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DANIE SPECJALNE
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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.

K
ie dyś zna jo my za py tał mnie, co za -
brał bym ze so bą na bez lud ną wy -
spę, gdy bym mógł wy brać tyl ko jed -
ną rzecz. Od po wie dzia łem – jacht!
W tej spon ta nicz nej od po wie dzi kry -

je się pod sta wo wy atry but że glar stwa – wol ność
i swo bo da prze miesz cza nia się. Wsia da jąc na
jacht, to my i na sze umie jęt no ści w głów nej mie rze
de cy du ją o tym, ja ki bę dzie na stęp ny port i w ja ki
spo sób do nie go do pły nie my.
Przez wie lu lu dzi że glar stwo ko ja rzo ne jest ze
spor tem eks klu zyw nym i tym sa mym dro gim,
a że glar skie umie jęt no ści uzna wa ne są za wie dzę
ta jem ną, nie do stęp ną prze cięt ne mu czło wie ko wi.
Nie ma nic bar dziej myl ne go! Wie rzę, że lek tu ra te -
go tek stu udo wod ni, że że glo wać i czer pać przy -
jem ność z tej for my wy po czyn ku mo że w za sa dzie
każ dy.

PO CZĄT KI 
I LE GEN DAR NY HORN
Nie bę dzie prze sa dą stwier dze nie, że wy na le zie nie
ża gla by ło jed nym z naj waż niej szych wy da rzeń
w hi sto rii na szej cy wi li za cji. „Uzbro jo ny” w ten fan -
ta stycz ny przy rząd czło wiek od kry wał no we lą dy,
roz wi jał han del, pod bi jał in ne lu dy, po sze rzał wła -
sne ho ry zon ty.
Że glo wa nie sta ło się, co oczy wi ste, do me ną na ro -
dów ży ją cych nad i z mo rza. Co cie ka we, już an -
tycz ni że gla rze po sia da li wy star cza ją cą wie dzę, by
na wi go wać w naj trud niej szych wa run kach. Zna li
mo rze i ro zu mie li za sa dy, któ re nim rzą dzą. Cią gły
roz wój tech ni ki po zwa lał je dy nie na wpro wa dze nie
co raz no wo cze śniej szych roz wią zań umoż li wia ją -
cych szyb sze, efek tyw niej sze i bez piecz niej sze
pły wa nie pod ża gla mi.
Tuż przed wy na le zie niem sil ni ka pa ro we go ża -
glow ce od gry wa ły klu czo wą ro lę w świa to wej go -
spo dar ce. Pięk ne, nie któ re bar dzo szyb kie (na wet
we dług dzi siej szych stan dar dów), mia ły jed nak po -
waż ne ogra ni cze nia. 
Zna ny po wszech nie mit zło wro gie go Przy ląd ka
Horn zro dził się wła śnie w owych cza sach. Ol brzy -
mie ża glow ce, któ re z ra cji swej kon struk cji mia ły
po waż ne pro ble my z pły nię ciem ostro na wiatr,
z wiel ką trud no ścią po ko ny wa ły wietrz ny cy pel
Ame ry ki. Wie lo ty go dnio wych zma gań z Przy ląd -
kiem nie wy trzy my wał sprzęt i za ło gi… Te raz Horn
opły wa ją kil ku oso bo we za ło gi na ma leń kich jach -
tach. Że gla rze ma ją zaś do dys po zy cji wie lo wie ko -
wą wie dzę i za awan so wa ną tech ni kę.
W mia rę wy pie ra nia ża gli przez urzą dze nia me cha -
nicz ne że glo wa nie ewo lu owa ło w kie run ku, któ ry
zna my dzi siaj. Z jed nej stro ny jest wy ra fi no wa ną
dys cy pli ną spor to wą, z dru giej zaś po pu lar ną i nie -
po wta rzal ną for mą re kre acji.ych żagli
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JAK TO DZIA ŁA?
Mo ment, w któ rym za ło ga sta wia ża gle, a jacht
kie ro wa ny wpraw ną rę ką ster ni ka usta wia się na
kur sie i ru sza do przo du, ma w so bie coś fa scy nu -
ją ce go. Wszyst ko od by wa się lek ko i jak by bez
wy sił ku. Roz po czy na się przy go da na wo dzie…
Kto nie miał ni gdy stycz no ści z ża gla mi naj czę ściej
py ta: jak to dzia ła? Co po wo du je, że jacht pły nie
do przo du, czę sto bar dzo ostro na wiatr, a nie jest
spy cha ny w naj bliż sze trzci ny?
Nie wda jąc się w roz wle kłe roz wa ża nia teo re tycz -
ne wy star czy wie dzieć, że aby że glo wać mu si my

