarzeń oraz detali sytuacyjnych związanych z tym wypadkiem jest na tyle duża, że przebieg zdarzeń został
podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje najbardziej sprawdzone informacje, pochodzące z relacji
bezpośrednich świadków. Z uwagi na stres spowodowany zdarzeniem oraz akcją poszukiwawczą/ ratunkową tuż po
- wiele informacji i detali niestety nie było możliwe do określenia ze 100% pewnością.
Druga część – poprzedzona informacjami pozyskanymi w trakcie akcji poszukiwawczej, próbuje zarysować możliwe
scenariusze wydarzeń, co do których dokładnego przebiegu najpewniej nigdy nie będzie pewności i wszelkie próby
analizy bez dodatkowych danych zawsze będą oparte w dużej mierze na domysłach.

3.1 Część pierwsza
Nurkowanie w dniu 3 października 2021 r. było pierwszym nurkowaniem szkoleniowym w ramach kursu Cave
w federacji IANTD. Kursanci byli certyfikowanymi nurkami na poziomie Intro to Cave. Szkolenie w ramach kursu Intro
to Cave skończyli na początku 2021 r. W ramach kursu Intro to Cave odbyły się, poza nurkowaniami szkoleniowymi
na wodach otwartych (poręczowanie itp.), tylko dwa nurkowania pod stropem, właśnie w kopalni Maria Concordia.
Po zakończeniu ww. kursu Kursanci wykonali (w zależności od Kursanta) ok. 2-5 nurkowań pod stropem.

Komentarz:
Jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach kursu Cave, to wg standardów szkoleniowych
każdej z federacji powinny się one odbyć w jaskini, a nie w kopalni. Ewentualnie można byłoby w kopalni
przeprowadzić zajęcia typu „rozgrzewka-rozpływka”, czyli przygotowanie przed wyjazdem do jaskiń.
W ramach takich zajęć można by kursantom przypomnieć umiejętności nabyte podczas kursu Intro to
Cave. Zajęcia takie nie miałyby być przy tym zaliczane jako oficjalne nurkowanie z kursu Cave.
Nurkowania w dniu 3 października były jednak pierwszymi oficjalnymi nurkowaniami w ramach kursu
Cave i nie powinny się w ogóle odbyć w tym miejscu.
Kolejna uwaga dotyczy ogólnego podejścia Instruktora do standardów szkoleniowych, głównie tych
wstępnych administracyjno-organizacyjnych, nie zaś realizacji części podwodnej (aczkolwiek podejście
do określonych standardami wymagań wstępnych daje obraz ogólnego respektowania i zgodności
z wszystkimi standardami szkoleniowymi). W przypadku, w którym kurs Intro to Cave był przeprowadzony
w kopalni – a z relacji świadków wynika, że tak było, Kursanci nie powinni byli być certyfikowani jako
nurkowie na poziomie Intro to Cave – jeśli już, to po spełnieniu wymagań mogli zostać certyfikowani jako
nurkowie na poziomie Introductory Mine Diver.
Nie wiadomo także, czy kurs Cave miał być przeprowadzony w jednym miejscu nurkowym, czy też w kilku
oraz czy reszta nurkowań szkoleniowych tego kursu też miała się odbyć w kopalni Maria Concordia (czy
też było to tylko jedno z kilku przewidzianych na szkolenie miejsc). Wg standardów większości federacji
szkoleniowych kurs Cave/ Mine Diver nie może odbyć się w tylko w jednej kopalni / jaskini. Kursy TDI /
PSAI Intro to Cave lub Mine Diver wymagają nurkowań szkoleniowych w minimum dwóch różnych
miejscach, zaś TDI / PSAI Full Cave lub Mine Diver level 2 – w minimum trzech różnych miejscach.
W przypadku standardów IANTD, również wymagane są podczas kursu Cave nurkowania szkoleniowe
w minimum 3 różnych lokalizacjach (jaskiniach).

Kursant 3 kurs Intro to Cave ukończył w konfiguracji plecowej (backmount). W trakcie tego nurkowania używał
konfiguracji bocznej (sidemount) – z zamontowanym długim wężem. Konfiguracji sidemount używał on od ok.
2 miesięcy. Instruktor również używał długiego węża i konfiguracji sidemount. W trakcie pakowania sprzętu do zjazdu
pod ziemię tego dnia Kursant 3 prosił Instruktora o wytłumaczenie, jak używa się długiego węża w sidemount.

Komentarz:
Kurs Cave – zwłaszcza fragmenty odbywające się pod realnym stropem - nie jest miejscem na naukę
i doskonalenie podstaw własnej konfiguracji sprzętowej. Zmiana konfiguracji – tak duża jak z sidemount
na backmount w trakcie kursu jaskiniowego jest wykonalna, natomiast powinna zostać poprzedzona co
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najmniej zajęciami uzupełniającymi wybrane procedury oraz odpowiednią ilością własnych nurkowań
stażowych.
Kursant 3 kurs sidemount zrobił u Instruktora - był to kurs w konfiguracji TS. Jeżeli nurek odbywa kurs TS
open water, a instruktor wie, że jego kursant jest jednocześnie w trakcie kursu jaskiniowego (szczególnie,
jeśli instruktor planuje wprowadzić konfigurację TS w trakcie szkolenia jaskiniowego), obowiązkowo
powinno zostać omówione i przećwiczone pod wodą użycie długiego węża w TS. Prośba Kursanta 3 do
Instruktora o wytłumaczenie tego przed wejściem do wody na pierwsze nurkowanie kursu Cave jest
wyraźnym znakiem, że należy takie nurkowanie potraktować bardziej stażowo i realizować zadania
bardziej techniczne niż stresogenne – nawet jeśli ‘grozi’ to przedłużeniem ilości nurkowań początkowo
planowanych na przeprowadzenie całego szkolenia.
Szkolenia jaskiniowe (jak i praktycznie każde inne) nie są możliwe do wyznaczenia jako ścisła ilość
nurkowań, niezbędna do ich ukończenia. Część nurków będzie potrzebować jednego, a nawet kilku dni
więcej, by np. nadgonić braki z poprzednich etapów lub zyskać potrzebny poziom komfortu i opanowania
materiału. Wycena szkolenia jako ‘cena za kurs’ wywołuje na szkolącym presję ‘trzeba by całość zamknąć
w ciągu xxx nurkowań’. Prawdopodobnie lepszym modelem jest cena za dzień szkoleniowy, co zdejmuje
ze szkolącego presję o konieczności ukończenia kursu w x dni.

Przed nurkowaniem tego dnia Kursant 2 zamontował odwrotnie (do góry nogami) skrzydło od twinsetu i był zmuszony
je przekładać.

Komentarz:
Oznaki stresu, zdenerwowania lub też gorszej dyspozycji są wyraźną przesłanką, by tego dnia
zredukować poziom stresu oraz trudność ćwiczeń. W przypadku, kiedy cel szkoleniowy zakłada
postawienie kursanta w trudnej sytuacji, z wysokim poziomem stresu – bezwzględnie musi być to
realizowane w takim miejscu oraz w taki sposób, by w razie popełnienia przez kursanta nawet
kardynalnych błędów jego życie nie było zagrożone.

Plan nurkowania zakładał zanurzenie się w szybie do poziomu -14 m, wpłynięcie na ten poziom, a następnie
wykonanie przez Kursanta 1 jumpa przez kamienną tamę.
Za kamienną tamą znajdowała się prosta poręczówka bez znaków nawigacyjnych, mająca swój początek na
solidnym tie-offie – dużej drewnianej belce przegradzającej korytarz - i kończąca się po ok. 80 m tuż przed
kamiennym rumowiskiem, będącym jednocześnie końcem korytarza. Na tej poręczówce Instruktor i Kursanci mieli
zdeponować butle boczne (ćwiczeniowo – stejdże nie miały służyć do dekompresji).

Komentarz:
W przypadku kursu Cave butle boczne nie powinny być użytkowane do przedłużania penetracji.
W przypadku nurkowania w dniu 3 października był to dodatkowy element, który powodował task-loading
(obładowanie zadaniami) oraz większe skomplikowanie planu nurkowania. Zdeponowane butle dodawały
kolejny czynnik, który powinien był zostać wzięty pod uwagę w trakcie planowania nurkowania. Wymagały
także kontroli i odpowiedniego postępowania w trakcie nurkowania. Samo prawidłowe deponowanie butli
bocznych w środowisku overhead to istotne zadanie do wykonania. Zabranie butli bocznych w głąb
kopalni, za tamę, komplikowało działania i nie powinno się wydarzyć. W przypadku uznania, że potrzebne
jest zabezpieczenie dekompresyjne (nawet ćwiczeniowo), butle te powinny były zostać zdeponowane na
początku poziomu -14 m.

W dniu wypadku na poziomie -14 m występowało również skrzyżowanie typu ‘T’, które znajdowało się ok. 35 m od
kamiennej tamy i prowadziło do drewnianej tamy. Na tym skrzyżowaniu miało rozpocząć się – według planu ćwiczenie poszukiwania zaginionego nurka, a następnie podjęcie zaginionego, a dodatkowo ’nieprzytomnego’ nurka
i jego transport do szybu. Zaginionym i ’nieprzytomnym’ nurkiem miał być Instruktor – symulując ten stan przez
schowanie się w odnodze bocznej za drewnianą tamą.
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Komentarz:
Ćwiczenie zaginiony nurek / lost diver wchodzi w skład części kursu Intro to Cave jako jego obowiązkowy
element. W zwyczajowo prowadzonej wersji obejmuje przede wszystkim zastanowienie się/ poszukanie
wskazań świadczących o tym, gdzie nurek mógł się zgubić (w tym nawigacja, mijane niepodłączone
jumpy, wzbudzone osady/ ślad bąbli pod sufitem), ustalenie możliwych limitów gazu na poszukiwania,
określenie punktu powrotu w różnych scenariuszach oraz - jako końcowy element - doporęczowanie się
do nurka, który np. przebywa daleko od głównej poręczówki w zerowej widoczności i przełożenie go przed
siebie, celem wyprowadzenia z korytarza.
Dodatkowymi elementami jest np. pozostawienie poręczówki poszukiwawczej/ podłączonego jumpa
w razie nieodnalezienia nurka, odpowiednie jej oznakowanie czy też pozostawienie wiadomości
w wetnotesie o opuszczeniu jaskini albo montaż latarki backupowej na poręczówce sygnalizującej
w ciemności drogę/ możliwej do wykorzystania.
Samo w sobie jest to dość złożone i rozbudowane ćwiczenie, które niezbędnie wymaga tzw. ‘land drilla’
– wykonania pełnej procedury na sucho, na powierzchni.

Jak wynika z informacji przekazanych przez uczestnika feralnego nurkowania, przed rozpoczęciem nurkowania
w dniu 3 października (pierwszego nurkowania w ramach kursu Cave) nie odbyły się żadne zajęcia teoretyczne.
Instruktor miał nie wytłumaczyć/ nie przypomnieć Kursantom, jak wygląda procedura poszukiwania zaginionego
nurka. Kursanci zastosowali więc taką procedurę, jaką pamiętali z kursu Intro to Cave i kursu Rescue. Wiedzieli, że
się kładzie marker Cookie i latarkę.

