
V Żeglarska Konferencja Bezpieczeństwa: Studia przypadków 

Abstrakty 

Ryszard Leszczyński: Największe, najbardziej spektakularne katastrofy i wypadki morskie statków 

powojennego siedemdziesięciolecia 

Autor przedstawi w przekrojowym zarysie katastrofy i wypadki morskie statków łowczych 

rybołówstwa morskiego, floty transportowej, floty pomocniczej PMH oraz jednostek obcych bander, 

na których zatrudnieni byli polscy oficerowie i marynarze. W podsumowaniu zaprezentuje dane 

statystyczne. 

Aleksander Gosk: 70 lat po zatonięciu „Pośwista” – wybrane tragiczne epizody w polskim 

żeglarstwie 

3 sierpnia 1948 roku na środku Zatoki Gdańskiej, na skutek urwania balastu, doszło do wywrotki 

jachtu „Poświst” Akademickiego Związku Morskiego. Z pięcioosobowej, studenckiej załogi, wypadek 

przeżył tylko jeden żeglarz. Śladem tamtego dramatu jest kamienny obelisk z kotwicą i tablicą 

upamiętniającą ofiary feralnego rejsu u wrót twierdzy Wisłoujście. 

W historii polskiego żeglarstwa notujemy kilka równie tragicznych, szeroko opisywanych epizodów. 

Nazwy „Janosik” czy „Bieszczady” zapisały się czarnymi barwami w dziejach biało-czerwonej, 

sportowej bandery. Wystąpienie poświęcone zostanie kilku wybranym, tragicznie zakończonym, 

„bezpowrotnym rejsom”. 

Witold Kuczorski: Typowe wypadki morskie 

Prezentacja problematyki wypadków jachtów i będących na ich pokładach żeglarzy przez pryzmat 

współdziałania żeglarzy z prowadzonym jachtem, w warunkach niebezpieczeństw generowanych 

podczas żeglugi morskiej. 

Mając na uwadze fakt, że około 80 proc. tragedii na morzu ma bezpośredni lub pośredni związek z 

zaniedbaniami lub błędami żeglarzy, należy poświęcić uwagę zagadnieniu udziału tzw. „czynnika 

ludzkiego” („human factors”) w zaistniałych wypadkach. Zdarzenia te bowiem często są wynikiem 

budzącej zawstydzenie niefrasobliwości, a czasami także braku należytego przygotowania do 

uprawiania żeglarstwa.  

Temat wystąpienia ma źródło w raportach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. 

Mirosław Orzeszek: Regularne szkolenia żeglarzy a skuteczność pomocy z lądu, morza i powietrza 
 
Ratowanie życia i zdrowia na lądzie, w powietrzu, w obszarze środowiska morskiego, jezior i rzek to 

wieloelementowy system podejmowany przez służby państwa. Powinien skutkować wyłącznie 

„sukcesem”. Czy takie założenie jest uprawnione, jeśli przeczą temu statystyki? Że skuteczność zależy 

wyłącznie od wyszkolonych ratowników i wyposażenia służb ratowniczych w odpowiedni sprzęt. 

Jeżeli w czasie rejsu jachtem, gwałtowne załamanie pogody lub inne zdarzenie krytyczne nakaże 

wezwać służby ratownicze – załogi często nie potrafią nadać właściwego sygnału uruchamiającego 

system SAR. Nie przywiązują należytej wagi do sprawdzania sprawności technicznej sprzętu i 



wyposażenia ratowniczego, nie potrafią użyć bezpiecznie środków pirosygnalizacyjnych, a także 

udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Podczas wystąpienia autor określi istotne czynniki pomocy żeglarzom będącym w potrzebie. Często 

udzielają jej inne jednostki pływające, ale równie często w akcjach ratowania życia na morzu 

wykorzystywane są śmigłowce. 

Roman Paszke: Przygotowanie do regat oceanicznych pod kątem bezpieczeństwa 

Autor omówi przygotowanie do regat jachtu i załogi. Opowie na co trzeba zwrócić szczególną uwagę 

przed zawodami i w czasie wyścigu. Przeanalizuje zagadnienie na przykładach regat Fastnet 

(szczególnie Fastnet ‘79), Channel Race, The Race, kilku Long Offshore i mistrzostw świata jachtów 

morskich, a także rekordów oceanicznych. Odwoła się do przepisów White Book i Green Book IRYU. 

