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2. Fakty
W dniu 21 listopada 2017 r. jacht żaglowy „Vagant”, typu Bavaria 44, z dwuosobową
załogą, którą stanowiło małżeństwo, żeglujące na odcinku planowanej wokółziemskiej
podróży prowadzącej z Wysp Kanaryjskich na Karaiby, zbliżał się do wyspy Barbados. Był to
20. dzień żeglugi na tym odcinku. Poprzedniego dnia, podczas rozmowy telefonicznej
prowadzonej z rodziną na lądzie, kapitan stwierdził, że na jachcie wszystko jest w porządku
i że spodziewa się dotrzeć do Barbados za 4 dni.

Rysunek 1. Trasa jachtu przebyta w dwu osobowym składzie
Ok. godz. 14:30 czasu jachtowego żeglujący w łagodnym wschodnim lub północnowschodnim wietrze pod samą genuą jacht wykonał zwrot na lewy hals. Genuę zwinięto
i postawiono symetryczny spinaker , prowadząc go - jak zwykle robiono to na tym jachcie bez spinakerbomu. Sterował ręcznie kapitan. W tej konfiguracji jacht żeglował do ok. godz.
20:30, kiedy to kapitan stwierdził, że spinaker opadł i zgasł , a jego dolna część wlecze się
w wodzie przy prawej burcie. Jacht był teraz pozbawiony żagli i napędu.
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Kapitan uruchomił silnik na wolne obroty i bieg do przodu, włączył autopilota i udał się na
pokład dziobowy, by sklarować i wyciągnąć z wody żagiel. Ściągnął do poziomu pokładu
dzwon rękawa, z którego był stawiany spinaker, po czym usiłował wyciągnąć z wody resztę
żagla, który stawiał spory opór.
Kapitan nie miał na sobie ani kamizelki asekuracyjnej czy ratunkowej, ani uprzęży
bezpieczeństwa1. Małżonce polecił pozostać w kokpicie.
Ostrożnie, siedząc na krawędzi nadbudówki i posuwając się ku rufie, ciągnący żagiel
kapitan dotarł w pobliże want. Tu podniósł się, trzymając żagiel i stracił równowagę,
wypadając za burtę. Przez chwilę trzymał w żagiel wodzie, ale chwyt puścił i napędzany
silnikiem jacht oddalił się od pływającego teraz wpław kapitana.
Żona wyrzuciła w kierunku rozbitka koło ratunkowe z tyczką, przywiązując je wpierw do
linki przygotowanej na szpuli na koszu rufowym. Usiłowała zawrócić jachtem, by podjąć
rozbitka, ale włączony autopilot nie pozwolił na wykonywanie ruchów sterem, a emocja
wywołana zdarzeniem nie pozwoliła jej skojarzyć, jak przejść na sterowanie ręczne. Nie
potrafiąc skręcić, przestawiła bieg na wsteczny, by zbliżyć się do rozbitka rufą, ale ruch
jachtu wstecz spowodował nawinięcie się na śrubę napędową linki, na której holowane było
koło ratunkowe z tyczką. Silnik stanął. Jacht, dryfując, oddalił się od rozbitka. Małżonka
wyrzuciła w jego kierunku drugie koło z pławką świetlną.
Na tym zakończyła się akcja ratunkowa na miejscu wypadku.
Po ok. 2 dobach małżonka zaginionego odcięła wleczoną w wodzie część spinakera
i rozwinęła fragment genuy i podjęła samodzielną żeglugę w kierunku Barbados. Nawiązała
również szczątkowy kontakt telefoniczny z rodziną w Polsce, budząc ogólny niepokój o los
jachtu i załogi. Po kolejnych 2 dniach ośrodek MRCC Fort de France na Martynice podjął
akcję poszukiwawczą jachtu.
5-tego dnia od wypadku małżonka zaginionego nawiązała ponownie kontakt z rodziną,
informując o wypadnięciu męża za burtę. Tego samego dnia samolot „C-26” z RSS Barbados
odnalazł jacht, a statek „Orange Star” (bandera liberyjska) podjął z jachtu małżonkę
zaginionego i wkrótce dostarczył ją do portu w Brazylii.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od załogantów podróżującego na trasie Gdańsk – Dover, Dover –
La Coruna oraz informacją uzyskaną od żony kapitana, kapitan nie korzystał z uprzęży bezpieczeństwa oraz
kamizelek asekuracyjnych w czasie pracy na wachtach w kokpicie oraz prac na pokładzie.
1
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W ciągu kolejnych 2 dni (7. i 8. dnia od wypadku) prowadzono poszukiwania w rejonie
wypadku z użyciem samolotów Dassault „Falcon 50” i Fairchild „C-26”. Poszukiwania te nie
przyniosły rezultatów.
Opuszczony na oceanie jacht „Vagant” bez załogi dotarł do Tobago, gdzie 1 grudnia osiadł
na rafie Lambeau w południowej części wyspy, doznając poważnych uszkodzeń części
podwodnej.

Zdjęcie 1. Jacht na rafie Lambeau
Po jakimś czasie i po utracie między innymi kilu jacht zdryfował z rafy i osiadł na
piaszczystej plaży na Tobago.

Zdjęcie 2. Uszkodzony jacht na plaży Tobago
6

RAPORT KOŃCOWY 108/17

3. Informacje ogólne
3.1. Dane jachtu
Nazwa jachtu:

Vagant

Bandera:

polska

Właściciel:

Stanisław Dąbrowny

Typ jachtu:

Bavaria 44

Sygnał rozpoznawczy:

brak

Nr indentyfikacyjny IMO:

brak

Pojemność brutto:

ca. 10 000 kg2

Rok budowy:

2004

Moc maszyn:

silnik wbudowany 40,4 kW

Szerokość:

4,25 m

Długość całkowita:

13,60 m

Materiał, z jakiego jest zbudowany kadłub:

laminat poliestrowo-szklany

Minimalna obsada załogowa:

nie określono

3.2. Informacje o podróży jachtu
Porty zawinięcia w czasie podróży:

Gdańsk, Bornholm, Kopenhaga, Skagen,
Kristiansand, Stavanger, Bergen, Dover,
La Coruña, Porto, Lizbona, Funchal,
Santa Cruz (Tenerifa), Las Palmas (Gran
Canaria), San Sebastian (Gomera)

Port przeznaczenia:

Bridgetown (Barbados)

Rodzaj żeglugi:

oceaniczna

Informacje o załodze:

2 osoby

2

8995 kg – 11404 kg zależnie od stanu załadowania (normal keel)
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3.3. Informacje o wypadku
Rodzaj:

bardzo poważny wypadek morski

Data i czas wypadku:

21 listopada 2017 r. ok. godz. 21:00 czasu
jachtowego (ok. 24:00 UTC)

Pozycja geograficzna w czasie zdarzenia:

φ = 14°35' N, λ = 053°00’ W (pozycja
przybliżona)

Rejon geograficzny zajścia zdarzenia:

Ocean Atlantycki

Charakter akwenu:

otwarty ocean

Pogoda w trakcie wypadku:

widzialność dobra, wiatr ENE-E 3° B,
temp. powietrza 23° C, temp. wody
ok. 28 ° C

Stan eksploatacyjny jachtu w trakcie zdarzenia:

żegluga rekreacyjna

Miejsce wypadku dla jachtu:

opuszczony jacht sztrandował na rafie
Lambeau (Tobago), tracąc balast, ster,
stopę przekładni ze śrubą napędową i
poważnie uszkadzając kadłub

Skutki wypadku dla ludzi:

zaginiony

3.4. Informacje o zaangażowanych podmiotach z lądu i działaniach ratowniczych
Sygnał z jachtu nadszedł wieczorem 23 listopada, w 2 doby po wypadku, w postaci
urwanej rozmowy prowadzonej przez telefon satelitarny. Z treści rozmowy, która miała
miejsce ok. godz. 22:00 czasu polskiego (21:00 UTC), wynikało poważne ogólne
zaniepokojenie, ale nie wynikało z niej ani stwierdzenie zajścia konkretnego wypadku, ani
ówczesna ani obecna pozycja jachtu. Zaniepokojona rodzina zwróciła się do Policji, która
skierowała ją do dyżurującego inspektora operacyjnego MRCK w Gdyni. O godz. 23:16
miała miejsce rozmowa telefoniczna z inspektorem operacyjnym, który zasugerował
kontynuowanie prób połączenia się z jachtem, a - w razie niepowodzenia w ciągu najbliższej
doby - skontaktowanie się z ośrodkiem koordynacyjnym ratownictwa morskiego na
Barbados3.
Wypadek miał miejsce w strefie odpowiedzialności Francji, ale w czasie rozmowy pozycja jachtu była
określona jedynie jako „ok. 600 km od Barbados”.
3
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Następnego dnia, 24 listopada, nie uzyskując połączenia z jachtem, zamieszkały w Anglii
członek rodziny poinformował o sytuacji brytyjski UK MRCC, który - po serii nieudanych
prób połączenia się z jachtem przez telefon satelitarny - 25 listopada powiadomił z kolei
MRCC Fort de France na Martynice, a ten rozpoczął akcję poszukiwawczą, przyjmując jej
koordynację.
Pozycję jachtu uzyskano 25 listopada, od operatora telefonii satelitarnej Iridium, który
przekazał dane o położeniu aparatu zarejestrowane w czasie pierwszej rozmowy 23-go
listopada. Przygotowano do nadania komunikat EGC MAYDAY RELAY.
26 listopada miała miejsce dłuższa, skoordynowana tym razem rozmowa między pozostałą
samotnie na jachcie małżonką kapitana, a rodziną w Polsce. W rozmowie tej została
przekazana informacja o wypadnięciu kapitana za burtę w dniu 21 listopada, 5 dni wcześniej.
Operator systemu telefonii satelitarnej Iridium przekazał MRCC Fort de France dane
o pozycji jachtu w czasie tej rozmowy.
Po potwierdzeniu w dniu 26 listopada szczegółów wypadku o godz. 12:06 UTC nadano
komunikat EGC MAYDAY RELAY o wypadnięciu człowieka za burtę dla obszaru
sięgającego 200 Mm wokół pozycji jachtu z rozmowy z dnia 23 listopada4.
Określona przez Iridium pozycja jachtu pozwoliła skierować w to miejsce samolot
patrolowy „C-26” z Barbados. Samolot odnalazł jacht 26 listopada o godz. 13:10 UTC. Do
jachtu skierowano jednostkę patrolową HBMS „Leonard C Banfield” z Barbados oraz dwa
statki handlowe: m/t „Wafrah” (bandera Wysp Bahama) oraz m/t „Orange Star” (bandera
liberyjska).