Komentarz:
Transport ’nieprzytomnego’ nurka w jaskini/ kopalni jest niezwykle trudnym zadaniem, które nie wchodzi
w zakres żadnej części szkolenia jaskiniowego. Wymaga idealnej kontroli i nawet w dużym korytarzu
z dobrą widocznością jest trudnym zadaniem, które niejednokrotnie wymaga zaangażowania całego
zespołu (np. jedna osoba transportuje, druga oświetla drogę i asekuruje).
Jest to element niekiedy wprowadzany w finalnej części kursu Cave (ostatnie nurkowania), wyłącznie
w bezpiecznych warunkach oraz z bezpośrednim nadzorem i asekuracją instruktora (utrata pływalności
w studni może się skończyć urazem głowy/ barotraumą oraz innymi poważnymi konsekwencjami).
W tym przypadku Kursanci dobrze wiedzieli, gdzie jest Instruktor, zatem nie musieli go szukać, tylko
powinni byli zastosować właściwą procedurę i wyprowadzić Instruktora do liny głównej. Mogło to się zatem
dziać w bocznym korytarzu przed drewnianą tamą, gdzie Instruktor widziałby Kursantów. Czasami
przeprowadza się ćwiczenie ‘zaginiony nurek‘ z elementem zaskoczenia, tj. instruktor jest w zespole
nurkiem ostatnim w szyku i stara się zniknąć niezauważony. Możliwa jest też wersja, w której po
uprzednim ustaleniu tego na powierzchni instruktor ‘chowa’ jednego z kursantów, ale w tej sytuacji dobrą
praktyką jest np. pozostanie za zakrętem korytarza bądź częściej ‘przylepienie‘ do sufitu, co pozwala
szkolącemu przez cały czas widzieć kursantów. Z punktu widzenia prowadzenia prawidłowego nadzoru
jest to dość problematyczne ćwiczenie, ale da się je przeprowadzić, nie tracąc kontroli nad zespołem
kursantów.
W przypadku nurkowania z dnia 3 października i tak dalekiego wpłynięcia Instruktora w boczny korytarz,
który bardzo łatwo ulega zmąceniu - nadzór Instruktora nad Kursantami był niemożliwy.
Dodatkowo ćwiczenie ‘zaginiony nurek‘ nie powinno kończyć się holowaniem/ wydobywaniem
‘nieprzytomnego‘ nurka z jaskini/ kopalni, szczególnie, gdy symulantem jest szkolący – traci on wówczas
jakąkolwiek możliwość nadzoru nad całą grupą nurków.
Takie ćwiczenie nie jest ujęte ani w standardach organizacji TDI, PSAI czy IANTD, ani
najprawdopodobniej w standardach pozostałych federacji szkoleniowych. Oczywiście nic nie stoi na
przeszkodzie, aby rozszerzyć zakres nauczanych umiejętności poza minima wyznaczone standardami
danej organizacji szkoleniowej, ale należy podejść do tego konserwatywnie i z rozsądkiem.
Skomplikowanie zadań szkoleniowych należy stopniować progresywnie. W tym przypadku sytuacja
‘zaginiony nurek‘ i wypłynięcie z ‘nieprzytomnym‘ nurkiem powinny być w najlepszym wypadku
przećwiczone oddzielnie, a ewentualnie połączone na którymś z ostatnich nurkowań szkoleniowych.
Kluczowy jest też dobór odpowiedniego obiektu (jaskini, kopalni) oraz konkretnego miejsca w niej do
realizacji danego ćwiczenia. Pomijając fakt, że nurkowania szkoleniowe kursu jaskiniowego nie mogą być
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wykonywane w kopalni, należy założyć, że podczas realizacji zadań szkoleniowych dojdzie do utraty
widoczności i uwzględnić ten fakt w planie nurkowania, dobierając właściwe miejsce do przeprowadzenia
ćwiczenia oraz omawiając/ przypominając procedury, jakie należy zastosować w takim przypadku.
Podczas tego konkretnego nurkowania pierwsza część planowanego zadania szkoleniowego, tj.
odnalezienie zaginionego nurka, w zasadzie nie powinna skutkować utratą widoczności, ale utrata
widoczności podczas płynięcia w poziomie (holowania) z ‘nieprzytomnym‘ nurkiem była pewna. Bazując
na doświadczeniu jest wiadome, że głównym problemem, jaki generuje to ćwiczenie, jest problem
z pływalnością (przynajmniej przez pierwsze kilka minut). Kursanci zwykle, zanim złapią pływalność,
ciągną nogi/ płetwy ‘poszkodowanego‘ po dnie. Zatem pewnym było, że ten scenariusz szkoleniowy
w tym konkretnym obiekcie wygeneruje potencjalne niebezpieczeństwo dla uczestników szkolenia
i uniemożliwi instruktorowi prowadzącemu prawidłowy nadzór nad kursantami. Bezwzględnie należy
przeprowadzać to ćwiczenie w obiekcie bez osadów dennych.
Dodatkowo w trakcie omawianego nurkowania następowała konieczność pokonania tzw. ‘minor
restriction’ (drewniana tama – wymuszająca szyk jeden za drugim). Nadto, sam charakter korytarzyka za
drewnianą tamą, w którym miały się odbyć zaplanowane ćwiczenia (długa, wąska odnoga z niesamowicie
mocno i bezwarunkowo mącącymi się osadami, które redukują widoczność do zera) wskazuje, że taki
plan wykonania takiego ćwiczenia w takim miejscu - dodatkowo bez bezpośredniego nadzoru Instruktora
– jest potencjalnie niebezpiecznym scenariuszem, w trakcie którego bardzo wiele rzeczy może pójść źle.

Boczna odnoga korytarza po ok. 6 m od skrzyżowania ‘T‘ jest przegrodzona na wpół otwartą drewnianą tamą.
Następnie odnoga ta ciasnym korytarzykiem z dużą ilością osadów wznosi się, aż do miejsca, gdzie zwęża się bez
możliwości dalszego przejścia.
Instruktor i Kursanci po zakończeniu ćwiczenia mieli się wynurzyć, omówić ćwiczenie, a potem wrócić do korytarza
na -14 m i powtórzyć ćwiczenie, ze zmianą osoby ćwiczącej. Następnie Instruktor, Kursanci i Obserwator mieli się
przenieść do korytarza na -6 m, gdzie miały odbyć się ogólne ćwiczenia - jak np. dzielenie się gazem (OOG) czy
poruszanie się w czarnej masce.

Nurkowanie
Tuż przed rozpoczęciem nurkowania Obserwator przeprowadził sprawdzenie sprzętu - ABCDE z Kursantem 1
i Kursantem 2 – sprawdzili wszystkie kluczowe elementy Kursantów 1 i 2 (gaz, lampy, działanie automatów, BCD,
SS, lampy zapasowe, narzędzia tnące, zmodyfikowany S-drill). Instruktor sprawdził się oddzielnie z Kursantem 3.

Komentarz:
W przypadku, kiedy Kursanci 1, 2 i 3 stanowili zespół, niedopuszczalne było ‘mieszane’ sprawdzanie
sprzętu. Kontrola powinna była zostać przeprowadzona przez członków całego zespołu, co również –
z uwagi na przerwę w szkoleniu (zakończenie w pełni kursu Intro to Cave, a następnie własne
nurkowania) - pozwoliłoby Kursantom na ponowne zapoznanie się ze sprzętem współpartnerów,
szczególnie w momencie, kiedy był to zespół mieszany (Backmount/ Sidemount), a Instruktorowi na
ocenę, na ile dobrze zespół pamięta procedury kontroli sprzętu.
Jeśli przeprowadzone zostało tylko ABCDE (Air, Buoyancy, Candles, Devices, Emergency Devices),
zabrakło szybkiego przypomnienia planu nurkowania, np. SADDDDD - Sequence, Air (ciśnienie powrotu),
Depth, Distance, Direction (nawigacja), Duration, Decompresion (możliwe jednak, że zostało to
zrealizowane przed wejściem do wody).

Obserwator zanurzył się kilka minut przed całym zespołem i czekał na poziomie -14 m ze zgaszonym światłem.
Wpływając na poziom -14 m pierwszy był Instruktor, później Kursant 1 i dalej reszta (Kursant 2 i 3). Kursanci 1, 2 i 3
tworzyli zespół. Obserwator zgasił swoje światło i obserwował Kursantów. Widoczność była bardzo dobra. Kursant
2 założył na poręczówce jeden marker Cookie (na powierzchni ustalili między sobą, że na nurkowaniu będą kłaść
jeden marker na zespół). Kursant 1, który planowo miał wykonać jumpa, wyciągnął kołowrotek. W tym momencie
podpłynął Kursant 3 i dowiązał szpulkę jumpową, co wywołało zdziwienie Kursanta 1. Przez kamienną tamę
przeszedł pierwszy Instruktor, później Kursant 3 (rozwijał jumpa), następnie Kursant 1, Kursant 2 i Obserwator.
Instruktor i Kursanci zdeponowali butle na poręczówce zaraz za kamienną tamą w takiej kolejności, w jakiej przez
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nią przepłynęli, czyli najbliżej tamy Kursant 2, później Kursant 1, Kursant 3 i Instruktor. Butla stage Instruktora była
pozytywnie pływalna i mocno podnosiła poręczówkę do góry.

Komentarz:
Samo wykonanie jumpa jest nową procedurą, a kurs Intro to Cave nie obejmuje materiałowo żadnych
decyzji nawigacyjnych (ani skrzyżowań, ani jumps czy gaps), tylko poruszanie się wzdłuż liny głównej.
Dobre, bezbłędne postawienie jumpa z prawidłowym użyciem markerów, prawidłową pracą latarką,
prawidłową współpracą i pozycjonowaniem członków zespołu jest wbrew pozorom dość skomplikowaną
procedurą, jak najbardziej nadającą się na pierwsze nurkowanie szkoleniowe - jako główny i jedyny nowy
element szkoleniowy.
Również samo omówienie procedury wykonywania jumpów, protokołu linowego przy nawigacji,
omówienie plusów i minusów ze stosowania tzw. ‘team cookies’ jest często realizowane jako np. ½ dnia
szkoleniowego poświęconego na land drills - ćwiczenia tych procedur ’na sucho’.
Zaplanowany przez Instruktora i wykonywany scenariusz był drastycznie przeciążony zadaniami - jump,
stage, deponowanie stage, kolejne skrzyżowanie ’T’, poszukiwanie zaginionego nurka, transport
‘nieprzytomnego‘ nurka, następnie powtórka i dalsze ćwiczenia na płytszym poziomie.
Oznaki taskloadu (przeciążenia zadaniami) oraz braku wystarczającego/ zrozumiałego i zapamiętanego
omówienia widać wyraźnie już na etapie wykonywania jumpu przez kamienną tamę.
Marker założył Kursant 2 w sytuacji, gdy zaplanowane było poręczowanie przez Kursanta 1 – co jest już
samo w sobie błędem (znacznik powinna kłaść osoba poręczująca). W tym momencie niespodziewanie
i wbrew planowi pojawił się przy markerze Kursant 3, który zaczął poręczowanie.
Butla Instruktora – aluminiowy stage S80 – była pozytywnie pływalna, a więc musiała mieć max ok. 3040 barów. Była więc prawie pusta. Miejsce jej zdeponowania za kamienną tamą zostało niezbyt dobrze
dobrane - powinno to się odbyć blisko tie-offu, by zredukować przemieszczenie poręczówki. Zabieranie
praktycznie pustej butli do środowiska overhead jest również mało zrozumiałe (nawet jeśli nie było planu
jej wykorzystania).

Nurkowie dopłynęli do skrzyżowania ’T’ koło drewnianej tamy. Instruktor pokazał, że wpływa w prawo w kierunku
drewnianej tamy, gdzie Kursanci mieli go szukać. Obserwator płynący jako ostatni ze zgaszonym światłem minął
czekających Kursantów i ustawił się ok. 6 metrów w głąb kopalni, tak, aby obserwować przebieg ćwiczeń, nie
zakłócając ich. Kursant 1 założył marker Cookie (ze swoim oznaczeniem). Po Instruktora popłynął Kursant 2
(planowo miał popłynąć Kursant 3). Kursant 1 czekał z Kursantem 3 na skrzyżowaniu. Obserwator nie widział, który
konkretnie Kursant popłynął na poszukiwanie Instruktora. Wg relacji Obserwatora, na skrzyżowaniu ‘T’ była założona
strzałka kierunkowa, marker Cookie oraz zapalona latarka backupowa.

Komentarz:
Ponownie można zaobserwować diametralnie inny przebieg ćwiczeń niż zaplanowany. Działania były
również połączone ze sporym zamieszaniem, jeśli chodzi o szyk zespołu. Po położeniu jumpa, nurkiem
prowadzącym był Kursant 3. Przy napotkaniu skrzyżowania ’T’, wymuszającego decyzję nawigacyjną
oraz przy procedurze ‘team cookie’ to jego marker Cookie powinien znaleźć się na zastanym ’T’.
W przypadku, kiedy doszło do zmiany ćwiczącego, cały zespół powinien znajdować się po ‘właściwej’
stronie skrzyżowania ’T’ (tzn. po stronie wyjścia z kopalni). Wyłącznie Kursant poszukujący Instruktora
powinien był dopłynąć do ’T’ i je oznakować.
Założenie latarki backupowej na linie ma sens jedynie na końcu ćwiczenia - po powrocie z poszukiwań.
Może się bowiem zdarzyć, że odnaleziony nurek potrzebuje dodatkowego światła, co będzie oznaczało,
że zdeponowanie latarki w miejscu rozpoczęcia poszukiwań było wręcz błędne.
Przed nurkowaniem w dniu 3 października zabrakło wymaganej standardami oraz ’zdrowym rozsądkiem’
i logiką prawidłowej objętości i treści odprawy. Bazując na informacjach Kursanta 1, nie było odprawy
wyjaśniającej, jak wykonać poszczególne zaplanowane ćwiczenia (poszukiwanie zaginionego nurka,
holowanie ‘nieprzytomnego‘ nurka). Bazując na pomyłkach Kursantów podczas realizacji tego
nurkowania (zadania wykonywane przez poszczególnych członków zespołu nie zgadzały się kompletnie
z tymi przydzielonymi podczas odprawy), odprawa opisująca ogólny przebieg nurkowania oraz podział
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ról na poszczególnych członków zespołu prawdopodobnie nie była merytorycznie wystarczająca. Dobrze
przeprowadzone ‘land drills’ (procedury ’lost diver’, jumpu, nawigacji przez ’T’, prawidłowego
pozycjonowania zespołu w chwili podejmowania decyzji nawigacyjnych) byłyby bardzo pomocne
Kursantom w wykonaniu ćwiczenia, którego przebieg teoretycznie znali. Kursanci nie musieliby wówczas
‘wymyślić’ w trakcie ćwiczenia pod wodą, jak się takie ćwiczenie przeprowadza.
Zamiana osób ćwiczących również jest kolejną zmianą ustalonego planu. W przypadku braku szpulki
(ponieważ została np. zużyta na jump), Kursant 3 mógł poprosić Kursanta 2 o przekazanie mu tej
nadmiarowej – są do tego odpowiednie, czytelne znaki nurkowe.

