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PRZEDMOVVA.
Przedewszystkiem poczytuję sobie za miły obowiązek
serdecznie podziękować na iem miejscu Panu Generałowi
Marjuszowi Zaruskiemu za trud łaskawie pomeszony przy ,
przeglądaniu rękopisu i za szereg cennych rad i wskazówek,
z których nie omieszkałem slwrzystać.
Poważną

przeszkodą w rozwoju polskiego
sportu
jest niewielka stosunkowo do potrzeb ilość
wykwalifikowanych instruktorów żeglarstwa. Z tego względu
manewrowanie jachtem starałem się omówić możliwie drobiazgowo, aby książka mogla Śtać się poradnikiem dla
żeglarzy-samouków.
•
Ponieważ w polskim języku nie posiadamy zbyt wielu
podręczników żeglarskich, uważałem za stosowne umieścić
na początku książki nieco ogólnych wiadomości o osprzęcie
statku żaglowego, dokładniej omawiając tylko ożaglowanie.
żeglarskiego

W rozdziale III
czynności, tyczących się

zajmowałem

się

wyłącznie

samych manewrów
poruszając zupełnie szeregu innych spraw,
nowe rozdziały praktyki jachtowej.

opisem
nie

żaglowych,

stanowiących

Umieszczone w dodatku uwagi o komendach starałem
w myśl wskazań p. · gen. M. Zaruskie go. Dokładny wykaz komend znajduje się w książce gen. M. Zaruskiego p. t. ,,Nawigacja jachtowa".
A ut or.

się

ułożyć

•

WSTĘP.

Wykorzystanie siły wiatru w celach komunikacyjnych
skonstruowania stosunkowo dużej i jednocześnie
lekkiej płaszczyzny oporowej. Najlepszym materjałem na
tego rodzaju płaszczyznę okazało się płótno, nazwane
w tym wypadku żaglem. Żaglami posługiwali się ludzie już
od bardzo dawna. Zbyt duży opór normalnej drogi lądowej
i względy techniczne ograniczyły użycie żagla do terenów
gładkich, jak np. lód, a głównie skierowały go na wodę.
Każda konstrukcja pływająca po wodzie i służąca do
przewozu ludzi, towarów i zwierząt nazywa się statkiem.
wymagało

/
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Rys. 1.

Statkiem :żaglowym (żaglowcem) nazywamy statek,
którego jedynym,:lub:przynajmniej głównym środkiem posuwania się, jest siła (wiatru, działają~ ~ego_ żagle.
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Żagiel zrobiony z materjału niesztywnego, wymaga
do rozpostarcia całej konstrukcji z drzewa i lin. Całość
ta, to znaczy żagle wraz z drzewcami i linami. podtrzymującemi je, nosi nazwę Osprzętu statku żaglowego. Po
zdjęciu osprzętu, czy li po tak zwanym rozbrojeniu statku
żaglowego, zostaje goły kadłub.
Przednia część kadłuba nosi nazwę dziobu statku. tylna - rufy.
Boki są burtami statku: prawą i lewą. Sam kadłub składa się ze
szkieletu (rys. 1), do którego przymocowuje się dopiero ścianki kadłuba,
t. zw. poszycie zewnętrzne. Najważniejszemi częściami szkieletu są:
kil. będący jakby kręgosłupem statku. przechodzący w sztaby: przednią
i tylnq i żebra (wręgi). Do tylnej sztaby przymocowany jest trzon sterowy, złączony z piórem sterowem. Do obracania sterem służy rumpel.
Nawietrzną stroną statku jest ta. w którą wieje wiatr; przeciwna
strona nazywa się zawietrzną.

ROZDZIAŁ

I.

OSPRZĘT STATKU ŻAGLOWEGO.

Na osprzęt statku żaglowego składają się: omasztowanie, ożaglowanie i olinowanie.

Omasztowaniem statku nazywamy układ słupów i belek, drewnianych lub żelaznych, służących do rozwieszania żagli.
Ożaglowanie statku - to ilość, wielkość, kształt, sposób zawieszenia, rozwijania i zwijania żagli i sposób manewrowania niemi.
Olinowaniem statku nazywamy wszystkie liny i łańcu
chy należące do jego osprzętu. Ze względu na przeznaczenie, rozróżniamy olinowanie stale i ruchome.
Do olinowania stałego należą wszystkie liny podtrzyomasztowanie.
Olinowanie ruchome - to wszystkie liny, służące do
rozwijania. zwijania, podnoszenia, spuszczania i kierowania żaglami.

mujące

Omasztowanie.
Podstawową

jego częsc1ą jest maszt, który dźwiga
drzewca z przyczepionemi do nich żaglami.
Maszt jest to duży slup, drewniany lub częściowo żelazny,
okrągłego przeważnie przekroju, wystrzelający prawie prostopadle z otworu w pokładzie. Masztów statek może mieć
jeden lub kilka. Są one umieszczone zawsze w płaszczyźnie
pozostałe

4
Górny koniec masztu nazywa się topem,
dolny pięlq masztu. Ta ostatnia spoczywa wt. zw. gnieździe,
wyrobionem w kilu (rys 2).
Otwór w pokładzie, przez który przechodzi maszt,
nazywa się opętnikiem. Maszt może się składać z dwóch
lub trzech (rzadko czterech) części. Części te, począwszy
od dołu, noszą nazwy: kolumna masztu, stenga i bramstenga. Górna część bramstengi nazywa się czasami bomśrodkowej kadłuba.

bramstengą.
.,vTOP

li

Rys. 2.
Przy połączeniach kolumny ze stengą znajduje się platforma,
zwana marsem. Urządzenie przy połączeniu stengi z bramstengą zwie
się salingiem. Gdy maszt składa się tylko z dwóch części, posiada
tylko saling.
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Do masztu przymocowuje się drzewca pomocnicze,
wszystkie przeważnie okrągłego przekroju. Najważniejsze
z nich, to: reje, bomy, gafle, rozprze, rejki ożaglowania
typu luger, rejki ożaglowania łacińskiego, rejki topslowe
i bomy motyla.

Reia jest to belka drewniana lub czasem nawet że
lazna, umieszczona wpoprzek masztu i przymocowana do
niego w swoim środku. Może być przymocowana na stałe
(z możnością poruszania się w płaszczyźnie poziomej) lub
posuwać się po maszcie. W tym ostatnim wypadku jest

r------
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Rys. 3.

przyczepiona do ruchomego pierścienia (zwanego rakiem),
obejmującego maszt. wraz z którym może podnosić się
do góry lub opuszczać wdół (rys. 3). Natomiast wszystkie
reje mają swobodę ruchu w płaszczyźnie poziomej i mogą
obracać się w dość znacznym wycinku dookoła masztu,
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jako osi. Reja jest najgrubsza w środku, c1ensza na koń
cach. Zakończenia rei, jak zresztą wszystkich drzewc pomocniczych, noszą nazwę noków. Maszt może posiadać
od 1 do 5 rei. O maszcie z rejami mówi się, że jest
urejony; w przeciwnym wypadku będzie suchy. Zasadniczem położeniem rei jest płaszczyzna prostopadła do kierunku statku. Zasadniczem zaś położeniem pozostałych
drzewc pomocniczych - płaszczyzna środkowa statku {rys 4).

-~t-Di!_l:!7!._Z:_ZYZ~---~~ S R O I > H O W ~
Rys. 4.
zróżniczkowania masztów na urejone
i maszty z innemi urządzeniami, które to urządzenia, pomimo bardzo znacznych pomiędzy sobą różnic, klasyfikują
swoje maszty do „suchych".
Bom i gale[ są to dwa drzewca, przymocowane do
masztu, jak na rys. 5. Obydwa leżą w jednej płaszczyźnie,
przechodzącej przez maszt. Pomiędzy niemi i masztem
rozciąga się czworokątny żagiel. Obydwa mogą się obracać z żaglem w pewnych granicach dookoła masztu, jako osi.
Bom zmocowany jest z masztem na stałe swoją piętą.
Jego normalnem położeniem - kierunek prostopadły do
masztu, daje się jednak nokowym końcem poruszać wgórę,
lub wdół.

W tern tkwi powód
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bom

I
Rys. 5.

znajduje się pod pewten zależy od typu ożaglowania.
Pięta gafla może się ślizgać po maszcie. Przy zwiniętym
żaglu, gafel jest spuszczony aż na sam dół, gdzie spoczywa na bomie. W wypadku, gdy żagiel zwija się do
masztu - umocowany jest, podobnie jak i bom, na stałe.
Na małych szalupach żaglowych używa się często gafla
bez bomu.

Ga1el, przy

nym

kątem

rozwiniętym żaglu,

do masztu.

Kąt

Rozprza, jest to drzewce, które służy tak samo do
rozpostarcia żagla czworokątnego (rys. 6}. Jest ono umocowane nisko przy maszcie i idzie po przekątnej żagla
do jego górnego rogu. Żagiel może się obracać dookoła
masztu.
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Rys. 6.

Rejki ożaglowania typu luger spełniają pracę pojak gafel. tylko różnią się od niego przyczepieniem
do masztu. Podczas gdy gafel opiera się o maszt wideł
kowatą piętą, u rejki typu luger maszt przechodzi w pewnej odległości od jej przedniego końca, a połączony z nią
jest podobnie, jak zwykła reja ruchoma (rys. 7).
Jeżeli rejkę typu luger przedłużymy aż do dziobu
statku, będziemy mogli zawiesić na niej żagiel łaciński
(rys. 8).
dobną,

Reiki lopslowe służą do rozpięcia żagli zwanych
topslami (niektóre topsle obywają się bez rejek). Pracują
one czasami jak gafel. najczęściej jednak podobne są do
rejek typu luger. Rysunek 13 wskazuje różne typy topsli;
niektóre z nich są rozpięte na rejkach.

9

Rys. 7.

-c:-_:
Rys. 8.
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Do rozpięcia żagla dodatkowego, zwanego motylem ,
od dolnej części masztu wystrzela w bok drzewce, zwane
bomem motyla. Umocowany on jest podobnie, jak bom
lub gafel, lecz zajmuje stałe położenie w poprzek statku;
zakłada się przy wiatrach ztyłu, a normalnie jest uprząt
nięty (rys. 45).
Do zamocowania przednich żagli (t. zw. przednich
sztaksli) i lin trzymających maszty od przodu, z dziobu
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Rys. 9.

statku wysuwa się bukszpryt (rys. 9). Bukszpryt moż e
być łatwo zdejmowany (jak u kutra, rys . 9a) lub związany
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z kadłubem mocniej (rys. 9b). Bukszpryt może się składać
z jednej lub dwóch części. W tym ostatnim wypadku,
druga część nosi nazwę utlegaru (rys. 9b).
Aby móc kierować bezanikiem jolu (patrz rodzaje
osprzętu statków żaglowych), ztyłu statku wystaje rodzaj
bukszprytu, zwanego wtenczas wystrzałem (rys. 301, do
którego mocuje się liny tego żagla.
Ożaglowanie.

Żagle przeważnie posiadają kształty następujących
figur geometrycznych: prostokąt, trapez, trójkąt i czworokąt różnych rodzajów.
Najstarszym historycznie kształtem żagla jest prosto-

SZROT

Cl
Rys. IO.

12

Rys. 11.

F L OWE
I

bomem

lłOZPRZOWC

bez bom;;

Rys. 12.

LUGER

13
kąt.

Zawiesza go się jedną z dłuższych krawędzi na rei;
go wdół specjalne liny (t. zw. szkoty, rys. 10a).
O ile żagiel zawieszony jest między dwiema rejami merównej długości, to przybiera kształt trapezu (rys. 10b}.
obciągają

Żagle trójkątne najczęściej mocuje się nie do masztów,
a do lin trzymających maszty od przodu, t. zw. sztagów
(rys. 11}. Oprócz sztaksli, kształt trójkąta posiadają niektóre topsle (rys. 13), żagle przymasztowe w ożaglowaniu
bermudzkiem (rys. 14c i 21a), żagle łacińskie (rys. 8},
a także żagiel sztormowy - trajsel (rys. 44 i 106}.
Żagiel czworokątny używany bywa jako żagiel główny,
jako sztaksel i jako topsel (najczęstszy kształt topsla).
Zastosowanie kształtu czworokątnego przy żaglu
głównym, przymasztowym, pokazuje nam rys. 12.

Sztaksel czworokątny jest bardzo podobny do zwyksztaksli trójkątnych. Mocuje go się tak samo na sztagach, ale między masztami. a nie na forsztagach (forsztagi - liny łączące przedni maszt z bukszprytem) (rys. 11).
łych

Topslami nazywamy żagle przy masztach suchych,
ponad gaflem, czy rejką lugerową żagla głównego
(rys. 13}. Większość z nich posiada kształt czworokąta.
leżące

Nazwą
między

topsel chrzczą niekiedy najwyższe sztaksle, umieszczone
masztami, W terminologji angielskiej nie spotyka się tego.

Żagle różnią się pomiędzy sobą nietylko kształtem,
ale i sposobem ich zawieszenia, zwijania, rozwijania i sposobem kierowania niemi.

W śród różnych typów ożaglowań, najczęściej spotykanemi obecnie są; rejowe, gaflowe, bermudzkie, rozprzowe, typu luger i łacińskie (rys. 14).
W ożaglowaniu rejowem, żagle prostokątne i trapezoidalne, przymocowane są do rei. U góry rei. przez całą jej dłu
gość, biegnie żelazny pręt, do którego przyszywa się brzeg
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Rys. 13.
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Rys. 14.

żagla kabelgarnami za „remizki" (rys. 15). Żagiel jest
obciągnięty wdół linami, zwanemi szkoty (rys. 16a i 126).
Żagiel na rei zwija się, jak na rys. 16, Popuszcza się szkoty
i specjalnemi linami (gejtawy i gordingi, patrz rys. 126) podciąga dolną
krawędź do rei (rys, 16b), Następnie wyciąga się podobnie boczne liki
(rys. 16c) i cały żagiel zbiera się na rei. przymocowując do niej sezingami (rys. 16d). Do rozwinięcia żagla, trzeba odwiązać sezingi, popuścić gejtawy i gordingi i wybrać szkoty.

Żagiel wraz z reją może się obracać dookoła masztu,
zachowując swoje położenie pionowe. Liny stałego olinowania (wanty) ograniczają zwrotność rei. Przeciętne gra-

nice zwrotności rei są wskazane na rys. 17. Znaczny kąt
między dziobem statku, a granicą zwrotności rei, jest nie-
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REMIZKA

REMIZKA
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Rys. 15.

Rys. 16.

17
dogodnością
ożaglowania

tego typu oż.aglowania, której nie
z masztami suchemi.

posiadają

)

(

Rys. 17.

W ożaglowaniu gallowem, żagiel m1esc1 się między
bomem, gaflem i masztem (rys. 18). Między gaflem, a górną
częścią masztu, stawia się czasami topsel. Do borna i gafla
żagiel jest przywiązany ściśle, jak pokazuje rys. 18c, lub
przeciągnięty swemi likami przez specjalne rowki w drzewcach (rys. 18d) (lik - brzeg żagla, obszyty liną). Czasami
do borna żagiel przymocowany jest tylko swemi dolnemi
rogami (rys. 19a). Do masztu żagiel przymocowuje się zapomocą segarsów (rys. 18a i 40), albo zapomocą linki,
zwanej żmijką, wężykiem, marlinką i t. p. (rys. 18b).
2
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Vbi,
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Rys. 18.

Kąt między gaflem, a górną częścią masztu bywa rozmaity.
W odmianie guari (rys. 19b), jest tak mały, że ożaglowanie to staje się
podobne z pozoru do bermudzkiego, Aby zwinąć żagiel. spuszczamy go
wdół razem z gaflem. albo ściągamy w kierunku masztu. W tym ostatnim wypadku, żagiel musi być przymocowany d.o borna jak na rys. 19a.
a do gafla zapomocą segarsów (rys. 20). Sposobu tego używa się często
na większych żaglowcach, gdzie manewrowanie ciężkim gaflem byłoby
zbyt niew·ygodne.

Żagiel gaflowy może obracać się dookoła masztu od
środkowej statku do
obydwie strony (rys, 19c).
płaszczyzny

kąta

prostego z

nią

na

Aby jaknajwięcej zmniejszyć c1ęzar omasztowania,
zastosowano ożaglowanie bermudzkie. Ożaglowanie to nie
posiada gafla, a zamiast niego przedłużono sarri maszt
(rys. 21a). Żagiel zatem rozpościera się tylko między masztem
i bomem. W maszcie, z tylnej jego strony, biegnie rowek,
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Rys. 19.

w którym suwa się lik żagla (rys 21b). Czasami po rowku
suwa się nie sam lik. a t. zw. pełzacze (rys 21c), przyszyte do liku. Wreszcie zamiast rowka, z tylnej strony
masztu może biec szyna, po której suwają się pełzacze
innej formy lrys, 21d). Przy takiej konstrukcji pełzaczy,
między masztem i żaglem tworzy się szpara, szkodliwa
dla pracy wiatru. Z tego względu, lepsze są pierwsze
dwa sposoby, które tej wady nie mają,
\"

Manewrowanie żaglem bermudzkim - jak przy ożaglowaniu
galfowem; żagiel obraca się wraz z bomem dookoła masztu.
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Rys. 20.
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Rys. 21.
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Ożaglowanie rozprzowe. Żagiel czworokątny, przymo-

cowany do masztu, a napięty przy pomocy rozprzy, idącej
od dolnej części masztu do górnego rogu żagla (rys. 22a).

o

Rys. 22.
Używa go się przeważnie na małych łodziach rybackich i na
barkach żaglowych (rys. 35a). Na mniejszych statkach, zwija go się
w ten sposób. że wyjmuje się rozprzę, a potem spuszcza się sam żagiel
wzdłuż masztu (rys. 22 b i c.) Po wyjęciu rozprzy, górna część żagla
opada i otrzymujemy w ten sposób zmniejszenie powierzchni o połowę
proste refowanie (refowanie-zmniejszan ie powierzchni żagla w wypadku zbyt wielkie~o wzrostu siły wiatru). Na barkach, przy zwijaniu
żagla, rozprza może pozostać na miejscu, a żagiel zwija się, jak na
rys. 23.

Niedogodnością ożaglowania rozprzowego jest zała
mywanie się żagla na rozprzy, gdy znajduje się ona na
zawietrznej (rys. 22d), Załamywanie to szkodzi pracy żagla.
Ożaglowanie typu luger jest często używane przez
o~tocie. Przy stawianiu
rybaków, dzięki swej wielkie"
•·

rt

r

22.

za jedną ,;·tylko linę, która podn.osi _. rejkę
wraz z· żaglem· (patrz rys. 7) .. Przedni dolny róg , żagla
przymocowany jest u dołu masztu, a do ·tylniego , wiąże
się szkot.
żagla, · cJągniemy

Rys. 23.

Obecność lub brak dolnej rejki (w rodzaju . bom~).
długość górnej rejki, wielkość jej kąta nachylenia do

masztu i sposób zamocowania przedniego dolnego rogu
wszystko to jest źródłem różnych odmian ożaglo
w-ania typu lug~r, uwidocznionych na ryś. 21,

żagla ~

Lug, zwykły jest używany najczęściej. Stosuje się go na mał y ch
szalupach · i ~a większych łodziach rybackich (rys 25), Łodzie z taki em
odważają się
ożaglowaniem-dzięki jego prostej konstrukcji i mocy wychodzić w morze w bardzo nieraz ciężkich warunkach. Na małej
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Ry::i. ·24,
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ożaglowanie

to można powierzyć nawet niewprawnym rękom.
w wypadku zbyt wielkiego przechyłu - wystarczy wypuścić.
z ręki szkot, a z żagla zrobi się chorągiewka, stawiająca minimalny
opór wiatrowi.
Lug długohalsowy używany jest bardzo często na morzu, ale do
dłuższych przejść jednym halsem, ponieważ przy jego zmianie, cały
żagiel trzeba przerzucić na drugą stronę masztu. Przedni róg żagla
mocuje się do dziobu łodzi. Do lawirowania jest niewygodny.

szalupce,

ponieważ

_,,
---

- --

Rys. 25.
Balans -

ług

posiada bom. Stosuje się tu żagiel większy. wycho-

dzący, dzięki bomowi. poza rufę łodzi. Używa się go na spokojniejszych

wodach jako ożaglowania łodzi spacerowych i t. p.
Lug wysoki jest najwięcej kłopotliwy. Wymaga wyższe!:!o masztu.
silniej zamocowanego i mocniejszej liny, podciągajacej żagiel (t. zw, fału).

Przymocowanie żagla do rejek i manewrowanie analogiczne, jak w ożaglowaniu gaflowem.
Ożaglowanie łacińskie (rys. 8) spotyka się na morzu
Śródziemnem i na morzach wschodnich. Ożaglowanie to
otrzymamy, jeżeli rejkę ługu wysokiego przedłużymy aż
do dziobu. Żagiel przybiera kształt trójkąta. Maszt umieszczony jest bliżej dziobu, niż zwykle. Rejka b. często bambusowa. Do zwinięcia żagla, spuszcza się cały wraz z rejką.
Przedni koniec rejki mocujemy do burty kadłuba w przed-
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niej jego części. Przenoszeniem tego miejsca zamocowania
zmieniamy dowolnie położenie żagla względem kadłuba
statku.

Olinowanie.
Olinowanie stale. Najważniejszemi linami olinowania
wanty, baksztagi. watersztagi, waterbaksztagi i topenanty (rys. 26).
stałego są: sztagi.

Rys. 26.

26

Maszty na , statkach. są zwykle , lekko przechylone do
tył1:1. Z przod{i podtrzyrriujemy je serją stalowych przeważnie
lin,· zwanych sztagami. W płas~c-zyźnie·· środkowej (aby· nie.
mogły przewracać się na boki) trzymane są linami . zwanemi wantami. O ile wanty są co najmniej podwójne, przy-

6

GROTA SZKOT

Rys. 27.

wiązuje się do nich szczeble (wyblinki) i otrzymuje się
w ten sposób drabinkę, ułatwiająca wejście na ,maszt.
Baksztagi trzymają maszty trochę zboku i trochę od tyłu ,
zabezpieczając maszty przy wiatrach tej samej nazwy .
Watersztagi i waterbaksztagi to liny trzymające bukszpryt.
Na topenantach zwisają reje (rys. 10a). Topenantą w omasztowaniu suchem nazywa się lina, podtrzymująca no k
bomu (rys. 27).
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linami olinowania ruchomego są: fały.
(niderholery), halsy, szkoty, brasy, gejtawy i gordingi (rys. 27 i 28).
Fały, są to liny, zapomocą których podciąga się ża
gle lub drzewca, do których są one przymocowane, do góry.
Najważniejszemi

kontrafały

K~nlralalami ściągamy żagle do zwinięcia.
Halsy są to liny trzymające przednie dolne rogi żagli
masztów suchych i sztaksli od dołu (rys. 27), lub liny
trzymające dolne rogi najniższych żagli rejowych od
przodu (rys. 28).

I-IALS

-.. /

./.

Rys. 28.

Szkoty są to liny odchodzące od dolnych rogów żagli.
Przy najniższych żaglach rejowych 'i przy żaglach omasztowania suchego, trzymają one rogi żagli zwrócone do
tyłu i nadają żaglom kierunek. U pozostałych żagli rejowych, szkoty przyciągają dolne rogi żagli do niższych rei,
a rejami kieruje się zapomocą brasów.

BARK

FREGATA-

Z

SZKUNER

~ ~_,4~;c:i::-L

BRYG

Rys. 29.
00

N

BARK/EN TYNA

BRYGANTYNA
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Aby zwmąć żagiel czworokątny, podciągamy go do góry gejtawami i gordingam i (rys. 126). Gejtawy są zamocowa ne w tern samem
miejscu. co szkoty, to znaczy w rogach żagla, i biegną w kierunku
przeciwny m. Przy stawianiu żagli rejowych, obciągamy szkoty. przy
zwijaniu - windujemy dolne rogi żagli do góry zapomocą gejtaw. Do
pomocy gejtawom. winduje się jednocześnie do góry i dolny lik (brzeg)
żagla gordingam i (patrz dodatek: żagiel prostokątny). Przy najniższym
żaglu rejowym zbiegają się więc trzy liny: do dołu i naprzód - hals, do
dołu i wtył - szkot. a do _góry - gejtawa (rys. 28 i 38).

Typy

osprzętu

statków

żaglowych.

Jak widzimy , różnice w osprzęcie statków żaglowych
są znaczne, Rodzaj osprzętu zależny jest od wielkości
statku i od warunkó w, jakim ma odpowiedzieć. Wiekow e
doświadczenia w dziedzin ie żeglarskiej dały nam następu
jące typy osprzętu (rys. 29 i 30).
Fregata. Osprzęt dużych statków żaglowych, przynajmniej o 3-ch . masztach , wszystki ch urejonyc h, Na sztagach sztaksle (rys. 29). (Np. ,,Dar Pomorza ").
Bark. Jeżeli na fregacie ostatni maszt zastąpimy suchym, otrzyma my bark. (Np. ,,Lwów").

Barkientyna. Jeżeli drugi zkolei maszt do tyłu zastą
pimy suchym, statek będzie się nazywał barkientyną. Barkientyna posiada 3 maszty.
Bryg. Statek dwumas ztowy z osprzętem fregaty, to
znaczy obydwa maszty urejone.
Bryganty na - statek dwumasz towy. Przedni maszt urejony, tylny suchy (bryg, w którym tylny maszt zastąpiono
suchym) .
Szkuner. Statek przynajm niej dwumasz towy, wszystki e
maszty suche. Ożaglowanie przeważnie gaflowe.
Bryg ; bryganty na przedstawiały już statki nieco
mniejsze od pierwszy ch trzech. Granice wielkości szkunerów są najbardz iej rozciągłe. Spotyka się małe dwuma-
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sztowe i. kilkomasztowe, na siedmiomasztowym "Thomas
kończąc. NajczęściE-j jednak są one mniej• La:wson"
W.
•
•
1,.
szych rozmiarów.

