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Magia biał

K

iedyś znajomy zapytał mnie, co zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę, gdybym mógł wybrać tylko jedną rzecz. Odpowiedziałem – jacht!
W tej spontanicznej odpowiedzi kryje się podstawowy atrybut żeglarstwa – wolność
i swoboda przemieszczania się. Wsiadając na
jacht, to my i nasze umiejętności w głównej mierze
decydują o tym, jaki będzie następny port i w jaki
sposób do niego dopłyniemy.
Przez wielu ludzi żeglarstwo kojarzone jest ze
sportem ekskluzywnym i tym samym drogim,
a żeglarskie umiejętności uznawane są za wiedzę
tajemną, niedostępną przeciętnemu człowiekowi.
Nie ma nic bardziej mylnego! Wierzę, że lektura tego tekstu udowodni, że żeglować i czerpać przyjemność z tej formy wypoczynku może w zasadzie
każdy.

POCZĄTKI
I LEGENDARNY HORN

Żeglarstwo to jedna
z najpiękniejszych
i najbardziej fascynujących
dyscyplin współczesnego
sportu. Kto choć raz stanął
na pokładzie jachtu i poczuł
jak nabiera wiatru w żagle,
ten najprawdopodobniej
nigdy już nie porzuci tej
formy wypoczynku.

ych żagli

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że wynalezienie
żagla było jednym z najważniejszych wydarzeń
w historii naszej cywilizacji. „Uzbrojony” w ten fantastyczny przyrząd człowiek odkrywał nowe lądy,
rozwijał handel, podbijał inne ludy, poszerzał własne horyzonty.
Żeglowanie stało się, co oczywiste, domeną narodów żyjących nad i z morza. Co ciekawe, już antyczni żeglarze posiadali wystarczającą wiedzę, by
nawigować w najtrudniejszych warunkach. Znali
morze i rozumieli zasady, które nim rządzą. Ciągły
rozwój techniki pozwalał jedynie na wprowadzenie
coraz nowocześniejszych rozwiązań umożliwiających szybsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze
pływanie pod żaglami.
Tuż przed wynalezieniem silnika parowego żaglowce odgrywały kluczową rolę w światowej gospodarce. Piękne, niektóre bardzo szybkie (nawet
według dzisiejszych standardów), miały jednak poważne ograniczenia.
Znany powszechnie mit złowrogiego Przylądka
Horn zrodził się właśnie w owych czasach. Olbrzymie żaglowce, które z racji swej konstrukcji miały
poważne problemy z płynięciem ostro na wiatr,
z wielką trudnością pokonywały wietrzny cypel
Ameryki. Wielotygodniowych zmagań z Przylądkiem nie wytrzymywał sprzęt i załogi… Teraz Horn
opływają kilkuosobowe załogi na maleńkich jachtach. Żeglarze mają zaś do dyspozycji wielowiekową wiedzę i zaawansowaną technikę.
W miarę wypierania żagli przez urządzenia mechaniczne żeglowanie ewoluowało w kierunku, który
znamy dzisiaj. Z jednej strony jest wyrafinowaną
dyscypliną sportową, z drugiej zaś popularną i niepowtarzalną formą rekreacji.
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mieć choć odrobinę wiatru, sprawny żagiel i kadłub o odpowiedniej budowie. Wiatr da nam napędzające „paliwo”, żagiel odpowiednią siłę ciągu
(podobnie jak skrzydło samolotu pozwala mu unosić się w powietrzu), a kadłub i jego część podwodna zmniejszą nasz dryf. Reszta w rękach załogi. Sterując i pracując żaglami kierujemy jacht
w pożądanym kierunku.
Jedno jest zawsze pewne – bezpośrednio pod
wiatr nie uda nam się nigdy popłynąć. Jeżeli nasz
następny port i jego atrakcje znajdują się dokładnie pod wiatr, potrzebować będziemy więcej czasu, by do niego dopłynąć, odpowiednio długo halsując, czyli robiąc zwroty i krok po kroku zbliżając
się do celu.
Na morzu żegluga pod wiatr (szczególnie silny)
i falę może być trudniejsza, a czasem nawet niewykonalna. Morze potrafi dość skutecznie zweryfikować wszystkie plany.
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JAK TO DZIAŁA?