mieć choć odro bi nę wia tru, spraw ny ża giel i ka -
dłub o od po wied niej bu do wie. Wiatr da nam na -
pę dza ją ce „pa li wo”, ża giel od po wied nią si łę cią gu
(po dob nie jak skrzy dło sa mo lo tu po zwa la mu uno -
sić się w po wie trzu), a ka dłub i je go część pod -
wod na zmniej szą nasz dryf. Resz ta w rę kach za -
ło gi. Ste ru jąc i pra cu jąc ża gla mi kie ru je my jacht
w po żą da nym kie run ku. 
Jed no jest za wsze pew ne – bez po śred nio pod
wiatr nie uda nam się ni gdy po pły nąć. Je że li nasz
na stęp ny port i je go atrak cje znaj du ją się do kład -
nie pod wiatr, po trze bo wać bę dzie my wię cej cza -
su, by do nie go do pły nąć, od po wied nio dłu go hal -
su jąc, czy li ro biąc zwro ty i krok po kro ku zbli ża jąc
się do ce lu.
Na mo rzu że glu ga pod wiatr (szcze gól nie sil ny)
i fa lę mo że być trud niej sza, a cza sem na wet nie -
wy ko nal na. Mo rze po tra fi dość sku tecz nie zwe ry fi -
ko wać wszyst kie pla ny. 

ZA CZY NA MY ŻE GLO WAĆ
Za kła dam, że spo ra gru pa czy tel ni ków już czu je
że glar ski zew… Jak za cząć? Są w za sa dzie dwie
dro gi. Al bo kla sycz na ścież ka szko le nio wa – kur sy
i pa ten ty, al bo po wie rze nie swo ich ma rzeń że gla -
rzom z do świad cze niem. Wpraw dzie prze pi sy są
obec nie bar dzo li be ral ne i na ma łych jach tach
śród lą do wych mo że my że glo wać bez żad nych
upraw nień i do świad czeń, war to jed nak omi nąć
ta ką spo sob ność i na uczyć się że glo wa nia od po -
cząt ku we wła ści wy spo sób. Po dob nie jak w in -
nych dys cy pli nach, trud ne po cząt ki, wy ni ka ją ce



z nie wie dzy i błęd nych de cy zji, mo gą nas sku tecz -
nie zra zić. 
Ja za wsze ra dzę adep tom że glar stwa – wsiądź na
jacht z do świad czo nym ster ni kiem, sprawdź czy
czu jesz się na po kła dzie do brze i swo bod nie,
a do pie ro po tem wy bierz swo ją że glar ską dro gę.
Kur sy i pa ten ty moż na zro bić w każ dym wie ku.
W Pol sce naj prost szą dro gą bę dzie wy czar te ro wa -
nie jach tu na je zio rze (świet ne wa run ki do że glo -
wa nia ofe ru je przy kła do wo Je zio ro Ży wiec kie) czy
na wy brze żu Bał ty ku. Więk szość ar ma to rów ma
w swo jej ofer cie tak że usłu gi pro fe sjo nal ne go ster -
ni ka, więc bę dzie my mo gli po sma ko wać że glo wa -
nia w bez piecz nej for mie.
Szu ka jąc rej su czy czar te ru wy star czy się gnąć do
In ter ne tu lub pra sy że glar skiej. Bez tru du znaj dzie -
my tam in te re su ją ce nas pro po zy cje.