4

W tym czasie odległość wskazanej w komunikacie pozycji od pozycji wypadku wynosiła ok. 140 Mm.
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Zdjęcie 3. M/t „Wafrah” i m/t „Orange Star” po dopłynięciu do jachtu
Koordynację akcji przejęła służba SAR Trinidad i Tobago, MRCC Port of Spain. Na
pozycji jachtu doszło do spotkania m/t „Wafrah” i m/t „Orange Star”. Zdecydowano, że
ewakuację podejmie statek „Orange Star”, gdyż miał na pokładzie polskiego członka załogi,
co miało ułatwić porozumienie się z uratowaną małżonką zaginionego, a także plan podróży
„Orange Star” przewidywał szybsze dotarcie do portu przeznaczenia.

Zdjęcie 4. Podejście szalupy z m/t „Orange Star” do jachtu w celu ewakuacji pozostałej na
pokładzie żony kapitana
10
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W trakcie ewakuacji z pokładu jachtu zabrano dziennik jachtowy. Zapisy w dzienniku,
prowadzone osobiście przez kapitana w dniu wypadku do godz. 20:00 czasu jachtowego,
pozwoliły przybliżyć oszacowanie pozycji wypadku i wykonać w kolejnym dniu obliczenia
modelowe prawdopodobne trasy dryfu rozbitka. O rejonie poszukiwań, za pośrednictwem
sekretariatu imprezy Atlantic Rally for Cruisers, powiadomiono flotyllę jachtów
uczestniczących w regatach turystycznych ARC+ na odcinku Cabo Verde - Santa Lucia.
27 listopada przypuszczalny rejon dryfowania rozbitka patrolował samolot „Falcon 50”
z bazy Cayenne w Gujanie Francuskiej.
28 listopada, po ponownym obliczeniu modelu dryfu, określono nowy rejon poszukiwań
i skierowano tam samolot „C-26” z Barbados.

Rysunek 2. Rejon poszukiwania i domniemana trasa jachtu po wypadku
Poszukiwania lotnicze nie przyniosły rezultatu.
28 listopada o godz. 21:04 UTC, ze względu na przekroczenie fizjologicznej granicy
możliwości przeżycia rozbitka w wodzie, akcja poszukiwawcza została zakończona.
29 listopada o godz. 11:35 UTC załoga jachtu „North Star” (bandera duńska) dostrzegła 5
fragment spinakera, prawdopodobnie pochodzącego z jachtu „Vagant”, dryfujący na
powierzchni oceanu, 40 Mm na zachód od środka rejonu poszukiwań „C-26”.

Prowadzący jacht „North Star” właściciel/skiper po odebraniu komunikatu zalecającego wzmożoną uwagę
zarządził skrócenie okresu wacht do 2 godzin, by uniknąć nadmiernego znużenia załogi ciągłą obserwacją.
5
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W przekazywaniu informacji z jachtu do służb ratownictwa morskiego Francji uczestniczyły
także polskie służby konsularne, zaalarmowane zgłoszeniem 24 listopada sytuacji przez
rodzinę w Polsce do MSZ.

4. Opis okoliczności wypadku
W lipcu 2017 r. kapitan jachtu wraz z małżonką wyruszyli z Górek Zachodnich na swoim
jachcie „Vagant” (typ Bavaria 44) z zamiarem odbycia wokółziemskiej podróży turystycznej,
zaplanowanej na 4 lata. W początkowych etapach rejsu skład załogi był dwukrotnie
uzupełniany trzecią osobą z naboru internetowego. W drodze jacht odwiedził m. in.
Norwegię, a w sierpniu 2017 r. w Anglii miała miejsce planowa zmiana trzeciego załoganta.
W

trzyosobowym

składzie

załogi

jacht

dotarł

na

początku

września

do

La Coruny (Hiszpania)
4 września jacht opuścił La Corunę, odtąd już z dwuosobową załogą, złożoną
z małżeństwa żeglarzy. Zgodnie z planem podróży jacht kierował się ku Wyspom
Kanaryjskim, odwiedzając po drodze porty portugalskie na kontynencie i na Maderze.
2 października jacht dotarł do Santa Cruz na Teneryfie. W czasie miesięcznego pobytu
w rejonie Wysp Kanaryjskich jacht odwiedził liczne porty kilku wysp archipelagu. Oferta
dokooptowania dodatkowej załogi nadal była otwarta, ale zgłaszające się osoby, oczekujące
bezpłatnej podróży na Karaiby, nie wzbudziły zainteresowania kapitana, dysponującego
ograniczonym budżetem na zaopatrzenie.
2 listopada, po zaopatrzeniu jachtu w maksymalny zapas wody i paliwa w zbiornikach oraz
dodatkowo po 100 l wody i paliwa w kanistrach na pokładzie, jacht opuścił San Sebastian de
Gomera, kierując się ku Karaibom. Żeglując na południe od ortodromy w poszukiwaniu
pasatu jacht osiągał przebiegi dobowe 50-140 Mm (średnio 108 Mm). W ciągu trzech tygodni
żeglugi jacht napotkał wiatry łagodne i umiarkowane, tylko w ciągu kilku dni dość silne
i silne. Jacht żeglował głównie na grocie i genui, czasami na samej genui. Okazjonalnie
włączano silnik, także w celu ładowania akumulatorów, zasilanych oprócz tego bateriami
słonecznymi i turbiną wiatrową. Na jachcie utrzymywano ścisły reżim oszczędzania energii
elektrycznej, na ile to możliwe sterując ręcznie według kompasu magnetycznego i wyłączając
wszelkie odbiorniki, w tym radiostację i elektroniczne urządzenia nawigacyjne. W celu

12
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określenia pozycji włączano ploter map elektronicznych na krótko 2 razy w ciągu doby w południe i o północy, odnotowując pozycję w dzienniku i nanosząc ją na mapę papierową.
9 listopada podjęto próbę postawienia spinakera, która zakończyła się splątaniem żagla
i koniecznością długotrwałego klarowania jego osprzętu (1,5 godziny).
W trakcie rejsu kapitan utrzymywał regularną łączność z rodziną na lądzie za pomocą
telefonu satelitarnego pracującego w systemie Iridium. Planowe połączenia, zawsze
realizowane jako głosowe, miały miejsce w czwartki. W trakcie prowadzonych rozmów
kapitan przekazywał bieżącą pozycję i otrzymywał informacje o prognozie pogody
i sugerowanym kierunku żeglugi.
Ostatnia taka rozmowa miała miejsce 20 listopada (poniedziałek). Treść rozmowy nie
wskazywała na żadne kłopoty ani zagrożenia na pokładzie jachtu. Kapitan spodziewał się
w piątek 24 listopada dotrzeć do wyspy Barbados, od której jacht dzieliło wówczas ok. 530
Mm.
21 listopada w godzinach porannych małżonkowie rozmawiali o dalszych planach
i zgodzili się, że rejs wokółziemski nie będzie kontynuowany, a po odwiedzeniu Karaibów
i ew. wschodniego wybrzeża USA jacht zostanie sprzedany. Uznali, że nie podejmą już
podróży powrotnej do Europy na jachcie. Przyczyną zmiany planów było głównie zmęczenie
kapitana, na którym faktycznie spoczywał cały ciężar prowadzenia jachtu.
O godz. 13:45 czasu jachtowego wykonano zwrot na lewy hals, zwinięto genuę (grot tego
dnia nie był rozwijany) i postawiono z rękawa spinaker, jak zwykle prowadząc go bez
spinakerbomu, tylko na biegnących do cumowniczych knag śródokręcia szotach i mocno
wyluzowanym fale.
W łagodnym wschodnim wietrze jacht pod samym spinakerem osiągał prędkość
4,2-4,7 w. Sterował ręcznie kapitan. Już po zachodzie słońca (który nastąpił ok. godz. 18:00
czasu jachtowego), ale jeszcze przed zapadnięciem ciemności zapytany przez żonę kapitan
wyraził wątpliwość, czy sprzątnie na noc spinaker, gdyż był zadowolony z osiąganej
prędkości i stabilnej pracy żagla. W dotychczasowej praktyce na jachcie „Vagant” spinaker
nigdy nie był pozostawiany po zachodzie słońca.
Ok. godz. 20:30 kapitan zauważył, że spinaker opadł i wlecze się w wodzie6 . Polecił
małżonce załączyć zasilanie autopilota na tablicy rozdzielczej w kabinie, uruchomił silnik na
6