Kursant 2 nie wypływał przez ok. 10 min i widoczność zaczynała spadać, bo z odnogi, gdzie schował się Instruktor,
zaczęło napływać mleko (zawiesina jasnych osadów mocno redukujących widoczność).

Komentarz:
Podczas późniejszych nurkowań dokumentacyjnych okazało się, że w istocie każde wpłynięcie w tą
boczną odnogę powoduje nieunikniony grawitacyjny wypływ chmury osadów, które szybko redukują
widoczność do praktycznie zera. Fakt ten musiał być wiadomy Instruktorowi, który znał bardzo dobrze
obiekt nurkowy. 2 tygodnie wcześniej, podczas identycznych ćwiczeń, prowadzonych w tym bocznym
korytarzyku (taki sam scenariusz), miało dojść do niezwykle podobnej sytuacji. Z uzyskanych przez
Autora informacji wynika, że nurek robiący to ćwiczenie jako pierwszy ’spanikował’ podczas tego
ćwiczenia (cokolwiek to znaczy), nie chciał już wejść do wody. Przekonano go jednak i następnego dnia
wykonał ćwiczenie, ‘przełamał się’.

Z relacji Obserwatora wynikało, że w tym momencie nie był on już w stanie ocenić, gdzie kto jest. Stracił kontakt
wzrokowy z Kursantami. Po chwili wyruszył do nich po omacku po poręczówce. Obserwator skierował się na
skrzyżowaniu do drewnianej tamy, za którą schował się Instruktor. Po drodze nikogo nie spotkał. Poręczówka była
nienaruszona, ale za drewnianą tamą (ok. 2-3 m) robiła się luźna. Dodatkowo, napotkał tam na ‘line trap’
z poręczówką niknącą między kamieniami.
Gdy Obserwator nie miał możliwości dalej przemieszczać się po lince, zawrócił do skrzyżowania ’T’. Nikogo tam nie
zastał, więc wrócił znowu do drewnianej tamy. Widoczność była już zerowa, Obserwator nie widział komputera,
własnej lampy i poręczówki. Wpłynął mały kawałek za tamę i zawrócił do skrzyżowania. Na skrzyżowaniu nie widział
i nie czuł latarki, nie czuł markera Cookie, chyba wyczuł marker Arrow. Nie widział żadnych świateł. Zaczął kierować
się do wyjścia.
Poręczówka zrobiła się luźna, przez chwilę stracił z nią kontakt. Obserwator stracił orientację, nie mógł odczytać
kompasu w komputerze (zerowa widoczność). Odnalazł w końcu poręczówkę i dopłynął do stejdży. Poręczówka była
z jakiegoś powodu poplątana, ale udało mu się minąć stejdże, czuł też, jakby kogoś dotykał. Przepłynął jeszcze
kawałek, licząc na dopłynięcie w strefę bez zmącenia. Po chwili zauważył Kursanta 1. Kursant 1 był odwrócony
twarzą w głąb kopalni. Nurkowie przebywali cały czas w korytarzu, nie dopłynęli jeszcze do kamiennej tamy, przez
którą przechodzi się do szybu. Obserwator pokazał znak, żeby Kursant 1 został i sam wrócił w głąb korytarza.
Spotkał Kursanta 2, który wypływał w stronę wyjścia. Wszyscy razem (Obserwator, Kursant 1 i Kursant 2) popłynęli
do kamiennej tamy, gdzie jeszcze była dobra widoczność.

Z kolei z relacji Kursanta 1 wynikało, że w czasie, gdy z bocznego korytarzyka, w który wpłynął Kursant 2 celem
poszukiwaniu Instruktora, zaczęło wydobywać się mleko, Kursant 1 z Kursantem 3 złapali się poręczówki. Kursant 3
nerwowo trzymał poręczówkę, a drugą ręką szukał ręki Kursanta 1 na poręczówce. Trzymali się jej ’ręka w rękę’
i czekali. Widoczność momentalnie spadła do zera. W pewnym momencie z odnogi, gdzie schował się Instruktor,
wypłynął Kursant 2, ale bez Instruktora. Zaczął się kierować do wyjścia w kierunku kamiennej tamy. Doszło do
rozdzielenia się Kursanta 1 i Kursanta 3. Kursant 1 stracił także z oczu Obserwatora. Kursant 1 wpłynął w korytarz
w kierunku kamiennej tamy - płynął tyłem do kierunku wyjścia, oddalając się od fali mleka wydobywającego się
z korytarza, gdzie schował się Instruktor. Kursant 1 nie wziął swojego markera Cookie ze skrzyżowania, bo
w pierwszym momencie nie zakładał odwrotu, skoro nie było Instruktora. Później nie wziął już swojego markera. Od
momentu, gdy z bocznego korytarzyka wypłynął Kursant 2, Kursant 1 nie widział już Kursanta 3.
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Komentarz:
Przedstawione wyżej relacje zostały zebrane krótko po zdarzeniu, natomiast są to opisy samych
uczestników nurkowania. Mogą być one nie do końca spójne bądź pomijać fragmenty zdarzeń. Ustalenie
w 100% ścisłego przebiegu zdarzeń prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe.

Kursanta 1 dogoniła fala mleka i widoczność spadła prawie do zera. W tym momencie Obserwator znajdował się
najdalej od kamiennej tamy w głębi kopalni. Był to ostatni moment, kiedy Kursant 1 widział Obserwatora, do momentu
ponownego spotkania przy kamiennej tamie. Wówczas z głębi kopalni wyłonił się Instruktor i pokazał Kursantowi 1
znak braku gazu. Kursant 1 się tego spodziewał, bo takie ćwiczenia były przewidziane. Podał gaz i przez chwilę,
trzymając Instruktora za łokieć, wycofywali się razem w kierunku wyjścia – Kursant 1 tyłem do kamiennej tamy,
Instruktor przodem do Kursanta 1 i do tej tamy. Trwało to ok. 5-10 sekund.

Komentarz:
Dzielenie się gazem oraz poruszanie po poręczówce w układzie, kiedy jedna z osób porusza się tyłem,
jest skrajnie nieefektywne. Teoretycznie, biorca powinien zostać ustabilizowany jako numer 1 (z przodu w kierunku do wyjścia), a dawca jako numer 2 (z tyłu), z uwolnionym długim wężem (co w konfiguracji
Kursanta 1 – w twinie – było bardzo szybkie i łatwe).

W pewnym momencie Instruktor wrócił na swój automat oddechowy, ale bez sygnalizowania zakończenia ćwiczenia
i oddania automatu Kursantowi 1 (automat został odrzucony w kierunku podłoża). Kursant 1 stracił kontakt
z Instruktorem, zarówno fizyczny, jak i wzrokowy. Było to zastanawiające dla Kursanta 1, ponieważ nie było żadnej
komunikacji o końcu ćwiczenia.
Obserwator był wówczas najdalej od kamiennej tamy (w głębi kopalni) i istnieje duże prawdopodobieństwo, że
próbował wpływać za drewnianą tamę. Pozycja Kursanta 3 w tym momencie była nieznana.
Kursant 1 chwycił poręczówkę i zwinął luźny wąż, na którym płynął Instruktor w trakcie ćwiczenia braku gazu. Kursant
1 podjął decyzję, że wraca po poręczówce w kierunku wyjścia, do lepszej widoczności. Kursant 1 minął zdeponowaną
na początku nurkowania butlę Instruktora, potem butlę Kursanta 3 i natrafił na swoją, którą podjął. Następnie Kursant
1 natrafił na Kursanta 2, który walczył z dopięciem swojej butli depozytowej. Kursant 1 przepłynął nad nim i skierował
się do kamiennej tamy, gdzie widoczność była jeszcze przyzwoita. Kursant 1 odwrócił się i czekał na resztę, powoli
cofając się do kamiennej tamy przed napływającą falą mleka.
W pewnym momencie przypłynął Obserwator, który również się odwrócił i razem chwilę czekali. Obserwator
wypływając również prawdopodobnie mijał Kursanta 2, walczącego ze swoją butlą boczną.

Komentarz:
Znając kolejność zdeponowanych butli, Kursant 2, po wypłynięciu z bocznego korytarza, musiał
wyprzedzić/ ominąć zespół i popłynąć bezpośrednio do swojego depozytu. Jest to kolejna
nieskomunikowana zmiana szyku w zespole.

Obserwator i Kursant 1 przepłynęli kamienną tamę w kierunku wyjścia i czekali. Na chwilę pojawił się obok nich
nieświadomy sytuacji Nurek T, który później udał się samodzielnie na poziom – 6 m.
Po ok. 10 min pojawił się Kursant 2 - szacunkowo ok. 20 minut spędził on na wpięciu butli bocznej. Możliwe, że w grę
wchodziło również np. dodatkowe zaplątanie w poręczówkę bądź inny problem. Wówczas Obserwator wziął stejdża
i kołowrotek od Kursanta 2 i wpłynął ponownie za tamę kamienną (w głąb kopalni) szukać Instruktora i Kursanta 3.
Obserwator dopłynął do skrzyżowania, gdzie miał zaginąć Instruktor, ale nikogo nie napotkał, więc wrócił. Obserwator
kilka razy wpływał w głąb kopalni na poszukiwania, ale przy zerowej widoczności, natykając się na ściany i kamienie,
nie był w stanie prowadzić linki z kołowrotka.
Po paru próbach Obserwator wrócił przez kamienną tamę do czekających Kursanta 1 i Kursanta 2. Jump przez tamę
był cały czas nienaruszony. Obserwator zdeponował stejdża Kursanta 2 na skrzyżowaniu przed kamienną tamą, od
strony szybu. W sumie oczekiwanie na Instruktora i Kursanta 3 trwało ok. 40 minut. Obserwator, Kursant 1 i Kursant
2 rozpoczęli wynurzenie w 84 minucie, odbywając ok. 25 minut dekompresji (dekompresja nie była planowana
podczas nurkowania, więc nurkowie nie mieli ze sobą gazów dekompresyjnych). Wynurzenie nastąpiło w 104
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minucie wg logów Kursanta 1, a w 119 minucie wg logów Obserwatora. Uczestnicy nurkowania ok. godz. 13:50
wywołali przez radio obsługę kopalni i poprosili o zawiadomienie służb ratunkowych, wobec braku kontaktu
z Instruktorem i Kursantem 3. Służby ratunkowe zostały wezwane niezwłocznie.

Komentarz:
Powtarzające się próby poszukiwań, problemy z obsługą podstaw sprzętowych (wpięcie butli bocznej)
i panujący chaos świadczą o poziomie stresu uczestników, całkowitym rozbiciu zespołu na pojedyncze
osoby oraz zaniku ścieżki dowodzenia (Instruktor/ Kursanci) W warunkach panujących w korytarzu zerowa widoczność, luźna poręczówka - decyzja o wycofaniu się do bezpiecznego obszaru z resztkami
widoczności była mimo wszystko słuszna.
Z perspektywy czasu i dystansu wobec danej sytuacji bardzo łatwo jest oceniać i sugerować lepsze
rozwiązania. W tym momencie warto zaznaczyć – jedynie mając na uwadze wartość dydaktyczną niepotrzebne oczekiwanie Kursanta 1 oraz Kursanta 2 przy kamiennej tamie. Szczególnie w momencie
spotkania Nurka T można było bez problemów odesłać nurków (Kursantów) na powierzchnię – odległą
o 35 m korytarza i 14 m szybu, w celu przekazaniu na powierzchnię informacji o problemie. Nie da się
stwierdzić, czy w tej konkretnej sytuacji cokolwiek by to zmieniło w kwestii możliwości udzielenia
skutecznej pomocy. Niemniej generalnie wczesne powiadomienie wsparcia powierzchniowego
o potencjalnym problemie daje więcej czasu na organizację gazów/ logistyki/ wsparcia.