A MO ŻE NA MO RZE?
Nie jest ni gdzie po wie dzia ne, że do świad cze nia
że glar skie mu si my zdo by wać po cząt ko wo na je -
zio rach. Że glu ga mor ska jest fa scy nu ją ca, choć
oczy wi ście bar dziej wy ma ga ją ca. Kie dyś pol scy
że gla rze nie mie li wiel kie go wy bo ru. Mor skie fa scy -
na cje trze ba by ło re ali zo wać (czę sto nie bez po -
waż nych, for mal nych trud no ści) na chłod nym Bał -
ty ku i burz li wym Mo rzu Pół noc nym. Dzię ki te mu
star sze po ko le nia na szych że gla rzy ucho dzą w że -
glar skim świe cie za świet nych fa chow ców.
Pół noc ne mo rza ma ją swój nie za prze czal ny urok,
ale i spe cy fi kę nie dla każ de go. Ni skie od czu wal ne
tem pe ra tu ry (na wet w środ ku la ta), uciąż li we fa lo -
wa nie i du że od le gło ści mię dzy por ta mi, mo gą nas
od wieść od ja kiej kol wiek for my że glo wa nia w przy -
szło ści. Przy sło wio we „niedź wie dzie mię so” nie każ -
de mu sma ku je i nie ma w tym ab so lut nie nic złe go.
Szczę śli wie cza sy się zmie ni ły i szu ka jąc że glar -
skich przy gód mo że my ru szyć na cie płe akwe ny

po łu dnia Eu ro py. Wiel ką po pu lar no ścią wśród pol -
skich że gla rzy cie szy się Chor wa cja. Ten fan ta -
stycz ny akwen ofe ru je wszyst ko co po trzeb ne, by
cie szyć się nie za po mnia nym urlo pem na jach cie.
Nie bez zna cze nia są też kosz ty. Wy pad na ża gle
do Chor wa cji nie jed no krot nie jest tań szy niż wy po -
czy nek na pla ży pol skie go wy brze ża…

CA ŁA PRAW DA 
O CHO RO BIE MOR SKIEJ
Opu ści li śmy w koń cu nasz port i od kil ku go dzin
je ste śmy w mo rzu. Ląd po wo li zni ka za ho ry zon -
tem, a tę że ją cy wiatr wznie ca co raz wyż szą fa lę.
Nie zau wa żal nie milk ną roz mo wy. Bla de, za my ślo -
ne twa rze za ło gi usil nie wy pa tru ją cze goś w roz bu -
ja nym mo rzu. Lecz prze cież ni cze go tam nie ma!
Po pro stu na de szła „zmu ła”… 
Ta ki lub zbli żo ny sce na riusz jest nie od łącz nym ele -
men tem pierw szych dni każ de go rej su peł no mor -
skie go. Do le gli wo ści okre śla ne mia nem cho ro by
mor skiej nie dzie lą że gla rzy we dług stop ni i za -
sług. Z re gu ły wszy scy, ka pi ta no wie i za ło ga
cho ru ją zgod nie i po bra ter sku, choć ci
pierw si w związ ku z do świad cze niem po -
tra fią le piej się przed nią bro nić i le piej
też ka mu flo wać jej ubocz ne skut ki.
Stres i sku pie nie, wy ni ka ją ce z obo -
wiąz ku do wo dze nia jed nost ką też
prze ma wia ją na ich ko rzyść.
Czy po win ni śmy się oba wiać
mor skiej cho ro by i za rzu cić
na sze że glar skie pla ny?
Oczy wi ście nie! O mor -
skiej cho ro bie na le ży pa -
mię tać, ale – pod żad -
nym po zo rem – nie
wol no nam się na
niej sku piać.. 
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Efek tem te go są zna ne i przy kre za ra zem ob ja wy:
nad mier ne po ce nie, bla dość, nud no ści, wresz cie
osta tecz na kul mi na cja, czy li tor sje. 
Na jach cie pro blem mo że po ja wić się bły ska wicz -
nie. Na wet nie wiel kie za fa lo wa nie akwe nu (bę dą -
ce w za sa dzie re gu łą) po wo du je dość sil ne ko ły sa -
nie jach tu, o wie le sil niej sze niż ma to miej sce
w przy pad ku po cią gu czy sa mo lo tu. Czu ły błęd nik
od bie ra naj drob niej szy te go ty pu bo dziec, więc
do le gli wo ści po ja wia ją się czę sto za raz za głów ka -
mi por tu. Cia sno ta i przy kre za pa chy, któ rych nie
brak na jach cie po tę gu ją „bu rzę zmy słów”.
Nie pi szę te go wszyst kie go, by Czy tel ni ków prze -
stra szyć, ale ra czej by uświa do mić. Zna jąc „wro -
ga” i je go sła bo ści po tra fi my sku tecz nie się przed
nim bro nić. 
Po nie waż cho ro bę mor ską wy wo łu je „oszu ka ny”
mózg, naj lep szym spo so bem jej prze zwy cię że nia
oka zu je się do star cze nie mu do dat ko wych bodź -
ców. Wy ko ny wa nie moc no ab sor bu ją ce go za ję cia
(ste ro wa nie, pro wa dze nia do kład nej i pil nej na wi -
ga cji) naj czę ściej ra tu ją nas z opre sji. Dla te go wła -
śnie ka pi ta nom ła twiej opa no wać cho ro bę – za -
zwy czaj nie ma ją oni na nią cza su!! 
Naj waż niej sza in for ma cja jest jed nak ta ka, że cho -
ro ba – je śli w ogó le się po ja wi ła – mi ja nie spo strze -
że nie już 2-3 dniach że glo wa nia. Pod czas rej sów
śród lą do wych przy do brej po go dzie, praw do po -
do bień stwo do le gli wo ści te go ty pu wy stę pu je bar -
dzo rzad ko.