Nie jest jasne, czy już wtedy wlókł się w wodzie, czy wpadł do wody po ściągnięciu dzwonu.
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małe obroty, by utrzymać ustawiony na autopilocie kurs i udał się na dziób, na prawą burtę,
by wyciągnąć z wody i sklarować spinaker. Jacht posuwał się do przodu, bez żagli,
napędzany silnikiem i naporem wiatru na takielunek oraz wiszący wciąż na maszcie
częściowo niepracujący spinaker. Małżonka obserwowała działania kapitana z kokpitu. Na
sugestię małżonki, że wybierze fał spinakera na kabestanie, by podciągnąć go do góry,
kapitan odpowiedział „Nie ciągnij, bo on jest zerwany”, nie wyjaśniając bliżej zauważonej
awarii.
Kapitan ściągnął dzwon rękawa do poziomu pokładu w pobliżu dziobu jachtu, gasząc
całkowicie żagiel i zamierzał wyciągnąć z wody na pokład zanurzoną część żagla. Żagiel
stawiał bardzo duży opór. W celu przyłożenia większej siły, kapitan siadał na krawędzi
nadbudówki, zapierał się nogami o półpokład i ciągnął żagiel, przesuwając się w pozycji
siedzącej ku rufie. Nie miał nałożonych szelek bezpieczeństwa.
Ominąwszy kanistry z paliwem zamocowane przy burcie, dotarł w pobliże want, gdzie
podniósł się, stracił równowagę i wypadł za burtę w pobliżu śródokręcia PB. Jacht nadal
posuwał się do przodu, napędzany silnikiem. Kapitan przez chwilę trzymał w garści tkaninę
spinakera, ale chwyt puścił i kapitan został za rufą jachtu. Był lekko ubrany, nie miał na
sobie żadnych środków zapewniających pływalność.
Widząc męża wypadającego za burtę pozostała w kokpicie żona usiłowała rzucić mu żółte
podkowiaste koło ratunkowe, niesione w uchwycie na koszu rufowym na PB. Nie zdołała
jednak wyciągnąć koła z obejmującego podkowę uchwytu, wykonanego z prętów
nierdzewnych. Uchwyt ten został uszkodzony 4 miesiące wcześniej w czasie manewrowania
jachtem w zatłoczonej marinie w porcie Skagen, gdy jacht doszedł koszem rufowym do
innego zacumowanego tam jachtu, wykrzywiając pręty obejmy koła ratunkowego.
Po niepowodzeniu próby użycia koła z PB, żona skierowała się na LB, gdzie - również na
koszu rufowym - jacht niósł okrągłe czerwone koło ratunkowe powiązane z tyczką MOB.
Przywiązała to koło do zamocowanej do jachtu linki (ok. 30 m) przygotowanej na szpuli na
koszu rufowym i wyrzuciła je w kierunku męża. „Siedzący” w wodzie mąż był przytomny
i spokojny. Nie podjął koła i widząc oddalający się jacht okrzykiem polecił żonie zawrócić.
Wcześniej nie wydał żadnych instrukcji.
Wykonując to polecenie żona usiłowała zmienić kurs, by powrócić do widocznego nadal
rozbitka, ale wciąż włączony autopilot nie pozwolił na ręczne ruchy kołem sterowym. Ze
strony kapitana dalsze polecenia ani instrukcje nie nadeszły, a stres wywołany nieoczekiwaną
14

RAPORT KOŃCOWY 108/17

sytuacją nie pozwolił pozostałej na pokładzie żonie skojarzyć przyczyny niepoddawania się
steru i skutecznego sposobu dokonania właściwej zmiany kursu. Nie potrafiąc zmienić kursu,
włączyła bieg wsteczny, by cofnąć się w stronę rozbitka, ale linka, na której jacht holował za
rufą koło z tyczką, została wciągnięta pod jacht i nawinęła się na śrubę, zatrzymując silnik
i uniemożliwiając ponowne włączenie biegu.
W kierunku rozbitka udało się teraz wyrzucić zaopatrzone w pławkę świetlną żółte
podkowiaste koło ratunkowe z PB, poprzednio zakleszczone w uchwycie.
Rozbitek nie podjął żadnego z tych kół i zniknął z pola widzenia w ciemnościach. Jacht
z unieruchomionym napędem mechanicznym i sterem zablokowanym przez autopilota
oddalał się, dryfując z wiatrem, a żona pogrążyła się w obezwładniającej rozpaczy.
W czasie zdarzenia posiadany na jachcie ploter nawigacyjny, stacjonarny odbiornik GPS,
radiostacja UKF z DSC oraz telefon satelitarny były wyłączone.
5.

Analiza i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku
z uwzględnieniem wyników badań i ekspertyz
5.1.

Jacht

„Vagant”, jacht turystyczny typu Bavaria 44, slup bermudzki o długości 13,6 m
wyprodukowany w 2004 r. był zarejestrowany pod polską banderą jako jacht rekreacyjny.
Jacht był w posiadaniu ostatniego właściciela - zaginionego kapitana - od wiosny 2015 r.
Zakupiony w Chorwacji jacht odbył podróż do Polski, gdzie dotarł w październiku 2015 r.
W sezonie 2016 r. jacht był eksploatowany na Bałtyku, odbywając rejsy rekreacyjne na
wodach Szwecji. Był także oferowany komercyjnie pod szyldem „Vagant Czarter Jacht” na
krótkie pływania na Bałtyku i w rejonie Zatoki Gdańskiej. W 2017 r. jacht był
przygotowywany do planowanej 4-letniej podróży dookoła świata.
Bavaria 44 jest typem jachtu oceanicznego, seryjnie budowanego w latach 2002 - 2004
przez niemiecką stocznię Bavaria Yachtbau GmbH w kategorii projektowej „A” (Ocean).
Liczne jachty tego typu dokonywały podróży transatlantyckich. W kategorii „A” maksymalna
załoga tego jachtu może liczyć 8 osób.
Na wyposażeniu jachtu były następujące żagle: grot, genua i symetryczny spinaker,
oznaczone w dzienniku jachtowym odpowiednio jako „G”, „Ge” i „Gen”. Grot był zwijany
do masztu, genua również posiadała zwijacz obsługiwany linką z kokpitu. Spinaker, na
pokładzie „Vaganta” zwany „genakerem”, był stawiany z rękawa i prowadzony bez
15
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spinakerbomu, którego nigdy nie było na wyposażeniu jachtu . Posiadany również fok
sztormowy nie był używany w tej podróży.
Ponadstandardowym wyposażeniem jachtu były baterie słoneczne, mocowane poziomo na
bramownicy nad pawężą, obok turbiny wiatrowej.

5.2. Załoga
W zakończonym wypadkiem odcinku rejsu na pokładzie jachtu znajdowały się dwie
osoby, kapitan wraz z małżonką.
Jacht prowadził 74-letni właściciel, posiadający patent morskiego sternika jachtowego od
1969 r., a patent kapitana jachtowego od maja 2017 r. Był doświadczonym żeglarzem,
uprawiającym żeglarstwo morskie i śródlądowe z przerwami od 1966 r. W 2010 r. nabył
w Anglii jacht „Old Gipsy”7 , który osobiście przyprowadził do Polski na remont, po czym
pożeglował nim na Morze Śródziemne, gdzie eksploatował go rekreacyjnie przez 3 lata.
W 2015 r., po tym, jak „Old Gipsy” uległ przypadkowemu zniszczeniu w czasie zimowania
na lądzie w Grecji, nabył w Chorwacji „Vaganta” i przypłynął nim do Polski z zamiarem
przygotowania go do planowanej wokółziemskiej podróży. Wychodząc w tę podróż w lipcu
2017 r. miał zatem za sobą co najmniej 6 lat intensywnego żeglowania na własnym jachcie
pełnomorskim, w tym dwukrotne samodzielne przebycie długiej i niełatwej trasy między
Adriatykiem i Bałtykiem. Bezpośrednio przed wyruszeniem w wokółziemski rejs, w kwietniu
i maju 2017 r., właściciel „Vaganta” odbył w charakterze załogi dwa tygodniowe rejsy
stażowe na żaglowcu „Zawisza Czarny”, by uzupełnić formalny staż, wymagany do
uzyskania patentu kapitana jachtowego . Pomijając krótkie rejsy na Adriatyku i Bałtyku,
odbyte w latach 1960-tych i 1970-tych na jachtach klubowych „Skierka” i „Jupiter”, całe
nowoczesne doświadczenie morskie uzyskał samodzielnie, posiłkując się literaturą . Nie miał
doświadczenia oceanicznego i nigdy nie żeglował na podobnej jednostce w charakterze
członka załogi lub w bliskim towarzystwie doświadczonego żeglarza oceanicznego.
Mimo zaawansowanego wieku i wyraźnej nadwagi, kapitan „Vaganta” był sprawny fizycznie
i odporny na trudy żeglugi, co dało się zauważyć w bałtyckich rejsach na „Zawiszy
Jacht żaglowy „Old Gipsy” (ex Gipsy) zarejestrowany został w PZŻ w 2012 r. Był to slup typu Gib’Ser 106
Master, długości 11,3 m wyprodukowany w 1993 r. Jacht wyrejestrowany został w końcu 2015 r.
7
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Czarnym”. Był dobrym pływakiem, obytym z wodą i często pływającym wpław w pobliżu
stojącego na kotwicy jachtu. W 2017 r. odbył kurs nurkowy.
Wszystkie wymienione podróże kapitan „Vaganta” odbył w towarzystwie żony, nie mając
na pokładzie innej załogi.
W odróżnieniu od pasjonującego się żeglarstwem kapitana, małżonka nie podzielała tych
zainteresowań, i nie angażowała się w nautyczne aspekty podróży, ograniczając swą
aktywność do funkcji odpowiadających prowadzeniu gospodarstwa domowego. Okazjonalnie
wykonywała ściśle proste polecenia kapitana, np. utrzymując chwilami kurs lub krążąc przed
wejściem do portu, podczas gdy kapitan klarował pokład do cumowania. W wakacyjnych
pływaniach mazurskich kapitan szkolił swe dorastające dzieci w zakresie terminologii
i praktyki żeglarskiej, ale podobnie intensywnego czy choćby skutecznego szkolenia nie
wdrożył w stosunku do stale towarzyszącej mu w rejsach żony. Rozmaite wskazówki ogólne
przekazywał okazjonalnie, np. stwierdzając kiedyś, że „w razie wypadnięcia osoby za burtę
należy nacisnąć przycisk »człowieczka MOB« na ploterze”, ale pouczenia te nie miały
charakteru całościowego, nie były przekazywane z intencją przygotowania współtowarzyszki
żeglugi na rzeczywistą sytuację awaryjną. Podstawowa obsługa urządzeń nawigacyjnych,
radiostacji, sprzętu ratunkowego również nigdy nie była przedmiotem instruktażu ani
ćwiczeń. Do dnia wypadku małżonka kapitana nigdy samodzielnie nie włączyła radiostacji
UKF ani telefonu satelitarnego ani nie nawiązała jakiegokolwiek połączenia z ich pomocą.
Można niemal sformułować hipotezę, że kapitan uprawiał samotne żeglarstwo
w towarzystwie żony. Wachty pełnił jedynie kapitan, w żegludze oceanicznej budząc się
w nocy co 30 minut, by ocenić sytuację.
W wywiadzie udzielonym dla Radia Gdańsk w maju 2017 r. kapitan nie wspomniał
o planowanym składzie załogi, ani o żonie jako ewentualnej towarzyszce podróży (choć
o takich planach mówił już w czasie rejsu na „Zawiszy”). Wspomniał jedynie, że przewiduje
okres rodzinnego pływania na wodach Karaibów, po przebyciu Atlantyku. Jednocześnie
przewidywał stałe uzupełnianie sił załogi i budżetu podróży, zamieszczając w Internecie
ogłoszenia o naborze na wszystkie kolejne odcinki rejsu w nadchodzących 12 miesiącach.
Dwa pierwsze odcinki (Polska-Anglia i Anglia-Hiszpania) zostały w ten sposób obsadzone
dodatkową, trzecią w załodze osobą. Na Wyspach Kanaryjskich dostatecznie interesujący
kandydaci się nie pojawili.
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5.3. Wyposażenie ratunkowe
Jacht był wyposażony w dwie tratwy ratunkowe. Jedna, zapakowana w sztywnym
pojemniku, przygotowana do szybkiego zrzucenia, była mocowana w stelażu za koszem
rufowym powyżej LB strony pawęży. Druga była przechowywana wewnątrz skrzyni
tworzącej podstawę stolika w kokpicie. Skrzynia ta służyła także jako magazyn trwałych
odpadów, w opinii załogi nie nadających się do wyrzucenia za burtę8.
W uchwycie na koszu rufowym po stronie PB znajdowało się podkowiaste koło
ratunkowe, połączone z pławką świetlną.
W uchwycie na koszu rufowym po stronie LB znajdowało się okrągłe koło ratunkowe,
połączone z tyczką MOB, zaopatrzoną we flagę.
Na koszu rufowym PB znajdowała się szpula z przygotowanym do rozwinięcia odcinkiem
ok. 30 m liny poliestrowej ca. Ø 10 mm.
Jacht nie był wyposażony w rzutkę MOB ani w dedykowane środki przeznaczone do
podejmowania człowieka zza burty.
Na pawęży rufowej znajdowała się składana drabinka kąpielowa, ułatwiająca wejście
z wody na pokład.
5.4. Wyposażenie łączności i wyposażenie nawigacyjne
Jacht był wyposażony w ploter nawigacyjny Raymarine z dwoma wyświetlaczami w kokpicie i w kabinie, w stacjonarny odbiornik GPS Geonav oraz w radar Raymarine,
z reguły nieużywany.
Nawigację prowadzono także na mapach papierowych, nanosząc odczytywane 2 razy na
dobę pozycje z włączanego w tym celu jedynie na krótko GPS/plotera.
Na jachcie znajdowała się stacjonarna radiostacja UKF z DSC, ale ani jacht ani ani nikt
z załogi nie posiadał żadnych świadectw potwierdzających rejestrację lub uprawnienia do
obsługi urządzeń łączności GMDSS. W żegludze oceanicznej radiostacja była stale
wyłączona w celu oszczędzania energii elektrycznej.
Środkiem łączności dalekiego zasięgu był telefon satelitarny Motorola 9505A, pracujący
w systemie Iridium. Używał go wyłącznie kapitan do realizacji połączeń głosowych. Telefon
Załoga umieszczała tam odpady szklane, podatne na stłuczenie. Odpady plastikowe przechowywano we
wnętrzu kabiny. Załącznik V konwencji MARPOL 73/78 dopuszcza usuwanie odpadów szklanych za burtę, jeśli
odległość od najbliższego lądu przekracza 12 Mm. Organizacje ekologiczne zalecają zawsze transportowanie
takich odpadów do recyklingu, a w każdym razie nie wyrzucanie do morza opakowań szklanych, które mogą z
uwagi na przewężenia (np. szyjki butelek) stanowić pułapkę dla organizmów morskich.
8
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był włączany jedynie w razie potrzeby, do nawiązania połączenia z lądem. Na jachcie nie
oczekiwano połączeń przychodzących i nie korzystano z usług wysyłania ani odbierania
drogą satelitarną krótkich wiadomości tekstowych (Iridium email).
Jacht nie był wyposażony w odbiornik ani transponder AIS, w radiopławę EPIRB ani
w transponder radarowy SART. Nie był również wyposażony w zapasowe i/lub
przenośne/bateryjnie zasilane urządzenia GPS ani UKF9.