Kursant 2 po wynurzeniu miał na płetwach sporą ilość żółtej/ zielonej poręczówki (używanej przez niego do
poszukiwania zaginionego Instruktora). Nie powiedział jednoznacznie, czy się wycinał z tej poręczówki, czy też ją
zerwał.
Nurkowie po wyjściu z wody na platformę zgromadzili butle na depozyty, wieszając je na linie w szybie. Obserwator
po około 15 minutach wrócił na poziom -14 m i zauważył, że przy skrzyżowaniu przed kamienną tamą nie było
stejdża, którego tam pozostawił. Wpłynął za kamienną tamę. Widoczność była już bardzo zła, nawet na wejściu.
Poręczówka przez tamę (jump) była nadal stabilna, ale dalej luźna i nie pozwalała na poszukiwania. Obserwator
wynurzył się.
Kursant 2 po odpoczynku postanowił zanurkować i zostawić przy kamiennej tamie dodatkowe butle z powietrzem
jako depozyty. W tym czasie szybem została spuszczona dodatkowa butla z powietrzem, przywieziona przez
strażaków. Ze względu na małą ilość powietrza w twinsecie Kursanta 2, Kursant 1 pożyczył mu swój twinset, w którym
było około 60 barów powietrza. Kursant 2 miał dopłynąć do granicy widoczności i nie wpływać w mąt. Kursant 2 wziął
ze sobą cztery butle stage albo więcej, wśród których była butla z tlenem. Kursant 2 nie wypłynął już na powierzchnię.
Obserwator wszedł do wody kolejny raz (z jego profili wynika, że wchodził tego dnia do wody cztery razy, czasy
kolejno 119, 16,19 i 30 minut). Na platformie nad wodą przetoczono mu do twinsetu powietrze z butli strażackich.
Podczas kolejnego nurkowania napotkał na skrzyżowaniu przed kamienną tamą dwa stejdże, które zidentyfikował
jako te, które wziął Kursant 2, płynąc z depozytami. Obserwator dołożył depozyt z butli strażackiej. Przepłynął
kamienną tamę, ale widoczność była już wszędzie zerowa, nie było widać lampy, komputera ani poręczówki.
Obserwator zdecydował się na powrót, wcześniej dłuższą chwilę nasłuchując dźwięków, uderzając latarką w butle
w oczekiwaniu na odpowiedź. Nie był jednak w stanie umieścić w czasie niektórych zaobserwowanych szczegółów.
Nie był w stanie przypomnieć sobie rozkładu czasowego zdarzeń (minuty), a przez dużą część nurkowania nie mógł
z powodu złej widoczności odczytać wskazań komputera oraz manometru.
Kursant 3 i Instruktor również nie wypłynęli na powierzchnię.

3.2 Część druga – akcja poszukiwawcza
W dniach 4-5 października, w trakcie czterech nurkowań, ciała naszych kolegów zostały wydobyte na powierzchnię.
Na podstawie obserwacji, nagrań z miejsca wypadku, obserwacji podczas dodatkowego nurkowania w dniu 20
października (z idealną widocznością) oraz wielu godzin spędzonych na analizie wydarzeń, udało się zestawić
przedstawiony poniżej obraz sytuacji.
W trakcie akcji poszukiwawczej warunki nie pozwalały na sporządzenie precyzyjnejej dokumentacji (widoczność 0,51 m, spadająca do zera po podniesieniu osadów). Duża ilość luźnych poręczówek wymuszała pocięcie sporej ich
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części, by można było bezpiecznie pracować. Ścisły stan oporęczowania tuż po wypadku nie jest możliwy do
odtworzenia.

Mapka poglądowa korytarza na poziomie -14 m w trakcie akcji poszukiwawczej - rekonstrukcja. Autor- W. Hoffmann
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Legenda oraz opis słowny:

Nurkowie

In. – Instruktor
Został odnaleziony na plecach, leżał na spągu z minimalnie negatywną pływalnością. Tylko jedna płetwa na nodze,
druga (litera D) leżała kawałek dalej wraz z rockbootsem (trampek) w środku. Buty bardzo słabo trzymały się na
stopach - druga płetwa została zsunięta praktycznie bez wysiłku. Brak kasku na głowie - został on zlokalizowany
przed drewnianą tamą (litera C). Maska - ściągnięta, na szyi. W momencie odnalezienia trzymał w zaciśniętej prawej
dłoni żółtą poręczówkę. Najprawdopodobniej w tą samą żółtą poręczówkę była wplątana butla nr 2 i butla nr 3. Butla
nr 2 była wpięta jednopunktowo - górnym karabinkiem w Instruktora. Argonówka Instruktora (używana standardowo
do inflacji suchego skafandra) była poluzowana i wisiała prawie na jego klatce piersiowej. Wizualny odczyt profilu
nurkowego z komputera na ręce Instruktora wskazywał na to, że przez 4-5 godzin jego głębokość mogła się zmieniać.
Z uwagi na niską rozdzielczość profilu (bardzo długi czas zanurzenia) jest to bardzo szacunkowy odczyt. Jest
natomiast bardzo prawdopodobne, że przez ten czas Instruktor poruszał się/ zmieniał głębokość. Instruktor miał
wpięte na pigtailu w gumkę na piersi białe strzałki i ciasteczka (tymczasowe wpięcie). Lewa gumka od mocowania
butli SM - wypięta i luźna. Prawa - wpięta w prawy D-ring piersiowy. Na D-ringu tylnym znajdował się safety spool
z pomarańczową linką oraz 2 x stage loop. Narzędzie tnące było na swoim miejscu (Eezycut na przedramieniu).
2 – Kursant 2
Leżał przyklejony do sufitu, twarzą do góry – w miejscu, gdzie najprawdopodobniej znajdowała się poduszka
powietrzna. Skrzydło napompowane, puste butle. Rozpięty, wiszący pas kroczny. Rozpięty pas brzuszny. Manometr
odpięty – wiszący. Inflator nie dodawał gazu do worka, butle były puste. Latarka główna na kablu wisiała po lewej
stronie nurka. Latarka backupowa wyjęta z prawej kieszeni - wisząca, wciąż wpięta w jej gumkę. Wypięta inflacja
suchego skafandra. Długi wąż w nieładzie, splątany. Brak maski na twarzy (leżała na spągu – litera K, neoprenowy
pasek), brak kasku (leżał na spągu - niebieski, litera A). Automat backupowy - gumka na szyi.
3 – Kursant 3
Leżał przyklejony do sufitu, twarzą do góry w miejscu, w którym tworzy się poduszka powietrzna. Skrzydło
napompowane. Maska - ściągnięta, na szyi. Brak kasku (kask – czarny, zlokalizowany blisko drewnianej tamy – litera
B). Poza tym brak wiszącego sprzętu dodatkowego, w tym butli. Obie gumki mocujące butle SM wypięte i wiszące
luźno.

Butle

Wszystkie butle, bez prób pomiaru ciśnienia innego niż na podstawie pływalności i wskazań manometrów, zostały
przekazane policji i prokuraturze do analizy. Dokładne dane o ilości gazu oraz jego składzie/ obecności
zanieczyszczeń nie są na ten moment dostępne.

1 - Butla stage, czerwony wąż, napis 21, napis ‘początek imienia Kursant 3’. Pierwotnie butla zdeponowana przez
Kursanta 3 na poręczówce, tam też odnaleziona.
2 – Butla z zieloną naklejką Nitrox, żółty wąż od AO, zaplątana w żółtą poręczówkę. Wpięta w Instruktora - jak stage,
nie jak SM (za pomocą stage loopa). Opis ‘ksywa Nurka T’. Żółty wąż, przeźroczysty ustnik od 2 stopnia automatu
oddechowego. Butla używana przez Nurka T podczas jego nurkowania solo, po tym nurkowaniu zostało w niej ok.
70 barów. Została zabrana pod wodę przez Kursanta 2, kiedy wracał on z powierzchni donieść depozyty.
3 – Butla z opisem ‘ksywa Nurka T’, Oxygen, zaplątana w żółtą poręczówkę oraz Instruktora. Karabinki – w nic nie
wpięte. Czarny AO, wąż zawiązany w supeł na niebieskiej opasce Deluxe. Butla tlenowa - manometr wskazywał 0.
Butla używana przez Nurka T podczas jego nurkowania solo, została zabrana pod wodę przez Kursanta 2, kiedy
wracał on z powierzchni donieść depozyty.
4 – Butla bez automatu oddechowego. Butla z silvertape na denku, pojedyncza opaska Deluxe z czerwonym
wykończeniem. Konfiguracja SM, najprawdopodobniej butla lewa (przesunięte mocowanie - trochę z tyłu (20-30°),
porównując ze standardowym położeniem dolnego mocowania butli lewej. Najprawdopodobniej lewa butla SM
Instruktora bądź Kursanta 3.
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5 - Butla bez automatu oddechowego. Butla SM z naklejkami 21 oraz ADD. Manometr od AO z długim czerwonym
wężem był wciąż pod gumą tej butli, mimo odkręconego automatu oddechowego. Lewa butla sidemount Kursanta 3
bądź Instruktora.
6 - Butla bez automatu oddechowego. Butla SM. Prawa butla sidemount Kursanta 3 bądź Instruktora.
7 - Butla z przykręconym AO - DS4? Stage z uprzężą DIR (wąskie opaski z gumy, sznurek), zielony manometr,
niebieski wąż AO wiszący (rozklarowany). Na stage’u imię Kursanta 2. Butla zabrana pod wodę przez Kursanta 2
podczas pierwszego wejścia do wody, zdeponowana przed tamą podczas odwrotu Obserwatora, Kursanta 1 oraz
Kursanta 2. Wg relacji Obserwatora ta butla zniknęła, kiedy ponownie wrócił na poszukiwania.
8 - Butla bez automatu oddechowego. Stage na stage loop, czerwone wykończenia kilku gum Deluxe (materiałowe),
napis (niewidoczne)...ACHU. Najprawdopodobniej był to stage zabrany przez Instruktora i zdeponowany na
poręczówce. Z relacji wynika, że w chwili wejścia do wody było tam zaledwie ok. 50 barów.
9 - Butla S80 - prawa butla SM, sklarowana ‘na szybko’ (automat owinięty dookoła butli i wpięty w dolne mocowanie
butli). Prawa butla Instruktora bądź Kursanta 3.
10 - Butla S80 - stage, zielone bungee. Automat TEK3. Naklejka na butli 21. Najprawdopodobniej automat
oddechowy Kursanta 1, przekręcony na inną dostępną butlę stage i zabrany przez Kursanta 2 podczas ponownego
wejścia pod wodę.
11 - Butla strażacka. Zabrana przez Obserwatora po przybyciu na miejsce straży pożarnej - zostawił ją na
skrzyżowaniu ’T’, utworzonym przez położenie jumpa. Automat oddechowy na miejscu, pełna.

Przedmioty

A - Kask niebieski, używany przez Kursanta 2
B - Kask czarny, używany przez Kursanta 3
C - Kask czerwony, używany przez Instruktora
D - Płetwa różowa z rockbootsem, Instruktora
E - Szpulki żólta i pomarańczowa obok siebie, pełne
F - Kłąb białej poręczówki
G - Automat oddechowy, zielona osłona manometru, żółty wąż AO, czarny inflatorowy. Automat od butli stage
H - Obok siebie 3 automaty oddechowe: AO z czarnym wężem do prawej butli sidemount, 2 x AO z długim
czerwonym/ różowym wężem do lewej butli sidemount. Całość splątana z żółtą poręczówką. Jeden z manometrów
automatu z długim czerwonym wężem był wciąż pod gumą butli nr 5. Obok leżał przedmiot przypominający latarkę,
raczej główną – podpisany imieniem Kursanta 3.
I - Pusta szpulka z resztką żółtej linki
J - Pigtail z markerami (pomarańczowe)
K - Maska z neoprenowym paskiem
L - Doubleender- dopięta nim żółta poręczówka. Skomplikowany układ przedstawiony na poniższym zdjęciu.
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M - Latarka naręczna, 4 diody z goodmanem. Zawinięty na niej kawałek żółtej linki (ucięty). Najprawdopodobniej
latarka główna Instruktora
N - Wetnotes Instruktora
O - Pigtail z markerami
P - Kołowrotek Yellowdiving, żółta linka. Połączony – poręczowanie z wnętrza kopalni do tamy kamiennej
R - Jump, podłączony, żółta linka

Oporęczowanie i stan korytarza
Dokładny stan oporęczowania jest trudny do idealnego odtworzenia – z uwagi na brak widoczności i dużą ilość
luźnych poręczówek musiały one zostać pocięte, by akcja wydobycia była możliwa.

Mainline 3 mm biegnący od szybu (kolor żółty na mapce) do dużej Sali po prawej stronie – nienaruszony. Do niego
za strzałką została połączona żółta poręczówka ze szpulki, tworząc ’T’ i jumpa (kolor zielony na mapce),
dowiązanego do białej poręczówki (stałej), która biegła w korytarzu (kolor czarny).
Jump był nienaruszony, solidny.