SZKUNER REJOWY

SZKUNER DWUMASZTOfYY

• JOL

/;,[CZ

Rys. 30.

Szkuner rejowy na pierwszym maszcie niesie jedną
lub kilka rei (rys 30) Z pozoru bardzo podobny do brygantyny (o ile ma dwa maszty) lub do barkientyny (jeżeli
ma ich trzy).
Cała różnica polega na tern, że szkuner rejowy posiada przedni
maszt szkunera, to znaczy składający się tylko z dwóch części, a barkientyna lub brygantyna, mają przedni maszt rejowca, składający się
z kolumny, stengi i bramstengi.

Normalnie na statku trójmasztowym najwyższy jest maszt środ
kowy, nieco mniejszy przedni i najmniejszy tylny. Na barkientynie kolejność się zmieni: przedni tnaszt. ponieważ składa się z trzech części,
będzie przeważnie największy.
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Kecz. Na szkunerach dwumasztowych głównym jest
maszt tylny ( grot) Przedni maszt (fok) jest nieco od niego
mme1szy. Jeżeli zaś na statku głównym masztem będzie
maszt przedni. a tylny będzie bardzo znacznie od niego
mniejszy - statek taki przyjmie nazwę kecz. Przedni
maszt będzie u niego grotem - a drugi będzie się nazywał bezanem.

Grot-maszt kecza może mieć i reje.
O ile na keczu bezan przesuniemy do tyłu tak
daleko, że znajdzie się on poza trzonem sterowym otrzymamy jol (odrożniać od jolki). Jole mają przeważnie
ożaglowanie gaflowe (rybackie - luger).

Jol.

Kecze i jole są zkolei mniejsze od szkunerów. Jeszcze mniejsze, jednomasztowe żaglowce posiadają nazwy:
kuter (tender) i slup.

.

(Mówiąc „mniejsze", rozumiemy, że są w większości

wypadków istotnie mniejsze, jednak wielkość nie jest c~chą zasadniczą. Małych rozmiarów kecz, czy jol,·-a naw~t
szkuner, może być z powodzeniem mniejszy od dużego
słupa).

Kllier (tender).

Cechami charakterystycznemi kutra,

to duża stosunkowo, jak na jeden maszt, ilość żagli, obecność żagla, zwanego lataczem, maszt zwykle z dwóch
części i bukszpryt, dający się zdejmować (rys. 31 i 9a).

Slup (rys. 33). Jednomasztowa żaglówka o dwóch
tylko najczęściej żaglach. Według pojęć angielskich, róż
nica między slupem, a kutrem, polega na urządzeniu
bukszprytu i przedniego sztagu.

U słupa, bukszpryt - o ile wogóle slup go posiada
jest niewielki i tworzy z kadłubem jedną całość lub jest
do niego · przymoco_wany na stałe. Przedni sztag, t. zw.
forsztag idzie od masztu do końca bukszprytu (rys. 32).
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KUTER
Rys. 31.

U kutra, bukszpryt nie jest stały, daje się łatwo
i wobec tego forsztag, trzymający maszt do
przodu, zamocowuje się nie do jego końca, a do dziobu
statku. Od noku bukszprytu do topu masztu biegnie sztag,
na którym podnosi się latacz, a kliwer zwykle nie posiada sztagu (rys. 31 ).
Kei. Jednomasztowa żaglówka o jednym żaglu (rys.
34). Ponieważ nie ma przednich żagli, przeto, żeby śroodejmować
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xurt.R
I
I
I

.SLUP
Rys. 32.

dek ożaglowania był na właściwem m1e1scu (patrz teorja
żeglowania), maszt musi być odsunięty więcej do przodu.
Ciężki maszt na dużym statku zanurzałby dziób i dlatego
ten typ stosuje się tylko do małych żaglówek. Jak zobaczymy, ze względów aerodynamicznych ket ustępuje slupowi dwużaglowemu.
3

34

SLUP
Rys. 33.

Barka żaglowa. Na barkach często używa~się ożaglo
wania rozprzowe go z rozmieszc zeniem masztów, jak na
rys. 35a. Osprzęt ten podobny jest do osprzętu jolu,
tylko, że tutaj bezan - maszcik znajduje się na samym
trzonie sterowym . Taka barka żaglowa pracuje na dużych
rzekach, wodach portowych i t. p.
Szalupa żaglowa. Zwykła otwarta szalupa pod żagla
mi (rys. 35b). Ożaglowanie najczęściej gaflowe.
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KET
Rys. 34.

Większe szalupy okrętowe, t. zw. kutry (odróżniać
od osprzętu typu kutra), gdy chcą iść pod żaglami dzięki
stawiają dwa maszty z ożaglowaniem najczęściej jego prostocie - typu luger (rys. 35c).
Żaglówki rybackie z zakrytym pokładem (kutry rybackie) i mniejsze otwarte łodzie rybackie stawiają jeden maszt z ożaglowaniem rozprzowem, typu luger, lub gaflowem. Na morzu Śródziemnem i na niektórych morzach wschodnich. mniejsze żaglówki stosują powszechnie
ożaglowanie łacińskie.
Ożaglowanie bermudzkie stosowano dotąd najczęściej na slupach
(rys. 21). Teraz opanowuje ono jole, kecze, a nawet szkunery (rys. 36).
Duże rejowce (fregata, bark) są ciężkie w lawirowaniu i dlatego
używa się ich na wielkich przestrzeniach do wykorzystania długolrwa-
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a

b

C

Rys. 35.
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łych wiatrów, wiejących w jednym kierunku (na oceanach-do passatów).
Na morzach spotykamy typy pośrednie (brygantyny, barkientyny i t. p.).

Na mniejszych morzach zamkniętych, gdzie zmienność wiatru
i ograniczona przestrzeń zmuszają do częstego lawirowania. stosuje się
szkunery r;jowe i szkunery. Kecz spotkany gdzieś dalej od lądu, bę
dzie najczęściej statkiem rybackim. Pozostałe typy osprzętu jako charakterystyczne dla statków małych, rzadko widuje się na pełnem morzu, chyba, jako osprzęt jachtu.

Rys. 36.

Jacht - to statek służący do celów sportowych lub
turystycznych. Wyróżnia się zwykle dodatnio od statków
handlowych ładniejszą linją kadłuba, wielkością ożaglowa
nia, czystością, starannością utrzymania i t. p, Wielkość
jachtów jest rozmaita: jachtem jest trójrnasztowy „Sunlorda Brassey'a i jachtem nazwiemy sportową
beam
11
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na rzece. Jachty rzeczne posiadają przewazme
osprzęt typu slup, a morskie - typu slup, kuter, jol, kecz
i szkuner. Wogóle, aby móc „ostro" chodzić do wiatru,
stosuje się na jachtach omasztowanie prawie wyłącznie
suche. W osprzęcie jachtów przeważa ożaglowanie gaflowe i bermudzkie. (U nas, na oznaczenie małego mieczowego jachciku przyjęła się nazwa jolka).
żaglówkę

Żagiel.

Ogólny opis.
Grubość płótna żaglowego

dostosowana jest do pracy
większych statkach mamy
żagle grubsze, na mniejszych-cieńsze, jednak grubość płót
na, użytego do szycia żagli nawet niewielkich jachtów,
jest znacznie większa od grubości zwykłego płótna ubraniowego. Według grubości i mocy, płótno żaglowe podzielone jest na osiem numerów; najgrubszy jest numer 1-szy,
Na jachtach spotykamy numery więk
najcieńszy-8-my.
sze, to znaczy płótno cieńsze. Nawet na jednym statku,
Na niewielkim
żagle nie są szyte z jednakowego płótna.
stosunkowo jachcie spotykamy 3, lub co najmniej 2, a na
dużych żaglowcach-4, a nawet 5 gatunków płótna. Normalnie, żagle górne, jako pracujące tylko w dobrych warunkach, są cieńsze od dolnych, a te znowu cieńsze od
zakładanych specjalnie na sztorm, t. zw. sztormowych.
Najcieńsze są żagle dodatkowe, zakładane tylko przy sła
bszych wiatrach (balony, motyl. "studdings sails" i t. p.).
Na jachtach spotyka się także żagle bawełniane. Ża
giel nie jest jedną płaszczyzną płócienną, lecz zszywa się
go z wąskich pasów, zwanych brytami. Bryty płótna żagli
używanych na dużych żaglowcach mają szerokość dwóch
stóp; na jachtach są one węższe. Zszywa się je szwem
podwójnym (krawędzie zachodzą wzajemnie na siejaką żagle mają wykonywać.

Na
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bie na szerokość ½ - 11/ 2 cala}, maszynowo lub ręcznie.
Szew ręczny, dobrze wykonany, jest mocniejszy od maszynowego, ale nigdy nie będzie tak równy. W dzisiejszych czasach, żagle rzadko szyje się samemu, przeważ
nie kupujemy je gotowe, a z szyciem spotykamy się tylko
przy naprawie. W żaglach prostokątnych, bryty płótna
idą pionowo (rys. 41 }, w czworokątnych tak samo, lub prawie poziomo (rys. 42}, a w trójkątnych - jak na rys. 31
lub rys. 33. Przy nadawaniu brytom kierunku, mają ludzie na uwadze późniejsze zniekształcenia płaszczyzny
żagla pod wpływem dłuższej pracy na wietrze. Starają
się zszyć żagiel tak, by te późniejsze zniekształcenia były
jak najmniejsze lub szły po linji wskazań aerodynamicznych. Do zszywania brytów płótna używa się nici lnianych, wyrabianych specjalnie jako nici żaglowe.
Brzegi żagli obramowane są linami, zwanemi liklinami.
Na większych żaglowcach są to nawet liny stalowe. Grubość i moc likliny dostosowaną jest do grubości i mocy
żagla. Likliny są słabiej skręcone od lin zwykłych (marynarz powie, że mają „słaby spust''), aby były więcej gięt
kie. Przyszywa się je do żagla nićmi grubszemi, niż przy
zszywaniu brytów.
Po rogach żagla umieszczone są otwory t. zw. ucha
(kringelsy), za które zamocowuje się liny ruchomego olinowania.
Liny przyszaklowuje się szaklą (skobą-pół
ogniwa w kształcie podkowy, zamykane zakrętką, rys. 37a),
wplata się (wszplajsowuje się) rys. 37 b, lub wiąże specjalnym węzłem (szkoty -- węzłem szkotowym rys. 37 cJ.
W ucha wtłaczamy metalowe kółka, by się żagiel
nie wycierał.
Sposób przymocowania uch do żagla wskazuje rys.
39. Na wielkich żaglowcach w rogach żagla - na które
działa wielkie ciśnienie - liny mocuje się do specjalnego
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R.ys. 37.

Rys. 38.
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ogniwa (rys. 38), które bezpośrednio łączy się z zakończe
niami lików. Zamiast okrągłych kółek metalowych umieszcza się czasami podłużne, o kształcie kroplowym t. zw.
kausze (rys. 39). Na jachtach, górne rogi niektórych cień
szych żagli trójkątnych (balon-fok, fok) zaopatrzone są czę
sto w deszczułki.

Hys. 39.

Do czasowego zmniejszenia płaszczyzny żagla (zarefowania żagla}, równolegle do dolnego liku, w pewnej od
niego odległości, umieszcza się szereg linek (refsezingów ).
Linkami temi obwiązuje się część żagla, znajdującą się
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pod niemi. robiąc ją w ten sposób nieużyteczną (rys. 43 a).
Liny, obciągające dolne rogi żagla, trzeba przytem przeW tym celu, na wysokości renieść odpowiednio wyżej.
fsezingów przy bocznych likach żagla przytwierdzone są
dodatkowe ucha, t. zw. ucha re/owe (rys. 43 a i 42). Na
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Rys . 40 .

jachtach, zamiast refsezingów używa się obecnie często
patentrelu. Przy refowaniu patentowem, nie zawiązuje się
dolnej części żagla, a nawija ją na bom specjalną ~aszynkq refową (rys. 43 c).
Otwory w brzegu żagla, przez które przeplatamy
linkę, aby ten brzeg przymocować do odpowiedniego

'
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drzewca omasztowania lub do sztagu, nazywają się remizkami (rys. 15 i 18). Remizki obrębiamy nićmi żaglowemi
lub wprawiamy w nie metalowe pierścienie.

BRYTY

Rys. 41.

Aby żagiel mógł posuwać się swobodnie po sztagu,
do remizek przymocowuje my raksy. By mógł posuwać się
swobodnie po maszcie czy gaflu-do remizek przysznurowujemy segarsy (rys. 40). (Rys. 21 pokazuje sposób przymocowania żagla w ożaglowaniu bermudzkiem).
Na żagiel. dla wzmocnienia, naszywa się dodatkowe
płaty płótna, tak zwane banty (rys. 41}. Banty biegną po
brzegach żagla, po rogach, a także w miejscu naszycia
refsezingów. Refsezingi albo przyszywa się do żagla,
albo, jeszcze lepiej, przekłada przez specjalne otwory, podobne do remizek (refremizki) (rys. 43 b). Żagle, po zwi-
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REF SEZING/
UCHO SZKOTOW E
UCHO HALSOWE

Rys. 42.
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nięciu, przywiązuje się

do części omasztowania (rei. bomów i t. p.) linkami, zwanemi sezingi. Na jachtach, gdzie
mamy do czynienia z żaglami delikatniejszemi, aby ich
me przecierać i nie brudzić , zamiast sezingów używa się
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Hys. 43.

wąskich

pasów płóciennych, zwanych krawatami. Dla
ochrony przed zabrudzeniem i dostawaniem się do środka
wody, zwinięte i związane żagle przykrywa się pokrow"'
cami.
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Na wielkich żaglowcach, nazwy żaglom nadaje się
pewnego systemu. System ten jest tak prosty, że
znając kilka terminów zasadniczych można samemu dojść
nazw prawie wszystkich żagli.
Na mniejszych statkach, w oznaczaniu żagli jest
większa dowolność, ale też żagli tych mamy mniej i wyuczenie się ich nazw nie przedstawia takiej trudności. Na
jachtach, mamy do czynienia z niewielką stosunkowo
ilością żagli. Z mniejszych jachtów, największą ich rozmaitość posiada osprzęt typu kuter.
według

Na kutrze spotykamy się z następującemi
żagle sztormowe:
trajsel,
fok sztormowy,
bryfok;

żaglami:

żagle zwykłe:

•
żagle

grot,
fok,
kliwer,
topsel.
latacz;

dodatkowe:
mały

duży

balon-fok,
balon-fok,

motyl.
Miejsce rozmieszczenia żagli sztormowych wskazane
jest przy omawianiu sztormowania (rys. 105 i 106). sposób
zawieszenia - na rys. 44.
Na rys. 31 mamy kuter pod żaglami zwykłemi. Fok
zwykły, kliwer i latacz podnoszą się i pracują przy pomocy lin analogicznych, jak fok sztormowy. Postawienie
grota - na rys. 27. Topsel stawia się przy pomocy 3-ch
lin: fału, szkotu i halsu, podobnie jak sztaksle. Szkot prze-
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FOK SZTORMOWY

TRAJSEL

-------~BRASY

SZKOTY

BRYFOK
Rys. 44.
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chodzi przez blok w noku gafla, hals ciągnie wdół wzdłuż
masztu, a fał, za górny koniec lub rejkę-do góry (rys. 13b).
Przy topslach o dwóch rejkach, szyje się w żaglu
pochewki na końce rejek, by podczas spuszczania topsla
nie zaczepiały się o talje pik-fału i t. p. (rys. 13c).
Przy szyciu grota, starają się, by miał on, po napełnieniu się wiatrem, lekką wypukłość w miejscu zbliżo
nem do masztu (patrz rys. 67).
Szyjąc pozostałe z omawianych żagli, nadajemy im
kształt więcej

Natomiat
po

płaski.

żagle

wypełnieniu

(stąd

dodatkowe posiadają znaczny „brzuch'',
wiatrem, stają się podobne do balona

nazwa).
balon-fok

Duży

mieści się tam, gdzie i zwykły fok
lecz wypełnia całą przestrzeń między nokiem bukszprytu,
topem masztu i jego piętą i swoim tylnym rogiem sięga
daleko poza maszt.
Mały balon-fok jest mniejszy i więcej płaski; używa
go się do lawirowania na słabszych wiatrach-zastępuje
zwykły fok.

Do postawienia motyla musimy z boku statku wystawić drzewce dodatkowe. t. zw. bom motyla. Motyl jest
olbrzymim wypukłym trójkątem, zajmującym całą przestrzeń między masztem, a nokiem swego bomu.
Bom motyla piętą swoją wpiera się w maszt. Od
jego noku odchodzą trzy liny: do góry - topenanta, do
tyłu bras i do przodu-konfrabras (rys. 45) W noku
bomu motyla założony jest szyber (blok w drzewcu) ,
przez który przechodzi hals motyla. Górny koniec ciąg
niemy, jak zwykle, fałem; szkot przechodzi na drugą stronę
masztu, czasem nawet dookoła sztagu (gdy chcemy wiatr,
spływający z motyla wpuścić do balon-foka).
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KONTl(A -BRAS

BOM MOTYLA

Rys. 45.

Utrzymanie i naprawa.
Ustrzec nowe żagle od podarcia, wporę je refując,
lub zastępując sztormowemi - nie jest tak trudno; daleko trudniej ochronić je przed szkodliwą działalnością
wilgoci . Kosztuje to niemało roboty, bo w razie długo
trzeba je zdejmować (na mniejszych
trwałej niepogody jachtach z drzewcami}, i zanosić do wysuszenia pod dach
i t. d. Jeżeli się nam tego zrobić nie chce, to będzie daleko lepiej dla żagli, gdy je zostawimy na słocie, niż gdy4
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byśmy

mieli zw11ac Je i pakować pod pokrowiec. Wysyi już na drugi dzień będziemy
mieli cały żagiel pokryty czarnemi plamkami. Nie mówiąc
już o brzydkim wyglądzie takiego żagla, trzeba wiedzieć.
że plamki te, to mikroskopijne grzybki - pierwsze oznak i
gnicia żagla. Postępując tak częściej, po kilku miesiącach
nowiuteńkie żagle zamienimy w sparciałe płachty.
chając, żagle zagrzewają się

Tak samo szybko

możemy zmarnować

sztaksle, zwi-

jając je w stanie wilgotnym lub nawet zostawiając tylko

rzucone bylejak na kupę. Zmarnowanie sztaksli. to dowód
lekceważenia swojego statku, bo zabranie ich z sobą do
wysuszenia nie jest żadną fatygą. W razie słoty, jeżeli nie
zabieramy żagli z sobą, zostawia się je na wierzchu w stanie niezwiniętym, mocując tylko do omasztowania, by nam
w czasie wiatru nie powylatywały za burtę, nie podarły
się lub nie zmusiły statku do manewrów na boi. Jeżeli
sztaksle chowamy do kajuty, to powinniśmy je tam rozwiesić, drzwiczek nie zamykać, a dla przewiewu wstawić
do forpiku płócienny wentylator.
Jak tylko wypogodzi

się

żagle

i suszymy. Podczas ciszy lub przy

rozwijamy zupełnie
wietrze, możemy
nie mocując tylko

słabym

je podnieść do połowy lub całkowicie,
szkotów, aby nie zaczęły pracować.
Troskliwie pielęgnowane żagle mogą służyć przez
kilka lat.
Zabezpieczyć do pewnego stopnia żagle przed wilgocią, a tern samem przedłużyć ich życie, można przez pomalowanie. Żagle malowane służą mniejwięc~j 2 razy dłu
żej od niemalowanych. Farbę do malowania żagla przygotowujemy w następujący sposób:
Do dwóch litrów wody wsypujemy 2 kg. bronzowej
i 1 kg. żółtej ochry i wszystko to zagotowujemy. Gdy już
mieszanina zagotuje się. dodajemy trochę norweskiego
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dziegciu i dla miękkości 2 kg. topionego sa'dła wieprzowego. Wszystko to gruntownie przegotowujemy. Żagle
rozpościeramy i malujemy cienką warstwą. Kolor żagla
można sobie do pewnego stopnia dobrać, zmieniając nieco
proporcję ochry żółtej i bronzowej.
W pobliżu miast, w portach i t. p., ż~gle zabrudzają
się szybko sadzą, kurzem lub dymem. Zagle pierzemy
rozpostarłszy je przedtem na czystej podłodze, szczotką,
I1_1aczaną w mydliku, (mydlik - rozpuszczone w"' gorącej
wodzie szare mydło, dwie garście na wiadro wody),
O ile malowanie żagli uszczelnia je, pranie-odwrotnie
czyni je znacznie więcej przepuszczalnemi dla powietrza.
Żagiel może nam się rozedrzeć lub - przeważnie
ze starości - poprują się szwy.
Niewielkie rozdarcie żagla, małe dziurki i t. p. cerujemy. Większe rozdarcia - łatamyj długie rozprucia
w jednym kierunku pokrywamy łatami podłużnemi. Przy
większych rozdarciach w różnych kierunkach, dajemy nowe
bryty płótna. Przy zamianie brytów po brzegach żagla.
będziemy musieli nowe bryty przymocować do liku.
Do naprawy żagla używamy nici i igieł odpowiedniej wielkości.
Używanie do cienkich żagli grubych igieł zepsuje tylko żagiel; natomiast zbyt cienka igła szybko połamie się i poza tern nić. odpowiednia
do tej igły. będzie dla danego żagla zasłaba. Igły żaglowe mają w 2 / 3
swojej długości trójkątne zgrubienie, aby główka igły wraz z podwójnie
złożoną nitką łatwo mogły przejść. przez wyrobiony zgrubieniem otwór.
Grubsza nitka żaglowa jest niejednokrotnie skręcona z większej ilości
poszczególnych niteczek. Ucho igły jest wąskie i dlatego przed nawleczeniem, dobrze jest koniec nitki spłaszczyć i złożyć we dwoje. jak
na rys. 46. Przebić igłą płótno żaglowe, szczególniej nowe, nie jest tak
łatwo, prz~ szyciu musimy więc używać naparstka. Naparstek żeglarski,
to pokratkowana, lub podziurkowana płytka żelazna, oprawiona w rzemień, który nakładamy na rękę (rys. 46).
Całość

ta nazywa się rękawicq żeglarskq.

Do

przytrzymania

płótna w czasie szycia używamy krętlikowego haczyka (rys. 46). Nitkę
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bierzemy pojedyńczo lub podwójnie. zależnie oczyw1sc1e od grubości
i przed użyciem woskujemy .(łatwiej przechodzi, dłużej opiera
się wilgoci).
żagla,

Rys. 46.
Nie szyjemy nigdy płótna mokrego
przy szyciu rozłazi się a JUZ w żadnym razie nie naszywamy suchej łaty na mokre płótno
lub odwrotnie. Płótno ro1.łazi się tak samo, jeżeli jest bardzo stare.
Przebijanie płótna igłą jest wobec tego najlepszym sprawdzianem jego
dobroci. Igła wbita w zdrowe płótno, zostawi w niem zarys swego przekroju;
w starem lub sparciałem, nitki dookoła otworu popękają, lub porozłażą
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~ię. Jesz.cze wyraznteJ wystąpi to. gdy zamiast igłą. przebijemy stare
rłótno szpikulcem. używanym przy robotach linowych (zwanym rogiem.

rys. 46). Cerować możemy szwem. jak na rys 47. Bryty płótna zszywamy z sobą, zakładając brzegi jeden na drugi (w zależności ód grubości
płótna od 1 /~ do 11; 2 cala) (rys. 48c). Jeżeli krawędź brytu jest obcięta
(bez fabrycznego zakończenia), lub są to bryty stare, brzegi wzmacniamy. zawijając je do środka (rys. 48d). Szyje się zwykle od prawej
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Rys. 47.
jeżeli więc żeglarz siedzi po stronie litery A (rys. 48)
to szyje w kierunku strzałki. a jeżeli po stronie litery B. to w kierunku
przeciwnym. Szew prowadzimy zwykły „na okrętkę". Co do teJ!o czy
wygodniej jest przebijać „z góry", czy „zdołu" (najpierw bryt dolny) ,
zdania są podzielone, jest to sprawa przyzwyczajenia. Wydaje się być
rzeczą wygodniejszą przebijać żagiel z góry, bo wtenczas przebijamy
odrazu dwa płótna; w przeciwnym wypadku, igła po przebiciu dolnego płata unosi górny. Szew nie powinien „zabierać" dużo płótna; zbyt
dużo nitki na wierzchu łatwiej się przeciera (normalnie około 2-3 mm).
Gdy mamy igłę dostosowaną do grubości płótna, powinno wypaść około 8 przekłuć na długość igły (rys. 49a).
ręki do lewej;
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Laty przyszywamy szwem zwykłym, zaginając brzegi pod spód
(rys 49c). Samo rozdarcie z drugiej strony cerujemy (49d) lub brzegi
przyszywamy do łaty, tak samo zaginając je do wewnątrz (49e).
Rozdarć zbyt wielkich, postrzępionych, idących w kilku kierunkach i t. p .. nie naprawiamy, lecz wymieniamy odpowiednie bryty na
nowe. Podarte bryty najlepiej zastępować brytami o podobnym stopniu
większym). Przy zastępowaniu zupełnie nowemi
zużycia (tylko nie
brytami. trzeba to robić bardzo umiejętnie, aby po ich rozciągnięciu
się powstała w danem miejscu możliwie mała wypukłość.

brzeg starego żagla do nowej likliny (w razie
jej i zamiany), musimy pamiętać. że liklina jeszcze się
rozciągnie i wobec tego gdybyśmy przyszywali żagiel równomiernie,
to całą siłę parcia będzie potem wytrzymywał jego brzeg, a nie liklina. Aby temu zapobiec, liklinę uprzednio QlOczymy i przez kilka dni
rozciągamy (ciężarami na zawieszonej poziomo linie). Podczas przyszywania. liklinę wyciągamy jak najmocniej, a sam żagiel tylko do niej
Przykładamy. Do likowania używamy grubszej nici (lub tej samej zło
żonej w czworo i t. p.) ... Zabieramy" tu żagla znacznie więcej (około
1
50).
/~ średnicy liny), a szew puszczamy rzadko, co pokrętkę, (rys.
Przyszywając

przerwania

się

Rys. 50.