5.5. Powiadomienia alarmowe
Po wypadnięciu za burtę kapitana z jachtu nie wysłano żadnego sygnału wzywania
pomocy przez ok. 48 godzin. Przyczyną był głęboki szok i nieumiejętność obsługi żadnego
z urządzeń pokładowych ze strony pozostałej na pokładzie żony zaginionego. Pierwszy
kontakt telefoniczny nawiązany z rodziną 23 listopada (czwartek) ok. godz. 22:00 czasu
polskiego nie przyniósł ani pozycji wypadku, ani bieżącej pozycji jachtu (różniącej się teraz
od miejsca wypadku o ok. 140 mil), ani natury zagrożenia, z jakim mierzyła się załoga i przede wszystkim - zaginiony od 2 dni kapitan. Na lądzie konkretny obraz sytuacji uzyskano
dopiero po następnym kontakcie telefonicznym w dniu 26 listopada, 5 dni po wypadku. Do
tego czasu służby ratownicze rozważały jedynie poszukiwanie jachtu, a nie człowieka za
burtą.
Brytyjski ośrodek UK MRCC, zawiadomiony 24 listopada o braku łączności
z prawdopodobnie znajdującą się w niebezpieczeństwie załogą zapóźnionego jachtu
„Vagant”, przekazał posiadane informacje do odpowiadającego za rejon ośrodka francuskiego
na Martynice 25 listopada, następnego dnia po niepokojącym powiadomieniu ze strony
rodziny.
Koordynujący akcję ośrodek MRCC Fort de France (Martynika) polecił nadać komunikat
EGC MAYDAY RELAY w dniu 26 listopada o godz. 12:37 UTC, po wyraźnym
potwierdzeniu natury wypadku.

5.5.1. Reakcja MRCK Gdynia na kontakt ze strony rodziny zaginionego
Po

odebraniu

niepokojącego,

urwanego

połączenia

telefonicznego

z

jachtu

w dniu 23 listopada ok. godz. 22:00 czasu polskiego rodzina żeglarzy nabrała przekonania, że
9

Przenośny GPS i może UKF miał załogant na pierwszym odcinku trasy z Gdańska do Dover.
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na jachcie zaszło coś wyjątkowego i że załodze grozi niebezpieczeństwo. Oprócz
dramatycznego napięcia wyczuwanego w głosie żony kapitana, oraz nieskładnych
wypowiedzi, jedną z istotnych przesłanek był fakt, że po raz pierwszy rozmowy nie prowadził
osobiście kapitan.
Przekonanie to było na tyle silne, że rodzina zwróciła się do Policji z prośbą o wskazówki,
w następstwie czego została skierowana do ośrodka ratownictwa morskiego MRCK w Gdyni.
O godz. 23:16 miała miejsce 9-minutowa rozmowa z dyżurnym inspektorem operacyjnym.
Rozmowa nie miała charakteru zgłoszenia wypadku, gdyż w tym czasie nikt na lądzie nie
miał konkretnych informacji o tym, co zaszło na pokładzie i czy załoga jachtu rzeczywiście
wymaga pomocy. Inspektor w spokojnej i rzeczowej rozmowie dowiedział się, że:
- 13-metrowy jacht żaglowy dwa dni wcześniej był w odległości 600 km od Barbados,
z rodzicami rozmówczyni (wyraźnie nieobytej technicznie z żeglarstwem morskim)
- przesłanką niepokoju ze strony rodziny jest urwanie kontaktu i charakter ostatniej rozmowy
- jacht nosi nazwę „Vagant” i numer rejestracyjny POL 15184
- jacht jest wyposażony w telefon satelitarny
- jacht nie jest wyposażony w AIS (pojęcie „AIS” nie było znane zgłaszającej się
rozmówczyni, która zgodziła się na taki wniosek, choć prawdopodobnie miała na myśli „SS...
(SSB)”, a nie „AIS”)
- jacht jest wyposażony w urządzenie, które „po włączeniu sygnału SOS powiadamia
cokolwiek jest najbliżej...MSI...” (inspektor przekonał rozmówczynię, że jacht z pewnością
ma na pokładzie radiopławę EPIRB)
- „ostatnio było 13 węzłów” (inspektor przyjął, że to prędkość jachtu, oceniając przebieg
dobowy na 200-250 mil; rozmówczyni miała na myśli miejscową prędkość wiatru).
Inspektor stwierdził, że nie ma możliwości próby kontaktu z jachtem za pośrednictwem
telefonu satelitarnego. Zalecił, aby dalej prowadzić nasłuch i kontynuować próby połączenia,
a w razie, gdyby przez najbliższe 24 godziny nie udało się połączyć z jachtem, zgłosić tę
sytuację do służb ratownictwa morskiego Barbados10. Inspektor nie zapytał o konkretne dane
ostatniej znanej pozycji i kursu, czas ostatniego kontaktu, dotychczasową rutynę łączności,
rodzaj sieci satelitarnej ani numer telefonu satelitarnego, liczbę osób na pokładzie. Nie
zapytał również o tożsamość i kontakt do rozmówczyni.

Na Barbados funkcje SAR sprawuje Barbados Coast Guard, prowadzący w Bridgetown ośrodek MRSC.
MRSC Barbados działa w ramach strefy odpowiedzialności SAR Trinidad i Tobago.
10
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Rozmówczyni dowiedziała się, że typową sytuacją bywa rozładowanie telefonu
i przejściowe trudności w połączeniu satelitarnym wynikające ze złej propagacji. Dowiedziała
się również orientacyjnie, jak działa system COSPAS-SARSAT i że może dodzwonić się do
ośrodka ratownictwa morskiego Barbados z każdego telefonu. Dowiedziała się również, co
należy podać w ew. zgłoszeniu: konkretne dane ostatniej znanej pozycji i kursu, czas
ostatniego kontaktu. Nie dowiedziała się, w jakim rejonie odpowiedzialności leży ostatnia
znana i przewidywana obecnie pozycja jachtu oraz jakie są telefony i adresy kontaktowe do
odpowiednich służb w rejonie.
25 listopada koordynator akcji poszukiwawczej - MRCC Fort de France - zwrócił się do
polskiego ośrodka koordynacyjnego ratownictwa morskiego - MRCK Gdynia - z prośbą
o informacje dotyczące poszukiwanego jachtu „Vagant”. MRCK Gdynia w odpowiedzi
stwierdziło, że nie ma żadnych informacji o tym jachcie.