DZIE CI NA JACH CIE
Czę sto sły szę opi nie ro dzi ców, że chęt nie roz po -
czę li by (lub kon ty nu owa li) że glar ską przy go dę, ale
z uwa gi na po więk sze nie ro dzi ny sta je się to nie -
moż li we. Czy to ozna cza, że że glar stwo nie mo że
być for mą re kre acji dla ca łej ro dzi ny? 
Z mo je go do świad cze nia wy ni ka, że dzie ci na jach -
cie ra dzą so bie do sko na le! Pa ra dok sal nie im młod -
sza po cie cha, tym mniej spra wia pro ble mów na po -
kła dzie – naj czę ściej po pro stu śpi… Star sze dzie ci
po trze bu ją wię cej emo cji i do znań, dla te go dłuż sza
że glu ga mo że być dla nich nie kie dy nu żą ca.
De cy du jąc się na że glo wa nie z dzieć mi, mu si my
po pro stu pa mię tać, że to co dla nas jest fa scy nu -
ją ce (np. ma low ni cze pro mie nie słoń ca na po -
wierzch ni mo rza J), dla dzie ci jest po pro stu nie -
zau wa żal ne i bez zna cze nia. Zmu sza nas to do
do dat ko wej ak tyw no ści, by dzie cia kom dać twór -
cze i cie ka we za ję cie. 
Że glo wa nie (na wet ma zur skie) jest za wsze na uką,
szko łą ko mu ni ka cji i cha rak te rów, dla te go mą drze
pro wa dzo ne rej sy ro dzin ne, otwie ra ją fan ta stycz -
ne po le do roz wo ju mło dych lu dzi. Z te go też po -
wo du ta ką po pu lar no ścią cie szą się róż ne go ty pu
szko ły pod ża gla mi.