ROZDZIAŁ

II.

TEORJA ŻEGLOWANIA.
Siłę wiatru na morzu przyjęto oznaczać według dwunastostopniowej skali Beauforta. Załączona na końcu książ
ki tabelka .. podaje ró~noważniki skali w szybkości wiatru,
ciśnieniu, oznakach zewnętrznych i t. p. W rubryce. ciśnienia, jest mowa o ciśnieniu wiatru na płaszczyznę stałą,
prostopadłą do kierunku wiatru. Jeżeli płaszczyzna żagla
znajduj~ się 'pod kątem do kierunku wiatru, wtenczas
N = P. sin 2a
N = ciśnienie na płaszczyznę nachyloną
P = ciśnienie na płaszczyznę prostopadłą
a = kąt nachylenia płaszczyzny.
Wzó.r ten obowiązuje dla kątów od O do 30°. Dla
kątów od 60° do 90° używa się wzoru N .= P . sino:. Dla
kątów od 30° do 60° bierze się wartości pośrednie mię
dzy sina i sin 1 a.

Miejsce zaczepienia wypadkowej wszystkich sił wiatru, działających na żagle statku, nazywa się jego środ
kiem ożaglowania. Środek ożaglowania znajduje się w środ
ku ciężkości pola żaglowego statku. Łatwo jest znaleźć
środek ożaglowania w wypadku, kiedy żagle ustawimy
w płaszczyźnie środkowej statku, a sam statek bokiem
do wiatru. Celem wyszukania środka ożaglowania całego
statku trzeba najpierw znaleźć środki ożaglowania
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poszcźególnych żagli. Środki ożaglow~nia oddzielnych
żagli mieszczą się w środkach ciężkości tych figur . geometrycznych, których kszt':1łty posiadają żagle (rys. 51).

Rys. 51.

A zatem:
w trójkącie - na przecięciu środkowych bokówj
w prostokącie - na przecięciu przekątnych .
Inne czworokąty dzielimy na dwa trójkąty. Wyznaczamy środki ciężkości tych trójkątów i łączymy je prostą.
Na5tępnie czworokąt dzielimy drugą przekątną na dwa
inne trójkąty i postępując tak samo, otrzymamy drugą
prostą. Przecięcie się tych prostych da nam ogólny śro
dek ciężkości danego czworokąta.
Tr~pe,z dz~elimy na dwa trójkąty i łączymy prostą
.
ś,f~,dki ciężkości tych trójkątów. Przecięcie się tej prostej
z symetralną trapezu będzie poszukiwanym środkiem cięż
kości trapezu.
Prościej można znaleźć . środek ciężkości jakiegokolwiek pola w następujący sposób: wycinamy ze sztywnego
papieru figu~ę w kształcie naszego pola w zmniejszonej skali.
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Figurę tę

opieramy na ostrzu noża, wyszukując c:lla niej
równowagi. Znalazłszy takie położenie, pocią
gamy nożem po papierze, aby zostawić . na nim ślad. Następnie obracamy papier o pewien kąt i postępujemy analogicznie. Przecięcie się dwóch śladó~ noża jest środ
kiem ciężkości. Sposób ten jest szczególniej dobry, gdy
chodzi o znalezienie środka ciężkości figury ograniczonej
linjami krzywemi.
położenie

Rys, 52.

Wspólny środek ożaglowania dwóch żagli można znaich wzajemne położenie (rys. 52). Szukamy
środka ożaglowania każdego żagla oddzielnie. Znalezione
środki ożaglowania łączymy prostą (O, O'). Obliczamy powierzchnię każdego żagla oddzielnie (każdą figurę może
my podzielić na trójkąty i pole . trójkąta = połowie iloleźć, znając

59
czynu z podstawy przez wysokość). Ze środków O i 0 1
przeprowadzamy proste równoległe w przeciwne strony.
Na prostych tych odkładamy w dowolnej skali jednostki
powierzchni tych dwóch pól, ale w ten sposób, by na
prostej wychodzącej ze środka (O) dużego żagla odmierzone były jednostki powierzchni małego żagla i odwrotnie.
Końce tych prostych równoległych łączymy znowu prostą
(md), której przecięcie się z prostą 00' da nam wspólny
środek ożaglowania IOż).
Postępując dalej w ten sam sposób. można byłoby
znaleźć następn}' wspólny środek ożaglowania między
punktem Oż i środkiem ożaglowania jakiegoś trzeciego
żagla i t. d.
Przy większej ilości żagli, sposób ten byłby zbyt
k.łopotliwy. Wtedy korzystamy z twierdzenia: odległość
wspólnego środka ożaglowania od jakiejś prostej równa
się sumię iloczynów pól poszczególnvch żagli prz~z ich
odległości od tej prostej - podzielonej przez ogólne pole
żagli (rys. 53}.
Jeżeli przez p', p", p"' ... oznaczymy pola poszczególnych żagli, przez x', x", x'" ... ich odległości od jakiejś
p'" ... ),
Prostej - p~zez P ogólne pole żagli (P = p' + p"
to będziemy mogli napisać: odległość ogólnego środka
i
ożaglowania od tej prostej
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(patrz rys. 53).

Przy znanej odległości wspólnego środka ożaglowa •
nia od dwóch prostych, jest on wyznaczony jednoznacznie.
W powyższych wypadkach, kiedy i statek i żagle są
postawione prostopadle do kierunku wiatru - siła ~iatru będzie się starała posuwać statek bokiem. Ponieważ
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dzięki wydłużonemu kształtowi statku będzie on stawiał
znaczny opór, więc statek pochyli się. Pochyli się pod wpływem pary sił: siły wiatru,
działającej na żagle, i siły t. zw. bocznego oporu wody,
działającej na zanurzoną część statku (rys. 54).
swoją częścią zanurzoną

Wszystkie siły bocznego oporu wody możemy także
złożyć i otrzymamy wypadkową, której punkt zaczepienia
będzie się znajdował w środku ciężkości bocznego profilu
zanurzonej części statku (rys. 54 część zakreskowana).
Jest to jedyny punkt, za który holując statek bokiem, nie
zmienilibyśmy jego pierwotnego kierunku.
Ponieważ boczne profile zanurzonych części statków nie

przedwyzpodanym

stawiają naogół regularnych figur geometrycznych, przeto można
naczyć

wyżej,

prowizorycznie środek bocznego oporu sposobem,
gdzie mowa o formach papierowych na ostrzu noża.

Wzajemne położenie środka bocznego oporu wody i środka ożaglowania, jest rzeczą bardzo ważną dla
statku.
Zbyt wysokie żagle, a zatem i zbyt wysokie umiesz- ·
czenie środka ożaglowania Oż (rys. 54) czyli zwiększenie
ramienia Oż - Op pary sił nachylającej statek, może spowodować przewrócenie się go nawet przy stosunkowo niewielkim wietrze.
Na jachtach, gdzie chodzi zwykle o dużą szybkość
stosuje się żagle stosunkowo o wiele większe i wyższe,
niż na statkach handlowych. Dlatego, celem przeciwdziałania sile nachylającej, jachty posiadają ciężkie, nisko osadzone (przeważnie ołowiane) kile (rys. 55}. Kil, dzięki
swemu ciężarowi, będzie się zawsze starał zająć najniż
sze położenie, stawiając tern opór sile nachylającej.·
Wzajemne położenie środka bocznego oporu i środ
ka ożaglowania statku w kierunku poziomym, rozstrzyga
0 jego nawietrzności, lub zawietrzności.
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O ile środek ożaglowania znajduJe się poza środ
kiem bocznego oporu (rys. 56a) to powstaje para sił, skierowująca statek dziobem do wiatru. Mówimy, że statek
jest nawietrzny. W drugim wypadku (rys. 56b ), środek
ożaglowania przesunięty jest przed środek bocznego oporu - dziób statku idzie za wiatrem, statek staje się zawietrznym.

Rys. 55.
Właściwe rozmieszczenie środka ożaglowania i środ
ka bocznego oporu jest rzeczą konstruktora statku, Że
glarz jednak ma możność w razie potrzeby do pewnego
stopnia zmiemac położenie środka bocznego oporu,
a szczególniej środka ożaglowania. W przewidywaniu róż-
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Rys. 56.

nych możliwości. aby mieć dostateczny zapas siły wyprostowującej statek, jachty są zaopatrzone w ciężkie kile;
większe statki żaglowe, o ile nie mają ładunku, nie wyW wypadku,
ruszają w morze bez pewnego balastu.
gdy to nie wystarcza, zmniejszamy ramię pary sił nachylającej statek (rys. 54 Oż-Op} obniżając środek ożaglowa
nia. Obniżyć środek ożaglowauia możemy zwijając górne
żag)e i zmniejszając płaszczyznę dolnych przez refowanie.
Przesuwanie środka ożaglowania w kierunku poziomym, odbywa się przez redltkowanie żagli od przodu lub
od tyłu. Przy niezmienionem położeniu środka bocznego
oporu, możemy statek uczynić nawietrznym - zwijając
żagle od przodu (środek ożaglowania przesuwa się do
tyłu), lub zawietrznym - zwijając żagle od tyłu (środek
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przesuw a się do przodu). W niektóry ch wypadkach . ilość, stosunek wielkości, sposób I. rozmiesz czenia
i t. p. żagli plus warunki zewnętrzne powodują, że śro
dek ożaglowania może być przesunięty w · niedosta tecznym do wykonan ia pewnego manewru stopniu. Wtencza s
można zwiększyć ramię obracające (Oż - Op rys. 56),
przesuwając środek boczneg o oporu.
Żeby przesunąć środek boczneg o oporu, musimy
zmienić boczny profil podwodn ej części statku. Uskutecz nić to można jedynie nachylając , statek do przodu (śro
dek boczneg o oporu przesuni e się do przodu), lub do tyłu
(środek boczneg o oporu przesunięcie się do tyłu). Jak wi-
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Rys. 57,

dzimy z rys. 57, przesunięcie środka boczneg o oporu do tyłu
powoduj e zawietrzność i odwrotn ie, Przy takich zmianac h
przechyłu na dziób lub rufę, wystające części kadłuba stawiają opór wiatrowi i także, teoretyc znie, zwiększają nawietrzność lub zawietrzność statku. Taka zmiana zanurzenia w miarę potrzeby jest oczywiście możliwa tylko na
małych żaglówkach, gdzie do uzyskan ia przechyłu wystarcza przesadz enie ludzi na dziób lub rufę.
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Na dużych żaglowcach trzeba się zadowolić stałym
Przeważnie daje się - odpowiedniem rozmieszczeniem ładunku - przechył na dziób, celem uzyskania tendencji statku do nawietrzności, która jest potrzebna ~o pewnego manewru (zwrotu przez sztag).
przechyłem.

Lekka nawietrzność jest. jak później zahaczymy, wogóle pożąda
na dla statku, dlatego konstruktorzy starają się, żeby środek ożaglowa
nia w normalnych warunkach wypadł nieco z tyłu poza środkiem bocznego oporu.
W praktyce

uwarunkowane to jest wielkością przesuwania się

środka bocznego oporu w czasie biegu s.tatku, Jest bowiem rzeczą
wiadomą, że w czasie biegu statku, środek bocznego oporu przenosi
się dość znacznie naprzód (od 6 do 8'.t i więcej długości bocznego pro-

filu zanurzonej części statku). Ponieważ chodzi nam zwykle o niewielką nawietrzność, przeto środek ożaglowania ustawia się trochę ztyłu
za wysuniętym do przodu środkiem bocznego oporu (środkiem bocznego oporu w biegu), Dlalego podczas postoju statku środek ożaglowa
nia może się okazać przed środkiem bocznego oporu statku stojącego,

Z tego wszystkiego widzimy, że:
aby statek, który dotychczas był w położeniu równowagi,
uczynić nawietrznym, musimy:
1) zredukować żagle zprzodu i dodać, o ile ich przedtem tam nie było, żagli do tyłu,
2) przechylić statek na dziób;
Aby uczynić go zawietrznym, musimy:
1) zredukować tylne żagle i dodać żagli zprzodu
2) przechylić statek na rufę.
Do osiągnięcia pożądanego skutku niezawsze potrzeba wykonać obydwie czynności; czasem wystarczy jedna.
Przy takiem położeniu statku i żagli, o jakiem mówimy od początku niniejszego rozdziału-to znaczy bokiem
do wiatru - nie otrzymalibyśmy żadnego posuwania się
statku naprzód. Mielibyśmy dryf statku (dryfowanie=boczne
posuwanie się statku) lub - jeżeli środki ożaglowania
i bocznego oporu nie byłyby na jednej osi - obracanie
5
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statku. W czasie płynięcia, żagle bywają odchylone
w stosunku do płaszczyzny środkowej statku pod najrozmaitszemi kątami i sam statek zajmuje różne położenia
względem wiatru. W związku z tern stosunek środka oża
glowania do środka bocznego oporu komplikuje się. Jednak
nawietrzność i zawietrzność interesuje nas przedewszystkiem w położeniach zbliżonych do położenia bocznego
dzięki diamewzględem wiatru, a w tych wypadkach tralnemu rozmieszczeniu żagli (maszty w płaszczyźnie
środkowej), odchylenia środka ożaglowania niewiele wpły
wają na przebieg powyższych rozważań.
się

Warto tylko

wspomnieć, że zmniejszając kąt między

płaszczyzną żagla a wiatru (luzując szkoty) przy omasztowaniu suchem, środek ożaglowania przesuwamy do przodu
(rys. 59 cl) i wbok - a ściągając szkoty - przenosimy
więcej do tyłu i do środka. To przesuwanie się środka
ożaglowania do przodu lub wstecz przy zmianie położe
nia żagla ma pewne znaczenie przy manewrowaniu i sterowaniu bez steru, (większe znaczenie dla powyższych
czynności mają zmiany parcia na żagiel. zachodzące przy
zmianie jego położenia, patrz rys. 63). Poza tern na statku
o więcej niż jednym maszcie, takie przesunięcie środków
ożaglowania wszystkich jego żagli. spowodowane zwiększe
niem, czy zmniejszeniem kąta ich nachylenia do wialrn,
nie będzie miało takiego znaczenia, bowiem w ten sposób
otrzyma się niewielkie wypadkowe przesunięcie ogólnego
środka ożaglowania. Co innego na slupie, a szczególniej
na kecie.
Środek bocznego oporu statku ze zwiększeniem biegu
przesuwa się naprzód. Dla równowagi potrzebaby było,
aby i środek ożaglowania przesunął się naprzód. Uzyskuje
się to przez nadanie masztom przy ustawianiu ich lekkiego przechyłu (3 ') wtył. Zwiększony bieg statku jest
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Rys. 58.

wynikiem wzmocnienia siły wiatru. W takim wypadku,
celem oszczędzania steng, zwija się górne żagle, co, dzię
ki Wspomnianemu przechyłowi masztów, powoduje automątyczne przesunięcie środka ożaglowania do przodu
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(rys. 58). Przy silnym wiatrze ztyłu, dzięki jego parciu na
dziób statku zanurza się więcej. Gdyby maszty były
ustawione prosto, pochylając się razem z kadłubem do
przodu, stawiałyby żaglami mniejszy opór wiatrowi. Maszty
przechylone wtył nie mają tej wady.
O ile statek w normalnych warunkach; to znaczy pod
wszystkiemi żaglami. równomiernie naładowany, przy dobrej pogodzie, przy prawidłowem rozstawieniu żagli i t. cl.
- posiada zbyt wielką nawietrzność lub, co jest bezwarunkowo wadą, zawietrzność - są to już braki konstrukcyjne kadłuba lub ożaglowania. W obydwóch wypadkach
trzeba przeciwdziałać sterem, co będzie zmniejszać szybkość statku. Trzeba wówczas przeprowadzić wyszczególnione niżej zmiany:
żagle,

Przy zbytniej

nawietrzności

Zmiana
Zwiększyć
żagli.

położenia środka

wielkość

Zmniejszyć

przednich

wielkość

tył-

nich żagli. Nachylić maszt do
przodu (max. do 3°). obciągając
mocno sztagi. Przesunąć maszt
do przodu. Zmienić rodzaj ożaglowania na inny ze środkiem
ożaglowania więcej do przodu.

Przy

zawietrzności

ożaglowania

Zmniejszyć
żagli.

nych

statku.
wielkość

Zwiększyć
żagli.

przednich

wielkość

Pochylić

tyłu.

(max. 6°).

gi i

wybierając

nąć

maszt do

tył-

maszt do

popuszczając szła-

wanty.

Przesurodzaj ożaglowania na inny ze
środkiem ożaglowania więcej do
tyłu.

Zmienić

tyłu.

Zmiana
Przenieść

położenia środka

balast ruchomy, lub
stały (w kilu) do tyłu. Zmienić
boczny profil statku przeróbkami w rodzaiu dobudówek w tylnej części, zdjęciem przednich
części kil u i t, p.

bocznego oporu.

Przenieść

balast ruchomy lub
do przodu. Zmienić boczny
profil statku redukowaniem tylnych części
dobudówkami
z przodu.
stały

Z wyjątkiem roboty ,.domowej", statki i jachty budowane na
stoczniach; o ile posiadają braki. to dają się one łatwo usunąć małemi
przeważnie zmianami w nachyleniu masztu lub nicznacznemi pr~erób-
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kami w ożaglowaniu. Często tworzeni e
grota powoduje za dużą nawietrzność.
znacznie tę niedogodność.

„brzucha " w tylnej części
Poprawie nie żagla zmniejsza

się

Płaszczyzny żagli mogą zmieniać swoje położenie
względem kadłuba statku. Żagle przytwi erdzone bezpośrednio, czy pośrednio do masztów , mogą się obracać koło masztu, jako osi, nie zmieniając swego pionow ego poło
żenia. Maszt w każdym wypadk u znajduj e się w ··,płasz
czyźnie żagla. Żagle przytwi erdzone do sztagów (rys. 11),
obracają się dookoła tych sztagów .
Dla każdego jest zrozumiałem posuwa nie się statku
w kierunk u, w którym wiatr wieje. Mniej proste wydaje
się posuwaniP. się bokiem , a czasem omal, że nie wprost
Przeciw wiatrow i (35°). Te zmiany kierunk u statku wzglę
dem wiatru są możliwe tylko przy ruchom em urządzeniu

żagli.

Poza tern, nawet i przy płynięciu z wiatrem , niezaWsze mamy wiatr zupełnie ztyłu. Jak zobaczy my, zmiana
żagla w tym wypadk u z położenia a w położenie b (rys.
59), zwiększy naszą szybkość.
Z tych właśnie wszystk ich względów - to jest, aby
umożliwić posuwa nie się statku pod różnemi kątami do
wiatru i aby siłę wiatru wykorzystać jak najwięcej w celu
Posuwa nia statku w żądanym kierunku-żagle są ruchom e.
Posuwa nie się statku z wiatrem , gdy wiatr wieje
ztyłu, jest najpros tszym przykładem wyzysk ania wiatru
w celu posuwa nia statku naprzód (rys. 59 c}. Żagle ustawiamy prostop adle do kierunk u wiatru i cała jego siła zostaje zużytkowana na posuwa nie statku w żądanym kierunku. Na statku o jednym żaglu, gdzie niema tylnych ,
które mu przeszkadzają w pracy, jest to wypade k najkorzyst niejszy.
Przy wiatrac h wiejących z innych kierunk ów, żagle

j
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Rys. 59.

ustawiamy meco naukos i w ten sposób, by wydęły się
do przodu (rys. 59 b). Już od bardzo dawna z praktyki,
a później i teoretycznie, ludzie doszli, że najkorzystniejszem polożeniPm żagla, ze względu na szybkość statku, jest
post awienźe go w płaszczyźnie dwusiecznej pomiędzy kierunkiem wiatru, a kierunkiem statku (rys. 60).
Kąt pomiędzy kierunkiem statku, a kierunkiem wiatru
nazywa się kursem statku względem wiatru. Zależnie od
wielkości tego kąta, rozróżniamy kursy: fordewind, baksztag, halbwind i bejdewind. Te same nazwy stosują się
i do wiatrów-statek sterujący kursem bejdewind ma wiatr
bejdewind i t, p. Na oznaczenie powyższych wiatrów
w polskiej terminologii istnieją słowa: pełny wiatr (forde-
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Kys. 60.

wind), 3/ 4 wiatru (baksz tag), półwiatr (halbwind} i ¼
wiatru (bejde wind). Na morzu dotych czas zdobył sobie prawo
obywa telstw a tylko pólwia tr w zastępstwie „halbw indu
Na rys. 61 zakres kowan e pole wskaz uje kierun ki wiatró
w,
przy któryc h statek nie mógłby się posuwać naprzó d.
Na
rysun ku tym podan y jest kąt 35°-przeciętna granic
a dla
11

11

11

•
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statków blisko trzymających się wiatru. Kąt ten nie jest
stały; zależy od właściwości statku i waha się najczęściej
od 35° do 65°. Im kąt ten jest mniejszy, tern statek chodzi ostrzej" do wiatru. Jachty chodzą naogól ostrzej od
szkunerów handlowych, a te z kolei ostrzej od rejowców.
11

CC

-----·-1

PRAWY
HALS

FORDEWIND

180°
Rys. 6 1.
Począwszy więc od dziobu, do około 35n rozciąga
ten jałowy kąt; dalej, aż do 90°, mamy kierunki wiatru bejdewind. Wiatr zboku nosi nazwę półwiatru. Dalej
od 90° do 180n mamy baksztag i wreszcie wiatr ztyłu,
t. zw. fordewind.
się
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Jeżeli ustawimy statek tak.

że wiatr

będzie

szedł

z kierunku bardzo zbliżonego do kąta granicznego, z kierunku więcej od dziobu - mówimy, że sterujemy „ostry"
bejdewind. Ostry bejdewind, w miarę oddalania się od
dziobu, pełnieje, przechodzi w „tępy" bejdewind, a następnie w półwiatr. Posuwając się tak dalej od dziobu,
ma.my ostry baksztag, t. j. prawie półwiatr, potem baksztag, tępy baksztag i wreszcie fordewind.