Biała poręczówka na odcinku od drewnianej belki (koniec jumpa – tam zaczynało się stałe oporęczowanie) na pewno
była uszkodzona w minimum jednym miejscu. Prawdopodobnie kłąb białej poręczówki opisany literą F to jej fragment
- została ona urwana/ uszkodzona/ pocięta – nie da się tego ustalić.
Od skrzyżowania ’T’ przy drewnianej tamie, obecnego w momencie wpływania zespołu kursowego do korytarza,
biała poręczówka aż do końca korytarza była nienaruszona.

Najbardziej skomplikowanie wyglądał układ poręczówek w bocznym korytarzyku - za drewnianą tamą. Stałe
skrzyżowanie ’T’ obecne przed drewnianą tamą zostało uszkodzone (możliwe, że w trakcie akcji poszukiwawczej).
Pod sufitem w tym miejscu była przyklejona dodatnie pływalna strzałka, możliwe, że z tego skrzyżowania.
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Stała poręczówka - biała (również czarny kolor na rysunku) – prowadziła przez drewnianą tamę do drabiny na końcu
korytarzyka, a następnie ‘wracała’ przez drewnianą tamę w kierunku skrzyżowania ’T’. Wyglądało to tak, jakby
została wyciągnięta z wnętrza korytarzyka wraz z wypływającym nurkiem.
Dodatkowo do drabiny została zamocowana doubleenderem żółta poręczówka. Prawdopodobnie była to linka użyta
oryginalnie przez Kursanta 2 do poszukiwań Instruktora w trakcie ćwiczenia poszukiwania ’zaginionego nurka’.
W czasie akcji poszukiwawczej prowadziła przez tamę drewnianą i kończyła się w okolicy skrzyżowania ’T’. Bardzo
możliwe, że była to linka ze szpulki oznaczonej literą I. Prawdopodobnie poręczówka ta została pocięta również
w trakcie akcji poszukiwawczej.

Tama drewniana – zdjęcie archiwalne, źródło - film na YT

Górna deska spadła, prawdopodobnie po siłowym naruszeniu przez jednego z nurków. Widać zastabilizowaną
białą poręczówkę oraz niezastabilizowaną żółtą. Zdjęcie z 20 października, K. Starnawski

Nie zauważono żadnych innych zmian w obudowie i spoistości korytarza - zawałów czy innych uszkodzeń/ zmian.
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Poduszka powietrzna
W trakcie nurkowania dokumentacyjnego w dniu 20 października już po kilku minutach obecności dwóch nurków
w korytarzu zaczęła się tworzyć poduszka powietrzna, pozwalająca już na tym etapie na wynurzenie głowy z wody.

Poduszka powietrzna po włożeniu głowy z kamerką na kasku - K. Starnawski. Po lewej dłoń nurka - ratownika w niebieskiej rękawicy.

Poduszka nie istniała w momencie wpłynięcia do korytarza - utworzyła się dopiero przy dostarczaniu wydychanego
gazu do środka, który pęknięciem powoli uciekał i opróżniał poduszkę.
Całkowity rozmiar poduszki w obszarze umożliwiającym włożenie do niej głowy został oszacowany na ok. 2,5-3 m x
1-1,5 m. Tworzy się ona na kieszonce w suficie korytarza. Całkowity wymiar mógł być większy z uwagi na
nieregularny kształt.

Poduszka powietrzna przed włożeniem do niej głowy z kamerką na kasku - K. Starnawski
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3.3 Część druga – analiza i wnioski na bazie wyników akcji poszukiwawczej
Ustalenie dokładnego przebiegu zdarzeń nie jest możliwe i w dużym stopniu opiera się na przypuszczeniach. Mimo
wszystko poniżej przedstawiony scenariusz jest jednym z możliwych przebiegów zdarzenia. Autor nakreślił też
niektóre opcje alternatywne. Jak było naprawdę – tego prawdopodobne nie dowiemy się już nigdy. Bazując na wielu
godzinach rozważania alternatywnych scenariuszy, scenariusz bliski do tego nakreślonego poniżej wydaje się być
najbardziej spójny z sytuacją zastaną na miejscu.

Poszukiwania za tamą
Początek tragicznych zdarzeń rozpoczął się zmianą planu poszukiwań, gdy w boczny korytarzyk za drewnianą tamą
wpłynął Kursant 2 zamiast – jak zaplanowano - Kursanta 3. Czy było to spowodowane jego odmową z uwagi na
stres/ gorsze samopoczucie, czy też nastąpiła zwykła pomyłka - tego się nie dowiemy.
Długi czas pobytu za drewnianą tamą (ok. 10 min) świadczy o problemach w środku. Nie jest to zaskakujące - Kursant
2 musiał wykonywać ćwiczenie w praktycznie zerowej widoczności. Nie wiadomo, czy to w tym momencie użyta
i dopięta doubleenderem do drabiny została żółta szpulka z poręczówką (litera L), ale jest to prawdopodobne. Brak
doubleendera do zatrzymania rozwijania się linki mógł spowodować, że po odnalezieniu Instruktora i zastabilizowaniu
szpulki (choćby przez wciśnięcie jej w osady na spągu) i rozpoczęciu próby transportu, żółta linka obluzowała się,
rozwijając się i doprowadzając do zaplątania się Kursanta 2. W trakcie wychodzenia nurków z korytarza (wg relacji
świadków - najpierw wypłynął Kursant 2, a potem Instruktor) prawdopodobnie punkty stabilizacji białej poręczówki
zostały również zniszczone (bądź linka przecięta) i biała poręczówka została ‘wypluta’ w kierunku skrzyżowania ’T’.
Istnieje również możliwość, że poręczówki nie zostały zniszczone już w tym momencie, tylko pozostawione na
miejscu w kiepskim stanie (luźne) i zniszczone w momencie, kiedy czekający Kursant 3 w zerowej widoczności
stwierdził, że jest to jego kolej na poszukiwania. Przeciwko takiej opcji przemawia duża ilość żółtej poręczówki na
płetwie Kursanta 2 po wynurzeniu się - jedynym miejscem, gdzie na tym etapie używana była linka tego koloru, były
poszukiwania w środku korytarzyka. Stąd najbardziej prawdopodobne jest, że Kursant 2 zaplątał się w nią w środku,
wycinał się i wypłynął w takim stanie psychicznym, że skierował się bezpośrednio do wyjścia. Mógł on nie wiedzieć,
czy Instruktor wypłynął zza drewnianej tamy.

Uszkodzona deska w drewnianej tamie
Górna deska, która spadła, zamyka obie poręczówki – żółtą i białą. Drewniane elementy w zalanych kopalniach
często nie wymagają dużej siły do demontażu - w tym przypadku nieostrożne przejście/ uderzenie butlami plecowymi
mogło być wystarczające, by poruszyć/ zrzucić górną deskę. Układ poręczówek wskazuje, że Kursant 2 używający
konfiguracji plecowej mógł obluzować deskę, przepływając pod jej spodem (uderzenie butlami od dołu). Deska
spadła na wywlekaną z nurkiem żółtą poręczówkę. Drugą możliwością jest spadnięcie deski przy przejściu
Instruktora.
Hipoteza o powrocie Instruktora za drewnianą tamę, tym razem z Kursantem 3, jest mało prawdopodobna. Wiedza
o problemach Kursanta 2 za tamą, panującej tam całkowicie zerowej widoczności, a nadto całkowita nieznajomość
szyku zespołu, rozpoczęcie ćwiczenia OOG z Kursantem 1 i jego nagłe zakończenie – składa się na to, że
prawdopodobieństwo ponownego ćwiczenia z kolejną osobą, bez debriefingu (planowanego na powierzchni między
ćwiczeniami) – jest niewielkie, ale niewykluczone.

Prawdopodobny początek problemu
Jest pewnym, że któryś z nurków doświadczył problemu, który uniemożliwił mu wypłynięcie z korytarza. Teoretycznie
w grę wchodzi zarówno możliwość, że problem miał Kursant 3, ale też problem mógł mieć Instruktor. Na podstawie
obserwacji takich jak: zaporęczowana kołowrotkiem (litera P) droga od skrzyżowania przy tamie drewnianej do tamy
kamiennej, butla nr 9 (prawa butla SM) zdeponowana najprawdopodobniej przez Instruktora, brak wpiętych
jakichkolwiek butli w Kursanta 3, brak sprzętu dodatkowego u Kursanta 3 i całość obrazu – można postawić tezę, że
najprawdopodobniej problem miał Kursant 3. Czy był to silny stres prowadzący do ataku paniki czynnej, biernej albo
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połączenia ich obu bądź problem zdrowotny (udar mózgu? atak serca?) – tego się już nie dowiemy. Ostatnim
potwierdzonym momentem, kiedy widziano Kursanta 3, jest moment wypłynięcia Kursanta 2 z bocznego
odgałęzienia (wynika to z relacji Kursanta 1).
Jak wynika z relacji Kursanta 1, po powrocie Kursanta 2 zza drewnianej tamy i utracie widoczności wskutek napływu
zmąconej wody, Kursant 1 i Kursant 3 stracili kontakt dotykowy. Kursant 1 zaczął wypływać z kopalni, a po chwili
dogonił go Instruktor i rozpoczął ćwiczenie OOG. W tym czasie Obserwator pływał w okolicy tamy drewnianej
i podejmował próby wpłynięcia za nią – nikogo jednak nie znalazł. Zgubił poręczówkę, czuł, jakby kogoś mijał,
a następnie wypłynął z korytarza. Pytanie zasadnicze brzmi – gdzie był w tym czasie Kursant 3 i co robił?
W pewnym momencie Kursant 3 został sam w zerowej widoczności w korytarzu. Możliwe, że poziom stresu
zwiększała myśl, że za chwilę to on będzie musiał wpływać za drewnianą tamę (powtórka ćwiczenia), choć samych
elementów stresogennych na tym nurkowaniu była już i tak ogromna ilość. Czy wtedy uaktywnił się jego problem?
Czy chciał wypłynąć z kopalni, natomiast popłynął w złym kierunku – do tamy drewnianej, a nawet w głąb kopalni,
co mogło ułatwić zerowe przestrzeganie procedur pokonywania nawigacji na tym nurkowaniu?
Możliwe, że w momencie wystąpienia problemu (panika/ zdrowie) po prostu popłynął do góry, trafiając do poduszki
powietrznej (która z pewnością była obecna, biorąc pod uwagę kilka-kilkanaście minut przebywania 4-5 osób
w korytarzu i wydychania przez nich gazu).
Zastanawiające jest gwałtowne przerwanie ćwiczenia OOG przez Instruktora. Możliwe, że w tym momencie
rozpoznał, że ćwiczył z Kursantem 1 (a poszukiwał innego Kursanta, bądź zdał sobie sprawę, że skoro ćwiczy
z Kursantem 1, to Kursant 3 został z tyłu) bądź w poprawiającej się widoczności zobaczył, że nie widzi przed
Kursantem 1 Kursanta 3 i wrócił, by go szukać.
Jest to etap, gdzie scenariuszy można nakreślić co najmniej kilka – jak np. taki, w którym Kursant 3 wpłynął do
korytarzyka i został później odnaleziony przez Instruktora bądź Instruktor rozpoczął kolejne ćwiczenia z Kursantem
3. Te scenariusze są jednak w ocenie Autora mniej prawdopodobne.
Przy wysokości korytarza 2,5-3 m (kieszonka w suficie) nie jest wykluczone, że inni nurkowie mogli mijać wiszącego
pod sufitem Kursanta 3, przepływając pod nim (trzymając się przy zerowej widoczności poręczówki na spągu).