ZACZYNAMY ŻEGLOWAĆ

Moment, w którym załoga stawia żagle, a jacht
kierowany wprawną ręką sternika ustawia się na
kursie i rusza do przodu, ma w sobie coś fascynującego. Wszystko odbywa się lekko i jakby bez
wysiłku. Rozpoczyna się przygoda na wodzie…
Kto nie miał nigdy styczności z żaglami najczęściej
pyta: jak to działa? Co powoduje, że jacht płynie
do przodu, często bardzo ostro na wiatr, a nie jest
spychany w najbliższe trzciny?
Nie wdając się w rozwlekłe rozważania teoretyczne wystarczy wiedzieć, że aby żeglować musimy

Zakładam, że spora grupa czytelników już czuje
żeglarski zew… Jak zacząć? Są w zasadzie dwie
drogi. Albo klasyczna ścieżka szkoleniowa – kursy
i patenty, albo powierzenie swoich marzeń żeglarzom z doświadczeniem. Wprawdzie przepisy są
obecnie bardzo liberalne i na małych jachtach
śródlądowych możemy żeglować bez żadnych
uprawnień i doświadczeń, warto jednak ominąć
taką sposobność i nauczyć się żeglowania od początku we właściwy sposób. Podobnie jak w innych dyscyplinach, trudne początki, wynikające

z niewiedzy i błędnych decyzji, mogą nas skutecznie zrazić.
Ja zawsze radzę adeptom żeglarstwa – wsiądź na
jacht z doświadczonym sternikiem, sprawdź czy
czujesz się na pokładzie dobrze i swobodnie,
a dopiero potem wybierz swoją żeglarską drogę.
Kursy i patenty można zrobić w każdym wieku.
W Polsce najprostszą drogą będzie wyczarterowanie jachtu na jeziorze (świetne warunki do żeglowania oferuje przykładowo Jezioro Żywieckie) czy
na wybrzeżu Bałtyku. Większość armatorów ma
w swojej ofercie także usługi profesjonalnego sternika, więc będziemy mogli posmakować żeglowania w bezpiecznej formie.
Szukając rejsu czy czarteru wystarczy sięgnąć do
Internetu lub prasy żeglarskiej. Bez trudu znajdziemy tam interesujące nas propozycje.

A MOŻE NA MORZE?
Nie jest nigdzie powiedziane, że doświadczenia
żeglarskie musimy zdobywać początkowo na jeziorach. Żegluga morska jest fascynująca, choć
oczywiście bardziej wymagająca. Kiedyś polscy
żeglarze nie mieli wielkiego wyboru. Morskie fascynacje trzeba było realizować (często nie bez poważnych, formalnych trudności) na chłodnym Bałtyku i burzliwym Morzu Północnym. Dzięki temu
starsze pokolenia naszych żeglarzy uchodzą w żeglarskim świecie za świetnych fachowców.
Północne morza mają swój niezaprzeczalny urok,
ale i specyfikę nie dla każdego. Niskie odczuwalne
temperatury (nawet w środku lata), uciążliwe falowanie i duże odległości między portami, mogą nas
odwieść od jakiejkolwiek formy żeglowania w przyszłości. Przysłowiowe „niedźwiedzie mięso” nie każdemu smakuje i nie ma w tym absolutnie nic złego.
Szczęśliwie czasy się zmieniły i szukając żeglarskich przygód możemy ruszyć na ciepłe akweny

południa Europy. Wielką popularnością wśród polskich żeglarzy cieszy się Chorwacja. Ten fantastyczny akwen oferuje wszystko co potrzebne, by
cieszyć się niezapomnianym urlopem na jachcie.
Nie bez znaczenia są też koszty. Wypad na żagle
do Chorwacji niejednokrotnie jest tańszy niż wypoczynek na plaży polskiego wybrzeża…

CAŁA PRAWDA
O CHOROBIE MORSKIEJ
Opuściliśmy w końcu nasz port i od kilku godzin
jesteśmy w morzu. Ląd powoli znika za horyzontem, a tężejący wiatr wznieca coraz wyższą falę.
Niezauważalnie milkną rozmowy. Blade, zamyślone twarze załogi usilnie wypatrują czegoś w rozbujanym morzu. Lecz przecież niczego tam nie ma!
Po prostu nadeszła „zmuła”…
Taki lub zbliżony scenariusz jest nieodłącznym elementem pierwszych dni każdego rejsu pełnomorskiego. Dolegliwości określane mianem choroby
morskiej nie dzielą żeglarzy według stopni i zasług. Z reguły wszyscy, kapitanowie i załoga
chorują zgodnie i po bratersku, choć ci
pierwsi w związku z doświadczeniem potrafią lepiej się przed nią bronić i lepiej
też kamuflować jej uboczne skutki.
Stres i skupienie, wynikające z obowiązku dowodzenia jednostką też
przemawiają na ich korzyść.
Czy powinniśmy się obawiać
morskiej choroby i zarzucić
nasze żeglarskie plany?
Oczywiście nie! O morskiej chorobie należy pamiętać, ale – pod żadnym pozorem – nie
wolno nam się na
niej skupiać..

