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„Podstawy bezpiecznego żeglowania” 
 
Marek Zwierz: Zabezpieczenie meteorologiczne rejsów pozabałtyckich 
Serwisów meteorologicznych oferujących usługi przez internet, sms lub emailowo jest jak 
gwiazd na niebie. Jak oddzielić w tym wypadku ziarno od plew? Jakie kryteria zastosować dla 
porównania różnych serwisów i jakie są możliwości uzyskania prognozy pogody na oceanie, 
czyli poza zasięgiem „normalnego” internetu i łączy telefonicznych? Co to takiego GRIB i czy 
wystarczy on jako prognoza pogody? Jakie są ograniczenia przy sporządzaniu własnych 
prognoz, co to jest routing i dla kogo jest to dobre rozwiązanie? Na wiele z tych pytań nie ma 
jednoznacznych odpowiedzi, ale ponieważ szukamy wędki, nie ryby, każdy z tych tematów 
zostanie pokrótce omówiony. 
 
Jacek Pietraszkiewicz: Współczesne systemy lokalizacji jachtów 
Prezentacja znanych autorowi systemów automatycznego i systematycznego przekazywania 
informacji o pozycji jednostki do systemów lądowych. Omówiony zostanie, w zakresie 
ustalania pozycji na przykładzie wypadku jachtu „Sunrise” (akcja poszukiwawcza), system 
GMDSS. Prezentacja pokaże zastosowanie systemów trackingowych Yellow Brick (YB), SPOT i 
inReach, na przykładzie podróży sterników Romana Koperskiego, Aleksandra Doby i Szymona 
Kuczyńskiego. Autor opowie o systemach trackingowych i monitoringu w rejsach i wyścigach 
skipperów Romana Paszke, Kuby Strzyczkowskiego, Zbigniewa Gutkowskiego.  
Wybór rozpatrywanych systemów oparty został o specyfikę jednostki pływającej (duży 
katamaran, szybka łódź żaglowa, łódź wiosłowa oraz kajak oceaniczny). Omówiony zostanie 
również system detekcji jachtu z wykorzystaniem systemu AIS, na przykładzie poszukiwań 
jachtu Tomasza Cichockiego w jego pierwszym rejsie dookoła ziemi. 
 
Jarosław Kaczorowski: Żeglowanie w warunkach sztormowych na współczesnych jachtach 
regatowych i turystycznych 
Przygotowanie jachtu do żeglugi w warunkach sztormowych: ustawienie masztu, 
naciągnięcie takielunku stałego; takielunek ruchomy - liczba i jakość lin; żagle - trymowanie, 
refy, zamocowanie rogów szotowych, żagle sztormowe - budowa, mocowanie, 
zastosowanie; ciężary na jachcie, rozmieszczenie, mocowanie.  
Przygotowanie załogi: ubiór, komunikacja, środki bezpieczeństwa i ratunkowe, manewry 
ćwiczebne.  
Strategie żeglowania w warunkach sztormowych: na jedno- i wielokadłubowcach z wiatrem i 
na wiatr.  
 
Wiktor Wróblewski: Bezpieczne zachowania na wodzie – oczekiwany efekt nauczania 
żeglarstwa 
Współczesna edukacja jest przeorientowana na efekty nauczania. Oczekuje się 
jednoczesnego nabywania wiedzy, umiejętności i postaw przez żeglarza, w ramach 
zintegrowanego programu. Przygotowanie do bezpiecznego żeglowania wymaga 
stopniowania i trwałości zdobywanej wiedzy oraz efektywnego nabywania umiejętności 
działania w warunkach rzeczywistych. W kształtowaniu bezpiecznych zachowań szczególnym 
wyzwaniem jest odpowiednia komunikacja, motywacja oraz przekazywane wzory i mody. 



Referat podaje przykłady dobrych praktyk oraz krytyczną analizę przeszkód i problemów w 
nauczaniu bezpiecznego żeglowania, opartych na własnych doświadczeniach i obserwacjach. 
 
Konrad Lipski i Maciej Patoka: Serwisowanie jachtu przed, w trakcie i po sezonie 
Analiza procesu przygotowania jachtu morskiego do sezonu, przez wszystkie instalacje oraz 
elementy wyposażenia, z naciskiem na aspekt bezpieczeństwa żeglugi. Poruszone zostaną 
następujące tematy: sprawdzenie stanu ożaglowania, inspekcja takielunku oraz olinowania 
miękkiego, kalibracja elektronicznych urządzeń pomiarowych, przegląd systemów 
bezpieczeństwa (alarmy, PPoż, środki ratunkowe, itp.) oraz znaczenie regularnego przeglądu 
silnika i pozostałych urządzeń mechanicznych.  
 
Piotr Oleksiak: Nowoczesne technologie w zabezpieczaniu regat żeglarskich 
Wykorzystanie systemów geolokalizacyjnych w sposób naturalny zwiększa bezpieczeństwo 
uczestników zawodów żeglarskich, pozwalając organizatorom na śledzenie ich położenia w 
każdym momencie trwania imprezy. Systemy te dają organizatorom zdolność wczesnego 
ostrzegania, by nie tylko reagować w razie sytuacji kryzysowej, ale również zapobiegać takim 
sytuacjom. Można jednak pójść krok dalej. Wybrane klasy żeglarskie wykorzystują systemy 
bazujące na technologii NFC i funkcjach geolokalizacyjnych, które z powodzeniem zastąpiły 
tradycyjne systemy bezpieczeństwa podczas najwyżej rangi zawodów. 
 
Przemysław Wilczyński: Rejony szczególnie niebezpieczne dla żeglugi ze względu na 
zagrożenie piractwem 
Informacje dotyczące rejonów szczególnie niebezpiecznych dla żeglugi ze względu na 
zwiększone ryzyko występowania piractwa i ataków na jednostki pływające. Przedstawione 
zostaną procedury i sposób przygotowania statków do przejścia w bliskości takich rejonów 
oraz sposoby zachowania w razie ewentualnego ataku. 
 
Janusz Maziarz: Analiza wypadków na morzu 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, zwana Służbą SAR, poszukuje i ratuje każdą 
osobę, która znalazła się w zagrożeniu życia na morzu, bez względu na to, kim jest i dlaczego 
znalazła się w niebezpieczeństwie. Każda przeprowadzona akcja analizowana jest pod kątem 
prowadzonych działań poszukiwawczych i ratowniczych. Nasze analizy nie obejmują przyczyn 
i powodów powstania zagrożenia. Jednakże nawet na podstawie prowadzonych przez nas 
statystyk i analiz można wyciągnąć wnioski, które wpływać mogą w przyszłości na 
bezpieczeństwo żeglugi. Przedstawiona analiza obejmuje lata 2013-2017 i dotyczy tylko 
jednostek rekreacyjnych. 


