


…morze wymaga od żeglarza określonych 
kwalifikacji oraz szczególnych przymiotów i 
cech charakteru: pokory, rozwagi oraz uznania 
faktu, że uczenie się i zbieranie doświadczeń 
nigdy nie jest procesem zakończonym…  
K.Adlard KainesColes - Żeglowanie w warunkach sztormowych –                
                                                             przekład kpt. Wacław Petryński  
 



s/y „POŚWIST” 
Jacht Centrum Wyszkolenia Żeglarskiego AZM. Niemieckiej budowy (1914 r.) niewielki, 
drewniany slup o stalowym poszyciu, z żaglami o powierzchni żagli 37 m kw.  
3 sierpnia 1948 r. – podczas studenckiego obozu żeglarskiego wychodzi po południu z 
Wisłoujścia 
 
Załoga: 
Jerzy Kawałkowski – sternik morski 
Bolesław Trochimowicz 
Wanda Biernacka 
Anna Potulicka 
mgr Magdalena Zakrzewska 
 



3 sierpnia godz. 20.00 – jacht w odległości ok. 9 Mm od 
brzegu na linii Hel – Sobieszewo. 
Wiatr odlądowy – po zwrocie przez sztag powrót do Gdańska 
 
Bolesław Trochimowicz: 

„Płynęliśmy bejdewindem gdy jacht zaczął się gwałtownie 

przechylać na zawietrzną i położył się na fali… Ponieważ jacht 

leżała zupełnie na burcie, wyłowiliśmy natychmiast załogę i 

założyliśmy kamizelki ratunkowe. Sternik Kawałkowski udał 

się na oględziny kadłuba, aby stwierdzić przyczynę awarii. 

Wrócił bardzo szybko i oznajmił nam, że dolna część falszkilu, 

zawierająca balast, została z niewiadomych przyczyn 

zerwana.” 



Godz. 20.17 załoga porzuca jacht – na zaimprowizowanej tratwie 
kierują się w kierunku brzegu. 
 

„Było nam coraz zimniej, coraz bardziej sztywniały mięśnie, coraz 

mocniej waliły serca. Noc była ciemna, chłodna i dżdżysta. Pierwsza 

padła ofiarą nadmiernego wysiłku Magdalena Zakrzewska. 

Początkowo holowaliśmy zwłoki, zmieniając się z Kawałkowskim, ale 

było to ponad nasze siły. O godz. 1.00 w nocy zdjęliśmy z niej 

kamizelkę i założyliśmy Wandzi i Ani. 

O godz. 2.00 odpada Kawałkowski. Gdy spojrzałem na niego, robił 

wrażenie człowieka który po prostu zasnął. Trzymał się prawą ręką 

koła, opierając na nim również twarz. Ocknął się na chwilę i podniósł 

głowę. Patrzył na mnie zdziwionym wzrokiem, ale jestem przekonany, 

że nie widział już nic….” 



4 sierpnia ok. godz. 11.00 – w okolicy Śpiewowa (Świbna) do brzegu dociera po 15 
godzinach pływania Bolesław Trochimowicz.  
Po kilku dniach morze wyrzuca „Pośwista” na brzeg Mierzei Wiślanej po stronie ZSRR. 
 



 

• „Poświst” zwrócony i przekazany studentom z AZM przez 
kilkadziesiąt lat zalegał w klubowym hangarze w Wisłoujściu.  

 
• Po tym wypadku w PZŻ uruchomiono Komisje Nadzoru 

Technicznego badającą i atestującą klubowe jednostki. 
 
• Oględziny kadłuba wykazały, że szpilki stalowe trzymające 

balast były mocno skorodowane wskutek czego doszło do ich 
zerwania i utraty balastu. 

 
• Pod koniec lat 90. XX wieku kadłub wystawiony został na teren 

przystani, ostatecznie po zdemontowaniu okuć z kadłuba 
rozebrany na opał. 

 



  Studenci – uczestnicy obozu 

     zbudowali w Wisłoujściu  

        pomnik – memoriał 

           upamiętniający  

    żeglarzy – ofiary tragedii  

          jachtu „Poświst”   

 



Marzec 2019 r. 