Poduszka powietrzna
Niezależnie od momentu wystąpienia problemu, jest praktycznie pewne, że kluczowym miejscem rozgrywania się
całości dramatu była tymczasowa tworząca się tu poduszka powietrzna. Długotrwałe przebywanie nurków
w poduszce powietrznej jest wskazywane m.in. przez:
 maski na szyjach nurków – to najwygodniejszy i najszybszy sposób, by zdjąć maskę na powierzchni, bez
ryzyka jej zgubienia;
 zdjęte i odrzucone kaski, oznaczone literami C i B. Dzięki zdjęciu kasków nurkowie mogli mieć usta wyżej
nad wodą i wygodniej poruszać się/ komunikować w tej ograniczonej przestrzeni (Dokładna końcowa
lokalizacja kasków jest prawdopodobnie efektem machania płetwami i przemieszczenia się prawie
neutralnych kasków pod wpływem ruchu wody. Jest też możliwe, że na początku nurkowie przebywali
w mniejszej kieszonce pod stropem, zlokalizowanej bliżej drewnianej tamy);
 dużo osadów na górnej części kapturów - co wskazuje na wielokrotne ocieranie się o sufit kapturami.
Kursant 3 oraz Instruktor znaleźli się w poduszce powietrznej i wygląda na to, że spędzili tam razem dłuższy czas –
minimum 50-60 minut (od zakończenia przez Instruktora ćwiczenia OOG do powrotu grupy nurków spod tamy
kamiennej na powierzchnię), do momentu, gdy podebrany przez Instruktora został depozyt (butla nr 7), znajdujący
się przy skrzyżowaniu przed kamienną tamą. Oczywiście, część tego czasu mogła być też spędzona np. na
lokalizowaniu Kursanta 3.
Może to wskazywać na próby wspólnego powrotu Instruktora i Kursanta 3 - uspokajanie nurka w panice, zachęcanie
do wejścia pod wodę. W przypadku, gdy problemem Kursanta 3 była bierna panika, oznaczało to jego ’zamrożenie’.
Możliwe, że każda próba zanurzenia Kursanta 3 pod wodę wiązała się z jego gwałtownym oporem. Istnieje też
możliwość, że Kursant 3 z uwagi na problem zdrowotny wymagał asysty na powierzchni i np. dopiero po zdjęciu jego
sprzętu udało się go bezpiecznie ustabilizować.
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‘Znikający’ depozyt, doporęczowanie się do jumpa, butla nr 9
Po ok. 140 minutach po pierwotnym zanurzeniu Obserwator wrócił na ponowne poszukiwania i stwierdził, że brak
jest butli nr 7, zdeponowanej przy tamie. Oznacza to, że Instruktor popłynął do tamy kamiennej w momencie, kiedy
nie było tam akurat nikogo i ją podebrał. Butla nr 7 została następnie odnaleziona nieopodal Kursanta 3.
Kolejne opisywane zdarzenia nie są możliwe do jednoznacznego umieszczenia ich w czasie – i mogły równie dobrze
odbyć się w innej kolejności.
Podejmując stage’a Instruktor prawdopodobnie jeszcze nie wiedział, że spędzi dłuższy czas w poduszce powietrznej.
Możliwe, że wykonał podmianę/ rotację butli - zdeponował pustawą prawą butlę sidemount (butla nr 9), a zabrał
pełnego stage’a (butla nr 7). Możliwe, że był to nawet zamierzony znak/ sygnał dla zespołu wsparcia, że nadal
przebywa on w środku korytarza. W tym momencie jego komputer pokazywał prawdopodobnie 30-45 minut
dekompresji. Mimo niewielkiej głębokości mogło go to odwodzić od popłynięcia na powierzchnię, choć była ona
odległa zaledwie o ok. 5 minut. Prawdopodobnie na dalszym etapie nurkowania półpusta butla nr 9 zostałaby i tak
wykorzystana w poduszce powietrznej – i nie zostałaby pozostawiona na skrzyżowaniu ’T’ przy kamiennej tamie
(wciąż był w niej gaz).
W ciągu zdarzeń na pewno jedna z osób doporęczowała się od skrzyżowania koło drewnianej tamy do jumpa przez
tamę kamienną. Z uwagi na uszkodzenia stałej poręczówki mogło to nastąpić przed zdeponowaniem butli nr 9. Mógł
to również zrobić Kursant 2, wpływający na akcję poszukiwawczą. Możliwe, że Instruktor poruszał się, nawigując po
ścianie korytarza, co łączyłoby się z miejscem znalezienia wetnotesu (N).

Butle z odkręconymi automatami
Cztery z odnalezionych butli miały ściągnięte automaty oddechowe. Były to dwie lewe butle Sidemount, jedna prawa
butla Sidemount oraz stage Instruktora. Były to butle najbardziej i najwcześniej dostępne dla nurków przebywających
w poduszce powietrznej.
Prawdopodobne jest, że automaty zostały odkręcone od butli celem łatwego napełniania poduszki powietrznej
poprzez samo operowanie zaworem butli (bez konieczności naciskania bypassu).
Z relacji osoby znającej Instruktora wiadomo, że miał on zwyczaj odkręcania na powierzchni automatów od pustych
butli i w taki sposób ich oznaczania. Jest możliwe, że w zerowej widoczności i z ograniczoną przestrzenią w poduszce
właśnie w taki sposób (odkręcenie automatu) były oznaczane puste butle.

Kursant 2
Dokładne zestawienie linii czasów – profili z komputerów pomogłoby lepiej zrozumieć i określić, co mogło się
wydarzyć w momencie powrotu Kursanta 2 do korytarza z depozytami butli. Niestety komputery są zabezpieczone
przez prokuraturę i niedostępne dla Autora.
Kursant 2 najprawdopodobniej nie wiedział, czy Instruktor wypłynął zza drewnianej tamy. Dodatkowo, duża ilość
żółtej poręczówki na płetwie (zaplątanie + cięcie jej pod wodą) mogła stworzyć w jego głowie obraz stworzenia
sytuacji, przez którą nurkowie nie wrócili na powierzchnię i nałożyć na niego psychiczną presję niesienia pomocy.
Plan, by donieść depozyty do kamiennej tamy, był wykonalny nawet z tak niewielką ilością gazu, jaką posiadał, tj.
ok. 60 barów w pożyczonym od Kursanta 1 zestawie plecowym. Taka ilość gazu pozwoliłaby szacunkowo na ok. 20
minut przebywania na poziomie -14 m. Pomijając możliwą niedokładność wskazań manometru przy takich
ciśnieniach, daje to ok. 6 min penetracji – przy planowaniu gazów wg reguły 1/3.
Niestety, plan ten został drastycznie zmodyfikowany przez Kursanta 2 pod wodą, z fatalnym rezultatem. Nie
wiadomo, czy Kursant 2 od początku chciał szukać zaginionych w korytarzu. Z relacji osób obecnych wiadome jest,
że zabrał ze sobą 4 butle boczne. Zweryfikowane zostało, że butle nr 2 i 3 (znalezione przy Instruktorze) oraz butla
nr 10 (znaleziona na ’T’ przed tamą kamienną) zostały doniesione przez Kursanta 2. Odnaleziono również później
jedną butlę należącą do Nurka T, leżącą na samym dnie szybu. Możliwe, że była to źle wpięta butla, zabrana przez
Kursanta 2, która opadła na dół.
Co skłoniło Kursanta 2 do wpłynięcia w głąb korytarza? Możliwości jest również kilka. Mógł – powodowany poczuciem
winy – od początku planować wpłynięcie na poszukiwania. Mógł też bezpośrednio spotkać np. poręczującego do
kamiennej tamy Instruktora lub zobaczyć światło zza tamy.
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Najbardziej jednak prawdopodobnym scenariuszem jest to, że w trakcie deponowania swojej pierwszej butli zauważył
zdeponowaną butlę Instruktora na skrzyżowaniu przed kamienną tamą. Pamiętając, że zostawił tam swojego
osobistego stage`a (z niebieskim wężem), a teraz znajdowała się tam zdeponowana prawa butla sidemount, mógł
dojść do wniosku, że nurkowie są w środku i rozwiązują jakiś problem, wobec czego popłynął na pomoc.
Inną opcją jest odnalezienie doporęczowanego kołowrotka do jumpa i podążenie za dobrą, napiętą poręczówką
w głąb.

Kursant 2 wpłynął za kamienną tamę z dwoma butlami bocznymi – nr 2 i 3. Fakt odnalezienia tych butli wpiętych
w Instruktora świadczy o tym, że najprawdopodobniej nurkowie spotkali się wszyscy – żywi.
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przez jakiś czas nurkowie wszyscy razem przebywali w poduszce
powietrznej. Odrzucony kask Kursanta 2 może mieć taką samą genezę, jak pozostałe kaski - został zdjęty, by móc
lepiej ulokować głowę w poduszce. Rozpięta uprząż twinsetu może być spowodowana zbytnim wynoszeniem
Kursanta 2 przez pas kroczny ponad powierzchnię wody i kolizją z sufitem - mógł on chcieć zawisnąć niżej, wciąż
mając maksymalnie dużo gazu w worku (skrzydło Kursanta 2 było maksymalnie napompowane). Z uwagi na
dodatkowo rozpięty wężyk inflacyjny od skafandra suchego są też inne możliwe wytłumaczenia czasem zupełnie
nieracjonalnych działań (np. opisane niżej zatrucie CO2).
Jak przebiegało spotkanie, dlaczego Kursant 2 i Instruktor nie byli w stanie razem pomóc Kursantowi 3 – nie dowiemy
się tego nigdy. Być może właściwy jest scenariusz, w którym Kursant 3 musiał być stale asekurowany na powierzchni
wody, a Instruktor doporęczował się do jumpa dopiero po przypłynięciu Kursanta 2. W grę wchodzi również działanie
z poręczowaniem przez Kursanta 2, choć jest ono mniej prawdopodobne.
Mając na uwadze bardzo niewielką ilość gazu w butlach Kursanta 2, jest również możliwe, że w emocjach (odnalazł
kolegów) i w złej widoczności zaskoczył go nagle brak gazu i zmusił do wypłynięcia w poduszce powietrznej. Fakt
pustego twinsetu może być efektem wyczerpania gazu przez Kursanta 2, choć nie można wykluczyć, że butle
opróżniły się po wzbudzeniu jednego z jego automatów po utracie przez niego przytomności.

Zatrucie dwutlenkiem węgla
W trakcie przebywania w poduszce Instruktor prawdopodobnie dbał o stałe dopuszczanie gazu z butli do środka.
Możliwe, że część gazu uciekała dość szybko, a możliwe, że od razu chodziło o wymianę gazu w środku. Nurkowie
przebywający w niewielkiej poduszce powietrznej tworzą układ analogiczny do rebreathera - tyle że bez pochłaniania
CO2. Ciśnienie parcjalne tlenu wystarcza do oddychania tylko z uwagi na warunki hiperbaryczne (na głębokości -14
m nawet 10% stężenia tlenu jest wystarczające do oddychania, a wydychane powietrze ma ok. 17-18% tlenu).
Niestety, CO2 jest podstępnym gazem, a w miarę przebywania w poduszce powietrznej jego stężenie wewnątrz
poduszki najprawdopodobniej stale się zwiększało. Stres, postępujące wychłodzenie oraz panujące warunki
z pewnością nie poprawiały sytuacji.
Nie wiadomo, jak sytuacja mogła przebiegać, natomiast w miarę wzrostu stężenia CO2 zdolności poznawcze
znacznie się pogarszają. Spada koncentracja, zwiększa się możliwość popełniania błędów. Stale rosnący poziom
CO2 w poduszce mógł doprowadzić do sytuacji, w której nurkowie zaprzestali dopuszczania powietrza do poduszki
powietrznej, powodując dalsze zwiększanie się stężenia CO2. W miarę postępującego zatrucia mogło dochodzić do
nieracjonalnych zachowań (np. rozpinania uprzęży w twinsecie czy wypinania wężyka inflacyjnego).
Końcowym etapie zatrucia CO2 jest utrata przytomności.
Bardzo prawdopodobne, że Kursant 2 miał maskę na czole - z uwagi na kolizję z automatem backupowym
znajdującym się na szyi (neoprenowy pasek również utrudnia takie jej przechowywanie, z uwagi na niską
elastyczność). Po utracie przez niego przytomności nie jest wykluczone, że maska opadła (możliwe, że ruchy
płetwami mogły pomóc w jej przemieszczeniu). Była to maska pożyczona od Kursanta 1 – nie jest również
wykluczone jej zgubienie/ ześlizgnięcie się z uwagi na gorsze dopasowanie.
Nieco zagadkowe w dalszym ciągu jest położenie płetwy Instruktora oraz fakt, że jego worek nie był w pełni
napompowany.
Zatrucie CO2 jest dość mocno osobnicze i różne osoby mogą mieć różną tolerancję. Możliwe, że Instruktor pływał/
poręczował – a po powrocie do poduszki i wynurzeniu w niej zauważył, że nurkowie są nieprzytomni lub w bardzo
złym stanie. Mógł zaczął ich cucić i sam ulec zatruciu. Możliwe, że przebywał z nimi w poduszce, ale zdołał podjąć
decyzję o tym, że musi z niej wypłynąć. Jedną z butli znalezionych przy Instruktorze był czysty tlen. Głębokość -14
m nie jest głębokością, gdzie natychmiastowo ma szanse uaktywnić się toksyczność tlenu, natomiast w połączeniu
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z podtruciem CO2 organizm nurka może stać się bardziej podatny na mózgową postać zatrudnia tlenowego (drgawki
tlenowe). Nie jest wykluczone, że Instruktor zaczął oddychać tlenem i dostał ataku drgawek tlenowych, które
doprowadziły do spadnięcia płetwy (buty bardzo słabo trzymały się na stopie). Położenie płetwy jest dość spójne
z lokalizacją Instruktora.

