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4 Kierunki rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej

WSTĘP

 Żeglarstwo i turystyka wodna w wyniku przemian następujących w Polsce i na świecie zyskały wielu 
zwolenników. Żeglarstwo, podzielone na wyczyn sportowy, żeglarstwo rekreacyjne, wyprawy żeglarskie, regaty, 
windsurfing, kitesurfing, samotne rejsy itp., rozwija się dynamicznie i zajmuje się nim coraz większa rzesza
fanów. Jeśli do tego dodać zastosowanie najnowszych technologii w budowie jednostek, to otrzymujemy sprzęt, 
na którym chętnie i bezpiecznie żegluje młodzież i nie tylko. 
 Choć istnieją różnorodne grupy dyskusyjne zajmujące się żeglarstwem w ogólności, to mało jest spotkań, 
na których podejmuje się szczegółowe tematy tej specjalności. Żeglarze częściej spotykają się na wodzie i na po-
pularnych targach niż na konferencjach specjalistycznych. Odeszły zwyczaje organizacji spotkań poświęconych 
bezpieczeństwu, które na zmianę organizowano w Trójmieście i Szczecinie. Zmienił się przemysł produkujący 
jachty, motorówki i ich wyposażenie. Dziś większość firm jest związana z zachodnimi potentatami albo całą
produkcję kieruje w tą właśnie stronę. Polskie firmy nie są zainteresowane wymianą informacji wewnątrz kraju
i nie przyjmują zaproszeń do udziału żeglarskim w forum dyskusyjnym. Wyjątek stanowią niektóre dyskusje 
targowe. 
 Turystyka wodna rozwija się i często widać jej nowe oblicza. Popularność morskiego wędkowania rekre-
acyjnego przechodzi wszelkie wyobrażenia. Turystyka nurkowa kwitnie w kraju i poza jego granicami. Pojawił 
się nowy termin „barging” i nowe możliwości spędzania wolnego czasu na pokładach barek turystycznych, 
na których można nawet pływać bez wszelkich uprawnień. Jeśli do tego dodać popularne spływy kajakowe, 
spływy tratwami, podróże morskie na wycieczkowcach i promach, to mamy współczesny obraz rozwijającej 
się turystyki wodnej.
 O powyższych problemach i tematach dyskutowano na spotkaniu specjalistów w dniach 21-22 października 
2010 r. w AWFiS w Gdańsku. Jak można się domyślać na zaproszenie do dyskusji nie odpowiedziała żadna firma
produkująca jednostki i sprzęt wodniacki. Nie przeszkodziło to uczestnikom spotkania w wymianie poglądów 
i przedstawieniu aktualnych trendów z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, badań naukowych dla żeglarstwa, 
problematyki szkoleniowej i turystycznej. O tych właśnie sprawach traktuje niniejsza monografia, którą ad-
resujemy do uczestników spotkania, bibliotek AWF – ów i sponsorów, bez których aktywnego współdziałania 
konferencja nie mogła się odbyć. Władzom AWFiS w Gdańsku dziękujemy za poparcie idei spotkań dyskusyj-
nych oraz akceptację zamiaru i planu konferencji, którą tym razem gościło Narodowe Centrum Żeglarstwa. 
Podziękowania kierujemy również do recenzentów – Prof. dr. hab. Bolesława Mazurkiewicza i prof. nadzw. 
dr. hab. Andrzeja Suchanowskiego – za wnikliwą ocenę tekstów referatów, które stanowią treść monografii.
Komitet naukowy spotkania zaakceptował po recenzjach do druku materiały składające się na całość mono-
grafii, którą Państwu serdecznie rekomendujemy.

 Prof. dr hab. ANTONI F. KOMOROWSKI