24/25 września 1966 r.   
      s/y „CEFEUSZ” 
 
 

Jacht typu Conrad II - robocza nazwa projektu 

Ryszarda Langera i Kazimierza Michalskiego.  

Była to jedna z pierwszych powojennych konstrukcji 

zaprojektowanych i budowanych w Polsce.  

Produkcją zajmowały się Zakłady Szkutnicze  

Ligi Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie,  

które zbudowały łącznie 14 sztuk. 

Rozwinięciem Conrada II była Vega. 



Typ ożaglowania slup 

Całkowite ożaglowanie 50,40 m² 

Długość maksymalna ok. 11,40 m 

Długość LWK 10,10 m 

Szerokość maksymalna 2,68 m 

Wyporność 7000 kg 

Typ kadłuba balastowy 

Materiał konstrukcyjny drewno: poszycie mahoniowe lub 
modrzewiowe, szkielet dębowy 

Zanurzenie minimalne 198 cm 

Załoga 7 osób 



„Cefeusz” wychodzi z Górek Wschodnich  

do Jastarni. 

• Załoga: 

Sternik morski, 2 sterników jachtowych,  

1 żeglarz, 3 kobiety (bez kwalifikacji żegl.) 

• Warunki: wiatr NW 5 st. B,  

stan Zatoki Gdańskiej 4 st. B, 

dobra widzialność. 

Prognozy podawały ostrzeżenie  

o silnym wietrze z NNW do 7 s B. 

• W warunkach wzrastającego wiatru 

(o północy szkwały 7 st. B) kapitan decyduje się zawrócić do Górek 

 

 



• godz. 00.15 zwrot przez sztag 
(ok. 7 Mm od wejścia) 
• korekta kursu  by wyjść na 

białe światło sektorowe 
• z odległości ok. 20-30 m 

dostrzeżono palisadę na 
wejściu 

• godz. 01.38 jacht uderza 
dziobem w palisadę 

• Opuszczenie jachtu – żeglarze 
płyną między palisadą do 
brzegu  







 
s/y „JANOSIK” 
16.09.1975 r. 









• Fakt opuszczenia przez s/y JANOSIK portu Oslo o godz. 18.15 dnia 15.09. potwierdził 

Ambasador PRL w Oslo. O zamiarze wyjścia tego dnia z Oslo był też poinformowany 

członek załogi s/y POLONIA przez członka załogi JANOSIK.  

• Nie można przyjęć, że skoro oba ww. jachty wyszły w zbliżonym czasie, to musiały się 

wzajemnie widzieć. S/y POLONIA bowiem opuścił port 30 minut później z miejsca 

postoju oddalonego około 1,5-2 Mm od s/y JANOSIK, był zmierzch a żegluga w 

Oslofiordzie odbywała się w porze nocnej. 

• 16.09. a godz. 11.00 s/y JANOSIK opuścił morze terytorialne Norwegii, 

       a przestał być obserwowany o godz. 12.30. Szedł w kierunku południowym. 

       W godzinach popołudniowych widziany był w pobliżu Ferder przez Służbę                     

        Ratownictwa Morskiego Danii. Wiał wiatr SW o sile 6°-7°B.  

• MSZ Norwegii poinformowało, że s/y JANOSIK obserwowany był  

      po raz ostatni 20 Mm na S od Hvasser, w czasie sztormowego wiatru 

       z kierunku SW i wysokiej fali. 

 



• W  dniu 26.04.1977 r. MSZ Norwegii zawiadomiło, że "norweski statek 

rybacki w czasie połowów na wodach międzynarodowych poza Norwegią, 

wyciągnął swoim trałem koło ratunkowe. 

• Oznaczone jest ono dużymi literami ANOS i GDANS. Prawdopodobnie 

brakuje kilku dużych liter. Znaczek ołowiany przyczepiony do koła 

ratunkowego posiadał oznaczenie PRS 1972 i dużą literę M.  

• Koło zostało odnalezione na następującej pozycji, określonej z Decca 

Navigator: sektor czerwony 8.30, sektor zielony 33,70, sektor fioletowy 

59,00. Na tej pozycji, na głębokości 100 m 

      znajduje się wrak małej łodzi.  

• Wydaje się niewątpliwe, że ww. koło należało 

     do polskiego jachtu JANOSIK, który zaginał  

      w listopadzie 1975 r." 