Efektem tego są znane i przykre zarazem objawy:
nadmierne pocenie, bladość, nudności, wreszcie
ostateczna kulminacja, czyli torsje.
Na jachcie problem może pojawić się błyskawicznie. Nawet niewielkie zafalowanie akwenu (będące w zasadzie regułą) powoduje dość silne kołysanie jachtu, o wiele silniejsze niż ma to miejsce
w przypadku pociągu czy samolotu. Czuły błędnik
odbiera najdrobniejszy tego typu bodziec, więc
dolegliwości pojawiają się często zaraz za główkami portu. Ciasnota i przykre zapachy, których nie
brak na jachcie potęgują „burzę zmysłów”.
Nie piszę tego wszystkiego, by Czytelników przestraszyć, ale raczej by uświadomić. Znając „wroga” i jego słabości potrafimy skutecznie się przed
nim bronić.
Ponieważ chorobę morską wywołuje „oszukany”
mózg, najlepszym sposobem jej przezwyciężenia
okazuje się dostarczenie mu dodatkowych bodźców. Wykonywanie mocno absorbującego zajęcia
(sterowanie, prowadzenia dokładnej i pilnej nawigacji) najczęściej ratują nas z opresji. Dlatego właśnie kapitanom łatwiej opanować chorobę – zazwyczaj nie mają oni na nią czasu!!
Najważniejsza informacja jest jednak taka, że choroba – jeśli w ogóle się pojawiła – mija niespostrzeżenie już 2-3 dniach żeglowania. Podczas rejsów
śródlądowych przy dobrej pogodzie, prawdopodobieństwo dolegliwości tego typu występuje bardzo rzadko.

DZIECI NA JACHCIE

Dlaczego chorujemy? Choroba morska należy do
szerokiej grupy chorób komunikacyjnych, których
mechanizm powstawania jest stosunkowo prosty.
Mózg człowieka do prawidłowego funkcjonowania
potrzebuje informacji pochodzących ze wszystkich
pięciu zmysłów. Wszystko jest w porządku, gdy
poruszamy się siłą własnych nóg, po twardym
gruncie. Wtedy wszystkie receptory (przede
wszystkim błędnik, odpowiedzialny za utrzymanie
równowagi oraz narządy wzroku i receptory dotyku) przesyłają do mózgu zgodne informacje o położeniu naszego ciała. Problem pojawia się, gdy
teoretycznie znajdujemy się w stabilnym położeniu
(np. w pociągu), a jednocześnie poruszamy się
względem otoczenia, o czym informuje nas błędnik odbierający drgania i przechyły ośrodka, w którym przebywamy. W takiej sytuacji do mózgu docierają sprzeczne sygnały i ten zwyczajnie… zaczyna się gubić.
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Często słyszę opinie rodziców, że chętnie rozpoczęliby (lub kontynuowali) żeglarską przygodę, ale
z uwagi na powiększenie rodziny staje się to niemożliwe. Czy to oznacza, że żeglarstwo nie może
być formą rekreacji dla całej rodziny?
Z mojego doświadczenia wynika, że dzieci na jachcie radzą sobie doskonale! Paradoksalnie im młodsza pociecha, tym mniej sprawia problemów na pokładzie – najczęściej po prostu śpi… Starsze dzieci
potrzebują więcej emocji i doznań, dlatego dłuższa
żegluga może być dla nich niekiedy nużąca.
Decydując się na żeglowanie z dziećmi, musimy
po prostu pamiętać, że to co dla nas jest fascynujące (np. malownicze promienie słońca na powierzchni morza J), dla dzieci jest po prostu niezauważalne i bez znaczenia. Zmusza nas to do
dodatkowej aktywności, by dzieciakom dać twórcze i ciekawe zajęcie.
Żeglowanie (nawet mazurskie) jest zawsze nauką,
szkołą komunikacji i charakterów, dlatego mądrze
prowadzone rejsy rodzinne, otwierają fantastyczne pole do rozwoju młodych ludzi. Z tego też powodu taką popularnością cieszą się różnego typu
szkoły pod żaglami.

Często jednak dzieci lepiej znoszą nad sobą kapitanów, którzy nie są ich rodzicami. Jeżeli nasz rejs
z dziećmi nie układa się dobrze, pozwólmy im
w przyszłości żeglować bez naszej kurateli. Na
rynku funkcjonuje wiele firm, które oferują profesjonalnie przygotowane rejsy dla dzieci i młodzieży.