Radosław Kowalczyk: Kompleksowy system zapewnienia bezpieczeństwa żeglarza we francuskich 

regatach oceanicznych 

Kompleksowy system zabezpieczania żeglarza podczas regat oceanicznych składa się z kilku 

odrębnych obszarów. Każdy z osobna ma swoją specyfikę. Lecz tylko całościowe działanie wszystkich 

elementów pozwala na skuteczną ochronę żeglarza na morzu. Warto poznać te obszary i ich 

najważniejsze zadania.  Warto też zderzyć tę wiedzę  z praktyką oraz subiektywną oceną „rozbitka”, 

czyli jak cała ta wiedza sprawdza się podczas realnej sytuacji zagrożenia życia.  

Autor na przykładzie osobistych startów i akcji ratunkowej w regatach Mini Transat, powie skąd 

czerpać wiedzę i doświadczenie, omówi działania służące podniesieniu bezpieczeństwa żeglugi, 

współdziałanie zabezpieczeń, a także współpracę służb i ludzi morza. 

Teresa Siedlecka: Bezpieczeństwo żeglugi jachtów na akwenie portu Gdańsk 

Omówione zostaną przepisy dotyczące warunków, które jacht rekreacyjny i komercyjny powinien 

spełnić, aby mógł wyjść z portu – dokumenty jachtu i załogi, liczba osób na jachcie, jego wyposażenie, 

konieczność zgłoszenia wejścia/wyjścia do/z portu, poruszanie się w porcie jachtów pod żaglami, 

ubezpieczenia, zasady bezpieczeństwa konieczne do przestrzegania podczas przejścia pod kładką na 

Motławie. 

Będzie też mowa o przepisach dotyczących akwenów, na których można uprawiać żeglarstwo, 

odpowiedzialności prowadzącego łódź/jacht, warunków bezpieczeństwa, które taka jednostka 

powinna spełnić. A także o przepisie portowym nakazującym konieczność uzyskania zgody kapitana 

portu na urządzenie imprezy na wodzie np. regat sportowych, parady jachtów. 

Będzie także o planowaniu podróży na jachcie - prognozach pogody i ostrzeżeniach 

meteorologicznych oraz przygotowaniu jachtu do aktualnych warunków żeglugi, mapach i 

wydawnictwach nawigacyjnych, wyposażeniu jachtu, przeszkoleniu członków załogi odnośnie 

środków bezpieczeństwa i łączności w niebezpieczeństwie. 

Prelegentka opowie o uprawianiu żeglugi na akwenie portu Gdańsk na jachtach/łodziach 
wypożyczonych z wypożyczalni umieszczonych na wodach śródlądowych w kontekście zagrożenia w 
bezpieczeństwie żeglugi dla pozostałych użytkowników kanałów portowych. Na koniec zaś o karach 



administracyjnych nakładanych na kapitana jachtu/armatora jachtu za nieprzestrzeganie zarządzeń 
DUM.  
 
Szymon Kuczyński: Jak bezpiecznie dwukrotnie samotnie opłynąć świat  
 
Autor zacznie od pytania: Czy wielkość jachtu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i 
skuteczność żeglugi? Omówi wady i zalety małych jachtów. Brak komfortu i inne ograniczenia 
bytowe. Łatwość obsługi i naprawy. Naprawy niemożliwe do zrealizowania na dużych jachtach. 
Niewielki budżet przy najlepszych rozwiązaniach i wyposażeniu. 
 
Kolejnym zagadnieniem będzie: Czy komfort równa się bezpieczeństwo? Następnym, dlaczego 
regatowe podejście do żeglowania i przygotowania jachtu zwiększa bezpieczeństwo? Będzie też 
mowa o niedocenionej roli załogi. I wreszcie o kondycji, przygotowaniu merytorycznym, 
wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Dlaczego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo? 
 