Rys. 62.
Na rejowcach. liny obciągające żagle do przodu i wdól. noszą
nazwę halsów. Z wyjątkiem fordewindu, przy wszystkich innych wiatrach mamy. jak wiemy, żagle postawione mniej lub więcej naukos do
płaszczyzny środkowej statku. Przy wietrze np. z prawej strony, żagiel
s~oją prawą stroną jest podany naprzód, i do przodu i w dół obciąg
nięty prawym halsem (rys. 62), Stąd poszła nazwa prawy i lewy hals.
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mamy wiatr z prawej strony, to mówimy, że płyniemy prawym.
z lewej-lewym halsem. (I żagle trójkątne i czworokątne w omasztowaniu suchem (rys. 27 i 44) mają swoje halsy. Są to krótkie linki
łączące przedni dolny róg żagla z miejscem zaczepienia go. Tutaj też,
chociaż mniej wyraźnie. widać, który hals jest na wietrze. Dla ułatwie
nia, warto zapamiętać „lewy szkol-prawy hals" i odwrotnie).
Termin „stanąć w dryf " ornacza takie ustawienie żagli. podczas
którego statek nie może się posuwać ani naprzód, ani wstecz, a tylko
jest lekko znoszony przez wiatr. Termin „stanąć do łopotu" oznacza
stanięcie statku dziobem do wiatm z żaglami łopocącemi i znajdują
cemi się w płaszczyźnie środkowej statku.
Jeżeli
jeżeli

Przy fordewindzie, cała siła wiatru zużytkowana jest
na posuwanie statku naprzód. Przy innych wiatrach jest
inaczej.
przy fordewindzie pracują najwięcej tylne żagle , bo
wiatr przednim, więc statek bardzo kiepsko słucha się
steru, mówi się. że statek „myszkuje". Żeby zmniejszyć myszkowanie,
tylne żagle częśdowo zwija się, wpuszczając wiatr do przednich.
Poniewa ż

zasłaniają sobą

Na rys. 63 a mamy strzałką oznaczony kierunek wiatru, linją podwójną płaszczyznę żagla. W takich warunkach, nie cała siła wiatru (P) będzie działała na żagiel.
Część wiatru ześlizgnie się po żaglu (składowa Z), a ciśnienie na sam żagiel będzie znacznie mniejsze (skła
dowej F). Tylko ta druga składowa F jest siłą działają
cą za pośrednictwem żagla na statek. Statek powinien
się wobec tego posuwać w kierunku działania siły F. Jednak dzięki wydłużonemu kształtowi statku stawia on tak
znaczny opór boczny przy małym jednocześnie oporze
przednim, że będzie się poruszał daleko prędzej naprzód,
Składową F będziemy więc znowu musieli
niż wbok.
rozłożyć na dwie f 1 i f 2 (rys. 63b). Z tych f 1 jest siłą poży
szkodliwą, poteczną, posuwającą statek naprzód, a f 2 wodującą posuwanie się statku bokiem, t. zw. dryfowanie.
Twierdzenie, Przy ustawieniu płaszczyzny żagla po dwusiecznej kąta,
zawartego między kierunkiem statku, a kierunkiem, skąd
wieje wiatr. siła wiatru wykorzystana jest maksymalnie
w celu posuwania statku naprzód .•
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siły
Niech AB będzie kierunki em wiatru. OB wektore m jego
w kierunk u
(rys. 64). Żagiel ustawiam y sobie dowolni e. przypuściwszy
EF. Wektor siły wiatru rozłoży ~ię na dwie składowe: składową OD.
prostoześlizgującą się po żaglu i składową OC działającą na niego
prosty (90°),
padle. Między temi dwiema składowemi mamy więc kąt
strony
Dzięki kształtom statku. jak wiemy, składowa OC ze swej
jszego
najmnie
kierunku
w
cą
działają
OM,
siłę
rozłoży sią mowu na
cą prooporu t. zn, w kierunku dziobu statku. i składową ON. działają
stopadle do tamtej i wywołująca dryf.
zny
Naszem zadaniem jest wyszuka nie takiego ustawien ia płaszczy
za.
najwięks
byłaby
OM
a
składow
zna
pożytec
którem
przy
żagla,
prosty
Wiemy, że < COD jest prosty, a zatem i < OCB jest też
OB
odcinka
środka
ze
ego
zatoczon
koła.
czyli punkt C leży na okręgu
1
końce,
jego
przez
dzącego
przecho
i
)
0
(z punktu
od(Miejsce m geometr ycznem wszystk ich punktów , z których dany
środka
ze
ego
zatoczon
koła,
okręg
cinek widać pod kątem prostym , jest
tego odcinka promien iem równym jego połowie).
I jakbyśmy nie obracali płaszczyzny żagla. punkt C z tego okręgu
już łatwo,
nie zejdzie. Wynaleźć teraz największą składową OM jest
i styczną
statku
kierunku
do
dłą
prostopa
Wystarcży przesunąć prostą,
(T) ma
ci
stycznoś
więc
punkcie
W
PR).
(prosta
koła
okręgu
do tego
64 a).
(rys.
żagiel
na
wypaść koniec naszej składowej OC, działającej
przeOC
a
składow
by
b),
64
(rys,
Ustawm y odpowie dnio żagiel
y,
zobaczm
i
OC)
do
dle
prostopa
(żagiel
kierunku
~iegła w żądanym
1
równora
jest
C
00
Jakie zajmuje położenie względem wiatru. Trójkąt
1•
1
OC0
<
1
1
C00
<
zatem
a
ie),
mienny (00 = 0 C jako promien
1
Ponieważ 0 1C II OM (styczna MC l OM). to < OC0 = < MOC. Skła
dła do niej
dowa OC dzieli więc kąt MOB na dwie części, to prostopa
zna żagla
płaszczy
czyli
(EF) podzieli k:1t MOA też na dwie części.
em
kierunki
a
statku.
em
kierunki
między
kąta
musi iść po dwusiec znej
skąd wieje wiatr,
wiatru
Na rys. 63 przedsta wiony jest dla porówna nia rozkład siły
pra u
wypadk
w
c),
63
(rys,
szkotów
cia
w. wypadk u za małego ściągnię
wydużego
za
1
wypadk1
w
i
d)
63
(rys.
żagla
ia
ustawien
go
widłowe
· szkotów (rys. 63 e).
hr anza

Siła poruszająca statek naprzód jest największa przy prawidło
mamy
zie
przykład
danym
(w
znej
dwusiec
po
żagla
iu
wern ustawien

=

Półwiatr).

Środek ożaglowania tego jednego żagla jest najwięcej podany do

i do śro.:.!
przodu i wbok-w wypaJk u pierwszy m, a najwięcej do tyłu
ka-w wypadk u ostatnim .
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Parcie na żagiel i dryf są największe w wypadku ostatnim. a najmniejsze w wypadku pierwszym (najwięcej wiatru ześlizguje się po
żaglu w wypadku pierwszym, najmniej w ostatnim).
Stąd

wnioski:

chcemy mieć szybkość największą, ustawiamy , żagle (jak w wypadku drugim) po dwusiecznej; jeżeli chcemy zmniejszyć ciśnienie wiatru na żagiel. popuszczamy szkoty (jak w wypadku pierwszym); jednocześnie
środek ożaglowania tego jednego żagla przenosi się wtenczas do przodu;
1)

jeżeli

chcemy ten środek ożaglowania przemesc
do tyłu, ściągamy szkoty; jednocześnie zwiększa się ciś
nienie wiatru na żagiel i otrzymujemy maksymalny przechył i dryf.
W powyższym przykładzie mieliśmy półwiatr. Do analogicznych wniosków doszlibyśmy rozpatrując bejdewind.
Nieco odmiennie jest przy pełnych wiatrach. Najważniej
sze jednak stwierdzenie, że przy za małem, czy za dużem odchyleniu bomu od położenia prawidłowego, szybkość statku będzie mniejsza (patrz hamowanie). stosuje
się do wszystkich wypadków.
2)

jeżeli

Sposób, w jaki się siła wiatru rozkłada przy różnych
kursach względem wiatru, pokazuje rys. 65. Z rysunku tego
widzimy, że największą siłę posuwającą statek naprzód
mamy przy fordewindzie, a najmniejszą przy bejdewindzie,
największą zaś siłę dryfującą-w półwiatru. Statek, dzięki
swoim kształtom, zawsze się będzie posuwał więcej naprzód, niż wbok (z wyjątkiem kiedy mamy silną falę
i mocno zarefowane żagle, a kurs bejdewind), ale, jeżeli
chodzi o wzajemny stosunek sił posuwającej i dryfującej,
to: przy baksztagu siła posuwająca jest większą od dryfuj4cej, a przy bejdewindzie odwrotnie; w półwiatru zaś
obie siły są równe. Jeżeli chodzi o parcie na żagiel. to:

BEJDEWIND

PÓŁWIATR

BAKSZTAG

fDRDEW!ND
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przy fordewindzie wyzyskana jest cała siła, w baksztagu
pracującej jest większą od ześlizgującej się,
w półwiatru akurat tyleż wiatru ześlizguje się, co i działa na
żagiel. a przy bejdewindzie większa część siły wiatru marnuje się, a nieznaczna tylko prze na żagiel.
Kierunek wiatru, który obserwujemy na płynącym
statku nie jest kierunkiem prawdziwego wiatru, bowiem
odczuwamy wtedy t. zw. wiatr pozorny.
część siły

Na statku parowym, poruszającym się z pewną szybnaprzód, czuć będziemy, choćby naokoło panowała
zupełna cisza (bezwietrze), wiatr, wiejący w kierunku
wprost przeciwnym z szybkością równą szybkości statku.
Statek żaglowy, po nabraniu pewnej szybkości, jest źród
łem takiego samego zjawiska, ale, ponieważ ruch swój zawdzięcza panującemu już wiatrowi, z natury rzeczy nie
da się ono zauważyć. Ten wiatr jednak, który odczuwamy
(pozorny), jest wypadkową wiatru rzeczywistego i tego
wbśnie powstałego przez ruch statku.
kością

Jak widzimy na rys. 66, przy wiatrach zprzodu,
wiatr pozorny jest silniejszy od rzeczywistego (rys. 66 a),
a przy wiatrach z tyłu-słabszy (rys. 66 b). Poza tern wialr
pozorny jest zawsze ostrzejszy", to znaczy tworzy z kierunkiem na dziób statku kąt mniejszy, niż wiatr rzeczywisty (mówiąc o wietrze rozpatruje się zawsze kierunek
skąd wieje; kierunek statku - to kienmek od rufy do
dziobu). Na statku obchodzi nas tylko wiatr pozorny i dlatego dokładnem ustawieniem żagli zajmujemy się dopiero
po nabraniu szybkości. Przy fordewindzie, kierunek wiatru
rzeczywistego i pozornego jesl ten sam, ale strata na sile
jest wtenczas największą.
Pływać w bejdewind (¼ wiatru) nauczyli się ludzie
stosunkowo niedawno (około XVII wieku). Jest to w bliskim związku z rozwojem ożaglowania. Na starych typach
11
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~ejowych, osiągano zaledwie 60° „ostrości" do wiatru. Ale
Jeszcze zupełnie do niedawna sądzono, że siłą poruszającą
~tatek w kursie bejdewind jest tylko siła wiatru działa
Jąca na żagle. Z rys. 65 widać, jak nieznaczna przy kur-

b

Rys. 66.

sie bejdewind siła działa na żagiel i jak wielka część siły
~arnuje się, ześlizgując się po nim. A i z tej niewielkiej
siły, która prze na żagiel, większa część pracuje na wywołanie dryfu, a już bardzo nieznaczna na posuwanie
st atku naprzód. Tymczasem, chociaż siła posuwająca statek przy bejdewindzie naprzód jest kilkakrotnie mniejsza
b
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od takiej siły przy półwietrze, czy baksztagu - szybkość
statku żaglowego, a szczególniej jachtu dwużaglowego (fok.
grot) przy bejdewindzie jest zaledwie o jakie 20-30% mniejsza od szybkości w półwiatru i baksztagu.

~

_::..·--

Rys. 67.

W poszukiwaniu przyczyny tego zjawiska udało się
dopiero niedawno dwom sportowcom niemieckim po sze·
regu żmudnych doświadczeń aerodynamicznych dojść sedna
sprawy. Twierdzą oni. że przy kursie bejdewind, powie·
trze opływa żagiel w taki sposób, że po zawietrznej stro·
nie żagla tworzy się jakby próżnia, która „zasysa" żagiel.
Powiadają, że 60-70% siły poruszającej jacht przy kursie
bejdewind należy przypisać sile tego zassania, a dopiero
resztę sile parcia na żagiel.
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Na rys. 67 uwidoc znione są wiry powietr zne, twoawia
rzące się dookoła żagla. Pierwsz y rysunek przedst
przekró j żagla jakiegoś małego keta. Strzałkami oznaczo ny
jest kierune k zasysan ia"; wielkości strzałek odpowi ada
jego siła. Po zawietr znej stronie żagla widzim y wiry, które
uderzając w żagiel - zmniejszają siłę zassani a. Tej niedogodności nie posiada jacht z fokiem (drugi rysunek }.
Umiejętnie ustawiw szy fok, tworzym y z niego jakby ścian
kę, która nadaje prądowi powietr za, zdążającemu między
fok i grot, pewien kierune k, równoległy do żagla grota.
Prąd powietr za utrzymu je ten kierune k jakiś czas, odgradzając zawietrzną stronę grota od tworzących się nazewnątrz wirów. Chronio ne w ten sposób pole „zassan ia"
spełnia bez przeszk ód swoją pracę. Zjawisk o zasysan ia
występuje najsilni ej w przedni ej części żagla. Zadanie m
foka będzie teraz ochrona , szczegó lniej przedni ch części
grota przed szkodliwą działalnością wirów. Wobec tego fok
rnu )i być ustawio ny tak. jak na rys. 67. (Starają się też
11

obecnie z tego samego powodu o przedłużenie płaszczyz
n Y foka, aby mógł zachodzić za grot. To załapanie za
1
grot może dochodzić przy szerszy ch jachtac h do / 3 dłu
gości bomu). Jeżeli zbyt silnie ściągniemy szkoty foka
(rys. 68a) to będzie on nam wpędzał powietr ze w przednią część grota. To samo, jeżeli popuścimy szkota za
dui.o i pozwoli my się fokowi wygiąć (rys. 68 b).

Prawidłowe ustawie nie obydwó ch żagli. jak na rys. 67.
1
Grot odchyla my rnniejwięcej o rumb (rumb= ! 1 ; / ) od płasz
czyzny środkowej statku, a fok nieco pełniej.
Ze względ11 na tą nową rolę - fok, aby dobrze speł
niał swoją prac1,; - powinie n być ustawio ny więcej równole~le do główn('.'go żagla. Obecnie fok zamoco wuje się
zwykle na sztagu i jest on względem masztu nachylo ny.
Dlatego trzeba się starać, żeby przynaj mniej kąt tego na-
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chylenia nic

był

zbyt wielki i halsowego rogu foka nie
zamocowywać dalej, jak o jakie 1/ 4 długości borna przed
masztem. Kliwry i dalsze sztaksle, dzięki coraz to więk
szemu kątowi nachylenia, wywierają działalność szkodliwą
na pracę grota i obecnie jest dążność obywania się bez
nich.

I
b

Cl

Rys. 68.
Dzięki

aerodynamice, mamy już cały szereg ulepszeń żeglarskich.
na jachtach.
Najważniejsze z nich, są następujące:

najłatwiej dających się zastosować

Kroplowy przekrój masztu. Żagiel z „ brzuchem". przesuniętym
masztu. Wielkość zagtębienia brzucha - 8'(; szerokości żagla
(przekrój zbliżony do przekroju skrzydeł samolotu, skrzydeł ptaka
i t. p.). Stosunek szerokości do wysokości w zaglu 1 : 3, lub jeszcze lepiej 1 : 4. Sztaksel sięga możliwie jak najwyżej. Niema przerw między
masztem, a żaglem (jak w ożaglowaniu bermudzkiem). Tylne brzegi
bliżej
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żagla usztywnio ne listwami. Przejście od części nieusztywn ionej do
łagodne, uzyskane odpowiedn im wyrobem listew,
usztywnio nej sztywniejs zych na ko11cach, a cieószych i giętszych w stronę środka.
Olinowani e rozmieszc zone tak, by sta~iało wiatrowi możliwie
mały opór, (Olinowan ie ruchome wpuszczon e wewnątrz masztu i t. p.)

Wszystkie te wymagani a najłatwiej zastosować w ożaglowar,iu bermudzkiem (rys. 21). Dlatego w obecnych czasach coraz częściej spotyka
się iachty z tern ożaglowaniem. Zaczynają je już stosować i do jachtów
krążowniczych, a nawet szkunerów . twouąc nowy typ szkunera, t. zw.
szkuner sztakslow y (rys. 36).
Na zakończenie części teoretyczn ej rozpatrzm y działanie prądu
Wody na pióro sterowe (rys. 69).
Z rysunku widzimy, że siła prądu wody, natrafiając na pióro ste1
rowe (rys. 69 b), rozkłada się na dwie składowe: p , ześlizgującą się
Z tej siły p 2, po
ster.
na
działającą
p~,
Po piorze sterowem, i drugą
hamującą. cią
i
linia)
(gruba
statek
obracającą
siłę
mamy
rozłożeniu,
gnącą statek do tyłu (linia kropkowan a). W wypadku odchylenia steru
mniej, niż o 45ry (rys. 69 a), większa część wody ześlizguje się, a z tej
siły, która działa na pióro sterowe, siła obracająca jest większą od hamującej. Odwrotnie mamy przy odchyleniu o kąt większy, niż 45°
(69 c). '.':iewielka część siły prądu marnuje się. większa część działa
na Pióro sterowe. Ale z tej ostatniej siły otrzymam y daleko więcej hamowania, niż obracania . W wypadku pośrodnirn (rys. 69 b), kiedy pióro
S{erowe ustawimy pod kątem 45° do płaszczyzny środkowej statku.
otrzymamy największą siłę obracającą statek i równą jej siłę hamującą.
1
1
Na rys, 69 a, pióro odchylone jest o 22 / 2 a na rys. 69 c o 67 ;./
0d płaszczyzny środkowej, Siły obracające są tam jak widzimy, równe,
ale zato pod a mamy niewielką, podczas kiedy pod c znaczną siłę
hamującą,
Z tego wszystkieg o wniosek: jeżeli chodzi nam o za wrócenie statku
z możliwie jak najmniejszą stratą dla niego szybkości. nie powinniśmy
nigdy kłaść pióra sterowego więcej, jak o 45•· do kierunku statku, a ra~zej mniej, bo przy 45 11 , chociaż siła obracająca jest największą, ale
Już Powstaje znaczna siła hamująca. Jeżeli chodzi nam o jak najszybsze za wrócenie statku, a siły hamującej nie obawiamy się, ster kładzie

°

my dokładnie w 45°.
Jeżeli chodzi o jednoczesn e przyhamow anie.
Więcej, niż o 450,

odchylamy ster

-.. calkovv/1:a
11

1111

siła

prc.1du 1Aody

l.llZ..lll~"->- siła zcś/1zg'!)ąca sic; po piórze sf-cl'uwyrn

111
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siła dz/alć!_/ąca na pióro sterowe
siła haml;J'ąca

siła obraeć!./tca
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ROZDZIAŁ

III.

MANEWROWANIE ŻAGLAMI.
e·
W rozdz iale poniższym rozpa trywa ne będzie główni
(slup,
typu
o
małeg
wych
mane wrow anie na statka ch żaglo
kuter) .
Część

wstępna.

Termi nolog ja.

ję
Na pokładzie statku słyszy się swoistą terminolog
się
wania
odnoszącą się do czynności załogi, czy też zacho
st atku, którą każdy świeży przyb ysz powin ien jak najejsze
szybc iej sobie przyswoić. Przyt oczon e są tu ważni
z tych wyrażeń:
w bejdew ind,
Jeżeli sterując np. w półwiatru chcem y prze1sc
ostrzej , lub
wziął
żeby
czyli ostrzej do wiatru, powiem y sternik owi,
na wiatr" ,
„idzie
Siatek
wiatr".
„na
ł
";bliżył się do wiatru ", lub poszed
wogóle
czy
g.
bakszta
w
przejść
chcieli
tru
półwia
Gd_Ybyśmy zaś z tego
wziął pełniej. lub
żeby
owi.
sternik
y
powiem
,
wiatru
do
kąt
zyć
zwięks
wiatru ". K0mendę
„spuścił się" z wiatre m. Dziób statku „odpad a od
idzie w prawo
statku
dziób
że
eć.
rozumi
w prawo sternik powini en
(a w·
a w lewo, że
lewo).
w
m
rumple
a
prawo.
w
ym
sterow
tęc kołem
· 'b
· d z10
·
b
t
'
ec,· ze
rozum1
k
a
T
· · · w I ewo.
a frzyma c rze
dziób st a tk u ma 1sc
lądu,
czy
su.
kompa
według
ek
kierun
sam
~tatku ma zachować nadal ten
da podtrzymywać lub zaJaki miał w chwili wydan ia komen dy. Komen
frzyrnywać oznacz a zaham owanie sterem rozpędzonego dziobu , lecące
ego obrotu statku
w Prawo, lub w lewo na skutek energic zniejsz
lewo na burlę, odlub
prawo,
ymy
usłysz
Kiedy
i).
/terem , czy ża,!.!lam
malneg o i tak trzyma my
hylamy odpow iednio pióro sterow e do kąta maksy

J0
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aż

do następnej komendy. (Na większych statkach, z kołem sterowem
zamiast rumpla, odpowiednie urządzenie uniemożliwia położenie pióra
sterowego pod kątem większym. niż 45°, N a jachcie, gdzie rumpel
można odchylać pod kątem większym, kapitan powinien porozumieć się
z załogą, co będzie oznaczać rozkaz „na burtę"). Zwrot przez sztag
oznacza przecięcie linji wiatru dziobem, zwrot przez rufę (zwrot fordewind) - zmianę halsu przy przecięciu linji wiatru rufą. Żagle będą
w łopocie. o ile w bejdewindzie. czy też stojąc dziobem do wiatru zluzujemy szkoty. Ze względu na wanty, żagle mogą być w łopocie tylko
do półwiatru. O ile stajemy dziobem do wiatru ze zluzowanemi szkotami - mówimy, że stanęliśmy „do łopotu". Takie ustawienie żagli,
że statek nie posuwa się zupełnie, lub bardzo nieznacznie, naprzód,
a tylko powoli znoszony jest przez wiatr, nazywa się stanięciem w dryf
statek wtenczas dryfuje. Statek dryfuje w kierunku wiatru i w czasie
płynięcia; przy małej powierzchni żagli. w złą pogodę. w kursie bejdewind, to dryfowanie statku może być bardzo znaczne. ,.Złą" pogodą
dla żeglarza jest zbyt wielka siła wiatru i fala, która zmusrn go do
refowania żagli. a nawet do zmiany kursu i takiego zachowania się na
morzu, aby tylko ocalić statek.
Mówimy wtenczas. że statek sztormuje. Statki żaglowe sztorw bejdewind-czasem na fordewind. Stanięcie bokiem
do wiatru grozi przewróceniem się. W ra1ie takiego wypadku 11 rąbie
się maszty", przez co rozumie się także przecinanie nawietrznych want
i t. p ... Zrąbanie masztu" oznacza wogóle usunięcie masztu, niekoniecznie środkami gwałlownemi i niekoniecznie przy użyciu siekiery. Na
jolce ,.rąbiemy" maszt. jeżeli musimy na nim coś założyć, naprawić
i t. p .
mują rrzeważnie

.. Dobrą" pogodą dla żeglarza jest spokojny stan wody i siła wiatru nie przekraczająca (dla mniejszych statków) 5 według skali Beauforta. Przy sile wiatru 4 - 5 mówimy, że mamy ,.św'ieży" wiatr. ?ycząc komuś „dobrego wiatru", mamy na rny~li wiatr o kierunku pomyślnym i sile w granicach 3-5. Wiatr poniżej 3 już nie jest tak dobry dla żeglarza, a zupełna cisza (sztil), czyli bezwietrze, jeżeli potrwa
dłużej może przynieść jeszcze gorszą zgubę, niż sztorm, bo śmierć z gło
du i pragnienia. Statek w czasie ciszy ,.nie słucha" steru. Kiepsko ~łu
cha steru także podczas fordewindu, mówimy wtenczas, że statek
.. myszkuje", Refowaniem żagli nazywa się zmniejszanie ich powierzchni. Kompletne usuwanie żagli odbywa się przez ich spuszczanie lub
podciąganie, a następnis! zwijanie, Podciągnąć do góry, czyli „wziąść
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,,biegowego", żeby mógł łatwo wybiegać. Zaplątanie szkota,
przydeptanie nogą przez członka załogi, lub zawiązanie
na mocno na żabce (knadze) - może być przyczyną wypadku. Szkot grota mocuje się specjalnym węzłem (rys.
70c) dającym się łatwo rozwiązać, Na jachtach miecza-

C
Rys. 70.

wych wystarczy nieraz założyć szkot na żabkę, trzymając
koniec w ręku, Wogóle na jachtach mieczowych, jolkach
i odkrytych szalupkach trzeba zachować daleko więcej
ostrożności, niż na jachcie kilowym, ponieważ zachodzi tu
możliwość przewrócenia się.
Z tego względu, balast na
jolki najlepiej zabierać w postaci zbiorników z wodą. Załoga na jachtach mieczowych powinna siedzieć na dnie ło
dzi. Równoważenie jolek sadzaniem załogi na burtę w cza-
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o flaglince i luzowaniu marlinki. ,.wężyka". Trzeba uwazac,
żeby nok gafla przeszedł po właściwej stronie topenanty i że
by żagiel nie zaczepiał o nią listwami. Gafel powinien posuwać się do góry mniej więcej poziomo, jednak wyżej nokiem,

I,
\

b

Rys. 71.

niż piętą. l:waga ta stosuje się do tych wypadków, kiedy na
gaflu mamy urządzenie z drutu stalowego, po.,:walające
zmieniać punkt zaczepienia pikfału (rys. 71 a, szakla (skoba)
Drut stalowy jednym swoim
może biegać po drucie).
końcem jest nieraz zamocowany tak blisko pięty (szpony),
że wrazie ześlizgnięcia się szakli pikfału, nokowy koniec
przeważa i wytwarza się położenie, jak na rys. 7 la, Pikfał będzie teraz pracował. jak grota-fał i ze względu na
zbyt małe ramię AB - nie jest w stanie podnieść gafla.
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Rys. 72.
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Przednie żagle (fok, kliwer) zakłada się począwszy
od halsów. Gdy hals został zaczepiony, przeciągamy
w odpowiednie kipy w pokładzie szkoty i zakańczamy je
ósemką. Następnie wczepiamy fał i szybko żagiel podnosimy, lekko przytrzymując szkotami, by zanadto nie trzeDo sztywna obciąga się nąjpierw fał,
potał na wietrze.
potem szkoty.
Trójkątny topsel (rys. 13a) stawia się łatwo. Windujemy go fałem i gdy dojdzie do miejsca - obciągamy
hals, a potem szkot. Jeżeli topsel przyszywa się marlinką
(wężykiem) do stengi (podobnie jak grot, rys. 18b), trzeba do
tej roboty posłać człowieka na saling. W czasie sznurowania
marlinki przy świeżym wietrze, trzeba halsem i szkotem
lekko przytrzymywać żagiel. by nie tłukł pracującego.
Uderzenia żagla są bardzo bolesne i mogą zrzucić człowie
ka z masztu. Przy podnoszeniu topsla z rejką (w rodzaju luger, rys. 13b) odpada robota przysznurowywania, ale
zato trzeba uważać, żeby rejka nie zaczepiała o talje pikfału i t. p. Najwięcej dokładności wymaga ustawienie
topsla z dwiema rejkami (rys. 13c). Przedewszystkiem
trzeba się starać, żeby fał i szkot były zamocowane nieco powyżej środków ciężkości tych rejek i żeby płaszczy
zna żagla leżąca powyżej prostej, łączącej te dwa środki
llinji AB), była mniejsza od płaszczyzny leżącej poniżej
tej prostej. Inaczej w czasie stawiania topsel zdradza
11
Przy podnoochotę przewrócenia s~ę „do góry nogami •
liny olinogórne
o
szeniu rejek. będą się one zaczepiać
wania, dlatego pracujemy wszystkiemi trzema linami. Podnosimy topsel na fale i szkocie, a z pomocą halsu kierujemy nokami rejek. Przed stawianiem topsla, wybieramy
więcej, niż trzeba, pikfał, zmniejszając kąt między stengą
Po postawieniu topsla, popuszczamy
masztu i gaflem.
zpowrotem pik-fał, przenosząc część ciężaru gafla i głów·
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nego żagla na topsel. W ten sposób. topsel będzie dobrze wyciągnięty. Topsel ten powinie n być tak uszyty,
żeby przy prawidłowo stojącym grocie wypełniał lukę
między stengą i gaflem, przylegając do nich ściśle swemi
rejkami . Jeżeli tak nie jest - można próbować dopasować topsel, przenosząc go wyżej lub niżej przez zmianę
miejsc zamoco wania fału i szkota. Jeżeli i to nie pomoże

trzeba przeszyć żagiel.
Latacz podnos imy jak przedni e sztaksle , tylko, że
• po podnies ieniu najpier w zamoco wujemy fał, a na sztywno obciągamy halsem. Na końcu, jak zwykle, wybiera my
szkot.
Po spuszcz eniu grota, trzeba go zwinąć. W tym
celu cały żagiel przewa lamy na jedną stronę. składając
go we dwoje. Bom stoi na krzyżaku, gafel kładziemy na
niego, a cały żagiel zwijamy ku nim w „kiełbaskę" (rys.
73a). Po zwinięciu, przewiązujemy żagiel krawata mi i nakładamy pokrow iec. Jeżeli chwilow o pokrow ca brak (oddany do napraw y i t. p.) to można zrobić coś w rodzaju
Pokrow ca z samego żagla. Żagiel układamy fałdami na
bomie, aż. nam zostani e do gafla pas szerokości 1-1,5 m.
Z tego pasa robimy t. zw. 11 kieszeń", jak widać w przekroju na rys. 73b. To wszystk o przewiązuje się krawata mi. Na większym jachcie, gdzie bom jest długi podtrzy muje się go w środku pikfałem, zaczepi onym o szerokę
szelkę (rys. 73c). Szelka albo ochwyt uje pokrow iec, albo
Wchodzi pod niego przez specjaln y otwór w pokrow cu.
'vl( jednym i drugim wypadk u, aby nie zbierała się tam
Woda, można na skobę pikfału uszyć specjaln y kapture k.