5.6. Czynniki mechaniczne
5.6.1. Spinaker na jachcie „Vagant”
Wyruszając w podróż wokółziemską „Vagant” (slup bermudzki) był wyposażony w 2
żagle podstawowe, grot i fok, zwijane zwijaczami odpowiednio, do masztu i wokół owiewki
sztagu, oraz 2 żagle dodatkowe: nieużywany w tej podróży fok sztormowy i symetryczny
spinaker o kroju radialnym.
Spinaker pochodził z garderoby żagli należącej do poprzedniego jachtu tego samego
właściciela, „Old Gipsy”. „Old Gipsy” był jachtem mniejszym i spinaker był też znacznie
mniejszy, niż typowy spinaker przeznaczony dla Bavarii 44. Na obsadzonym nieliczną,
w praktyce jednoosobową załogą jachcie „Vagant” spinaker stawiano tylko w warunkach
łagodnego wiatru wiejącego od rufy, stosując uproszczony osprzęt. Nie używano
spinakerbomu ani żadnego drzewca zastępującego spinakerbom. Żagiel był zbyt mały, by
dociągać róg fałowy w pobliże przewidzianego do tego bloku powyżej sztagu na maszcie,
więc stawiano go niżej, wypuszczając znaczną długość (ok. 3-4 m) fału.
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Zdjęcie 5. Elementy osprzętu spinakera
Rogi szotowe były zaopatrzone w pojedyncze liny - szoty - prowadzone do śródokręcia
i mocowane tam na knagach cumowniczych na pokładzie. W tym układzie żagiel miał wiele
swobody, gdyż żaden z trzech rogów nie był mocowany w sztywny sposób. Brak
spinakerbomu uniemożliwiał wyciągnięcie spinakera na nawietrzną z cienia grota, więc
zwykle spinaker stawiano jako jedyny żagiel, bez grota i genuy.

Zdjęcie 6. Szot spinakera LB
22
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Zdjęcie 7. Szot spinakera, PB
Podręczniki techniki żeglowania nie przewidują takiego sposobu prowadzenia spinakera,
ale nie można w uprawniony sposób stwierdzić, że jest to z zasady niebezpieczne, o ile
spinaker nosi się tylko wyjątkowo, w łagodnych i sprzyjających warunkach. W żegludze
turystycznej każdy kapitan na ogół dobiera sobie techniki żeglowania według swych
upodobań, możliwości i doświadczeń. Sposób prowadzenia spinakera na „Vagancie”
z pewnością nie byłby właściwy w warunkach silniejszego wiatru lub możliwych
podmuchów11.
Na odcinku od La Coruny do Wysp Kanaryjskich na jachcie „Vagant” spinaker stawiano
trzykrotnie, w dniach 19, 20 i 21 września, utrzymując go przez, odpowiednio, 7, 3 i 6 godzin.
Wieczorem zrzucano spinaker równocześnie z zapaleniem świateł nawigacyjnych.
Na oceanicznym odcinku od San Sebastian (Gomera) podjęto próbę postawienia spinakera
siódmego dnia żeglugi, ale zakończyła się ona splątaniem spinakera, wymagającym 1,5 godz.
pracy do jego ponownego sklarowania. Spinakera ostatecznie nie postawiono w tym dniu.
Kolejny raz spinaker postawiono w dniu wypadku. Wypadek nastąpił po ok. 6 godzinach
pracy spinakera, godzinę po zapaleniu świateł i po zapadnięciu ciemności.
Do stawiania i zrzucania spinakera na jachcie „Vagant” stosowano tzw. rękaw. Podobnie,
jak w przypadku różnych sposobów prowadzenia spinakera, stosowanie rękawa dzieli
praktykujących żeglarzy turystycznych na jego zwolenników i przeciwników. Podobnie,

Poważną wadą tego sposobu prowadzenia spinakera jest nieuniknione przecieranie tkaniny genuy przez szoty
spinakera, istotne zwłaszcza w warunkach długotrwałej żeglugi oceanicznej.
11
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wybór należy tu do kapitana, podejmującego decyzje według osobistych preferencji
i doświadczeń.
Stosowanie rękawa i mocowanie szotów spinakera na knagach cumowniczych śródokręcia
zmuszało załogę do wyjścia z kokpitu na pokład dziobowy w celu sprzątnięcia żagla.
Znaczny luz wypuszczonego z konieczności fału zbyt małego spinakera, prowadzonego
bez spinakerbomu, sprzyjał nadmiernemu pogłębieniu i potencjalnej niestabilności żagla
i umożliwiał jego znaczne opadnięcie w razie, gdyby spinaker zgasł.

5.6.2. Prawdopodobny przebieg awarii spinakera
Relacja jedynego świadka zdarzenia nie jest dostatecznie spójna i kompetentna, by ponad
wszelką wątpliwość wskazać kolejne zdarzenia, prowadzące do wypadku. Według tej relacji
i według wyników analizy posiadanych fotografii:
1. Kapitan zauważył „opadnięcie spinakera” i udał się na dziób.
2. Kapitan nie pozwolił wybierać fału spinakera na kabestanie, gdyż stwierdził, że „on
jest zerwany”.
3. Relacja małżonki i późniejsze zdjęcia kokpitu wskazują, że fał spinakera był w stanie,
w jakim pozostawił go kapitan po postawieniu spinakera lub po regulacji długości fału
(sklarowana buchta fału zawieszona na kabestanie na dachu kabiny, dźwignia stopera
zamknięta, fał za stoperem napięty). Fał i rękaw pozostały w tym stanie aż do
sztrandowania na rafie Lambeau.
4. Kontrafał dzwonu nie był zerwany, gdyż kapitan skutecznie ściągnął dzwon do
poziomu pokładu. Luźny koniec kontrafału został później użyty do zamocowania
dzwonu do relingu.
5. Wystająca poniżej dzwonu część żagla ciągnęła się w wodzie za burtą napędzanego
silnikiem jachtu, stawiając opór trudny do pokonania dla kapitana. Nie mogła to być
tylko waga mokrego materiału. Albo część żagla poniżej dzwonu utworzyła worek
i kapitan mocował się z naporem wody wtłaczanej tam przez pęd płynącego naprzód
na silniku jachtu, albo jeden z szotów (zapewne nawietrzny) wpadł pod dziobnicę i nie
pozwalał na wyciągnięcie żagla, czego kapitan w ciemności nie zauważył.
6. Fał dzwonu nie był zerwany i jest widoczny nadal na zdjęciach z rafy Lambeau.
Przy klarowaniu żagla w dzień po wypadku pozostała na jachcie małżonka odcięła
nożyczkami materiał spinakera poniżej dzwonu i odczepiła oba szoty, uwalniając dolną część
24
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spinakera za burtę. Na szocie LB (nawietrzny przed wypadkiem) znalazła urwany róg
z fragmentem żagla. Dzwon zamocowała do relingu na dziobie.
1. Zdjęcia wykonane w czasie następnych dni żeglugi ukazują tak samo zbuchtowany

fał spinakera, zawieszony na kabestanie i zwisający z masztu worek rękawa,
wyraźnie wypełniony tkaniną żagla. Według relacji, stan fału, rękawa i żagla nie
uległ zmianie aż do opuszczenia jachtu 26 listopada.

.
Zdjęcie 8. Buchta fału spinakera. Zdjęcie wykonane 4 dni po wypadku
2. Zdjęcia wykonane po sztrandowaniu jachtu na rafie Lambeau 1 grudnia ukazują

worek rękawa podniesiony na niezmienioną wysokość, ale pusty. Na szczycie
worka widać głowicę spinakera i niewielki fragment materiału żagla nadal
schowany w górnej części rękawa. Na zdjęciach tych widać głowicę spinakera
wysuniętą kilkadziesiąt cm powyżej górnej krawędzi rękawa, co nie powinno mieć
miejsca
i mogło sprzyjać przetarciu tkaniny spinakera w pobliżu głowicy.
3. Nie zostało wyjaśnione, co kapitan mógł mieć na myśli, mówiąc „on jest

zerwany”. Według bieżącej wiedzy, można sformułować hipotezę, że - mimo
ciemności - zauważył naderwanie (rozprucie) żagla w pobliżu rogu fałowego lub
w pobliżu nawietrznego (lewego) rogu szotowego. Są to jedyne miejsca, które
znaleziono rzeczywiście urwane bez wyraźnej ingerencji załogi. Zauważone
naderwanie (rozprucie) żagla mogło stanowić impuls do podjęcia decyzji
25
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o natychmiastowym opuszczeniu żagla.
4. Do osłabienia fragmentu spinakera w pobliżu głowicy mogło przyczynić się

stosowanie rękawa, który - zaopatrzony w sztywny, plastikowy dzwon - mógł
powodować stałe tarcie w tym miejscu.
5. W trakcie kilku następnych dni po opuszczeniu jachtu resztka spinakera oderwana

od głowicy została wytrzepana za burtę.
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Rysunek 3. Przybliżone faktyczne wymiary spinakera i rękawa
Na rysunku 3 kolorem fioletowym zaznaczono szacowany profil pracującego spinakera.
Kolorem niebieskim zaznaczono szacowane położenie rękawa, jakie znaleziono po wypadku.
Kolorem pomarańczowym zaznaczono salingi i wanty, rozmieszczone na „Vagancie” inaczej,
niż na rysunku bazowym (źródło rysunku bazowego Bavarii 44: sailboatdata.com)
27

RAPORT KOŃCOWY 108/17

5.6.3. Dobór żagli w żegludze pasatowej
W żegludze pasatowej, gdzie przez wiele dni jacht płynie fordewindem lub pełnym
baksztagiem, standardowe żagle marszowe na Bavarii 44 - grot i genua - nie dają
zadowalających rezultatów. Sprzątnięcie grota usuwa co prawda efekt zakłócenia pracy genuy
cieniem głównego żagla, ale sama stosunkowo ciężka genua przy wąsko prowadzonych
szotach również ma tendencję do składania się i łapania wiatru z przeciwnej strony liku
tylnego, co powoduje, obok utraty ciągu, nieprzyjemne chlastanie żagla i jego nadmierne
zużycie. Typowym środkiem zaradczym jest wyniesienie rogu szotowego genuy na
spinakerbomie12 (lub podobnym drzewcu) i wypłaszczenie oraz usztywnienie żagla w ten
sposób.
Na jachcie „Vagant” nie było spinakerbomu ani mogącego go zastąpić drzewca.
Dobre rezultaty dają dodatkowe lekkie żagle, uszyte do żeglugi z wiatrem, jak spinakery
i genakery, które pozwalają na pracę w dostatecznym oddaleniu od cienia grota.
Na jachcie „Vagant” nie było genakera, stawianego z dwoma rogami - fałowym
i halsowym - sztywno mocowanymi, odpowiednio - na maszcie i na pokładzie w pobliżu
dziobnicy. Był tylko pochodzący z jachtu mniejszej wielkości spinaker, w braku
odpowiedniego osprzętu stawiany z trzema rogami wolno pracującymi.