Dla cze go cho ru je my? Cho ro ba mor ska na le ży do
sze ro kiej gru py cho rób ko mu ni ka cyj nych, któ rych
me cha nizm po wsta wa nia jest sto sun ko wo pro sty.
Mózg czło wie ka do pra wi dło we go funk cjo no wa nia
po trze bu je in for ma cji po cho dzą cych ze wszyst kich
pię ciu zmy słów. Wszyst ko jest w po rząd ku, gdy
po ru sza my się si łą wła snych nóg, po twar dym
grun cie. Wte dy wszyst kie re cep to ry (przede
wszyst kim błęd nik, od po wie dzial ny za utrzy ma nie
rów no wa gi oraz na rzą dy wzro ku i re cep to ry do ty -
ku) prze sy ła ją do mó zgu zgod ne in for ma cje o po -
ło że niu na sze go cia ła. Pro blem po ja wia się, gdy
teo re tycz nie znaj du je my się w sta bil nym po ło że niu
(np. w po cią gu), a jed no cze śnie po ru sza my się
wzglę dem oto cze nia, o czym in for mu je nas błęd -
nik od bie ra ją cy drga nia i prze chy ły ośrod ka, w któ -
rym prze by wa my. W ta kiej sy tu acji do mó zgu do -
cie ra ją sprzecz ne sy gna ły i ten zwy czaj nie… za -
czy na się gu bić.



Czę sto jed nak dzie ci le piej zno szą nad so bą ka pi -
ta nów, któ rzy nie są ich ro dzi ca mi. Je że li nasz rejs
z dzieć mi nie ukła da się do brze, po zwól my im
w przy szło ści że glo wać bez na szej ku ra te li. Na
ryn ku funk cjo nu je wie le firm, któ re ofe ru ją pro fe sjo -
nal nie przy go to wa ne rej sy dla dzie ci i mło dzie ży.

KO BIE TY NA FA LI
W mi nio nych wie kach po mo rzach że glo wa li głów -
nie męż czyź ni. Na wet te raz wie lu lu dzi ko ja rzy że -
glar stwo z ty po wo mę skim za ję ciem.
Tym cza sem ko bie ta na jach cie to praw dzi wy
skarb! W naj cięż szych i naj bar dziej wy ma ga ją cych
sy tu acjach, ja kie mia łem oka zję prze żyć na mo rzu,
to ko bie ty wła śnie by ły naj moc niej szym ogni wem
słab ną cej za ło gi. War to o tym pa mię tać kom ple tu -
jąc za ło gę na wy ma rzo ny rejs.
Dla sa mych ko biet pew ną uciąż li wo ścią mo gą być
od mien ne od do mo wych wa run ki sa ni tar ne na
jach cie. Jest w tym tro chę praw dy, ale pa mię taj -
my, że na no wo cze snych jach tach ma my do dys -
po zy cji wła sną ka bi nę, to a le tę i prysz nic.

JA KIE KOL WIEK SĄ 
NA SZE MA RZE NIA
Nie jest ła two za chę cić do że glo wa nia i na uczyć
go pi sząc na wet naj ob szer niej szy ar ty kuł. Że glar -
stwo to in dy wi du al ne do świad cze nie. Sta jąc na
po kła dzie bar dzo szyb ko do wie my się czy to na -
sza dro ga.

Ja sam, wcho dząc wie le lat te mu po raz pierw szy
na po kład jach tu, nie przy pusz cza łem, że z cza -
sem że glar stwo bez resz ty wy peł ni mo je ży cie pry -
wat ne i za wo do we. Wie le praw dy jest w stwier -
dze niu, że ru sza jąc w pierw szy rejs al bo nie bę -
dzie my chcie li te go po wtó rzyć ni gdy wię cej, al bo
że glo wać bę dzie my już ca łe ży cie.
Bez wąt pie nia war to spró bo wać. Że glo wa nie
otwie ra wy jąt ko we moż li wo ści po zna nia świa ta
i lu dzi, w wy jąt ko wy spo sób. Nie za leż nie, ja kie są
na sze ma rze nia czy pla ny, od nas sa mych bę dzie
za le ża ło ja ki obie rze my kurs i czy ma my wy star -
cza ją ce umie jęt no ści, by do pły nąć do ce lu.

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.

ŻEGLUJĄC ZAWSZE PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

*Bartosz Obracaj:
z wykształcenia
prawnik,
z powołania
żeglarz; uczestnik
wielu rejsów
i regat; dziennikarz
i fotograf żeglarski.
Założyciel firmy
organizującej
wypoczynek pod
żaglami dla firm
i osób prywatnych;
więcej na
www.polconn.com