Żagle trójkątne najlepie j składać, jak na rys. 74,

a Potem zwijać „w kiełbaskę". Szkotów zwykle nie wyszorowu je się. a owija dookoła „kiełbaski".
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Rys. 73.
żagle

dodatkowe.

Przy stawianiu balon-foka trzeba
szkoty muszą pójść pod wszystkiemi szkotami żagli przednich, a fał nazewnątrz szkotóyV i fałów
wszystkich tych żagli. Balon-fok bowiem rozpozciera się
na zewnątrz wszystkich żagli. Przy wczepianiu fału, hal su i szkotów trzeba uważać, żeby wiatr żagla nie rozdął,
bo wtenczas może nam uciec, zamoczyć się, rozedrzeć
i przy tej sposobności wyrzttcić kogo za burtę.
Dlatego, na wszelki wypadek, lepiej jest, gdy załoga
stoi po wewnętrznej stronie żagla. Przy podnoszeniu,
wszyscy swobodni członkowie załogi przyciskają cały mię
kisz żagla do pokładu, powoli wypuszczając go w miarę
podnoszenia i naciągając tylny lik żagla, Gdy już tylny
lik nieda się utrzymać w ręku - szybko winduje się fał
i obciąga szkot, żeby nie clać żaglowi długo trzepotać sic;.
pamiętać, że
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Dlatego wszystkie karabinierki (raksy zapinane)muszą być
odrazu przyczepione do sztagu. Na dużym jachcie, zało
żenie balon-foka nie jest rzeczą łatwą. Można sobie
uprościć robotę uprzedniem przygotowaniem balon-foka
jak na rys. 75.
RÓG SZKOTOWY

ffic_,_
Rys. 74.

(Najpierw kilkakrotnie składamy go, aż utworzy się
~ żagla pas szerokości około 1 m. Wtenczas zwijamy go
1 _Przewiązujemy cienkiemi nitkami).
Zwinięty w taką
„kiełbaskę" i przewiązany balon-fok łatwo rozciągnąć
W~dłuż sztagu. Do rozwinięcia wystarczy szarpnąć szkotami-nitki przerywają się i żagiel się rozwija. Zanim wypełni się zupełnie wiatrem, obciągamy szkoty. O ile dla
7
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lepszej pracy balon-foka zwija się czasami przednie żagle,
aby mu nie przeszkadzały, o tyle dla łatwiejszego zwinię·
cia balon-foka stawia się kliwry i t. p. - aby odebrać
mu wiatr chociaż częściowo.

-------~ ---····J.

Rys. 75.

Celem rozw1111ęcia żagla zwanego motylem, trzeba
przedtem wystawić z boku statku drzewce pomocnicze,
t. zw. bom-motyla (rys. 45). Drzewce to odgrywa dla
motyla taką rolę, jak bom przy fordewindzie dla grota.
Przy stawianiu i zwijaniu motyla należy zachować po·
dobne ostrożności. co i przy pracy z balon-fokiem.
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Nadając balon-f okowi, czy też motylo wi formę wy-

dętą przez popusz czenie szkotó w, pozwa lamy tym żaglom
unieść się nieco do góry.

Podnoszą one wtencz as trochę

dziób statku, zmniejszając rycie się dziobe m w wodę przy
fordew indzie.
Żagle sztorm owe. Trajsel . Zakładanie trajsla jest podobne do podnos zenia grota, na któreg o miejsc u stoi. Ponieważ pracuj e się z nim podcza s silnego wiatru, szczeg ólną uwagę trzeba zwrócić na mocow anie fału i halsu.
Szkoty muszą być przygo towane , żeby nam żagiel nie
uciekł i nie podarł się. Trajsla nie mocuje się do borna.
Wobec tego, trzeba bom silnie unieruchomić; najlepi ej
spuścić go i przywiązać do pokładu.
Bryfok podnos imy zwykle na fale foka Rejka środ
kową swoją częścią musi być zamoc owana do masztu .
Brasy mocuje my na rufie, tak samo szkoty (patrz rys. 44),
Bryfok nie powini en być umiesz czony za nisko, aby nie
zasłaniał sternik owi widnokręgu.
Sztorm owy fok zakłada się jak zwykły.
Refowa nie.
Przy refowa niu grota, trzeba przede wszyst kiem ob.
ciągnąć topenantę. Następnie popusz czamy żagiel do tego
r~ędu refsezi ngów, do jakiego chcem y go zarefować. Przednią refliną (refhal sem) mocuje my przedn i lik do pięty
bomu i obciągamy pozostałe refliny (refszk entle) na sztywno (rys. 76}. Dopier o teraz przystępujemy do podwiązy
~ania luzu żagla refsezi ngami. Refsez ingami ?chwy tuje
sam żagiel z pominięciem bomu (rys. 76). Zagla nie
się
z ..
WIJ a się, a składa go w fałdy.
Na niektó rych jachtac h znajdu je się t. zw. patent- ref
(rys, 43c). Przy refowa niu patento wem, żagiel nawija się
n~ obraca ny bom. Sposób ten jest daleko mnkj kłopo
Łliwy. Przy nawija niu żagla na bom, trzeba uważać, żeby
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przedni lik nie nawijał się w jednem m1eJscu, a spiralni e,
w prawo i w lewo, z takiem wylicze niem, aby ostatni
obrót zastał lik jakr.ajbliżej masztu. Podcza s refowan ia,
wyciąga się tylny lik żagla celem uniknięcia fałd i zmarszczek. Foka nie refuje się, a zastępuje fokiem sztormo wym. Jeżeli już koniecz nie wypadn ie fok zarefować, moż
na to uczynić t. zw. refem hiszpańskim (rys. 76b). Taki
ref, to poprost u zawiązanie pętli rogiem fałowym. Węzeł

Powinie n być zrobion y równo, żeby naprężenia rozkładały
się równom iernie, inaczej żagiel potrzas ka. Żagiel tak zawiązany mocno się zaciśnie, szczegó lniej po zamoknięciu.
Aby tego uniknąć przy wiązaniu węzła umieszc za się tam
niewielk i, gładko wystrug any okrąglak. Po wyjęciu okrą
glaka, żagiel łatwo da się rozwiązać.

Stanow iska manewr owe.
Manew ry na statku żaglowym muszą być wykony wane dokładnie i, w większości wypadk ów, bardzo szybko.
Szczegó lniej na dużych statkac h, ale zresztą i na niewielkim jachcie, ilość czynności związanych z przeciętnym
manew rem jest znaczna i dlatego , aby uniknąć zamiesz ania, kapitan jachtu nie może ograniczyć się tylko do wydawani a komend , lecz musi zająć się i sposobe m ich wykonania przez załogę. Zajęcie się jakąś czynnością absorbuje zupełnie członka załogi. tak samo drugieg o i trzeciego i wszysc y oni mogą zapomieć o najważniejszych rzeczach. Obowiązek pamiętania o wszystk iem spada na
~złowieka, który nic nie robi, a myśli za wszystk ich, to
Jest kapitan a (i jego pomocn ików, jeżeli jest to na wię
kszym statku). Na małym jachcie, kapitan obsługuje czę
sto jednocześnie i ster. Podział czynności między załogę
musi być tak pomyślany, żeby każdv miał fizyczną możli
:-V0ść wykona nia swojej roboty w odpowi edniej kolejce
1 na czas.
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Taki podział obowiązków między załogę z dokład
nem wyznaczeniem stanowisk, rodzaju i kolejności zajęć
poszczególnych członków, nazywa się wyznaczeniem stanowisk manewrowych. Manewry różnią się między sobą,
a więc i stanowisk manewrowych jest wiele rodzajów,
szczególniej na dużych statkach. Inaczej wyglądają stanowiska manewrowe do stawiania żagli, inaczej do zwrotu przez rufę i t. p.
Na małach jachtach sprawa ta bardzo się upraszcza
i tu jednak dobrze mieć z góry wyznaczone czynnosc1.
Im mniejszy jacht i im prościej, wobec tego, można go
obsłużyć, tern sprawniej powinny się na nim wykonywać
manewry. Z większą, wobec tego, drobiazgowością mogą
i powinny być obmyślane „małe stanowiska manewrowe".
Przed odcumowaniem dobrze jest i przy najmniejszej
II
załodze oznaczyć, kogo się czyni „odpowiedzialnym za
wykonanie komendy tyczącej się szkotów foka, kto zajmuje
się baksztagami i t. p.
Odejścia.
Odejście

Odejście

od boi.

od boi jest ze wszystkich odejść stosunkowo
i na jachtach najczęściej się spotyka. Jacht
do boi przycumowany jest dziobem i, jeżeli niema prądu,
ustawi się w kierunku wiatru. Stawianie żagli rozpoczynamy w takim wypadku zawsze od tyłu, to znaczy od bezanu na szkunerze, keczu, czy jolu i od grota na slupie,
czy kutrze. O ile na jolu, czy keczu ustawienie tylnego
żagla w płaszczyźnie środkowej i obciągnięcie szkotów
może być pomocne do utrzymania jachtu w kierunku
dziobem do wiatru, to obciągnięcie szkotów grota na slupie jest wręcz szkodliwe. Statek, z tych czy innych powodów wychodząc z linji wiatru w czasie podnoszenia
najłatwiejsze
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grota, napełnia go wiatrem i rusza z miejsca . Wysunąwszy
się na całą długość cumy przed boję, zawraca , ociera
0 nią dziób, napełnia żagiel wi.1trem z drugiej strony i ta
manipu lacja powtarz a się stale. Aby tego uniknąć, stawiając grot - luzujem y jego szkoty, pozwalając bomow i swobodnie przewalać się na obydwi e strony.
Jednocześnie z grotem lub zaraz po postawi eniu go,.

Przygot owujem y do podnies ienia fok (jeżeli mamy fok
i kliwer - najpier w zajmuje my się kliwrem ). Jednego
człowieka stawiam y na fał foka, drugieg o posyłamy do
cumy. Powinie n on cumę odwiązać i albo założyć ją kilka
razy o t. zw. pachołek (specjal ny słupek, wystający z pokładu), jeżeli nie utrzym a w ręku, albo zawiązać węzłem.
dającym się momen talnie odwiązać. Następne czynności
zależą od tego, jakim halsem chcemy od boi odejść.
Przypuśćmy, że chcemy odejść prawym halsem. Jacht
z postawi onym grotem - pomimo zluzow anych szkotów
grota - będzie wykonywał swoje manew ry na boi raz
stając do wiatru prawą, raz lewą burtą. Wyczek awszy
momen tu, kiedy statek obróci się prawą burtą do wiatru.
stawiam y szybko fok, wybierając jednocześnie szkot foka
z Prawej strony i popuszczając cumę (rys. 77 a). Szkoty grota
są cały czas luźne. Fok zacznie pracować, biorąc wiatr zprzodu i obracając dziób statku w lewo, a cały statek cofając do
tyłu (rys, 77 bJ. Żeby mu nie przeszkadzać, kładziemy ster
w prawo. Kiedy dziób wyraźnie odskocz y w lewo, puszcza my
cumę, fok dajemy do środka, bom ściągamy do pozycji w bejdewind (77 c), a ze sterem postępujemy w zależności od tego,
czy statek ma jeszcze ruch wstecz, czy już idzie naprzód .
Cały czas chodzi nam oto, żeby się wyraźnie położyć na
P:awy hals. Aby tego być pewnym , póki statek nie nabierze szybkości i nie zacznie się słuchać steru, staramy
się odrzucić dziób jak najwięcej od wiatru. Dlatego , gdy
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statek idzie wstecz, mamy ster wprawo, a gdy zacznie 1sc
naprzód, kładziemy go na lewo - fok zaś przenosimy na
lewo (wyciągamy szkot foka z lewej st.rany) dopiero wtenczas, kiedy już niema obawy, że statek zawróci dziobem
do wiatru. (rys. 77 d). Statkowi pozwalamy odpadać aż do
półwiatru, choćbyśmy potem mieli iść w bejdewind. Gdy
zacznie się słuchać steru, będziemy mogli z nim zrobić,
co się nam podoba.
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Rys. 77.

Na mniejszych jachtach można sobie pomóc w postawieniu statku na żądany hals przeprowadzeniem cumy
na rufę (rys. 77 e). W tym celu, cumowy, wyczekawszy,
aż w danym np. wypadku boja znajdzie się z prawej strony
dziobu, posuwa się wzdłuż burty ciągnąc za sobą cumę
w kierunku rufy aż do want. Tam podaje ją od strony
zewnętrznej następnemu, który idzie z nią na rufę. Energicznie ciągnąc cumę w kilku ludzi. można bardzo dobrze
zarzucić rufę na wiatr i nadać nawet dość znaczną szybkość statkowi. który odraz u zaczyna się słuchać steru.
Może to być nieraz jedynym sposobem odejścia, jeżeli
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k i nie możemy sobi e
zbyt blisk o za rufą mam y drug i state
pozwolić na cofa nie.
żej, u wpra wWsz ystk ie te czynności, epis ane powy
ucen ie dzio bu, wynego stern ika bard zo się redukują. Odrz
to wszy stko kwe stja
bran ie foka z naw ietrz nej i t. d. jakb y sf a tek odra z u
,
seku nd, tak, że odno si się wrażenie
m. Gdy mam y dwa
z boi ruszał napr zód żądanym halse
niętego dalej do
Prze dnie żagle, to zacz ynam y od wysu
mu odrzucić dzió b.
przo du, to znac zy kliw ra, bo łatwiej
ogję do zdej moPoza tern robi się to prze z pewną anal
podc zas wyb ieran ia
wan ia się z kotw icy. Stawiając fok
my go mułem z łań
kotw icy, mam y utrudnioną robotę, wala
cuch a kotw iczn ego i t. p.

ego nam dziób , wska zuje
Jak wygląda praca foka odrzucając
ada się na dwie skła
rozkł
.
żagiel
na
tys. 78. Siła wiatr u P. działająca
Z i drugą F, działa
żaglu
po
się
cą
zgują
ześli
jedną
dowe (rys. 78 a);
znow u (rys. 78 b)
się
ada
jącą na niego prost opadl e. Składowa F rozkł
w lewo. Statek ,
dziób
ą
cając
odrzu
f'.
na f~, cofającą statek wstec z, i
, czy grotem , cofni e ~ię do
0
ile mu nie będziemy przeszkadzać sterem
i się praw ie prost opadl e do
położenia c. W tern położeniu, fok ustaw
ując dotyc hczas owe działa
potęg
F
wiatr u i cała ~iła P zamie ni się w
teczn ie obróc ony bokie m
dosta
już
jest
statek
nie. Ale w tern położeniu
szkot y grota, aby grot zaczął
do wiatr u, wtenc zas już przyciągamy
ód (rys. 77 c). Ponieważ, jak tylPracować i nadał statko wi bieg naprz
będzie się starał zarzucać nam
ie
cześn
ko grot zaczn ie pracować, jedno
go grota poza środkiem boczsame
a
owani
ożagl
ek
dziób na wiatr (środ
ym ciągu pracu je odrzucająco.
nego oporu ) - niesz kodzi , że fok w dalsz
, jest już dla nas szkod liwa.
statek
Ale ie~o siła f 2 (rys. 78 c), cofająca
środka (rys. 77 c) lub nawe t
do
fok
osząc
przen
Możemy pozbyć się jej
wszy od położenia środ
(według uznan ia sterni ka) na lewo. Już począ
tylko odrzucającą (rys.
a
cej.
kowe ~o. nie będ1iemy mieli siły cofają
78 d, cała s ła F działa prost opadl e, a siła Z ześlizguje się po żaglu).
o wzaje mny stosu nek f, i f~
Rozpatrując następnie drobi az~ow
iby.śmy do następujących
doszl
żagla,
i
w różnych położeniach statku
o odrzu cenie dziob u w lewo, niż
Wniosków: jeżeli nam chodz i więcej
wypa dku), nie opłaci się wy0
cofni ~cie statku wstec z (jak w naszy m
od płaszczyzny środkowej
451)
na
niż
.
,
nosić foka na na wietrzną więcej
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statku, raczej mmcJ, \Y./ mian:; obracania się statku, 7mme1szamy ten
kąt. aż żagiel dojdzie do płaszczyzny środkowej, a potem przejdzie na
lewą stronę ( najkorzystniej dla powyższego wypadku stale p,>d kątem
45n do wiatru), Wynoszenie foka zupełnie na wiatr (pod prostym kątem
do wiatru), jak niektórzy to robią, nie jest zatem celowe, bo tylko cofa
nam statek, A wyniesienie, przez zbytnią gorliwość, foka zanadto do
przodu, będzie nam odrzucać dziób, ale w kierunku przeciwnym.
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Jeżeli mamy naokoło boi dużo m1e1sca, mmeJ lub
więcej udatne odejście nie przyniesie nikomu szkody. Jeżeli zaś mamy przed sobą i z boków inne jachty, nabrzeża
i t. p., odejście trzeba dobrze obmyśleć, żeby nie było
później awarji. Jeżeli się nie jest zupełnie pewnym, że
odejście uda się - nie trzeba ryzykować. Lepiej jest
wtenczas zawieźć na szalupce jak najdalej kotwicę i podciągnąć się do niej lub przeciągnąć się wzdłuż nabrzeża
na wolniejszą przestrzeń i t. p. Nikt nikomu nie bierze za
złe ostrożności, natomiast uszkodzen ie innego statku nie
iest mile widziane. Na niedurzym jachcie, gdy go dobrze
poznamy, odejście od boi, nawet w ciasnych miejscach ,
jest łatwe. Trzeba tylko zawsze pamiętać, że z chwilą
puszczeni a cumy jacht powinien jak najprędzej nabrać
szybkości i nigdy jej nie stracić, bowiem tylko wtenczas
można

nim

manewrować.

Przypuśćmy, że fnamy położenie, jak na rys. 79. Powinniśmy postąpić 1ak pod a. Gdy tylko żagle złapią
wiatr z prawa i stah·k ruszy naprzód, kierujemy go pod
Wiatr, celem nabrania szybkości. Przed nabrzeżem, mając
iuż dostateczną szybkość, robiiny zwrot przez sztag.
Często zdarza się. że sternik, obawiając się brzegu, trzyma bar-

dzo ostro do wiatru (rys. 79 b). Statek nie ma szybkości. zwrot przez
sztag nie wychodzi i statek wraca na ten sam hals cofając się wstecz.
Pozostawien ie steru, przez roztargnieni e, jak do zwrotu przez sztag, ło
znaczy wprawo i różne niezręczne manipulacje z fokiem - powodują
często postawienie statku bokiem do wiatru. W tern położeniu. żagle
zaczynają pracować, jacht rusza naprzód, ale zanim usłucha się steru
- już siedzi dziobem w nabrze7.U, To są skutki zbytniej obawy brzegu
z

Początku,

W czasie takiego biegu na molo. zał0~a bardzo często stara się
.słabić uderzenie, wystawiając na spotkanie nogi, bosaki i t. P· Może
51
.ę to skończyć zgnieceniem nogi lub nadzianiem się na bosak. W takich Wypadkach. można tylko podkładać obijacze, a gdy już ktoś chce
·
· opiera
· h nie
· osłabić uderzenie przy pomocy bosaka - mec
·
ko niecznte
0
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go o piersi lub brzuch. lecz ujmie mocno pod pachę. uważając, aby
ztyłu za bosakiem nikt. nie stał.
Takie stuknięcia w półwiatru zdarzają się i w innych okolicznościach. Instynktown ie wszyscy wtenczas na gwałt odpychają dziób
od brzegu, Statek trochę się cofnie, ale potem znowu ruszy naprzód
i powtórzy się ta sama historja (rys. 79 b). Dlatego· lepiej jest, jeżeli
iuż stuknęliśmy w brzeg - przytrzymać się go dziobem i poczekać.
aż wiatr rufę zarzuci. Wtenczas można rufę przytrzymać, a dziób o<lrzucić i odejdziemy drugim halsem (rys. 79 c).

Jeżeli będziemy odchodzić od boi przy świeżym wie-

trze, wszystkie manewry odbywają się kikakroć szybciej.
Statek szybko i silnie reaguje na wszystkie czynności, dlatego nie powinniśmy się puszczać cumy, póki nie będziemy
mieli wszystkie go gotowego i ludzi na miejscach . Lepiej
wtenczas, żeby fok już stał przed odejściem; aby nie ło
potał, lub nie pracował, gdy jesteśmy jeszcze na boi,
można go zebrać przy sztagu.

Odkotwiczenie.
Zdjęcie się z kotwicy podobne jest do odejścia od
boi. Stawianie żagli rozpoczyn amy tak samo od tyłu. Fok
dobrze jest zwinąć w „kiełbaskę" przy sztagu (jak balonfok, rys. 75); o ile mamy jeszcze i kliwer, to przygotowujemy go, a foka wogóle nie ruszamy, żeby go nie brudzić mułem z łańcucha kotwiczne go i kotwicy i żeby nam
nie przeszkadzał przy jej wyciąganiu. Stojąc na kotwicy
mamy zwykle naokoło więcej miejsca, niż stojąc na boi,
~ mamy wolny wybór, którym halsem odejść. A łatwiej
Jest odejść tym halsem, z której strony wypuszcz ona jest
kotwica, ponieważ statek będzie tą burtą więcej stawał
do wiatru. Na małym jachcie, wyciąganie kotwicy możemy
Poprowadzić energiczn iej, nadając jednocześnie statkowi
Pewien bieg naprzód. Ale postępować tak można tylko
w wypadku, gdy jesteśmy pewni, że kotwica łatwo pusci
z dna (mała kotwica, na dobrze znanym gruncie, przy
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krótkim postoju). Bo gdyby kotwica nie puściła, a żagle
już wiatr złapały, to albo zgubimy kotwicę, albo statek
zacznie się dookoła niej kręcić, trąc liną o burtę, przewalając bomy i t. p. Bezpieczniej jest zdjąć się z kotwicy
powoli. Przypuśćmy, że mamy łańcuch kotwiczny z lewej
strony i chcemy odejść lewym halsem. Postąpiwszy z ża
glami, jak wyżej, podciągamy kotwicę; ster ustawiony jest
prosto. Szkoty grota mamy luźne; fok lub kliwer - przygotowany. W chwili, gdy kotwicę oderwiemy od dna, wybieramy lewy szkot foka (kliwra). Ster-w zależności od ruchu statku, przeważnie trzeba go będzie przełożyć na lewo,
bo statek nieznacznie będzie się cofał. Dalsze postępo
wanie - jak przy odejściu od boi. Cały czas pamiętamy,
żeby z początku pozwolić statkowi nabrać szybkości, to
znaczy nie skąpimy mu odpadnięcia od wiatru.
Jeżeli stojąc

na kotwicy mieliśmy wypuszczone dużo
to przed rozpoczęciem stawiania żagli wybieramy cały jego luz, żeby potem nie stać długo na wietrze
z rozwiniętemi żaglami. W każdym razie, wybieramy tylko
tyle luzu, żeby pozostała część mogla nas utrzymać, pamiętając, że po postawieniu żagli statek będzie stawiał
większy opór wiatrowi. Szczególniej ostrożni powinniśmy
być z tern wybieraniem łańcucha w czasie silniejszego
wiatru. Ilość podebranego łańcucha zależna jest od rodzaju dna; na gruncie dobrze chwytającym łańcuch możemy
podebrać prawie do pionu.

łańcucha,

Odejście
Odejść

od

nabrzeża.

od nabrzeża może być kilka wypadków, w zaod tego, z której strony w stosunku do nadbrzeża
wieje wiatr (rys. 80). Jeżeli wiatr przyciska nas do brzegu
(wypadki d, e, f), to odejść pod żaglami nie jesteśmy
w stanie i nie pozostaje nic innego, jak zawieźć kotwicę
leżności

111

r
I

: e'
I

I

•'

,' ...

.:
I

'

.

'

I

o

I

I

I

'

C
Rys, 80.