 
• Należy przypuszczać, że jacht zatonął nagle w warunkach sztormowych. 

Osoby przebywające na pokładzie musiały być przywiązane za pomocą 
pasów bezpieczeństwa, natomiast reszta załogi prawdopodobnie 
przebywała w zamkniętym pomieszczeniu pod pokładem. 
Niewykluczone, że z przyczyn szczególnych cała załoga była zajęta w 
tym czasie na pokładzie np. pilnymi pracami. Gdyby tak było, to cała 
załoga musiała być zabezpieczona przed zmyciem z pokładu. 

 
• Przyczyny zatonięcia jachtu nie zdołano ustalić. Mogło nią być nagle 

wtargnięcie znacznej ilości wody do wnętrza kadłuba poprzez otwory 
pokładowe bądź też zderzenie jachtu z innym obiektem pływającym. 

 
• W warunkach sztormu i wysokiej fali wyraźnie utrudniona była 

obserwacja małego jachtu, znacznie pochylonego pod  
     naporem wiatru, przez zbliżający się do niego statek. 
     Problematyczna jest też w tych warunkach możliwość  
     zauważenia echa radarowego pochodzącego od stalowego 
     masztu lub od niesionego przez jacht reflektora radarowego. 
 



 
III. Orzeczenie Izby Morskiej 
• Izba Morska w Gdyni orzekła, że: s/y JANOSIK, który wyszedł z Oslo z zamiarem udania się 

do portów Aarhus i Kopenhaga w dniu 15.09.1975 r. o godz. 18.15, po minięciu pozycji 20 
Mm na S od Hvasser zaginął wraz z całą załogą w dniu 16.09.1975 r. w północno- 
wschodniej części cieśniny Skagerrak, w warunkach sztormowej pogody - wiatru SW 9°B i 
wysokiej fali. 

 
• Na jachcie zaginęło 7 żeglarzy, w tym dwie kobiety. 
 
• Przyczyną zaginięcia s/y JANOSIK było jego zatonięcie, wg wszelkiego 

prawdopodobieństwa wraz z całą załogą w dniu 16.09.19T5 r., w północno- wschodniej 
części cieśniny Skagerrak, na przybliżonej pozycji 58°48'N, 010°92'E 

 
• Przyczyny zatonięcia jachtu nie zdołano ustalić. 
 
• Akcja poszukiwawcza wszczęte z inicjatywy armatora AKM w Gdańsku nie nasuwa 

zastrzeżeń. 
 



 

 

 

 

 

 

W sezonie żeglarskim 1975/1976  

wydarzyło się kilka poważnych wypadków 

polskich jachtów morskich.  

• W maju 1975 śmierć w falach Bałtyku  

poniósł znany warszawski kapitan,  

który wypadł za burtę z jachtu „Wanda”.  

• U wejścia do portu Hel wypada żeglarz 

 z pokładu s/y „Pirat” – mimo akcji 

 ratowniczej nie udaje się go uratować.  



• Na początku października 1975, s/y „Barbórka” 

(bliźniacza jednostka „Janosika”) na skutek 

 poważnego błędu nawigacyjnego wysztrandowała 

 na Półwyspie Helskim - zginęły dwie osoby. 

• Podczas regat na Zatoce Gdańskiej wyrzucony  

za burtę ginie żeglarz z s/y „Wojewoda Pomorski” 

• W październiku 1976 podczas próby wejścia 

 w sztormie do Władysławowa rozbija się na łamaczu 

 fal s/y „Centaur” – ginie 2 ludzi.  

 

 

 





 
s/y „BIESZCZADY” 
    10.09.2000 r. 





Jacht odbywał rejs stażowo-szkoleniowy na trasie Cuxhaven, wokół 
Półwyspu Jutlandzkiego do Świnoujścia. 
Wyjście z Cuxhaven 5.09.   
Helgoland – 6/7.09. 
Bussum – 8.09. – następnie żegluga wzdłuż zachodniego wybrzeża 
Jutlandii. 
 
10.09. – wachtę o 04.00 obejmuje II oficer , 
wychodzi kapitan 
Godz. – 05.00 manewry 
 ( w sąsiedztwie 2 statki:  
kuter rybacki i gazowiec) 
 




