KOBIETY NA FALI
W minionych wiekach po morzach żeglowali głównie mężczyźni. Nawet teraz wielu ludzi kojarzy żeglarstwo z typowo męskim zajęciem.
Tymczasem kobieta na jachcie to prawdziwy
skarb! W najcięższych i najbardziej wymagających
sytuacjach, jakie miałem okazję przeżyć na morzu,
to kobiety właśnie były najmocniejszym ogniwem
słabnącej załogi. Warto o tym pamiętać kompletując załogę na wymarzony rejs.
Dla samych kobiet pewną uciążliwością mogą być
odmienne od domowych warunki sanitarne na
jachcie. Jest w tym trochę prawdy, ale pamiętajmy, że na nowoczesnych jachtach mamy do dyspozycji własną kabinę, toaletę i prysznic.

JAKIEKOLWIEK SĄ
NASZE MARZENIA
Nie jest łatwo zachęcić do żeglowania i nauczyć
go pisząc nawet najobszerniejszy artykuł. Żeglarstwo to indywidualne doświadczenie. Stając na
pokładzie bardzo szybko dowiemy się czy to nasza droga.

Ja sam, wchodząc wiele lat temu po raz pierwszy
na pokład jachtu, nie przypuszczałem, że z czasem żeglarstwo bez reszty wypełni moje życie prywatne i zawodowe. Wiele prawdy jest w stwierdzeniu, że ruszając w pierwszy rejs albo nie będziemy chcieli tego powtórzyć nigdy więcej, albo
żeglować będziemy już całe życie.
Bez wątpienia warto spróbować. Żeglowanie
otwiera wyjątkowe możliwości poznania świata
i ludzi, w wyjątkowy sposób. Niezależnie, jakie są
nasze marzenia czy plany, od nas samych będzie
zależało jaki obierzemy kurs i czy mamy wystarczające umiejętności, by dopłynąć do celu.
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ŻEGLUJĄC ZAWSZE PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA
Przed wyjściem na wodę:
Wchodząc na nieznany jacht, sprawdź
dokładnie stan techniczny jednostki: przede
wszystkim ster, olinowanie stałe i żagle.
Sprawdź także, gdzie znajdują się kamizelki
ratunkowe.
Najlepiej jeszcze w pierwszym porcie naucz
swoją załogę szybko refować żagle (przede
wszystkim grota).
Przed każdym opuszczeniem portu sprawdź
prognozę pogody: w Internecie, najbliższym
kapitanacie lub SMSem.
Nie znasz akwenu, po którym zamierzasz
żeglować? Kup niezbędne mapy, poproś
lokalnych żeglarzy o trochę porad i wskazówek.
Na wodzie:
Miej zawsze włączony telefon komórkowy
w wodoszczelnym pokrowcu. Wprowadź do
komórki numery ratunkowe:
– 112

– +48 87 425 30 77 – Mazurska Służba
Ratownicza
– 601 100 100 – WOPR
Nie opuszczaj portu, jeżeli w prognozach na
najbliższe godziny jest mowa o burzach,
gwałtownym wietrze lub warunkach
wietrznych zbyt wymagających dla Twoich
umiejętności żeglarskich.
Nie nadużywaj alkoholu!
Ciągle obserwuj zmiany pogody wokół
Ciebie.
Nieś żagle o wielkości stosownej do siły
wiatru. Gdy płyniesz przeżaglowany, tracisz
kontrolę nad jachtem i narażasz go na
awarie. Jeśli zaczynasz myśleć o refowaniu,
najczęściej jest to ostatni moment by to
zrobić!
Gdy mimo wszystko zaskoczyła Cię burza,
uciekaj z wiatrem do najbliższego
bezpiecznego brzegu (najlepiej szuwary)
lub portu.

Żeglujesz w ciężkiej pogodzie – niech cała
załoga w kamizelkach ratunkowych
towarzyszy Ci na pokładzie i aktywnie
pomaga w doprowadzeniu jachtu
w bezpieczne miejsce.
Masz na pokładzie małe dzieci? Ich
bezpieczeństwo jest najważniejsze
– w każdym przypadku unikaj żeglugi
w ciężkich warunkach pogodowych!
Jeżeli wywróciłeś jacht, nie
opuszczaj kadłuba tak długo,
jak utrzymuje się na
powierzchni; wezwij
pomoc. Poproś
ratowników
o dalsze
wskazówki.