5.6.4. Bilans energetyczny jachtu
W chwili wypadnięcia kapitana za burtę wszystkie urządzenia nawigacyjne i łączności (z
wyjątkiem autopilota) były wyłączone. W tej sytuacji nawiązanie łączności z ew.
znajdującymi się w pobliżu jednostkami za pomocą sygnału DSC DISTRESS lub wezwania
MAYDAY fonią, lub choćby odnotowanie dokładnej pozycji w celu wezwania pomocy przez
telefon satelitarny wymagało od pozostałej na jachcie załogi pewnej elementarnej wiedzy
i minimum opanowania, by dla owych urządzeń włączyć zasilanie i uruchomić je w
odpowiednim trybie. Faktycznie posiadana wiedza o konieczności „naciśnięcia człowieczka
MOB” lub „czerwonego przycisku” nie była tu wystarczająca.
Powodem rutynowego wyłączania wszelkich odbiorników energii elektrycznej była chęć

W miarę wzrostu popularności stosowania genuy zwijanej wokół owiewki sztagu jako jedynego żagla
przedniego na jachtach typu slup zanikło stosowanie niegdyś typowego układu pasatowego w postaci dwóch
bliźniaczych foków, stawianych na równoległych sztagach i wynoszonych na spinakerbomach.
12
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maksymalnego oszczędzania energii13.
Urządzenia jachtowe były zasilane z baterii serwisowej, na Bavarii 44 standardowo
złożonej z dwóch akumulatorów 12V o pojemności 135Ah każdy (razem 270Ah).
Akumulatory były ładowane z paneli fotowoltaicznych o szacunkowej mocy 400W oraz z
alternatora napędzanego silnikiem głównym Volvo D2-55, typowo dostarczanym z
alternatorem o mocy 115A (12V). Do ładowania akumulatorów silnik używany był co 2-4
dni, Posiadana również turbina wiatrowa w żegludze z wiatrem nie daje istotnych rezultatów i
nie jest uwzględniona w bilansie.
Jak to ma miejsce typowo na jachtach tej wielkości, panele fotowoltaiczne były zamocowane
poziomo na bramownicy na rufie. Biorąc pod uwagę czas operacji słonecznej na szerokości
15°N oraz uwzględniając odnotowane faktycznie zachmurzenie, można przyjąć, że
sumaryczna dzienna wydajność paneli wynosiła 70-140Ah, średnio na odcinku od San
Sebastian 83Ah, a w ostatnich kilku dniach średnio ok. 110 Ah.
16 listopada silnik pracował przez 9 godzin, co powinno doprowadzić do pełnego
naładowania akumulatorów nawet, jeśli sprawność alternatora była niższa od nominalnej
z powodu zużytych szczotek14.
20 listopada, według zapisu w dzienniku, uruchomiono silnik w celu naładowania
akumulatorów, gdyż w baterii serwisowej odnotowano napięcie 11,5V, co oznacza całkowite
jej rozładowanie. Silnik tego dnia pracował 12 godzin przy zachmurzeniu 1/4 nieba.
Oznacza to, że dzienny bilans elektryczny jachtu, przy stosowanej drastycznej polityce
oszczędności, wynosił ok. 270Ah / 4 + 110Ah = 175 Ah, zakładając 100% sprawności
akumulatorów, w rzeczywistości zapewne mniej, ok. 270Ah * 80% / 4 + 110Ah = 164Ah.
Światła nawigacyjne, autopilot i lodówka typowo pobierają w sumie ok. 125Ah na dobę.
Daje to umiarkowanie optymistyczne oszacowanie ok. 40Ah zapasu w ciągu doby, przy
regularnym ładowaniu silnikiem przez 1-2 godziny w ciągu doby.
Stacjonarny radiotelefon VHF z DSC w trybie nasłuchu pobiera ok. 600mA, ok. 14,5Ah na
dobę.
Wyruszając z San Sebastian, jacht zabrał 210 l paliwa w zbiorniku i 100 l w kanistrach na
pokładzie. Do dnia wypadku silnik pracował przez 60 godzin na obrotach 1700 rpm,
zużywając średnio 3 l paliwa na godzinę. Do końca trzeciego tygodnia żeglugi, ok. 4-5 dni
W czasie badania nie była dostępna specyfikacja instalacji elektrycznej jachtu. Oceny dokonano na podstawie
zdjęć i wysłuchania załogi. Przytaczane wartości mocy urządzeń są szacunkowe.
14
Zaplanowaną wymianę szczotek alternatora odnotowano 11 listopada.
13
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przed przybyciem do portu, jacht prawdopodobnie zużył 180 l paliwa, czyli 0,58 posiadanego
zapasu.
5.6.5. Dostęp do środków ratunkowych
Fabryczny uchwyt z prętów stalowych, w którym na zewnątrz kosza było zamocowane
podkowiaste koło ratunkowe na PB, odkształcony pod wpływem kontaktu z innym jachtem
stojącym w marinie w porcie Skagen, nie pozwolił na natychmiastowe użycie koła,
zakleszczając je.
Polietylenowa linka, przygotowana na szpuli na koszu rufowym, była typu tonącego
w wodzie, co spowodowało schwytanie jej na śrubę napędową przy biegu wstecz.
Podstawowa tratwa ratunkowa niesiona w uchwycie na koszu rufowym nie została użyta,
gdyż bezpośrednio po wypadku nie było jasne, czy uda się ją zwolnić.
Zapasowa tratwa ratunkowa, przechowywana w stoliku kokpitowym, nie została użyta,
gdyż natychmiastowy dostęp do niej blokowały zmagazynowane tam odpady szklane.
5.7. Czynniki ludzkie (błędy i zaniechania)
Mimo ogólnie dobrego stanu zdrowia obojga żeglarzy, rejs planowany był na 4 lata15,
a więc kapitan przewidywał powrót do kraju w wieku 78 lat. Z tych 4 lat znaczny okres
podróży nastąpiłby w warunkach znacznie obniżonych możliwości zachowania prawidłowych
reguł higieny, dietetyki, bezpieczeństwa żywności, profilaktyki i diagnostyki medycznej. Ze
względu na zwiększone ryzyko istotnego obniżenia sprawności fizycznej kogoś z załogi
(w tym: kapitana) np. w wyniku urazu lub infekcji, taki rejs powinien być planowany
z uwzględnieniem odpowiednich czynników istotnie zwiększających bezpieczeństwo.

5.7.1. Przygotowanie jachtu
1. Mimo, że plan podróży przewidywał długie odcinki żeglugi pasatowej, jachtu nie
zaopatrzono w odpowiedni zestaw żagli. Standardowe żagle marszowe były
nieefektywne i niewygodne w użyciu, a posiadany dodatkowy spinaker był zbyt
mały i stwarzał dodatkowe kłopoty nielicznej załodze.

Praktyka pokazuje, że żeglarze znajdujący się w turystycznej podróży wokółziemskiej zwykle przedłużają rejs
znacznie ponad początkowo planowany okres.
15
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2. Przyjęty sposób prowadzenia spinakera, zwłaszcza niestosowanie spinakerbomu
i prowadzenie szotów w praktyce nie pozwalające na ich regulację, zmuszało do
bardzo uważnego i męczącego sterowania oraz do wykonywania wszystkich
czynności związanych ze sprzątnięciem spinakera na zewnątrz kokpitu, na
pokładzie dziobowym.
3. Jacht