~ podciągnąć się do nteJ (e 1), a potem odkotwiczyć się,
Jak wyżej. Najłatwiejsze do stawiania żagli i do odejścia
są wypadki b i h. Na rys. b widzimy, że możemy postawić wszystkie żagle swobodnie; wszystkie mogą być w ło
~ocie. Odejście, jak pod h. Przyciągamy trochę grot i fok
1 ruszamy z miejsca, odprowadzając zlekka sterem dziób.
~'ystawiania foka na wialr lub gwałtownego odprowadzania dziobu sterem nie zaleca się, ponieważ można rufą
zaczepić o brzeg, zedrzeć z niej farbę, zawadzić sterem i t. p.
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W wypadku jak pod a, odejść byłoby łatwo, ale kło
potliwsze jest samo postawienie żagli. Z wyjątkiem niektórych bardzo małych żaglowców (małych ketów), wszystkie żaglowce posiadają wanty. Wanty podane są nieco
do tyłu, niepozwalając bomowi zająć położenia prostopadłego do płaszczyzny środkowej statku. Żeby móc ustawić
grota do łopotu, popuszczamy nieco cumę rufową, aż statek zajmie położenie a 1 • W tern położer~iu stawiamy żagle.
Następnie puszczamy cumy, a fok wynosimy na wiatr.
Fok odrzuci nam dziób, grot zacznie pracować, a dalejjak przy odejściu od boi.
W wypadku jak pod c, musimy się obrócić dziobem
do wiatru. W tym celu, puszczamy cumę rufową i odpychamy rufę od brzegu. Wiatr obróci kadłub w kierunku
wskazówki. Stojąc już dziobem do wiatru (jak pod g),
mamy wypadek podobny do stania na boi. Postawić ża
gle jest bardzo łatwo. Odejście jest łatwiejsze, jak od boi,
bo możemy fokowi dopomóc, odpychając dziób od lądu.
Przy takiem odejściu, trzeba bardzo uważać na rufę. Statek idąc do tyłu (fok, opór osprzętu i t. d.) i odprowadzając dziób od lądu, będzie pakował swoją rufę na nabrzeże. Dlafrgo liny trzymającej rufę od przodu, t. zw.
skoku (springu} rufowego, nie puszczamy aż do momentu
ruszenia statku naprzód (rys. 81). Aby ten mom2nt przyspieszyć, grot dajemy w ostry bejdewind, a fok, szybciej
niż zwykle, przeprowadzamy do środka i na zawietrzną.
Odejścia

na prądzie.
Sprawa komplikuje się, jeżeli do tego wszyskiego dodamy prąd. Odejście przy prądzie od nabrzeża jest jeszcze
stosunkowo łatwiejsze, niż zdjęcie się z kotwicy lub boi.
Mogąc przywiązać się do nabrzeża, sprawę traktujemy,
jakby prądu nie było, zwracając większą uwagę na kierunek wiatru. Musimy bowiem pamiętać, że dobre posta-
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Wienie żagli możliwe jest ty]ko, o ile są w łopocie, a wiemy
że żagle na większości statków w łopocie mogą być t) lko
w wycinku 180', od półwiatru jednego halsu przez rufę do
półwiatru drugiego halsu. To są ograniczenia, które nam
narzuca wiatr. (Jak mówiliśmy, na niektórych ketach rzecznych tego ograniczenia nie mamy, bo bom może się obracać od sztagu prawie o 360° dookoła masztu).
1/1//ll

KIERUNt;K

W/A TRU

Rys. 81.

Obecność prądu ułatwia nam lub utrudnia

odcumo-

wanie.
Gorzej jest, jeżeli stoimy na rzece na kotwicy. Może

~ię zdarzyć, że wiatr i prąd mają kierunki przeciwne
1

Przytem prąd okaże się silniejszy, czyli ustawi statek ty-

łem do wiatru. Podnieść żagle jest w tych warunkach

nadzwyczaj ciężko. Można wtenczas obrócić statek, przenosząc linę kotwiczną na rufę; staniemy wtedy dziobem

do wiatru. Do podniesienia żagli takiego umocowania
w płaszczyźnie wiatru może być zamało. Żeby czemś przy8
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dziób, wyrzucamy z niego drylkotwę (rys. 82).
Żagle stawiamy od tyłu, a po ich postawieniu najpierw

trzymać

KOTWICA

ORYFUJA,CA

Kit.RUNEK

WIATRU

/

KIERUNEK
~

PlU\DU

..
Rys 82.

zdejmujemy się z kotwicy, a później wyciągamy dryfkotwę.
Przy wietrze z kierunku zbliżonego do kierunku prądu,
nie napotykamy na żadne trudności.

Sterowanie.
Uwagi ogólne.
Statek żaglowy me posuwa się naprzód, gdy: stoi na
kotwicy, na boi, u nabrzeża, na dryfkotwie, gdy leży
w dryfie i gdy postawimy go do łopotu.
Sternik powinien pamiętać, że w żadnym innym wypadku statek nie może stracić swego biegu naprzód, jeżeli nie chce stać się igraszką fal i wiatru.
Z poprzednio wymienionych stanów spoczynku, ustawienie statku w pozycji 11 do łopotu", chociaż zrobione
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umyślnie, nie jest bezpieczne.

Jeżeli pozwolimy statkowi

w tej pozycji zupełnie się zatrzymać, zacznie się on cofać wstecz i położy się na ten, czy inny hals bokiem do
wiatru. Do łopotu stajemy tylko z konieczności, najczęś
ciej w wypadku „człowiek za burtą".
W biegu, o kierunku wiatru pozornego orjentujemy
się, czując go na twarzy lub według wimpla. (Wimpel mała trójkątna chorągiewka na topie masztu). Żeby nie
zadzierać ciągle głowy do góry, możemy sobie na wantach w połowie wysokości zawiesić lekkie niteczki, które
będą spełniały rolę wskaźników.
Jak wiemy z rozdziału o teorji żeglowania, wiatr
wiejący z kierunku między dziobem a bokiem statku nosi
nazwę bejdewind, wiatr z
i trochę z tyłu - baksztag
Wiemy też, że aby
wiatru, należy płaszczyznę
między kierunkiem statku,

boku-półwiatr, trochę z

boku
i zupełnie z tyłu - fordewind.
maksymalnie wykorzystać siłę
żagla ustawić po dwusiecznej
a kierunkiem wiatru.

Gdyby powierzchnia żagla była płaską, jak deska,
ustawienie borna w kierunku tej dwusiecznej rozwiązy
wałoby sprawę. Ponieważ jednak żagiel pod wpływem
wiatru ugina się swoją górną częścią i to tak znacznie,
że kiedy np. bom jest postawiony w pozycji do półwiatru,
gafel odchyla się do fordewindu-musimy starać się, żeby
nie bom, a możliwie największa część płaszczyzny żagla
była w pozycji prawidłowej. Zwykle, jeżeli ustawimy środ
kowy płat płótna w żądanym kierunku, będzie to najlepsza pozycja żagla.
Czasami, celem utrzymania statku na kursie ster musimy trzymać stale na jednej z burt. Działa to, jak wiemy,
hamująco na bieg statku i dlatego trzeba się starać, w miarę
możności, poczynić takie zmiany w ustawieniu, czy rozmieszczeniu żagli, czy też rozlokowaniu załogi (na małym
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jachcie), żeby odchylenie steru można było zmme1szyć.
Oczywiście, trzeba przeprowadzić tylko takie zmiany, które
ze swej strony nie zmniejszą szybkości statku.
statkowi zostawiamy jednak lekką naczyli ster będzie stale wychylony nieznacznie
na zawietrzną - a gdy go puścimy swobodnie - statek
wolno ustawi się w pozycji do łopotu.
Tylko wtenczas będziemy mieli gwarancję, że w razie jakiegoś wypadku ze sterem, ze sternikiem i t. p. nie
postawimy się bokiem do wiatru. Pozycja bokiem do wi'1tru przy zepsutym sterze lub gdy statek nie słucha się
steru (to znaczy utraci szybkość) jest dla żaglowca niebezpieczna, bo trudno wtenczas z niej szybko wyjść. Na
silnym wietrze nabierzemy burtą wody, popękają nam
wanty, na jachcie mieczowym możemy się przewrócić
i t. p. W sztormową pogodę statek położywszy się bokiem na wodę - może się już z tej pozycji r.ie podnieść,
Każdemu

wietrzność,

Sterować

na statku

żaglowym możemy według

wiatru

lub kursem.
to znaczy utrzymywać
Sterować według wiatru czas ten sam kąt między kierunkiem statku i wiatru.
Przy tern więc sterowaniu zwracamy cały czas uwagę na
wskaźniki wiatru.
to znaczy utrzymywać cały czas
Sterować kursem ten sam kierunek względem ziemi (utrzymywać stały kąt
między kierunkiem statku, a kierunkiem na północ). Sterować kursem możemy według kompasu albo według lądu.
cały

Sterowanie kursem jest zatem dokładniejsze. Dlatego
na morzu, z wyjątkiem ostrego bejdewindu, sterujemy
zwykle kursem, a na wiatr zwracamy uwagę, aby odpowiednio do jego zmian zmieniać ustawienie żagli.
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Lawirowanie.
Jeżeli wiatr wieje wprost z tego kierunku, w jakim
chcemy się udać - nie pozostaje nic innego, jak zbliżyć
się do celu linją łamaną (rys. 83). Jesteśmy zmuszeni
płynąć raz jednym, raz drugim halsem; zwie się to lawirowaniem. Naszem dążeniem dostać się jak najszybciej
do naszego celu, to znaczy jak najwięcej wysunąć się
na wiatr. a to najprędzej osiągniemy kursem bejdewind.
KIERUNEK

WIATRU

'

'
'

'
'

'

Rys. 83.

Sterujemy ostry bejdewind, żeby droga była możli
wie najkrótsza (droga a). Sterując pełniej, zwiększamy
trochę naszą szybkość, ale też zwiększymy i drogę (droga b), co się w rezultacie może nie opłacić. Trzymając
~aś zanadto ostro (w kierunku AD), wyjdziemy na tern
~eszcze gorzej, bo szybkość nasza będzie bardzo mała
1 powstanie silny dryf.
Posuwając się naprzód wolno,
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możemy wydryfować

nawet poza linję poprzedniego peł
niejszego bejdewindu (poza drogę b) i drogę tą (w kierunku AFJ odbędziemy w czasie znacznie dłuższym.
Dojście

do celu dwoma tylko halsami niezawsze moW wąskiem przejściu jesteśmy zmuszeni zmienić hals więcej razy (rys. 84). Jeżeli wiatr wieje
z kierunku nie wprost przeciwnego naszej drodze, a nieco
naukos, tak ostro jednak, że jednym halsem w bejdewind
do celu nie dojdziemy, to lawirujemy, pamiętając o tern,
że jeden z halsów jest dla nas „korzystny" (rys. 84a).
że być dostępne.

a

Rys. 84.

Korzystnego halsu staramy się przytrzymać jak najdłużej,
ponieważ zbliża on nas więcej do celu i w razie zmiany
kierunku wiatru zastanie ona nas bliższych tego celu.
i

Lawirowanie na prądzie jest mało przyjemne jeżeli i wiatr
w kierunku przeciwnym naszej drodze (rys. 85),

prąd biegną
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Rys. 85.
AB' - płaszczyrna środkowa statku
r\ B - droga statku halsem „niekorzystnym"
BC' - płaszczyrna środkowa statku
BC - droga halsem „korzystnym".
W wą~kich, kręconych przej~ciach warto pamiętać, że hals korzystny trzeba wyzyskać zawsze do końca. a niekor1y~tnemu urwać drogi
Przy każdej sposobności (rys. 84b).
Na niekorzystnym halsie BC' skręcamy już w punkcie C. odrzucając drogę CC'.

Fordewind.
Przy sterowaniu kursem fordewind na żaglówce przez
wyniesienie całego grota na jedną stronę przesuwamy śro-
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dek ożaglowania znacznie w bok od płaszczyzny środkowej
statku (porównaj rys. 59d). Powoduje to silne skręcanie
statku na stronę przeciwną, które musimy parować sterem. Wyniesienie fok żagla w drugą stronę w tak zwanego 11 motylka II nie wiele pomaga, ponieważ płaszczyzna
żaglowa foka nie zrównoważy działania grota.
Lepszq
równowagą jest właściwy motyl; o ile go nie posiadamy,
możemy sobie zrobić prowizoryczny motyl z balon-foka,
używając zamiast borna motyla, wiosła, bosaka i t. p.
Zwiększymy szybkość znacznie, bo i płaszczyzny żaglowej
będzie więcej i sterem nie potrzeba będzie tak hamować .
Na jachcie z wielkiemi nawisami, przy fordewindzie
dobrze napracujemy się na sterze. Statek bardzo kręci
się i parować to kręcenie się musimy nieraz kładąc
ster z burty na burtę. Motyl do pewnego stopnia osłabia
to kręcenie się statku.
Na dużej fali, szczególniej przy słabym wietrze, bom
bardzo tańczy, szarpiąc szkoty. Zeby temu przeciwdziałać, zakładamy od noka bomu do dziobu linę zwaną kontra-szkotem rporównaj kontra-bras motyla). Przerzucenia
bomu na drugą stronę nawet i bez kontra-szkota niema
się czego obawiać.
Owszem, zdarza się to na silnej fali,
ale napewno nie jest to już wtenczas fordewind, a co
najmniej dobry baksztag z tej samej burty, na którą wyniesiony jest bom. Dlatego sternik powinien doLrze uważać na wskaźniki wiatru i, o ile np. bom wyniesiony jest
na lewą stronę, być szczególniej czujny na wszystkie skok i
w lewo i natychmiast je parować. Niebezpieczeństwo ta- kiego przerzucenia istnieje jeszcze często dlatego, że chociaż steruje się fordewindem, bom wyniesiony jest zaledwie trochę więcej, jak do półwiatru. Ale przy prawidłowem wyniesieniu borna prawie do kąta prostego i przy
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bomu na drugą stronę
uważnem stero wani u, prze rzuc enia

fali - niem a się
nawe t i bez kont ra-sz kota i przy dużej
czeg o obawiać.
e forde wind
Normalną dążnością statk u przy kursi
żeniu grota (fok
przy brak u lub nicdo state czne m zrównowa
acan ie na wiat r
zawr
jest
l)
na „mot ylka '' lub właściwy moty
którą wyni esion o grota .
W stronę przeciwną tej, na
syme trycz Na rejow cach , gdzie żagle są umie szczo ne
zawr acan ia, ale
nie względem masz tu, nie mam y takie go
zasłaniają
żagle
tylne
zato state k „mys zkuje ", ponieważ
tylne mi
ięty
ciągn
sobą wiat r przed nim. State k jest więc
łodzi.
się
owan ia
żaglami. Możemy porównać to do zach
pchać za ruktórą zami ast holo wani a za dziób , będziemy
na rejow żagle
tylne
nie,
fę. Żeby zmniejszyć mysz kowa
wiatr u na
e
parci
ąc
cach częściowo redu kuje się, przenosz
Prud nie.
bomy na
Na szku nerz e dwum aszto wym , wynosząc
noważenie statk u.
różne stron y, mamy.zupełnie dobr e zrów
przo du i poPrzy forde wind zie masz t nach yla się do
Dlate go
wodę.
Woduje głębsze zanu rzen ie się dziob u w
czy też bryfo ka
dobr ze jest szko ty balon -foka i moty la,
ąc tym ża
alaj
pozw
(przy sztor mow aniu) lekk o popuścić,
one unosić
Będą
glom wydąć się i unieść nieco do góry.
ch jacht ach w tym
za sobą trochę dziób z wody . Na mały
samy m celu prze sadz amy załogę na rufę.

Baksztag.
W kurs ie baks ztag state k kręci się

podo bnie, jak
wiatr . Na jachPrzy forde wind zie i podo bnie zawr aca na
dodając żagli do
cie możemy to częściowo zrównoważyć,
zwykły, stawiając
przo du (zastąpiwszy balon -foki em, fok
Wszy stkie sztak sle i t. p.).
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Dziób statku nie będzie miał wtenczas dążności wysuwania się na wiatr. Odciążamy także przez to ster, którym nie potrzebujemy już tak hamować. Na większej fali,
która w baksztagu może mieć razem z wiatrem kierunek
ukośny, sterowanie jest jeszcze przykrzejsze, niż przy fordewindzie. Na jachcie z nawisami, prawie każdą falę
trzeba przyjąć dwoma poruszeniami steru. Możemy zmniejszyć kręcenie się, wypuszczając z rufy długą, grubą linę,
belkę o grubym prz(!kroju, wiaderko i t. p., wogóle lekko
przyhamowując rufę.

szym,
stkim

Dla rejowca baksztag, jest wiatrem najkorzystniejponieważ pozwala równomiernie pracować wszyżaglom.

W razie za silnych przechyłów (szkwały}, popuszczamy szkoty i odpadamy do fordewindu, (jeżeli sternik
siedzi na nawietrznej, powinien instynktownie przyciągnąć
rumpel do siebie}. Jeżeli kierunek fordewindu nie odpowiada nam (może być na nim np. przeszkoda}, możemy
przejść w bejdewind. Trzeba tylko wtenczas być bardzo
ostrożnym przy przechodzeniu pozycji bokiem do wiatru.
Pozycję tę przechodzimy z wypuszczonemi zupełnie, jak
Jo fordewindu, szkotami i dopiero potem, po stanięciu
w bejdewind, przyciągamy je.
Półwiatr.

Dopiero od półwiatru mamy możność dobrego rówstatku, jeżeli chodzi o jego dążności stawania
się nawietrznym, czy zawietrznym. Położenie w półwiatru
jest najniebezpieczniejsze dla statku, jeżeli chodzi o moż
liwości przewrócenia się. Przy fordewindzie obawy tej nie
mamy, bo statek nie przewróci się dookoła osi poprzecznej. Nachylić statek wzdłuż osi podłużnej jest stosunkowo
łatwo. Niewielkiego też potrzeba szkwału, żeby przewrónoważenia
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przechyłów,
cić bezkilową jolkę rzeczną. W razie silny ch

enia w półwiatru
możemy popuścić s2:koty lub z t~go położ
, jeszc ze ostrz ej
Przejść do bejde wind u (a gdy to niepo maga

u).
do wiatr u, aż żagle zupełnie wyjdą z wiatr

ciu na kurs fordew ind.
łódź wyprostowała by się także po przejś
przew rócen ia się. nie
od
ale przejścia tego, jako środka ratującego
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Używamy z następujących
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trzne (na jachta ch
nawie
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tania w takiej pozyc ji, jak na
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ta,
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szybk
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dzielnie, w półwiatru możemy łatwo sterować jachtem samemi szkotami grota.
Po zrównoważeniu jachtu, to znaczy po takiem przemieszczeniu żagli, ludzi czy balastu, że statek niema specjalnie silnych dążności nawietrznych lub zawietrznych,
czyli ster zajmuje mniej więcej położenie proste - puszczamy lub wyjmujemy ster, a wszystkie zejścia z kursu
(fala i t. p.) wyrównywamy szkotami (patrz rys. 63 zmiana c1smenia na żagiel przy różnem jego położeniu
i przesuwanie się środka ożaglowania jednego żagla).
Jeżeli dziób jachtu skoczy nam na wiatr, luzujemy
trochę szkot grota, jeżeli odpadnie od wiatru, szkot ten
trochę ściągniemy. Manewrując szkotami delikatnie, można
przy dobrej pogodzie sterować prawie tak dobrze, jak
sterem. Przy złej pogodzie, kiedy fala zbija dziób czy ruf~.
wyrównywanie tych zejść z kursu szkotami jest rzeczą trudniejszą.

Zmiana bowiem ciśnienia na ;iagiel przy niewielkich jego odchyleniach szkotami odbywa się stosunkowo wolno i, aby móc szybko
zawrócić statek zpowrotem na kurs przy ~ilniejszej fali, musimy szkoty
ściągać i luzować więcej. Takie wychylenia płaszczyzny żagla z pozycji
prawidłowej zmniejszą szybkość o wiele więcej, niż to uczynią siły
hamujące pióra sterowego przy kierowaniu sterem.
Dlatego na fali
ekonomiczniej dla szybkości statku jest używać steru.
nawietrzności

czy zawietrzności mów rozdziale II, (uzyskanie nawietrzności: ożaglowanie do tyłu, zanurzenie dziobem; uzyskanie zawietrzności: ożaglowanie do przodu, zanurzenie rufą).
Trzeba tu jeszcze tylko zaznaczyć, że zupełne wykluczenie lub bardzo małe użycie steru w biegu, chociaż
jest korzystne dla szybkości statku, (ster hamuje), nie
może być uskutecznione kosztem nieprawidłowego ustawienia żagla. Nie jest dobrze jeżeli np. doprowadzimy do
bardzo małego użycia steru ściągnięciem grota w bejcieO zmianach w

wiło

się

wyczerpująco
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grota do
wind, gdy mamy półwiatr, lub wypu szcze niem
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a
zdarz się,
dewin dzie, a nawe t baksz tagu. Z tego względu
pełnych
że statek w półwiatru idzie szybc iej, niż przy
wiatra ch.
Bejde wind.
zbliO ile wszys tkie poprz ednie kursy dowodziły, że
steruj emy
żamy się prostą drogą do celu i wobe c tego
wind, któWedług komp asu lub lądu, to przy kursie bejde
najbliż
jak
o
nam
i
chodz
rego używamy do lawiro wania ,
wiatru .
g
wedłu
sze trzym anie się wiatru , a zatem steruj emy
Na żaglowcach, aby sterni k rzeczywiście trzymał się bliW pełnym
sko wiatru , zakry wa mu się zupełnie komp as.
przez nago
nasze
punkt
bejde windz ie, gdy kieru nek na
kurwać
czeni a nie wyma ga lawiro wania , możemy stero
dzi {wiat r
sem, uważając tylko, czy nam wiatr nie zacho
dzi, jeżeli
zacho dzi, jeżeli staje się coraz ostrze jszy, odcho
Oznaką.
się).
sza
kąt między nim a dziob em statku zwięk
ie foka
że trzym amy się blisko wiatru , jest lekkie drgan
iony niePrzy przed nim liku. Jak wiem y. fok jest ustaw
więc od
j
prędze
grota,
od
67)
znacz nie pełniej {patrz rys.
wiatru ,
z
dzi
wycho
l
niego będzie wychodził z wiatru (żagie
zatem
gdy przes taje pracować - jest w łopocie). Jeżeli
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część

foka lekko wibruje, to grot jeszcze będzie
dobrze. To wibrowanie foka powinno być bardzo nieznaczne. Najlepiej, oczywiście, byłoby, żeby fok
wcale nie wibrował, ale wtenczas moglibyśmy, nie mając
dokładnego wskaźnika, za daleko odejść od wiatru. Przy
bardzo słabym wietrze, tego drgania foka możemy nie
zauważać. Wtenczas dobrze jest wziąć na chwilę ostrzej
na wiatr, aż fok wyraźnie zafaluje, i od tej pozycji sterować ćwierć rumba pełniej (w/g kompasu czy lądu). Co
jakiś czas. manewr ten powtarzamy, żeby sprawdzić, czy
wiatr nie odszedł.
przednia

pracował

Prawidłowe ustawienie żagla w ostry bejdewind na słu
pie omawiane jest dokładnie w końcowym ustępie rozdziału II. Ze względu na wspomniane tam teorje aerodynamiczne
o „zasysaniu" żagla, dla każdego poszczególnego jachtu
jest kwestją otwartą, czy prędzej będzie posuwał się peł
niejszym bejdewindem; czy ustawiając żagle właśnie w myśl
powyższych wskazań. Każdy właściciel jachtu powinien
poczynić ze swoim statkiem odpowiednie doświadczenia.

Ogólnie można powiedzieć, że za ostre trzymanie się
wiatru, gdy żagle częściowo łopoczą, w żadnym razie nie
opłaci się. Tak samo przy bejdewindzie na dużej fali lub
pod silnie zarefowanemi żaglami - zawsze lepiej iść peł
niej i z większą szybkością, niż ostro i z dużym dryfem.
W razie za silnych przechyłów, zachowujemy się jak
w

półwiatru.

Przy bejdewindzie, nacisk na żagle jest najmniejszy
(rys. 65), dlatego używamy go przy sztormowaniu (patrz:
sztormowanie).
W bejdewindzie
sterownym.

najłatwiej

jest

uczynić

jacht samo-
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Samosterowność.