To tylko jedna z możliwych hipotez
Wyżej opisany przebieg wypadków, mimo wielu otwartych kwestii, wydaje się w opinii Autora najbardziej
prawdopodobny spośród wielu innych – równie możliwych i rozważanych – ciągów zdarzeń. Jego przedstawienie
ma na celu przynajmniej szczątkową i teoretyczną odpowiedź na pytanie, co mogło się wydarzyć, że trzech nurków
zginęło relatywnie tak blisko od wyjścia z kopalni.
Najprawdopodobniej Instruktor mógł w dowolnym momencie wypłynąć z korytarza (i praktycznie na pewno to zrobił
– był zaledwie kilka minut od powierzchni), natomiast nie zdecydował się na wyjście bez Kursanta 3.
Chęć pomocy kolegom przez Kursanta 2 oraz nieoczekiwana sytuacja, w jakiej znalazł się mocno zaangażowany
emocjonalnie w wypadek Kursant 2, doprowadziły do jego śmierci. Zasadność decyzji, jaką podjął Kursant 2, jest
trudna do oceny.
Problem Kursanta 3 mógł być spowodowany zarówno problemem zdrowotnym, jak i przekroczeniem granic
psychicznych i zbyt wysokim poziomem stresu. Niestety, sposób zaplanowania tego nurkowania oraz jego
przeprowadzenia miał najprawdopodobniej największy wpływ na wystąpienie stresu i cały następujący później ciąg
zdarzeń. W przypadku szkolenia w środowisku overhead nadrzędną rolą Instruktora jest nie tylko przekazanie
kursantom materiału, przećwiczenie go w praktyce (w tym na ‘sucho‘) oraz zasymulowanie sytuacji awaryjnych, które
mogą się wydarzyć, ale przede wszystkim – zapewnienie szkolonym bezpieczeństwa. W przypadku takiego sposobu
realizacji ćwiczeń, w takim miejscu, na takim etapie kursu pytanie nie brzmiało: ‘czy’, ale – ‘kiedy’.

4. Wnioski końcowe
Wypadek nurkowy jest najczęściej sumą małych błędów, niesprzyjających okoliczności oraz ‘czynnika ludzkiego‘.
Skumulowanie ww. czynników z dużym prawdopodobieństwem prowadzi do tragedii. Instruktor nurkowania jako
osoba o dużym własnym doświadczeniu, a także przeszkoleniu w zakresie organizowania nurkowań kursowych,
powinien minimalizować ilość czynników ryzyka podczas szkoleń. Poniżej wymieniam najistotniejsze czynniki, które
miały miejsce podczas fatalnego nurkowania i finalnie doprowadziły do śmierci trzech osób.

1.

Instruktor wybrał nieodpowiedni fragment kopalni na wykonanie ćwiczenia ‘zaginiony nurek‘. Instruktor
wiedział, jakie warunki panują w kopalni, wiedział również, jak łatwo podnoszą się osady w miejscu, w którym
postanowił się ‘ukryć‘. Jest oczywiste, że przy tej ilości Kursantów i spadku widoczności, a nadto przy
zamierzonym ukryciu się Instruktora w bocznym korytarzu, nie mogła być realizowana zasada ‘nadzoru
bezpośredniego‘. W celu zasymulowania utraty widoczności można było użyć ‘czarnych masek‘, nie można
było natomiast doprowadzić do sytuacji, że Instruktor nie widział Kursantów i nie miał nad nimi kontroli.

2.

Ćwiczenie ‘zaginiony nurek‘ - szczególnie w tym miejscu i na tym etapie kursu - nie powinno się skończyć
holowaniem tego nurka (jako nurka ‘nieprzytomnego‘). Standardy IANTD nie przewidują takiego ćwiczenia.
Nie wiadomo, czy było to ‘autorskie‘ ćwiczenie Instruktora, czy też takie ćwiczenie z kursantami zostało mu
przedstawione na jego własnym kursie instruktorskim.
O ile wykonanie takiego ćwiczenia jako dodatkowego, w zespole zaawansowanych kursantów i w dobrych
warunkach może podnieść wartość merytoryczną szkolenia, to wykonywanie go w zespole, który miał sporą
przerwę w nurkowaniach pod stropem, ze świadomością, że w jego trakcie widoczność prawie na pewno
spadnie do zera, a także za restrykcją w postaci kamiennej tamy, było niedopuszczalne.

27

3.

Według relacji uczestników nurkowania, jak również z dokumentów wypełnionych przed nurkowaniem,
kursanci w dniu 3 października uczestniczyli w kursie jaskiniowym – Cave. Według standardów większości
federacji nurkowych kurs taki (Cave) nie może odbywać się w kopalni.
Z relacji kursantów wynika również, że uzyskali oni w roku 2021 certyfikaty Intro to Cave, na kursie, który
w całości został przeprowadzony w kopalni.

4.

Zabrakło wymaganej standardami oraz ‘zdrowym rozsądkiem‘ i ‘dobrą praktyką nurkową‘ prawidłowej
objętością i treścią odprawy.
Przeprowadzona odprawa nie wyjaśniała, jak wykonać poszczególne, zaplanowane ćwiczenia (poszukiwanie
zaginionego nurka, holowanie ‘nieprzytomnego‘ nurka). Analizując pomyłki Kursantów podczas realizacji
nurkowania, zadania wykonywane przez poszczególnych członków zespołu nie zgadzały się kompletnie z tymi
przydzielonymi podczas odprawy. Odprawa opisująca ogólny przebieg nurkowania oraz podział ról na
poszczególnych członków zespołu nie była merytorycznie wystarczająca.
Zaplanowane ćwiczenie nie zostało wystarczająco omówione i przećwiczone na powierzchni w formie landdrill.
Wiele ćwiczeń z kursów jaskiniowych wymaga wykonania ich w formie land – drill’s, ćwiczeń wykonywanych
na powierzchni. Taka forma kładzie nacisk na kluczowe elementy ćwiczonych procedur, pomaga zapamiętać
te kluczowe elementy i umożliwia omówienie i skorygowanie błędów.

5.

Nurkowanie w dniu 3 października od początku było przeładowane zadaniami. Od kursu Intro to Cave
Kursantów minęło ponad pół roku. Kursanci wykonali pomiędzy tym kursem a feralnym nurkowaniem niewiele
nurkowań pod stropem. W tej sytuacji pierwsze nurkowanie w ramach kursu Cave powinno było zostać
przeznaczone na oswojenie się ze środowiskiem i odświeżenie procedur. Tymczasem zostały wprowadzone
co najmniej dwa nowe elementy treningowe (jump, holowanie ‘nieprzytomnego‘ nurka) oraz nowe elementy
w konfiguracji sprzętu – przejście jednego z Kursantów z back mount na side mount, dołożenie długiego węża
w konfiguracji SM, dołożenie stejdża.
Zasadą dobrej praktyki nurkowej jest dołożenie tylko jednego nowego elementu na dane nurkowanie.

6.

Instruktor najpewniej liczył się z trudnościami na tym nurkowaniu, gdyż dwa tygodnie wcześniej podczas
nurkowania w tym samym miejscu również wystąpił problem ze spadkiem widoczności. Być może z tego
właśnie względu dołączył do zespołu Obserwatora. Obserwator, który jest bardzo doświadczonym nurkiem
jaskiniowym i instruktorem OWD, nie jest jednak instruktorem Cave.
Co-teaching (wspólne, łączone nauczanie) może być wykonywany w zespołach instruktorskich, gdy jasno są
ustalone zadania w parze instruktorów. Instruktor wyznaczył Obserwatora na swojego pomocnika,
jednocześnie nie ustalając precyzyjnie jego roli i zadań. Być może Instruktor w swoim mniemaniu scedował
więcej odpowiedzialności na Obserwatora, niż Obserwator miał tego świadomość, a to uśpiło czujność
Instruktora.
Dodatkowo, standardy kursowe nakazują, by osoba dołączająca do zespołu nurkowego w trakcie szkolenia:
 posiadała uprawnienia na dany poziom (Obserwator miał wymagane uprawnienia),
 została ujęta w tzw. Instructor:Student ratio, czyli maksymalnej ilości kursantów pod opieką Instruktora.
W analizowanym przypadku Instruktor mógł mieć pod opieką maksymalnie trzech Kursantów, natomiast
wliczając to (wg standardów) osobę Obserwatora – były to już cztery osoby, co jest sprzeczne ze
standardami.
Można zauważyć, że złamane zostało przynajmniej kilka standardów szkoleniowych. Sam sposób
prowadzenia szkolenia wskazuje na chęć trzymania ‘poprzeczki’ i poziomu wysoko i przekazania w krótkim
czasie jak największej ilości wiedzy i umiejętności. Świadczy o tym wykonywanie złożonych i skomplikowanych
ćwiczeń w trudnych warunkach. Czy to jednak na tym polega dobre szkolenie nurków jaskiniowych?
Szkolenie instruktora jaskiniowego zwyczajowo obejmuje długą praktykę w miejscu, gdzie jaskinie się znajdują
oraz odbycie wielu tygodni asyst w kursach jaskiniowych prowadzonych przez Instruktor Trenera (IT).
Kluczowe jest przyswojenie niezwykle trudnej działki wiedzy – nie tyle, jak pływać po jaskiniach, ale jak szkolić
ludzi w jaskiniach tak, by na koniec kursu ich przygotowanie zarówno techniczne, jak i mentalne było
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odpowiednie, robiąc to w taki sposób, by w jak największym stopniu zapewnić im bezpieczeństwo w trakcie
szkolenia (nie da się całkowicie wyeliminować zagrożeń dla osób szkolonych przy szkoleniach
w przestrzeniach zamkniętych).
W przeważającej większości szkoleń instruktorskich jaskiniowych proces szkolenia przebiega na zasadach
mentoringu i przekazywaniu kandydatowi na instruktora przez Instruktor Trenera własnych, zgromadzonych
przez wiele lat i wiele szkoleń bezcennych doświadczeń. Tu nie ma – a raczej nie powinno być dróg na skróty.
Nie jest przedmiotem tego raportu analiza procesu szkoleniowego Instruktora u jego Instruktor Trenera –
odpowiedzialna federacja szkoleniowa na pewno przeprowadziłaby samodzielnie taką ocenę we własnym
zakresie, ponieważ wypadek zdarzył się podczas oficjalnego szkolenia. Być może taka analiza pozwoliłaby na
ustalenie, w jakich warunkach przebiegało szkolenie Instruktora, czy zostały spełnione wszystkie wymogi
formalne tego szkolenia, łącznie z odpowiednią ilością nurkowań szkoleniowych oraz asyst. Sposób
prowadzenia szkolenia w dniu 3 października świadczy o tym, że albo Instruktor został tak nauczony na
własnym kursie instruktorskim, albo kurs ten był obarczony brakami szkoleniowymi i Instruktor nauczał wg
własnej intuicji i pomysłów, albo też – czego nie można wykluczyć – Instruktor wypracował własny, w jego
mniemaniu udoskonalony i bardziej efektywny system szkolenia.

7.

Kursanci pomiędzy zakończeniem swojego kursu Intro to Cave a feralnym nurkowaniem wykonali
maksymalnie 2-3 samodzielne nurkowania pod stropem. Brak doświadczenia skutkował brakiem możliwości
obiektywnej oceny przez nich sytuacji – Kursanci całkowicie oddali ocenę ryzyka w ręce Instruktora. Nie można
jednak winić Kursantów za nienależytą ocenę takiego ryzyka, ponieważ to instruktor ma zapewnić
bezpieczeństwo szkolenia.
Jednak jak widać po tym i innych wypadkach jaskiniowych ostatnich lat, w interesie kursantów powinno leżeć
nie tyle podważanie decyzji instruktora, co ich czujna i obiektywna ocena kwestii związanych
z bezpieczeństwem pod wodą.
Podczas każdego nurkowania, czy to kursowego czy też rekreacyjnego, powinna obowiązywać zasada,
zgodnie z którą każdy nurek może przerwać nurkowanie swojego zespołu nurkowego w każdym
momencie z każdego powodu, nawet zanim się zacznie nurkowanie, bez żadnych konsekwencji. Stworzenie
warunków, w których nurkowie czują się komfortowo, podejmując taką decyzję, buduje kulturę
bezpieczeństwa. Jest to jeden z najważniejszych elementów, które powinien zawierać – już na początkowych
etapach, kurs jaskiniowy. Może odpowiednio wczesne pokazanie sygnału ‘call the dive’ przez Kursanta 3 (co
jest możliwe również w sposób dotykowy, bez widoczności) pozwoliłoby na uniknięcie tragedii? By to nastąpiło,
nurek będący już w stresie musiałby jednak mieć zakodowaną głęboko w głowie taką możliwość.
Nie bójmy się kończyć nurkowań, kiedy coś jest nie w porządku, a nawet kiedy tylko czujemy irracjonalnie, że
coś może być nie w porządku – czasem nasza podświadomość szybciej zauważa problem, niż logiczna część
umysłu.

8.