nie

był

wyposażony

w

elektroniczne

środki

alarmowania

w niebezpieczeństwie o zasięgu globalnym. Nie posiadał radiopławy PLB ani
EPIRB 406 MHz, mimo że był uprzednio eksploatowany komercyjnie na
Bałtyku16.
4. Jacht nie posiadał ani transpondera ani odbiornika AIS. Biorąc pod uwagę, że
tylko jedna osoba pełniła wachty, tylko chwilami obserwując horyzont,
oszczędność ta była nadmierna w stosunku do poprawy skuteczności i zasięgu
obserwacji, jaką daje AIS. Po wypadku AIS mógł też umożliwić zorientowanie się,
czy w pobliżu nie znajduje się jakaś jednostka.
5. Reżim oszczędzania energii elektrycznej był albo w nieuzasadniony sposób zbyt
daleko posunięty, albo jachtowa instalacja elektryczna była wadliwa. Nie powinno
się dopuścić do stałego nieprowadzenia nasłuchu radiowego17 ani do tak
głębokiego rozładowywania baterii serwisowej. Posiadany zapas paliwa oraz
zainstalowana moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną pozwalały na
racjonalną gospodarkę energią, chyba, że istotne elementy instalacji wykazywały
poważne niesprawności.
6. Na jachcie nie było zapasowych, np. przenośnych urządzeń (GPS, UKF),
mogących zarówno dać oszczędności w bilansie elektrycznym, jak i zapewnić
możliwość nawigacji i łączności w razie poważnej awarii systemów stacjonarnych
lub całej instalacji elektrycznej.
7. Wyposażenie jachtu w środki ratunkowe w chwili wypadku okazało się
niedostateczne lub nieodpowiednie. Brakowało rzutki MOB, łatwiejszej do
natychmiastowego, celnego podania na większą odległość, oraz przygotowanej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 21 lipca 2015 w sprawie bezpiecznego uprawiania
żeglugi przez jachty morskie, Załącznik nr 1, Część IV - Urządzenia radiokomunikacyjne zobowiązuje jachty
komercyjne w żegludze pełnomorskiej i oceanicznej do posiadania m. in. radiopławy EPIRB 406 MHz oraz np.
telefonu satelitarnego z dostępem do numeru alarmowego centrum ratownictwa morskiego.
17
ITU Radio Regulations 31.18, 52.244, IMO MSC.131(75). Jachty wyposażone w radiostacje UKF
(obowiązkowo lub dobrowolnie) powinny stosować się w możliwie jak największym stopniu do wymagań
bezwzględnie obowiązujących jednostki konwencyjne.
16
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kamizelki, również łatwiejszej do podania, niż koło ratunkowe. Linka do
uwiązania koła ratunkowego powinna być nietonąca, nie tylko ze względu na
możliwość złapania jej przez śrubę napędową, ale także by ułatwić schwytanie jej
przez pływającą w wodzie osobę, niekoniecznie mogącą sięgnąć po koło.
8. Na jachcie nie było stale widocznych, czytelnych instrukcji postępowania w celu
nadania alarmowania w niebezpieczeństwie, dostępnych w pobliżu radiostacji
UKF z DSC i w pobliżu telefonu satelitarnego.
9. Na jachcie nie było stale utrzymywanej możliwości szybkiego zaznaczenia
bieżącej pozycji, np. przyciskiem MOB na odbiorniku GPS, gdyż urządzenia te
były stale wyłączone.
10. Sposób mocowania i przechowywania obu tratew ratunkowych w rzeczywistej
sytuacji zagrożenia budził tak duże wątpliwości co do tego, czy uda się je
zwodować, że w rezultacie nie podjęto próby użycia tratwy.
11. Uszkodzony uchwyt koła ratunkowego na PB nie został niezwłocznie naprawiony.
Utrudniło to użycie koła w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.
5.7.2. Przygotowanie załogi
1. Brakowało zarówno ogólnego szkolenia dla stale żeglującej na jachcie załogi, jak
i szkolenia dotyczącego zachowań w sytuacjach awaryjnych. Nie ćwiczono
alarmów i manewrów MOB. Nie ćwiczono łączności rutynowej ani alarmowej
posiadanymi środkami18.
2. W szczególności zabrakło skutecznego przeszkolenia w zakresie obsługi
autopilota.
3. Budżet rejsu nie pozwalał na zaokrętowanie dodatkowej (nieprzynoszącej
dochodu) załogi na długi i wyczerpujący odcinek oceaniczny.
4. Nikt na jachcie nie posiadał uprawnień do obsługi urządzeń GMDSS. Co za tym
idzie, zapewne również nikt z załogi nie odbył nigdy odpowiedniego szkolenia
i mógł nie być świadomy potrzeby i wartości wyposażenia jachtu w AIS, EPIRB,
PLB, SART.
Cytowane wyżej Rozporządzenie o bezpiecznej żegludze jachtów morskich nakłada w §6 na kapitanów
jachtów m. in. obowiązek zaznajomienia członków załogi i pasażerów ze sposobami wzywania pomocy i
podstawowymi procedurami alarmowymi w przypadku zagrożenia, w tym w razie wypadnięcia człowieka za
burtę. Rozporządzenia nie stosuje się formalnie do jachtów rekreacyjnych krótszych od 15 m, które nie poddały
się dobrowolnej inspekcji.
18
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5. W trakcie wielu wspólnych podróży, w tym rejsów pełnomorskich, były okazje, by
ocenić zdolność załogi do właściwego reagowania w trudnych, awaryjnych
sytuacjach i by podjąć kroki w celu ograniczenia ewentualnej paniki
i zapewnienia, w drodze ćwiczeń i szkoleń, opanowanego i skutecznego działania.
Trzeba brać pod uwagę załoga poddana takiemu szkoleniu może nie podołać
wykonywaniu obowiązków na jachcie w sytuacjach zagrożenia i nie należy jej
okrętować na długie rejsy.
Planując rejs, nie wzięto w ogóle pod uwagę możliwości, że kapitan, jako jedyna osoba
zdolna do prowadzenia jachtu, może tę zdolność całkowicie utracić w wyniku choroby lub
wypadku.

5.7.3. Łączność rutynowa i łączność w niebezpieczeństwie
1. Prawdopodobnie ograniczony budżet skłaniał kapitana do nieudostępniania
telefonu żonie, by np. ograniczyć ryzyko strat w wyniku nieprawidłowego użycia
aparatu lub błędnego wybrania numeru. Brak doświadczenia z jej strony
w zakresie użycia tego telefonu opóźnił powiadomienie o wypadku. Skądinąd,
stosowana na jachcie „Vagant” wyłącznie łączność głosowa generowała znaczne
koszty - w ramach tego samego budżetu można zorganizować łączność za pomocą
komunikatów tekstowych (Iridium email), co pozwala na częste, zwięzłe
meldowanie pozycji oraz stanu jachtu i załogi, zwłaszcza że w sieci Iridium
przekazywanie wiadomości email z lądu na jacht (z Internetu do abonenta
satelitarnego) jest bezpłatne. Cyfrowe przesłanie komunikatu email jest również w
mniejszym stopniu podatne na chwilowo niekorzystny układ satelitów, który może
utrudniać połączenie głosowe lub je zrywać.
2. Telefon satelitarny nie był przygotowany do łączności w sytuacji awaryjnej - był
zabezpieczony PIN-em i nie miał wpisanych do pamięci kontaktów numerów
centrum ratownictwa ani kontaktów do powiadomień alarmowych.
3. Rutyna łączności przewidująca brak nasłuchu oraz rozmowę raz na tydzień nie jest
wystarczająca, jeśli chodzi o użyteczną prognozę pogody oraz o monitorowanie
stanu i pozycji jachtu, pozwalające korespondentom na lądzie na realną ocenę, czy
załoga nie znajduje się w niebezpieczeństwie.
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4. Brak stałego nasłuchu radiowego19 i telefonicznego sprawił, że w sytuacji nagłej
potrzeby posiadany na jachcie sprzęt nie był gotowy do użycia.
5.7.4. Praktyka żeglugi
1. Używanie osobistych środków zabezpieczających - uprzęży bezpieczeństwa
i kamizelki ratunkowej mogło zapobiec wypadkowi lub umożliwić ratunek.
2. Praktyka jednoosobowej obsługi jachtu - obok braku stałej obserwacji - mogła
wpłynąć na nadmierne zmęczenie kapitana, obniżając jego sprawność.
3. Brak rutyny regularnego dbania o właściwy stan naładowania baterii
akumulatorów i właściwej oceny bilansu elektrycznego mógł wpłynąć na
nieuzasadnione oszczędności, w tym stałe wyłączanie radiostacji i przedłużone,
męczące okresy sterowania ręcznego.

5.7.5. Manewry w dniu wypadku, 21 listopada 2017 r.
1. Pozostawienie spinakera po zachodzie słońca utrudniło, ze względu na zapadające
ciemności, diagnozę problemu i podjęcie działań zaradczych.
2. Spinaker prawdopodobnie był zbyt daleko wypuszczony na fale i na szotach.
3. Uruchomienie silnika w sytuacji, gdy żagiel i związane z nim olinowanie wlokło
się w wodzie, stanowiło zagrożenie nawinięcia się lin na śrubę, co może
doprowadzić do trwałego unieruchomienia silnika, a nawet do uszkodzenia stopy
przekładni i rozszczelnienia kadłuba jachtu.
4. Sprzątnięcie i sklarowanie żagla można było w tej sytuacji wykonać bezpieczniej,
stawiając jacht w dryf bez żagli i nie uruchamiając silnika. W krótkim czasie
kapitan - nie mając na sobie szelek ani kamizelki - mógł spokojnie włożyć
odpowiednie środki zabezpieczające i przystąpić do pracy na pokładzie, niczym
nie ponaglany.
5. Praktyka żeglarska potwierdza, że wyciągnięcia żagla z wody jest niezwykle
ryzykowna. W podobnych sytuacjach wyjątkowo łatwo o wypadnięcie za burtę.
Intuicyjna reakcja żony (jednak nie wypowiedziana głośno), sugerująca, by odciąć

Jednostki wyposażone w radiostacje UKF powinny, jeśli to możliwe, prowadzić stały nasłuch radiowy.
Niekorzystny bilans elektryczny, jeśli nie jest wynikiem nieprzewidzianej awarii, nie stanowi przesłanki
pozwalającej zrezygnować z prowadzenia nasłuchu.
19
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i porzucić żagiel, była tu jak najbardziej słuszna.
6. Niepodanie rozbitkowi jakiejkolwiek liny natychmiast, gdy był jeszcze blisko przy
burcie, sprawiło (wraz z innymi okolicznościami: brak rzutki MOB, brak
zdolności załogi do samodzielnego działania), że jedyna praktyczna możliwość
ratunku nie została wykorzystana.
7. Włączenie biegu wstecznego z liną ciągnącą się w wodzie za rufą ostatecznie
przekreśliło możliwość wykonania manewru ratunkowego. Pozostała na jachcie
załoga nie była zdolna do rozwinięcia żagli i dalszego manewrowania jachtem na
żaglach, choćby w celu pozostania w ścisłym rejonie wypadku, mimo że było to
technicznie możliwe i zasadne.
8. Uwiązanie koła ratunkowego zaopatrzonego w tyczkę MOB do linki, w celu
holowania

go

za

jachtem

-

obok

niekorzystnego,

co

najmniej

kilkudziesięciosekundowego opóźnienia - zniweczyło funkcję tyczki MOB, która
powinna być łatwo widoczna i wskazywać miejsce, gdzie znajduje się koło.
Pływak w wodzie prawdopodobnie nie zdoła w ogóle dostrzec koła, które nie jest
zaopatrzone w tyczkę. Holowanie tyczki za jachtem mija się z celem. Wyrzucenie
drugiego koła (bez tyczki), po pewnym już czasie, także mijało się z celem, gdyż
rozbitek nie miał już możliwości zobaczenia i podjęcia tego koła. Uszkodzony
uchwyt koła PB sprawił, że kolejność i sposób użycia kół nie mogły być
skuteczne20. Na zdjęciu nr 9, wykonanym kilka dni po wypadku, widać koło
i tyczkę holowane za jachtem na lince owiniętej wokół śruby napędowej. Nie
udało się dosięgnąć linki bosakiem z pokładu i koło pozostało za rufą aż do
ewakuacji i późniejszego sztrandowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 21 lipca 2015 w sprawie bezpiecznego uprawiania
żeglugi przez jachty morskie, Załącznik nr 1, Część I - Środki ratunkowe zobowiązuje jachty komercyjne
w żegludze pełnomorskiej i oceanicznej do posiadania m. in. właśnie jednego koła z pławką świetlną i tyczką,
a drugiego z linką ratunkową.
20
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Zdjęcie 9. Koło ratunkowe i tyczka MOB holowane na lince
5.7.6. Inne
1. Osoby realizujące wsparcie z lądu odbywającego daleki rejs jachtu, przekazując
informacje drogą satelitarną i monitorując podróż, powinny być dostatecznie
dobrze przygotowane. Powinny znać szczegóły wyposażenia jachtu, typowe
przebiegi dobowe, historię poprzednich pozycji, pełny skład i dane załogi
i rozumieć sposoby wzywania pomocy.
2. Budżet i czas poświęcony na dwa tygodniowe rejsy turystyczne dużym żaglowcem
wyłącznie w celu spełnienia formalności wymaganych do uzyskania patentu
kapitana mógł być wykorzystany np. na zakup PLB/EPIRB i przede wszystkim na
skuteczne przeszkolenie towarzyszki podróży.