Samosterownością statku nazyw amy jego dążność do
kąta
utrzym ywani a stałego kursu względem wiatru (stałego
między kierun kiem statku , a wiatru ).
Na statku zrównoważonym (bez nawietrzności czy

erowność,
zawietrzności} powinniśmy mieć właściwie samost

dzięki sile bezwładności. Ale obecność fali, koniec zna zmia-

na miejsc przez załogę, zmian y kierun ku i siły wiatru
czynte
na
u
wpływ
mając
Nie
ciągle zbijają statek z kursu.
mnie
niki, radzim y sobie inacze j. Staram y się tak wzaje
ułożyć wszys tkie czynn iki, mające wpływ na sterowność
zmustatku , by z chwilą zejścia z kursu, powstawały siły
wadopro
po
te
siły
by
i
nań
szające statek do powro tu
te
siły
Im
y.
znikał
dzeniu statku na kurs - samoc zynnie
przy
ają
są elasty czniej sze - to znacz y im prędzej wzrast
schod zeniu statku z kursu - tern przy gorszy ch warun
radę.
a
dawał
sobie
będzie
kach nasza samosterowność
Przy całej wygod zie, jaką samosterowność przeds tam
wia dla załogi, nie może ona być uzysk ana koszte
samoszybkości statku . A zatem przy doszu kiwan iu się
e nie
żaglow
zyzny
płaszc
:
czenia
sterowności mamy ograni
o
ejszeg
zystni
najkor
mogą być za dużo wychy lone ze swego
pow
Położenia i pióro sterow e nie może być ustaw iane
samozycji zbyt silnie hamującej (najko rzystn iejsza jest
żagli
nia
położe
ą
zmian
czną
sterowność uzysk ana niezna
7. zupełnym wyklu czenie m działania steru}.
kursie
Najłatwiej uczynić statek samos terow nym na
przy
bejdew ind. Ustaw iamy sobie żagle w ten sposób , by
trzzawie
zynnie
samoc
się
stawał
skręceniu statku na wiatr
·
Z
·
m1anę
.
trznym
ny rn, a po skręceniu za wiatre m - nawie
samoc zynnawietrzności czy zawietrzności uzysk uje się tu
samonem przesunięciem środka ożaglowania. Jak takie
86.
rys.
uje
pokaz
ce,
prakty
w
da
czynn e przesu wanie wyglą
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Na rysunku tym przedstawiony jest jol o 4-ch żaglach (kliwer, fok, grot i bezan), płynący kursem bejdewind. Kliwer jest tam ustawiony nieco ostrzej do wiatru, niż wymagałaby tego jego pozycja prawidłowa (po dwusiecznej),
a zato bezan nieco pełniej. Statek, o ile przedtem był
zrównoważony, stanie się teraz zawietrzny. Równoważymy
znowu tę jego zawietrzność sterem lub, jeszcze lepiej,
resztą żagli (wybierając nr trochę szkot grota i popuszczaJąc nieco szkot foka).

Rys. 86.

Statek idzie kursem bejdewind, czyli jego żagle leżą
bardzo zbliżonej do płaszczyzny wiatru.
Szczególniej prawie przy samym wietrze leży bezan. Jeżeli więc jakaś siła zepchnie, chociażby nieznacznie, statek
na wiatr, to bezan pierwszy wyjdzie z wiatru. Wytwarza
się sytuacja, jakbyśmy wcale bezanu nie mieli, a więc
środek ożaglowania przesunie się znacznie do przodu
i statek stanie się zawietrznym, odrzucając dziób od wiatru tak długo, aż dojdzie do położenia równowagi.
Jeżeli zaś dziób statku odpadnie od wiatru, to bezan
zacznie pracownć silniej, niż powinien w położeniu równowagi (to samo grot), przez co nacisk na żagle przeniesie się do tyłu i statek zpowrotem wróci na wiatr.
w

płaszczyźnie
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ie traci my
Przy takie j samosterowności, teore tyczn
ustaw ieniu
w
yleń
odch
du
trochę na szybkości z powo
y hamują
mam
nie
żagli od pozy cji prawidłowej, ale zato
u
wiatr lepie j od
cego działania steru i state k trzym a się
w rezul tacie wynajba rdzie j uważnego stern ika, na czem
gryw amy więcej.
samo stero wCała trudność w zmus zeniu statk u do
Z początku,
i,
owag
ności, to wyna lezie nie położenia równ
regulując położenie
oczywiście, posiłkujemy się stere m,
jsze i rówżagli tak, by ruch y rump lem były coraz mnie
w końcu
aż
,
burty
wie
nomi ernie rozkładały się na obyd
będziemy mogl i wyłączyć ster zupełnie.
my otrzy Teor etycz nie, podobną sytuację moglibyś
n „sam obeza
ić
mać i przy półwietrze. Tylk o, aby uczyn
wiatr ,
na
statk u
zwija lnym " przy najm niejs zym zejściu
zbliżonej do pła
trzeb a byłoby ustawić go w płaszczyźnie
statk u. W poło
do
em
szczy zny wiatr u, czyli praw ie boki
bard zo mało;
by
norm alnem , beza n pracował

żeniu więc

ąć jakiś ża

zwin
aby state k zrównoważyć, trzeb a byłoby
yśmy znac znie
ylib
ejsz
zmni
ób,
giel z przo du. W ten spos
tacie dałoby
rezul
w
co
Płaszczyznę pracujących żagli,
Większą stratę szybkości, niż użycie steru .
samo stero wNa slupi e dalek o trudn iej doszukać się
ności. Dopo maga my sobie tutaj stere m.
tałą
Środek ożaglowania przen osim y do tyłu, a pozos
zawietrzną,
st
ąd nawietrzność równoważymy stere m (ster na
ka oża
środ
cia
uni~
rurnp el na nawietrzną). Wob ec przes
wzro st
u,
od wiatr
~low ania do tyłu, w razie odpa dani a
szanie nawi etrzJego ciśnienia będzie powodował zwięk
k wróc i na kurs
ności, która poko na działanie steru i state
lić statk owi
pozwo
nie
(S t er jest odch ylon y tylko tyle, żeby
u, nie jest
wiatr
\\•yjść z wiatr u; w razie odpadnięcia od
grota ).
w stani e pokonać zarzucającego działania
9
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Jeżeli teraz statek skoczy na wiatr, to grot wychodzi z wiatru, a ponieważ statek nie straci tak odrazu
swej szybkości, więc działanie steru przeważy i statek
odpadnie zpowrotem na kurs. Czasem, przy dobrej pogodzie, może się udać i samosterowność bez steru. Muszą być
wtenczas zachowane dwa warunki: 1) statek musi mieć mniej
żagli z przodu, żeby w razie skręcenia statku za wiatrem
ciśnienie na grot wzrastało więcej, niż ciśnienie na przednie żagle, i statek mógł stawać się nawietrznym, 2) jednocześnie grot w położeniu na kursie nie powienien pracować całkowiciei powinien być ustawiony pełniej od przednich żagli, żeby nie powodował stałej nawietrzności i żeby
w razie skręcenia statku na wiatr prędzej wychodził z wiatru
i przednie żagle miały siłę odrzucić statek na kurs.

W pierwszym wypadku (przy samosterowności ze sterem). przysteru na burtę stale hamuje szybkość statku.
W dru~im wypadku szybkość przeważnie będzie tak samo mniejsza. bo większa część pracy żagla Pbraca się na utrzymywanie statku
na kursie.
wiązanie

Hamowanie.
Często

chcielibyśmy

w biegu zmniejszyć szybkość
inne poło
żenie żagla, niż po dwusiecznej kąta między wiatrem
i statkiem da zmniejszenie szybkości, jednocześnie zwię
kszając, lub zmniejszając dryf. Poza tern możemy zmniejszyć szybkość wystawiając część żagli na wiatr, przez co
powodujemy działanie ich wstecz. Rozpatrzmy wszystkie
sposoby zmniejszania szybkości przy różnych kursach oddzielnie (rys. 87).
Przy kursie fordewind, bieg będzie się zmniejszał
w miarę przyciągania szkotów żagli. Maksymalne zmniejszenie będziemy mieli wtedy, gdy wszystkie żagle ścią
gniemy do środka (rys. 87 a).
statku.

Łatwo

to

zrobić,

pamiętając, że każde
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Rys. 87.

. Najniewdzięczniejszy do hamowania jest baksztag (b).
u_ta1 nawet przy ściągnięciu bomu do środka, grot bę
dzie częściowo pracował. Aby fok nie pracował, można
wybrać z nawietrznej; natomiast wypchnąć w tym celu
orn grota, można tylko na mniejszych jednostkach.
T

to
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Począwszy już od półwiatru, możemy użyć do pomocy hamującą siłę foka wyniesionego na wiatr (dJ. Maximum siły hamującej na tym kursie wykaże on przy postawieniu o 45° do wiatru. Ponieważ jednocześnie po rozkładzie siły wiatru powstanie siła odrzucająca dziób na
zawietrzną (porównaj rys. 78), dobrze jest przeciwdziałać
temu sterem, którym hamujemy jeszcze więcej. Grotem
regulujemy szybkość statku. Jeżeli siła odrzucająca foka
okaże się zbyt duża, możemy go przenieść do środka, lub
grot przyciągnąć do położenia w bejdewind (d, linja przerywana). Da on wtenczas szybkość tak samo mniejszą, a jednocześnie nie pozwoli dziobowi odpadać od wiatru (powstanie
większy dryf). Można tak samo, będąc w półwiatru. wypuścić
wiatr z żagli (c), tylko, że fok w łopocie będzie się nam trzepotał i może się podrzeć, a grot z powodu want, nie wypuści z siebie wiatru całkowicie i przyhamowanie może
być za małe.

Wreszcie hamowanie w bejdewind, które może przejść
w zupełne zatrzymanie statku. Szybkość będzie się zmniejszać w miarę wypuszczania wiatru z żagli. Do położenia
I nie powinniśmy doprowadzać, bo statek stanie, a żagle
będą się silnie trzepotać. Jeżeli chcemy się-zatrzymać w sposób, który nie szkodzi żaglom i pozwala wyjść potem
w każdej chwili ze stanu spoczynku - powinniśmy postą
pić, jak na rys. e.
Grot mamy popuszczony do półwiatru lub nawet dalej, fok wyniesiony na nawietrzną, ster na nawietrznej .
Taka sytuacja zwie się stanięciem w dryl. Fok wynosimy
jak najwięcej na wiatr. W pozycji jak pod e na rys. 87
i jak pod a na rys. 88, jacht będzie się cofał, zakręcając
rufą na wiatr, aż dojdzie do pozycji b (rys. 88). W tej
pozycji. działanie grota przeważa i jacht znowu rusza naprzód.
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a jego będzie
Ponieważ jednocześnie dryf uje, drog
Jeżeli fok jest
ana.
:yglądala, jak pok azuj e Jinja kres kow
stan ie przezwyciężyć
.ardzo mały, to czas ami nie jest w
i praw ie do ło
siły grot a, choćbyśmy ten osta tni wypuścil
dryf, a będzie się niePotu. Stat ek nie stan ie wte ncza s w
się zatrzymać, musieliznac znie posuwał nap rzód . Żeby
stat ku w dryf.
byśmy grot zarefować. Przy staw iani u ma
jesz cze szyb ·
stat ek
trze ba uważać na ster , bo gdy
z sztag.
kość, to możemy niechcący zrobić zwr ot prze
emy zrobić
moż
e
stał
Chcąc zmniejszyć szybkość na
e wyr zuca szci
wre
lub
~o. refując lub zwijając część żagli
Jąc z rufy dryfkotwę {rys. 89}.
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Rys. 89.
Dryfkotwa jest to płócienny worek w kształcie stożka. Podstawa
zaopatrzon a jest w obręcz. wierzchołek posiada niewielki otwór.
Dryfkotwa pracuje jak na rys. 82. Woda. wpływając w obręcz, może
wydostawać się z worka tylko przez ten niewielki otwór u wierzchołk
a.
Dzięki temu. taka dryfkotwa działa silnie hamująco. Siła
hamująca
dryfkotwy zależy od jej wielkości.
stożka

Mając

dobrze zrobioną dryfkotwę, możemy JeJ uży
jak hamulca w samocho dzie. Ciągnąc bowiem za
linkę przywiązaną do jej wąskiego końca, wypuszc zamy
z niej wodę; wtencza s będzie stawiać opór bardzo mały
(rys. 89 b). W położeniu, jak pod a, będzie hamować.
Należy unikać hamowa nia dryfkotwą przy pracujących
wać,

żaglach.

Na małym
wypychając grot
płyniemy pełnym

jachcie, możemy szybko zatrzymać się
na wiatr (oczywiście z wyjątkiem, kiedy
kursem).
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Manewry w pływaniu.

Zwrot przez sztag.
Zmieniając kurs statk u na inny, przy któr
ym wiat r
będzie wiał w drugą burtę statk u, zmie niam
y hals. Zmia na

halsu , czyli nads tawi enie wiat rowi doty
chcz asow ej zawiet rzne j burt y statk u, może się odby
ć albo przy prze jściu linji wiat ru dzio bem , albo rufą.
W pierw szym wypadk u, będzie to zwrot przez sztag,
w drug im - zwrot
przez rufę albo zwrot fordewind.
Jak wygląda przy lawi rowa niu zmia na
halsó w temi
zwro tami . poka zuje rys. 90.
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PRZEZ RUFE,
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Jak widzimy, przy lawirowaniu zwrot przez sztag
jest wygodniejszy, bo nie tracimy przy nim nic ze swego,
z takim trudem zdobywanego, wysunięcia się na wiatr.
Ale też zwrot przez sztag niezawsze się udaje, bowiem
stając dziobem do wiatru, statek traci szybkość, a tern
samem przestaje się słuchać steru.
Cały

manewr zwrotu przez sztag dzielimy na dwie
części. Pierwsza część to czynności wykonywane od
początku zwrotu do momentu, gdy statek stanie „do ło
potu"; druga część - po tym momencie (rys. 91).
W pierwszej części, zadaniem naszem jest doprowadzenie statku do pozycji dziobem do wiatru i, co najważniejsze, co decyduje o powodzeniu całego zwrotu nadanie mu takiej inercji przy zawracaniu dziobem na
wiatr, by, pomimo wielkiej nieraz fali, przeskoczył dziobem linję wiatru. W drugiej części, zadaniem naszem bę
dzie ułatwienie statkowi odpadnięcia dziobem od linj 1
wiatru na drugi hals.
Aby statek możliwie jak najdłużej słuchał się steru,
staramy się przed zwrotem nabrać dobrej szybkości i zawracając na wiatr wystrzegamy się gwałtownego skręcania
sterem, by nie hamował biegu.
Podczas skręcania statku na wiatr w pierwszej czę
ści zwrotu, pomagamy mu. czyniąc go możliwie jak najwięcej nawietrznym. \Y./ drugiej części, przy odpadaniu
dziobem od wiatru, staramy się uczynić go jak najwięcej
zawietrznym.
Przypominając

sobie, co mówiliśmy o nawietrzności
i zawietrzności w rozdziale II, zwrot przez sztag na szalupie, ciężko zawracającej, zrobimy w następujący sposób.
Przypuśćmy,

że szalupa idzie kursem bejdewind lewego halsu (rys. 91 a). Przed rozpoczęciem zwrotu, na-
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dajemy jej większą szybkość, odpadając nieco od wiatru
i popuszczając trochę szkotów. Na większej fali, odpadniemy od wiatru więcej. Rozpoczynamy zwrot jednoczesnem ściągnięciem szkotów grota aż do płaszczyzny środ
kowej statku, zupełnem zluzowaniem szkotów foka aż do
łopotu i przerzuceniem wszystkich ludzi możliwie jak najdalej na dziób (b). Szalupa, mając środek ożaglowania
przesunięty do tyłu i zanurzony dziób, rzuci się na wiatr.
Pomagamy jej w tern sterem, z początku kładąc go nieznacznie, potem coraz więcej na nawietrzną. W chwili,
gdy szalupa dochodzi do linji wiatru i straci już znaczną
część szybkości, odchylamy ster do 45° od linji kilu statku,
ale nigdy więcej (c; patrz teorja steru). Jak tylko szalupa
przejdzie choć o stopień poza linję wiatru, ale nigdy
wcześniej, przerzucamy wszystkich ludzi na rufę, luzujemy
szkot grota, żeby mógł sobie łopotać w linji wiatru, nie
trzymając rufy w jej dążności pójścia na wiatr, i dajemy
fok do środka (d). Fok, będąc pośrodku, nie działa hamująco na bieg statku (patrz rys. 78 d}, a będzie odrzucał dziób od wiatru. Przerzuceniem ludzi na rufę i przeniesieniem środka ożaglowania do przodu, uczyniliśmy
szalupę zawietrzną. Gdy szalupa, odpadając od wiatru,
zbliży się do linji bejdewindu drugiego halsu (położenie e),
kładziemy fok na drugi hals i gdy dobrze złapie wiatr
z prawej strony, ściągamy szkot grota (f}. Przy wybieraniu
szkotów foka na nowy hals, musimy uważać, żeby tego
nie zrobić za wcześnie (d 1). Za wcześnie wybrany szkot
foka z drugiej burty może zatrzymać statek (pamiętajmy,
że jego szybkość jest w tern położeniu znikoma) i odrzucić dziób na stary hals.
Ciężkie szalupy już na średniej fali w chwili dojścia
do wiatru tracą zupełnie szybkość. Pomimo to zwrot może
się udać, ale już z biegiem wstecznym. Druga część zwrotu
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będzie wtenczas wyglądała w ten sposób (rys. 92). W chwili

stracenia przez statek szybkości. gdy stoi on dziobem do
wiatru, przerzuca my, jak poprzedni o, ludzi na rufę, fok
dajemy na ten sam hals, co przedtem i ster przekładamy
w przeciwną stronę (rys. 92 d). Statek się zachowa, jak
przy odejściu od hoi ( patrz rvs. 771.

Rys. 92.

Jachty robią zwrot przez sztag o wiele łatwiej. Rs·
ią go nawet tak łatwo, że trzeba specjalnie się do teg•>
przyczynić, żeby zwrot na jachcie nie wyszedł. Dzięki
s~ej szybkości, robią go przy pomocy tylko steru i oddJ.·
nia w odpowied nim czasie szkotów foka. O żadnym prze-

b·
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sadzaniu ludzi niema mowy. Na jachcie można się pokusić
o robienie zwrotów bez steru. Zwrot bez steru wyjdzie
w dobrych warunkach i na ciężkiej szalupie, ale przeważ
nie z biegiem wstecznym.
Z pierwszej części zwrotu przez sztag korzysta się
w formie t. zw. półzwrotu Irys. 93).

KIERUNE!<.:

iv!A TRU

Rys. 93.
Jeżeli idąc yv ostry bejdewind widzimy, że danym
halsem nie miniemy jakiegoś wystającego przedmiotu (koniec mola, statek na kotwicy i t. p.), ostrzej wziąć nie
można, bo zacznie nas dryfować i tern bardziej nie przejdziemy, a kurs nasz prowadzi prawie na sam koniec
przeszkody ; możemy ją ominąć wspomniany m półzwro
tem. Podchodząc pod samą przeszkodę, bierzemy na wiatr,
jak do zwrotu, tylko potem, zaraz po wyminięciu jej,
kładziemy się na stary hals i idziemy dalej tym samym
kursem. \X' chwili wracania na stary hals, musimy mieć
jeszcze znaczną szybkość, dlatego nie należy omijać przeszkody wystającej więcej, niż na długość naszego jachtu,
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go
od przecięcia ze st.irym kursem i nie posiadając dobre
rozpędu w chwili podch odzen ia pod przeszkodę.
Zwrot przez rufę.

Zwrot przez rufę przy· pomoc y steru, w przeciwień
Bostwie do zwrotu przez sztag, zawsz e się musi udać.
a nawiem obracając się tyłem do wiatru , nie tracim y
lecoraz
się
a
zaczyn
statek
bieram y szybkości, przez co
piej słuchać steru.
Zwrot przez rufę podzie lmy sobie tak samo na dwie
ustaw ieczęści. Pierw sza część, to czynności do mome ntu
mome ntym
po
druga
,
nia się statku tyłem do wiatru
nabier a
,
wiatru
od
a
cie. W pierws zej części, statek odpad
any
wykon
coraz większej szybkości i cały zwrot może być
się
samym sterem . Ponieważ jednak takie spuszc zenie
nas
dla
jest
nie
wania
lawiro
z wiatre m w wypad ku np.
stakorzys tne, przeto staram y się promień krążenia, jakie
najjak
tek w czasie tego zwrot u wykon uje, możliwie
powięcej zmniejszyć. W tym celu, w pierws zej części
trzzawie
go
c
czynią
,
wiatru
magam y statko wi odpaść od
ł
nym, a w drugie j staram y się. by jak najprędzej poszed
y
ową-t
na wiatr, czyniąc go nawie trznym . Pozycję środk
łem do wiatru , podcz as której właśnie statek marnu je
lawiro waniu
naszą pracę wydos tawan ia się na wiatr (przy

bejdew indem ). staram y się jak najwięcej skrócić.
Według tych wymagań. zwrot przez rufę na slupie
1
wyglądałby w następujący sposób (rys. 94 •
Przypuśćmy, że płyniemy tak samo, jak i w pierwszym wypad ku, w bejdew ind leweg o halsu.
W pierws zej części zwrotu , ludzi przesa dzamy na rufę,
st er kładziemy odrazu w prawo na burtę (45n). fok dajem y
do środka i luzuje my szkot grota (a). Przez to przesu
ego
boczn
wamy środek ożaglowania do przodu , środek
0 0 ru do tyłu, co wraz z działaniem steru powod uje szybP
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Rys. 94.

kie odpadanie statku od wiatru (b). Gdy odpadnie do baksztagu, grot wypełni się wiatrem i będzie w zasadzie
przeszkadzał w odpadaniu, dzięki jednak wzrostowi szybkości, wystarcza działanie steru {c), Od tego momentu staramy się jak najszybciej ściągnąć grot, żeby w położeniu
d był on już w środku. Jak tylko staniemy tyłem do wiatru, przesuwamy ludzi na dziób {e). Lekka rufa z grotem
pośrodku szybko odskoczy od wiatru. Pomagamy jej w tern,
luzując szkot foka (/). Podchodząc do linji bejdewindu,
ustawiamy żagle w położenie właściwe {g).
Tak wyglądałby zwrot uwarunkowany wymaganiem,
żeby .promień krążenia zmniejszyć do minimum. Ale tak
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kilow ym przy słabym
zwro t można zrobić tylko na jach cie
wiet rze.
z pozy cji e do I
Ze względu na to, że przy prze1scrn
e silne przechyły
zosta wien ie grot a w środku pow oduj
zowy ch, drug a
miec
jach tów i naw et prze wrac anie jolek
95).
(rys.
inac zej
część zwro tu w prak tyce wygląda
drug iej stron y,
Jak tylko tylny lik grot a złapie wiat r z
szarpań popu szcz aruch em płynnym, bez zatrzymywań i
my szko ty grot a.

{I CZĘ.ŚĆ
Rys. 95.

żeby już w poStar amy się to zrobić jak najsz ybci ej,
l był możliwie jak
zycji boki em do wiat ru (rys. 95 f) żagie
ymy go wypuścić,
zdąż
ej
najwięcej wyp uszc zony . Im więc
na to trochę wię
tern mnie j nas wiat r nach yli. Żeby mieć
środka. Zarzucająca
cej czas u, ster z burt y kładziemy do
ia.
siła grot a i tak wyst arcz y do zawr ócen
ście z pozy cji
Ze względu właśnie na to nagłe przej
zas które go nadtyłem do pozy cji boki em do wiat ru, podc
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weręża się

olinowanie (pękają nieraz wanty) nabiera się
a na małych jolkach nawet przewraca się zwrotu przez rufę należy w miarę możności unikać.
burtą wodę,
Jeżeli

jesteśmy

pewni rumpla i płaszczyzna pióra
duża do przeciwstawienia
się zarzucającej siłę grota, a na sterze siedzi człowiek
silny - zwrot przez rufę nie jest niebezpieczny nawet
w czasie silnego wiatru. Trzeba tylko zwrócić wtenczas
specjalną uwagę na drugą część zwrotu (rys. 96). Podprowadziwszy jacht do pozycji tyłem do wiatru, staramy się,
by po złapaniu tylnym likiem grota wiatru z drugiej strony, nie dać statkowi wyjść z tej pozycji. póki nie wypuścimy szkotów grota do fordewindu (rys. 96 c). W tym
celu, o ile mamy ludzi na rufie, wcale ich nie przerzucamy na dziób, fok wybieramy z lewa, a sterem energicznie parujemy zarzucającą działalność grota (a, b i c) Gdy
grot wypuścimy aż do fordewindu, to możemy śmiało zawracać. W pozycji bokiem do wiatru (dJ grot będzie już
stawiał minimalny opór wiatrowi. Na jolkach zawsze jest
lepiej stosować ten ostatni sposób robienia zwrotu (zawracać dopiero wtedy, gdy grót wypuszczony do fordewindu). Przy lawirowaniu, coprawda, zsunęlibyśmy się
zbytnio pod wiatr, ale też przy lawirowaniu zwrotu przez
rufę na jachtach - które wszystkie dobrze robią zwrot
przez sztag - nie używa się. Zwrotu przez rufę używa się
tylko w ostateczności, a wtenczas zawsze lepiej jest nadłożyć trochę drogi. niż przewrócić się, lub mieć awarję
w olinowaniu,
sterowego jest

wystarczająco

W praktyce, o przerzucaniu ludzi i dawaniu (oka do
a potem luzowaniu jego szkotów - niema mowy.
Zwrot ze sterem i bez tego wyjdzie, a na nieznaczne
zwiększenie promienia krążenia nikt nie zwraca uwagi.
Większe znaczenie dla powiększenia krążenia ma przyśrodka,
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Rys. 96.

lr2.ymująca działalność grota, dlatego w pierwszej części
~Wrotu, podczas odpadania od wiatru, szkoty grota warto
~~puszczać. Następnie trzeba położyć nacisk na szybkie
~ciągnięcie w odpowiednim czasie grota do środka (od po10

146

zycji c do d na rys. 94). Póki nie mamy grota w środku,
nie należy w żadnym razie przechodzić na drugi hals.
Jeżeli nie zdążyło się przyciągnąć szkotów grota, to sternik powinien z wpuszczeniem wiatru w drugą burtę poczekać, aż zostanie to wykonane. W ogóle, ze względu n ,
grożące przy zwrocie fordewind niebupieczeństwo, sternik powinien cały czas zdawać sobie sprawę, jak statek
stoi względem wiatru. Wobec wielkiej szybkości statku,
przy jakiej zwrot ten odbywa się i wobec konieczności
uważania, czy nie stoi nam co na przeszkodzie (zwrot
zajmuje dużo miejsca), nie jest to tak łatwe, jak z pozoru
wygląda. Jeżeli dodamy do tego jeszcze manewrowanie
sterem (które w razie silnego wiatru wymaga nawet siły
fizycznej), to zgodzimy się, że ściąganiem szkotów w czasie zwrotu fordewind powinien zająć się ktoś inny. Zwyczaju przysiadania rumpla od początku zwrotu nie należy
tolerować, bo za nim go sobie sternik w razie potrzeby
z pod kolana wygrzebie - już możemy leżeć (sternicy zakładają sobie rumpel pod kolano, aby mieć wolne ręce
przy ściąganiu szkota).
Zwrot przez rufę bez pomocy steru jest znacznie
trudniejszy, niż przez sztag, i odwrotnie, niż tamten, łat
wiejszy do wykonania na cięższej szalupie, niż na jachcie
kilowym z nawisami. Łatwość okręcania się na swoim kilu,
jak na osi, która była pomocna przy zwrocie przez sztag,
tutaj jest przeszkodą.
Przy zwrocie przez rufę bez steru, musimy wykonać
wszystkie czynności jak na rys. 97.
Aby zmusić statek do odpadnięcia od wiatru, grupujemy ludzi na rufie, wypuszczamy z grota wiatr, a fok
dajemy do środka (a). Statek z łatwością zajmie położe
nie b. Na małym kecie, nieposiadającym want, statek
w dalszym ciągu będzie odpadał od wiatru, ponieważ grot

<
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Rys. 97.