Znamienne jest, że Kursanci w momencie spadku widoczności rozdzielili się. Procedura wyjścia z jaskini
(kopalni), z zachowaniem kontaktu dotykowego, jest jedną z podstawowych umiejętności nurka jaskiniowego
(czy też nurka z uprawnieniami Mine Diver). Cała trójka Kursantów została przez Instruktora certyfikowana na
poziomie Intro to Cave. Prawidłowo rozumiany i stosowany w realnej sytuacji kontakt dotykowy powinien być
im więc znany i ćwiczony tak długo, aż stałby się naturalnym odruchem, procedurą nie wymagającą
przemyślenia w sytuacji utraty widoczności. To nurkowanie pokazało, że tak nie było. Nasuwa się wniosek, że
procedura kontaktu dotykowego nie była na tyle ważna dla samego Instruktora, aby wpajać ją Kursantom.
A przecież na potrzebę właśnie takich sytuacji, z całkowitą utratą widoczności, jaka nastąpiła na tym
nurkowaniu, ta procedura została opracowana.
Kolejną absolutnie kluczową zasadą, która była często łamana na tym nurkowaniu, jest utrzymanie właściwego
szyku i kolejności w zespole. Jest niedopuszczalne, by nurkowie swobodnie zmieniali swoją kolejność
w zespole, bez odpowiedniej komunikacji oraz świadomości zmiany szyku. Np. świadomość nurka płynącego
jako drugi w zespole trzyosobowym, że ma partnerów zarówno przed sobą, jak i za sobą, jest kluczowa
w przypadku pokonywania punktów nawigacyjnych (takich jak skrzyżowania) czy też utraty widoczności.
Nurek nie zdający sobie sprawy, że płynie za nim jego partner, może np. zwinąć za sobą jumpa.
Również zachowanie zespołu na skrzyżowaniu 'T' przy drewnianej tamie było nieprawidłowe. Nurkowie nie
zwracali uwagi na to, po której stronie skrzyżowania czekali, rozstawiając się swobodnie po obu stronach 'T'.
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Zgodnie z protokołem linowym cały oczekujący zespół powinien znajdować się po tej samej - właściwej (do
wyjścia) - stronie skrzyżowania, a każde jego pokonanie powinno być jasno zakomunikowane i czytelne. Takie
miejsca są szczególnie wymagające i nie powinno się czekać bezpośrednio w punkcie nawigacyjnym,
a wyraźnie (2-3 m) po jednej z jego stron. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego przepłynięcia nad
skrzyżowaniem bez świadomości dokonania decyzji nawigacyjnej.

9.

Oddzielnym do rozważenia tematem jest śmierć Kursanta 2, który wydostał się bez uszczerbku na
powierzchnię, po czym wrócił pod wodę w charakterze ratownika i finalnie nigdy już z tego nurkowania nie
wrócił. Rozpatrując sprawę z racjonalnego, logicznego punktu widzenia, Kursant 2 jako ‘ocalały‘, fizycznie
i emocjonalnie zaangażowany w zaistniałą sytuację, nie powinien był kolejny raz schodzić pod wodę. Można
przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jego stan emocjonalny po wydarzeniach pod wodą nie był
najlepszy i nie pozwalał na podejmowanie racjonalnych decyzji.
Podkreślenia wymaga, że Kursant 2 zszedł pod wodę w zestawie plecowym, w którym znajdowało się ok. 60
barów powietrza. Była to ilość pozwalająca mu na zanurzenie na poziom -14 m, a następnie na przebywanie
tam 30, 24 lub 20 minut przy SAC-u (indywidualne zużycie powietrza) odpowiednio 20l/min – 25l/min – 30l/min
(przy czym z uwagi na podwyższony poziom stresu należy raczej przyjąć ostatnią wartość, o ile nawet nie
wyższą). Jeżeli zaś w momencie zanurzenia ilość powietrza w twinsecie wynosiła 50 a nie 60 barów, to
wskazane czasy pobytu na poziomie -14 m wyniosłyby odpowiednio 25, 20 i 16 minut (nie uwzględniono tu
ew. dekompresji wynikłej z krótkiej przerwy powierzchniowej). Kursant 2 został znaleziony z pustym twinsetem.
Możliwe, że nie kontrolował ciśnienia gazu w butlach - ze względu na stan psychofizyczny (zaangażowanie
w akcję ratunkową/ zatrucie CO2), albo też z uwagi na zupełny brak widoczności, nie pozwalający nawet na
sprawdzenie urządzeń pomiarowych (potwierdził to Obserwator, wskazując, że także jemu zawiesina w wodzie
nie pozwalała na kontrolę urządzeń pomiarowych). Oczywiście nie można wykluczyć, że do opróżnienia
twinsetu doszło już po utracie przytomności przez Kursanta 2, wskutek wzbudzenia się automatu
oddechowego.
Warto też przypomnieć, że Kursant 2 wziął ze sobą na ‘akcję ratunkową‘ butlę z czystym tlenem. Butla ta,
oznaczona nr 3, została znaleziona przy ciele Instruktora. Tlen ma działanie toksyczne pod zwiększonym
ciśnieniem parcjalnym. Za granicę bezpiecznego ciśnienia parcjalnego przyjmuje się 1,6 barów. W przypadku
głębokości -14 m, tlen miałby ppO2 wynoszące 2,4 bara. Toksyczność tlenowa w postaci mózgowej powoduje
konwulsje/ drgawki, co w wodzie najczęściej prowadzi do wyplucia automatu oddechowego i utonięcia.
Jakkolwiek trudno jest ocenić, czy krótkotrwałe oddychanie czystym tlenem na głębokości -14 m mogło mieć
negatywny wpływ na przebieg wydarzeń w dniu 3 października, to z pewnością Kursant 2 nie powinien był
zabierać butli z tlenem na poziom -14 m – szczególnie mając dużo innych butli do dyspozycji. Butla ta powinna
była zostać podwieszona w szybie i służyć do ew. dekompresji uratowanych nurków lub ostatecznie
krótkotrwałego oddychania w przypadku braku jakiegokolwiek innego gazu. Fakt znalezienia butli z tlenem na
poziomie -14 m również może wskazywać na nie najlepszy stan psychofizycznym Kursanta 2.
Z perspektywy czasu można więc zadać pytanie, czy Kursant 2 nie powinien był zostać powstrzymany przed
kolejnym wejściem do wody. Naczelną zasadą ratownictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa samemu
ratownikowi, wg starej zasady ‘dobry ratownik to żywy ratownik‘.
Wydaje się, że Instruktorowi oraz Kursantowi 3 pomocy mogli udzielić wyłącznie uczestnicy tego nurkowania,
tj. Obserwator, Kursant 1, Kursant 2 i ewentualnie Nurek T. Byli na miejscu, byli gotowi do nurkowania,
posiadali niezbędny sprzęt. Każda osoba (także oni sami), która wydałaby zakaz wejścia do wody celem
doniesienia dodatkowych butli, zdecydowałaby już w tym momencie o losie poszkodowanych pod wodą,
pozbawiając ich dodatkowych depozytów z gazem. Tym samym przyspieszyłaby ich zgon. Nurkowie PSP nie
byli w stanie prowadzić akcji ratunkowej w przestrzeniach zamkniętych, w tych warunkach pod wodą,
natomiast wszystkie z wymienionych wyżej osób (Obserwator, Kursant 1, Kursant 2 i ewentualnie Nurek T)
miały uprawnienia pozwalające na dopłynięcie z depozytami co najmniej do kamiennej tamy.
Na powierzchni szybu w momencie wypadku nie znajdowały się inne osoby (poza dwuosobową obsługą
kopalni, bez sprzętu nurkowego na miejscu), które byłyby w stanie zanurkować w kopalni celem udzielenia
pomocy, a co najmniej doniesienia depozytów gazu.
Nie można jednak pomijać, że stan psychofizyczny Kursanta 3 (a być może także Instruktora) w momencie
ewentualnego dopłynięcia nurka – ratownika był nieznany. Nie można z tego względu wykluczyć, że
dopłynięcie do Instruktora i Kursanta 3 mogło wiązać się z niebezpieczeństwem dla każdego ratownika, który
znalazłby się w ich bezpośrednim otoczeniu. Jeżeli istotnie Kursant 2 przebywał w poduszce powietrznej
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w stanie paniki, to wątpliwe jest, aby jakakolwiek inna osoba byłaby w stanie skłonić go do opuszczenia kopalni
(skoro znany mu Instruktor nie był w stanie).
Jeżeli z kolei doszło do problemów zdrowotnych u Kursanta 3, to tym bardziej trudno sobie wyobrazić, pomimo
licznych scenariuszy rozważanych po wypadku, w jaki sposób Kursant 3 mógłby zostać bezpiecznie
wyciągnięty z kopalni. Należałoby tutaj rozważyć czas potrzebny na dotarcie do Kursanta 3 (kto miałby to
zrobić?), sposób transportu pod wodą i wymaganą dekompresję (której czas byłby na tyle długi, że jej
ominięcie mogło skutkować zgonem tylko i wyłączenie z tej przyczyny).

10.

Głównym ograniczeniem w prowadzeniu akcji ratowniczych w przypadku wypadków nurkowych pod stropem
jest czas dostępny na dotarcie do poszkodowanych, który w przypadku nurków na obiegu otwartym należy
liczyć w kilku, a nie kilkunastu godzinach. W tej chwili na terenie kraju nie działają służby ratownicze, które
byłyby w stanie przeprowadzić taką akcję ratowniczą w ciągu kilku godzin w każdym miejscu Polski. Zarówno
w przypadku nurków na OC, jak i CCR, stan fizyczny poszkodowanych pogarsza się nadto szybko wskutek
wychłodzenia organizmu. W przypadku kopalni Maria Concordia temperatura wody jest stała przez cały rok
i wynosi 10° C, co – jak na polskie warunki – jest dość komfortową temperaturą na ok. 2 godzinne nurkowanie.
Po tym czasie organizm zaczyna się wychładzać i wcześniej czy później, w zależności od osobistych
predyspozycji nurka i jego izolacji termicznej, dochodzi do hipotermii i ograniczenia zdolności
psychomotorycznych.
W przypadku jaskini czy kopalni, w których znajdują się puste komory/ przestrzenie, umożliwiające całkowite
wyjście nurka z wody, szanse powodzenia akcji ratunkowych rosną (o ile w takich przestrzeniach dochodzi do
wymiany powietrza przez naturalne szczeliny skalne, przez co możliwe jest bezpieczne oddychanie).
W kopalni Maria Concordia nie ma w zalanych korytarzach przestrzeni, w których Nurkowie mogli się
wynurzyć. Natomiast utworzona tymczasowo wskutek uwalniania wydychanych gazów poduszka powietrzna
nie była bezpiecznym miejscem, które pozwalałoby na wielogodzinne w niej przebywanie, z racji
nagromadzania się w nim dwutlenku węgla.
Nurkowie powinni uważać na wszelakie poduszki powietrzne, kieszenie powietrzne, habitaty w jeziorach i inne
miejsca tego typu. Po pierwsze – zgromadzony w nich gaz może być już toksyczny (tlen rozpuszczony
w wodzie, zgromadzony CO2 z procesów gnilnych). Po drugie – dość szybko w niewielkich poduszkach będzie
kumulował się dwutlenek węgla, o potencjalnie letalnym działaniu.

11.

W przypadku przeprowadzania ćwiczeń, które grożą realną, całkowitą utratą widoczności, należy szczególnie
zadbać o stan stałego oporęczowania danych partii jaskini. Szczególnie osoby początkujące, poruszające się
bez widoczności, powodują zwiększone ryzyko jego uszkodzenia – zarówno przez zaplątanie, jak
i obluzowanie punktów stabilizacji czy przerwanie. Również instruktor jest w dużym stopniu zależny od stanu
oporęczowania, by móc nadzorować zespół i odnaleźć bez problemów drogę do wyjścia. Awaria poręczówki
w korytarzu z zerową widocznością i zespołem kursowym w środku to bardzo czarny scenariusz, znacząco
zwiększający ryzyko w takim momencie.
Oporęczowanie na trasach szkoleniowych czy trasach używanych przez nurków do turystyki powinno być
odpowiednio solidne, zarówno w kwestii grubości poręczówki (najlepiej 3 mm), jak i punktów stabilizacji.
W przypadku braku odpowiednich punktów stabilizacji i niewielkiej głębokości można je wykonać - kotwy,
obciążenie. Bezpieczne oporęczowanie miejsca ćwiczeń leży przede wszystkim w gestii szkolącego
instruktora. Jeżeli instruktor nie ma wpływu na stan oporęczowania, powinien dostosować planowane zadania
do warunków w miejscu szkolenia. Ponieważ Instruktorowi było wiadome, że warunki w korytarzyku powodują
całkowitą utratę widoczności podczas ćwiczeń, należało zadbać o mocniejsze i pewniejsze oporęczowanie
w tym miejscu (pomijając celowość prowadzenia takiego ćwiczenia, co jest omówione w poprzednich
punktach).

12.

Wszystkie powyższe okoliczności pokazują, jak bardzo ekstremalnym sportem jest nurkowanie w kopalniach
i jaskiniach, pod kątem oczekiwania przez nurków pomocy w razie wystąpienia wypadku, a realną możliwością
jej niesienia.

Witold Hoffmann
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