5.8. Wpływ czynników zewnętrznych, w tym związanych ze środowiskiem morskim,
na zaistnienie wypadku morskiego
W czasie zajścia wypadku panowały łagodne warunki - wiatr 3°B, stan morza 3,
widzialność dobra, zachmurzenie 1/4, bez opadu. Ocenę sytuacji i reakcję na opadnięcie do
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wody spinakera utrudniała z pewnością panująca już ciemność - od zmierzchu
astronomicznego upłynęło już co najmniej ok. 1 godziny, a noc była bezksiężycowa.

Rysunek 4. Układ wiatrów w rejonie i w czasie wypadku (źródło: earth.nullschool.net)

6. Opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikacja kwestii dotyczących
bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania
Bezpośrednią przyczyną wypadku - wypadnięcia za burtę kapitana jachtu - było
niezachowanie ostrożności z jego strony. Nie oddziaływała tu siła wyższa ani nie dające się
przewidzieć okoliczności. Oprócz panujących ciemności, warunki na morzu nie były trudne,
sytuacja nawigacyjna nie zmuszała do podejmowania natychmiastowych, nieprzygotowanych
czynności. Jedynym zagrożeniem w pierwszej chwili była możliwość uszkodzenia lub nawet
zniszczenia czy utraty dodatkowego żagla - spinakera, który nie był niezbędny do
bezpiecznego kontynuowania żeglugi do portu przeznaczenia. Mimo to, niezabezpieczony
uprzężą ani kamizelką ratunkową kapitan podjął natychmiastowe działania na pokładzie
dziobowym, zmierzające do zrzucenia i sklarowania spinakera. W trakcie próby wyciągnięcia
żagla z wody wypadł za burtę.
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7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą
przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących
podmiotów:
7.1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
PKBWM zaleca wdrożyć procedury zapewniające odnotowywanie i zachowywanie
wszystkich istotnych informacji, podanych przez zgłaszające się osoby, nawet jeśli w danej
chwili nie są podstawą do natychmiastowego wszczęcia akcji. Należy przeszkolić
inspektorów operacyjnych w zakresie sposobu rozmowy z osobami będącymi w stresie
i zalecić inspektorom udzielanie wszelkiej pomocy, jaka jest możliwa w danej chwili. O ile
tylko nie jest akurat prowadzona inna akcja, inspektor powinien co najmniej otworzyć ALRS
vol. 5 i podać stosowne konkretne kontakty. W rzeczywistości jednak, zamiast kierowania
powierzchownych informacji w stronę rozmówcy, MRCK zapewne powinno wykonać
dokładnie to, co wykonało nazajutrz UK MRCC - próbować połączyć się z jachtem, a po 24 h
bez kontaktu - zawiadomić służby SAR w rejonie, przekazując wszelkie starannie zebrane
informacje.
7.2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
1.

Polecić Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa zawarcie umów
z dealerem

systemu

Iridium

umożliwiającymi

namierzania

abonenta

w trybie „Iridium Polling/Iridium Rescue” w ramach prowadzonych akcji
poszukiwania SAR wzorem wielu innych ośrodków ratownictwa na Świecie.
2. Wprowadzić zmiany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego
uprawiania żeglugi przez jachty morskiej:
a. W części I należy zastąpić sformułowanie „koło…zaopatrzone w pławkę
świetlną i tyczkę z flagą” tak, by uwzględnić rozwiązanie polegające na
zaopatrzenie tyczki w światło sygnalizacyjne, bez oddzielnej pławki
świetlnej.
b. W części IV należy zastąpić sformułowanie „satelitarny telefon
38
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komórkowy” przez „telefon satelitarny” z wymogiem uwzględnienia
rejonów zasięgu poszczególnych systemów satelitarnych, zależnie od
rejonu żeglugi.
7.3. Urząd Komunikacji Elektronicznej
PKBWM zaleca umieścić w ramowych programach szkolenia i w wymaganiach
egzaminacyjnych na pozwolenia operatorów SRC i LRC zagadnienia dotyczące zapewnienia
obsługi urządzeń GMDSS w niebezpieczeństwie także w sytuacji, gdy operator jest niezdolny
do obsługi tych urządzeń (tzw. karty procedur i instrukcje dla całej załogi).
7.4. Minister Sportu i Turystyki
PKBWM zaleca uwzględnić wymaganie posiadania uprawnień radiooperatora jako warunku
wydania patentu kapitana jachtowego21.
8. Spis rysunków
Rysunek 1. Trasa jachtu przebyta w dwu osobowym składzie ................................................... 4
Rysunek 2. Rejon poszukiwania i domniemana trasa jachtu po wypadku ............................... 11
Rysunek 3. Przybliżone faktyczne wymiary spinakera i rękawa .............................................. 27
Rysunek 4. Układ wiatrów w rejonie i w czasie wypadku (źródło: earth.nullschool.net) ........ 37

9. Spis zdjęć
Zdjęcie 1. Jacht na rafie Lambeau ............................................................................................. 6
Zdjęcie 2. Uszkodzony jacht na plaży Tobago ........................................................................... 6
Zdjęcie 3. M/t „Wafrah” i m/t „Orange Star” po dopłynięciu do jachtu ................................ 10
Zdjęcie 4. Szalupa z m/t „Orange Star” podchodzi do jachtu w celu ewakuacji pozostałej na
pokładzie żony kapitana ........................................................................................................... 10
Zdjęcie 5. Elementy osprzętu spinakera ................................................................................... 22
Zdjęcie 6. Szot spinakera LB .................................................................................................... 22
Zdjęcie 7. Szot spinakera, PB ................................................................................................... 23

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich przedstawiała już ten problem w Raporcie Końcowym
WIM 20/17 bardzo poważnego wypadku uszkodzenia i zatonięcia jachtu żaglowego „Regina R” na Ocenie
Spokojnym w dniu 8 kwietnia 2017 r. i skierowała zalecenie do Ministra Sportu i Turystyki.
21
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Zdjęcie 9. Buchta fału spinakera. Zdjęcie wykonane 4 dni po wypadku .................................. 25
Zdjęcie 10. Koło ratunkowe i tyczka MOB holowane na lince ................................................ 36

10. Wykaz stosowanych terminów i skrótów
AIS – Automatic Identification System
DSC – Digital Selective Calling – System selektywnego wywołania
EGC – Enhanced Group Call
EPIRB – Emergency Position-Indicating Radio Beacon
GPS – Global Positioning System
HBMS – Her Britannic Majesty's Ship
IMO – International Maritime Organization
ITU – International Telecommunication Union
kbl – kabel (0,1 Mm)
LB – lewa burta
MOB – Man Over Board - „Człowiek za burtą”
Mm – mila morska
MMSI – Maritime Mobile Service Identity
MRCK – Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne (Gdynia)
MRSC – Maritime Rescue Coordination Sub-Center (Bridgetown, Barbados)
NW – North-West – północno-zachodni (kierunek wiatru)
PB – prawa burta
PZŻ – Polski Związek Żeglarski
RSS – Regional Security System
RYA – Royal Yachting Association
SAR – Search and Rescue - Służba poszukiwania i ratownictwa
UKF – Ultrakrótkie fale (tu: pasmo morskie)
UK MRCC – United Kingdom Maritime Rescue Coordination Center
UTC – Universal Time Coordinated - czas uniwersalny skoordynowany

11. Źródła informacji
Materiały z wysłuchania uczestnika wypadku.
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Materiały z wysłuchania załogi jachtu.
Dziennik jachtowy s/y „Vagant”, tom VII.
Sprawozdanie koordynatora akcji MRCC Fort de France.
Korespondencja z Policją Tobago (via polski konsul honorowy).
Nagranie z rejestratora rozmów MRCK Gdynia.
Materiał fotograficzny z pokładu jachtu przed i po wypadku (autorzy: załoga s/y „Vagant”).
Materiał fotograficzny ze zwiadu dronem w Lambeau (autor: p. Derek Whitling).
Materiał fotograficzny z akcji ewakuacji jachtu (autor: załoga m/t „Orange Star”).
Korespondencja z sekretariatem regat ARC+ 2017.
Wysłuchanie uczestników bałtyckiego rejsu na „Zawiszy Czarnym”.
Opinia ekspercka sporządzona przez P. Carlsona - eksperta indywidualnego PKBWM.
W rysunkach wykorzystano mapy obrazowane za pomocą programu nawigacyjnego
OpenCPN - www.opencpn.org.

12. Audycje i relacje w mediach, poświęcone rejsowi i wypadkowi jachtu „Vagant”
W analizie uwzględniono materiał fotograficzny i wypowiedzi bezpośrednich uczestników
zdarzeń.
1. Radio Gdańsk. Wywiad ze Stanisławem Dąbrownym 2017-05-03.
2. TTV Dziennik. 2017-11-26 19:47.
3. TVN Fakty. 2017-11-26.
4. TVP Polonia Dziennik. 2017-11-27.
5. TVN Fakty. 2017-11-27 19:09.
6. TVN Dzień dobry TVN. 2017-12-03.
7. TVP1 Obserwator. 2017-12-11.
8. Radio Gdańsk 2017-12-06 13:30.
9. Radio Gdańsk Fabryka reportażu. 2018-01-08 21:05.

13. Skład zespołu badającego wypadek
W skład zespołu prowadzącego czynności badawcze wchodzili:
kierujący zespołem: Marek Szymankiewicz – sekretarz Komisji
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członek zespołu: Zbigniew Łosiewicz – członek Komisji
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