Przy zwr opołoże
(od
entu
mom
cie ze ster em, począwszy od tego
my to
byś
Gdy
ka.
nia c) ściągaliśmy grot do środ
y ster u, to pod
Uczynili tera z, gdy nie posi adam
skoczyłby zpow rote m
Wpływem ściąganego grot a stat ek
i, począwszy od poło
na wia tr (d). Na szal upie z wan tam
wypuścić go więcej
żenia grot a jak pod c, nie możemy
rufę i począwszy od
do przo du. Gro t będzie nam trzymał
ej odpadał od wia tru.
tego położenia stat ek nie będzie więc
ęta koralikami,
Jeżeli pięta bom u nie jest zbyt silnie zapi
nosi my go możliwie jak
to pod nosi my bom do góry i prze
e i e'). Powinniśmy
najbliżej mas ztu na drugą stronę (rys.
żeby szal upa jak najto zrobić możliwie jak najs zybc iej,
czas u.a się grotem,
mniej zawróciła na wiat r. Tylk o wten
burtę, złapać wia tr z tyłu.
Po prze rzuc eniu go na drugą
em jego szkota. przeGdy już grot złapie wiat r, ściągani
mając rufy.
rnoże przejść do przo du, nie trzy
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sadzeniem ludzi na dziób i spuszczeniem lub zluzowaniem
foka - dokonamy reszty (I, g, h). Do takiego manewru
~nadają się lepiej szalupy o pełnych kształtach. W czasie
przerzucania bomu, te pełne kształty nie pozwolą tak
szybko zawrócić na wiatr. Bomu gr0ta nie można tak zupełnie blisko masztu przerzucić. I dlatego na jachcie z nawisami w czasie takiego przenoszenia jacht pójdzie zpowrotem na wiatr tak dużo, że już zwykle nie udaje się
złapać wiatru tylną stroną żagla.
Na jachtach z ruchomemi baksztagami trzeba podczas zwrotów pamiętać o nich. W chwili przejścia na drugi
hals luzujemy baksztag zawietrzny, a wybieramy nawietrzny. Wybranie nawietrznego baksztagu jest szczególniej
ważne przy zwrocie przez rufę. Zaraz po przejściu linji
wiatru, maszt jest narażany właśnie na ciśnienie w kierunku, przy którym baksztag najwięcej pracuje. Nie wybrawszy w porę stenbaksztagu (baksztagu stengi), przy
silnym wietrze możemy stracić stengę.
Na statkach o większej ilości żagli, zwroty wykonywa się podobnie. Trzeba pamiętać, że przy zwrocie przez
sztag w pierwszej części czynimy statek nawietrznym,
w drugiej zawietrznym, a przy zwrocie przez rufę - odwrotnie. Poza tern, że przy zwrocie przez sztag musimy
starać się z początku o jak największą szybkość i nie hamować jej gwałtownie sterem, a przy zwrocie przez rufę pamiętać o ściągnięciu w porę szkotów i o niebezpieczeń
stwie przechyłu po przejściu linji wiatru.
Zwrot przez sztag powinniśmy robić zawsze w takiej
od niebezpieczeilstwa, żeby w razie nieudania
się go, mieć czas i miejsce do wykonania zwrotu przez
rufę (w punkcie A. nie B, lub C, rys. 98 a):
Jeżelibyśmy byli zmuszeni zapędzić się do punktu
C, to trzeba mieć przygotowaną kotwicę. W razie nieudaodległości
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Rys. 98.

nia się zwrotu przez sztag, w momencie, gdy wyrazme

widać, że zwrot się nie uda i statek wróci na stary hals rzucamy kotwicę. A potem możemy próbować zdjąć się
z kotwicy na odpowiedni hals.

Jeżeli chodzi nam o wykonanie zwrotu przez sztag

za wszelką cenę, a pomimo wszystkich usiłowań zwrot
ten nie wychodzi. dobrze mieć zawczasu przygotowane

\~iosła (na większych jachtach są one bardzo duże i dłu
któremi
(rys 98 b).

gie).

dopomagamy

sobie

w zarzuceniu

rufy

Holowanie.

Często przy wyjściach, czy wejściach do portu, z powodu ograniczonego miejsca do lawirowania, lub w wą-
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skich krętych przejściach, przy niepomyślnym wietrze trzeba brać holownik. Podczas holowania, żagle musimy
mieć spuszczone, dlatego jeszcze przed przyjęciem holu
zabieramy się do ich redukowania. Zostawiamy tylko tyle
żagli, by przy ich pomocy móc jachtem sterować, a po
przyjęciu holu uprzątamy i tę resztę. Holownik w czasie
podawania holu powinien płynąć nieco przed jachtem
z taką samą szybkością. Hol przywiązujemy do masztu,
(oczywiście w jego najniższej części). W półkluzy (urzą
dzenia na burcie do zakładania lin) nie należy go zakła
dać, ponieważ nie wytrzymują one zwykle tych naprężeń.
Jeżeli holownik wyprowadził nas z portu, to powinien
popłynąć kursem wprost przeciw wiatrowi (bardzo wolno),
żeby umożliwić nam postawienie żagli. Po postawieniu
żagli, odprowadza nasz dziób na żądany hals, poczem puszczamy hol. Najprzykrzejszą jest sytuacja, gdy holownik
ma nas zaholować do portu i tam przycumować. Holowniki, przyzwyczajone do pracy z parowcami, które mogą
zatrzymać się same swemi maszynami, nadadzą nam zwykle za dużą szybkość w chwili puszczenia holu. Dlatego
lepiej jest samemu uważać na szybkość jachtu i w odpowiedniej chwili puścić hol. Lepiej jest to zrobić za wcześnie, niż za późno. Znajdujący się w pobliżu holownik
zawsze będzie miał czas doholować nas brakujący kawałek. a za późne puszczenie holu może się skończyć awarją
bukszprytu i t. p.
Na wszelki wypadek dobrze jest wlec za sobą dryf(rys. 89 b), którą w każdej chwili możemy zmusić
do pracy (rys. 89 a). Niedogodności tych niema sposób
holowania burtą przy burcie holownika, ale holowanie
takie, pomimo największych starań, tak zabrudzi burtę
jachtu, że lepiej tego sposobu nie używać. Ponadto jest
on możli_wy tylko na spokojnej wodzie, a inaczej pognieciemy sobie burtę.
kotwę
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trzeba dobrze uważać na
jego zakręty i zakręcać nie jednocześnie z nim a nieco
Później, mniej więcej w tern samem miejscu na wodzie,
na którem zakręcił holownik. Wadliwe zachowanie się
holowanego w czasie zakrętów bywało przyczyną przewrócenia się holownika lub holowanego (w zależności od
tego, który był mniejszy). Jeżeli holownik zmniejszy bieg,
odprowadza my dziób jachtu na stronę. Gdy holownik zupełnie stanie, musimy odejść w bok i hol puścić, inaczej
rozpędem wjedziemy na niego.
Sterując za holownikiem ,

HOL OWANIE

N/EPRA lv'I Dl OWE

Rys. 99.

Jeżeli ma być holowane kilka jachtów jednocześnie,
należy to zrobić w następujący sposób. Holownik wypuszcza długą linę (manilę) z uwiązanym na końcu pływa

Idem (bujrepem). Do tej liny w pewnych odstępach przyczepiają się jachty (rys. 99 a). wiążąc hole za maszty.
W biegu każdy jacht może odprowadzić się sterem od
liny, nie dotykając się do niej zupełnie w czasie holowania. Przy takiem holowaniu, jachty nic przeszkadzają sobie wzajemnie. Każdy może kiedy chce puścić się liny,
lub przyczepić się do niej. Dogodności tej nie posiada
holowanie gęsiego (rys. 99 b). Wyjście jakiegoś jachtu
2 kolejki wymaga zatrzymania się całej karawany. W ra-
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zie zmnteJszenia szybkości lub nagłego zatrzymania się
przez holownik, jachty najeżdżają na siebie. To samo ma
miejsce w razie przerwania się któregokolwiek holu z jachtami znajdującemi się poza przerwą. \V obydwóch wypadkach nie obejdzie się bez uszkodze11. Poza tern kadłuby małych jachtów, znajdujących się w początku ogona,
wpobliżu holownika, ciężko pracują i niszczą się ponieważ nie są obliczone na takie naprężenia, jakie w tym
wypadku muszą wytrzymywać. Na rufie jachtów niema
odpowiednich urządzeń do zaczepienia holów, a wszystkie
żabki (knagi) i pachołki wyrywają się.
Przy dłuższem holowaniu możemy zmniejszyć naprę
żenie holu niosąc żagle. Trzeba tylko zobowiązać wtenczas holownik, żeby nie urządzał zmiany halsów bez porozumienia się (szczególniej, żeby nie urządzał nagłego
zwrotu przez rufę). Czasami żaglowiec musi wziąć na siebie
rolę holownika. Trzeba wtenczas podchodzić do przedmiotu
holowanego jak najwolniej w kierunku, w którym jest on
ustawiony (patrz hamowanie żaglami). Ale nigdy nie przyjmujemy holu, gdy zupełnie stracimy szybkość. Lepiej wtenczas rzucić hol, nabrać szybkości i podchodzić drugi raz.
Inaczej może nas zdryfować na holowanego. Hol niech lepiej podaje holowany. I holownik i holowany powinny
mieć hole zamocowane tak, żeby je można było w każ
dej chwili puścić.
Trzeba pamiętać, że w czasie holowania żaglowcem,
jego osprzęt pracuje o wiele silniej. Dlatego nie trzeba
holować ciężkich przedmiotów przy silniejszym wietrze.
Hole cięższych jednostek mocujemy nie za rufę, a w 2/:1
długości statku. Inaczej statek, mając za mocno przytrzymaną rufę, nie będzie się wcale słuchał steru. Holowany
statek może nam ułatwić zwrot przez sztag. Mając jeszcze
rozpęd, gdy my go już stracimy, stając dziobem do wiatru,
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, na1ezy
nam zarzucić rufę (rys. 100). Holując kogoś
Przy nagłym wzro unikać gwałtownych zmia n szybkości.
na holu i jego zaście szybkości, odbi ja się to ujem nie
niach - holo wany
moco wani ach, a przy nagłych zmni ejsze
dó\v hol nie
będzie na nas najeżdlał. Z powyższych wzglę
powi nien być za krótk i.
może

...

KICR !.INE K
WIA TRU

Rys. 100.

Człowiek za burtq .

być na każ
Man ewr, ,,człowiek za burtą" powr men
nie czynności podym statk u zgór y obmyślony i odpo wied
powi nny być
dziel one między załogę. Jedn em słowem,
na wypa dek wyzgóry ustal one „stan owis ka mane wrow e"
padnięcia człowieka za burtę.
ykiem „czło
Ktok olwi ek zauważy wypadnięcie, okrz
załogi i rzuca
wiek za burtą" zwra ca na to uwagę całej
(pas, koło i t. p.,
pływającemu jakiś środek ratow niczy
załogi musi cały
nków
tylko nie na głowę). Jede n z czło
o nie robiąc. Reczas śledzić za wypadniętym, nic inneg
wru. Łapanie
szta załogi przystępuje do wyko nania mane
bijan ie do boi,
człowieka za burtą odby wa się jak przy
łopotu, aby
do
cji
to znac zy dziob em do wiatr u w pozy
st atek stanął w miejs cu. Tylk o. jak tam ideałem jest niej celow,ać tak,
:ojść do boi o metr dziob em, to tutaj lepie
w połburty.
o
aneg
ratow
obok
Y state k zatrzymał się
zo trudbard
jest
ieka
W biegu, złapać pływającego czfow
na zaizna
(miel
no. Jeżeli jesteśmy ?.:muszeni to zrobić
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wietrznej i t. p.), to staramy się zmniejszyć szybkość do
minimum. Członek załogi. który będzie w takim wypadku
łapał ratowanego, musi dobrze zamocować się, żeby przy
sposobności sam nie wyjechał za burtę. Łapiemy z pozycji
leżącej na pokładzie. Podchodząc do ratowanego, zostawiamy go po nawietrznej.
Właściwy, prawidłowy manewr zależy od tego, na
jakim kursie względem wiatru zgubimy człowieka.
~
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Rys. 101.

jest - lepiej nie robić mc, niż rozpoczynać manewr nic uplanowawszy sobie, w jaki sposób
podejdziemy do pływającego. Instynktowne natychmiastowe zawrócenie do niczego nie doprowadzi. W najlepszym
wypadku, przeskoczymy w pełnym biegu obok celu.
Na rys. 101 podane są schematy podejść w zależ
ności od kursów, jakiemi płynęliśmy.
Ogólną

zasadą
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wind , nie
Jak widz imy, zgub iwsz y człowieka w bejde
t prze z
zwro
y
śpiesząc się, odpa damy od wiatr u, robim
hodz imy na 2-3
rufę z jak najm niejs zem krążeniem, podc
do łopotu (rys.
długości statk u niżej ratow aneg o i staje my
jak na rys.
pić,
postą
101 a). Na silny m wietr ze możemy
101 b (aby uniknąć zwro tu przez rufę).
to odch odzim y
Jeżeli człowiek wypadł w półwiatru,
rufę podnieść
nieco dalej , by mieć czas po zwro cie przez
m staje my
który
w
tu,
punk
' się bejde wind em do żądanego
do łopotu.
człowieka nie
Idąc forde wind em, po wypadnięciu
na pewną odzmie niam y kursu , odda lamy się od niego
zwro t prze z
ległość, potem bierz emy na wiatr , robim y
od tego,
nie
zależ
sztag i w bejde wind lub półwiatrem
do dasię
żamy
jak dalek o odskoczyliśmy od celu - zbli
u.
nego punk tu i staje my przy nim do łopot
wieka reaPrzy baks ztagu jeżeli po wypadnięciu czło
na wiatr i potem
gujem y odra zu, możemy podnieść się
.
etrze
półwi
Postąpić, jak w wypa dku na
ie jakiś czas,
Jeżeli, za nim się zorje ntuje my, upłyn
odpadając do
em,
wiatr
z
j
lepie j spuścić się jeszc ze więce
na tym kurdku
forde wind u, a dalej postąpić, jak w wypa
spos obie nie posie (patr z rys. 103). Przy tym ostat nim
dlate go lepie j
trzeb ujem y wykonywać zwro tu prze z rufę,
Używać go przy silny m wietr ze.
w kieru nku
Do czeg o doprowadziłby nagły zwro t
Pływającego, poka zuje rys. 102.
dobrz e jest wyczekać
Jak widzi my, we wszys tkich wypa dkach
j dopie ro reagować.
późnie
a
),
indzie
bejdew
przy
chwilę (najkrótszą
c
u, kładą statek na wiatr lub
Jedyn ie przy baksz tagu reagu jemy odraz
my kilka sekun d tym zmiejedzie
do fordew indu, ale potem tak samo
zas z założonemi rękami:
wtenc
stać
k
jedna
niony m kursem . Nie trzeba
wystarczające na przyg otosą to bowie m okres y b. krótki e, zaled wie
wanie tego czy inneg o zwrot u.
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Rys. 102.
Z rys. 101 widać, że do punktu w którym &tajemy do łopotu,
podchodzimu we wszystkich wypadkach w półwiatru lub bejdewindem.
Odległość tego punktu od celu zależna jest od warunków pogody
i właściwości statku (przeciętnie 2 - 3 długości statku). Na spokojnej.
wodzie. statek zachowa dłużej swój rozpęd, na silnie sfalowanej pręd
ko go utraci. Tak samo silny wiatr, chociaź nadaje statkowi większą
szybkość, przy „łopocie" szybko zatrzyma go. Odległość ta (A-O rys,
103) 1aleina jest tc.kże od kształtów i ma~y statku. Szalupa o pełnych
kształtach, na dużej fali. gdy ustawimy ją do łopotu nie przejdzie
i jednej swej długości. Kapitan powinien znać swój jacht i wiedzieć
jak daleko w różnych warunkach przepłynie jeszcze po postawieniu go
z półwiatru czy bejdewindu do łopotu. A calem zadaniem będzie
wtenczas podcj~cie w bejdewind hib rćłwiatru na zawietrzną ratowanego na laką właśnie od niego odległość (1iprawę tą omówimy dokład
niej przy „stanięciu na boi").
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Wszys tkie tyczące się opisyw anego manew ru esy
skich,
floresy , rysow ane w różnych podręcznikach żeglar
.
103
owi
rysunk
się
y
zawsz
łatwiej zrozumieć, przyjr
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Rys. 103.

Na rysunk u tym w odległości OA, na jakiej statek
na
~traci swoją szybkość stanąwszy do łopotu, popro wadzo
wypad
Po
.
l~st prosta , prostopadła do kierun ku wiatru
by
tak.
nięciu człowieka, całem zadan iem jest lawirować
półwia
<lo punkt u A podchodzić z normalną szybkością
prosto tej
ż
wzdłu
więcej
mniej
lrem czy bejdew indem ,
tszym
najkró
jak
w
ne
Padłej i by to podejście było zrobio
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Przy silnym wietrze, idąc półwiatrem, możemy
nieprzyjemnego zwrotu przez rufę, wykonawszy
podobną ósemkę, jak przy bejdewindzie w tych samych
warunkach (rys. 101 b) (dlaczego najwygodniej podchodzić do punktu A półwiatrem, podane jest przy omawianiu dobijania do boi).
czasie.

uniknąć

Dobrze jest w czasie manewru przygotować haki, bosaki, i t. p.
nie odrazu idzie na dno; trzyma się jakiś czas na powierzchni.
kilka razy wypływa i t. p. Hakiem staramy się zawadzić o części
ubrania najtrudniej drące się. Nagiego najlepiej zaczepić pod pachę.
Jeżeli jest na pokładzie dobry pływak. który da sobie w każdym wypadku radę z tonącym, to powinien rozebrać się, włożyć pas korkowy
i skoczyć za burtę na pomoc, oczywiście wtenczas, kiedy jacht znajduje
się blisko tonącego (możemy np. wiedząc, że ktoś nie umie pływać
i nie potrafi przytrzymać się środka ratowniczego, zawrócić natychmiast,
„zgubić" obok tonącego dobrego pływaka i dopiero potem manewrując
wyłowić obydwóch). Jeżeli mamy bąka (małą szalupkę), to łatwiej uratujemy człowieka podpływając na nim; na ten czas statek postawimy
w dryf.

Tonący

Pływanie

w zespole.

W czas:e wycieczek zbiorowych przy wejściu, lub wyjściu z portu
lub przy „robieniu" trudnych pr.lejść dobrze jest, jeżeli jachty idą
Pierwszy idzie jacht. który
gęsiego w tak zwanym szyku torowym.
najlepiej zna drogę, lub jacht prowad1:ącego wycieczkę zespołową.
Idąc takim szykiem, w razie konieczności wzięcia pilota, bierze go
tylko jeden jacht. a reszta idzie jego ślad, m. Szyk torowy ma tą dobrą
stronę, że wrazie wjechania pierwszego jachtu na mieliznę, rafę i t. p.
następne będą mogły już tego uniknąć. Jeżeli jachty idą jeden obok drugiego, to szyk taki nazywa się rozwiniętym. Szyk rozwinięty przydaje się.
kiedy wszystkie jachty mają jednocześnie stanąć na kotwicy i t. p.
Najczęściej jednak jazdę zespołem stosuje się na popisach, lub
w celach ćwiczebnych. Rozmaita szybkość jachtów wymaga, celem
utrzymania się na swojem miejscu, dobrej wprawy w jej zmienianiu
(patrz hamowanie w biegu). Nieopanowanie jachtu szczególniej jaskrawo uwydatnia się w szyku rozwiniętym. Przejścia z szyku torowego
w rozwinięty i odwrotnie, 1wroty jednoczesne lub kolejne, zmiany
kursu. stawanie w dryf i t. p. - dają masę sposobności do porównaw-
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i do sprawd zenia
czej oceny właściwości poszcze ~ólnych jachtów
w.
sternikó
kich
żeglars
ci
zdolnoś
jachtów lub
Rucham i zespołu kieruje się z pokładu jednego z
nemi
umow10
iej
(najłatw
w
z brzegu zapomocą jakichk olwiek , sygnałó
trzeba
rami,
manew
c
Kierują
go).
arodowe
literam i t. zw. codu międzyn
ie h.
uważać. by sy~nały były widocz ne dla wszystk

Niepomyślne warun ki.

Refow anie.

Żagle refuje my, jeżeli siła wiatru wzrosła na tyle, że

nadpozos tawien ie na wietrz e całkowitej ich powie rzchni ,
h, cierpią
werężałoby osprzęt statku . Przy kursac h pełnyc
no i sam
i)
{steng
u
maszt
Wanty, bakszt agi. górne części
wodę.
w
żagiel. przyte m statek zaryw a się dziobe m
Przy kursac h boczn ych, jacht zarefo wany i lekko
niż
tylko pochy lony będzie miał nieraz szybkość większą,
e.
wodzi
po
k
napłas
e
prawi
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jacht posuwający się „z fasone
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Rys. 104.
znego profilu
Z rys. 104 widzim y, iż podwod na część poprzec
st atku przy przechy le zupełnie zmienia się zwiększając często opór
ej żagla. Z obaprzedni . Następują też zmiany w pracy aerodyn amiczn
wody i t. p.burtą
ć
nabiera
nie
aby
się.
óceniem
przewr
~y Przed
stale wiatr
lub
czasu
do
JeSfeśmy zmusze ni wypuszczać od czasu
ć zmniej2
wypuści
wiatru
część
tę
jest
żagla, luzując szkoty. Lepiej
pozycji .
owej
prawidł
w
go
ć
zostawi
a
żagla.
zchni
szeniem powier
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W rezultacie szybkość będzie przeważnie większa. Z wszystkich powyższych względów, zawsze lepiej jest pomylić się w kierunku za
dużego zarefowa!1ia, niż odwrotnie.

Zarefować pracujący żagiel jest trudno; celem ułat
wienia sobie pracy, wyprowadzamy go trochę z wiatru.
W tym celu doprowadzamy statek do bejdewindu. Musimy pamiętać, że statek nigdy nie może zupełnie stracić
szybkości. Dlatego na statku, gdzie posiadamy kilka żagli.
refujemy z początku tylko jeden z nich, wypuszczając
z niego wiatr, a na reszcie trzymamy się bejdewindu.
Na żaglówce o jednym, lub dwóch żaglach {np. slupie),
gdzie na samym foku w bejdewind nie pójdziemy, radzimy
sobie wyprowadzeniem całego statku z wiatru. Stajemy
do łopotu i refujemy żagiel.

Sternik uważa na szybkość statku. Gdy ta ostatnia
zmniejszy się znacznie, przerywamy refowanie, mocując
fały prowizorycznie, i odpadamy od wiatru celem nabrania
na nowo szybkości. Takie refowanie „na raty" przy patentrefie nie przedstawia żadnych trudności. Przy refowaniu zwykłem, pracę dzielimy na części. Przy pierwszem
wyjściu z wiatru, mocujemy sobie np. refliny, przy następnych wiążemy refsezingi. Przy wychodzeniu z wiatru,
nie trzeba doprowadzać statku zupełnie do niego dziobem,
bo wtenczas fale i wiatr będą szybciej przyhamowywać
nasz bieg i, co gorsza, mogą nas przerzucić na drugi hals.
Do wiatru przyprowadzamy statek tylko tyle, ile trzeba,
aby koniec bomu znalazł się nad krawędzią rufy, żeby
umożliwić załodze pracę. Stracenie szybkości w czasie refowania (a odbywa się ono przeważnie na silnym wietrze)
nie należy do przyjemności. Statek cofa się wstecz, przeważnie stanie bokiem do wiatru i zmusi do pracy niezamocowany jeszcze dobrze grot (odpadając od wiatru sami
w czasie refowania, mamy grot zamocowany chociaż pr,o~
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Wizorycznie

me dopuścimy do silniejszego nacisku na

żagiel).

W podobny sposób odrefowuje my statek. OdrefowyWanie odbywać się będzie przeważnie na skutek osłab
nięcia wiatru, gdy fala może jeszcze pozostać bardzo
znaczna. Obydwie te rzeczy zmniejszą bieg statku, wobec
tego odrefowywa nie wypadnie podzielić na większą ilość
,,rat", niż refowanie.
Droga, jaką statek odbędzie w czasie refowania, wije
się zygzakiem wzdłuż kursu bejdewind (składa się z „pół
zwrotów" i pełnych bejdewindó w).

Sztormowan ie.
Na morzu może nas złapać burza takiej siły, że nawet na największych jachtach będziemy musieli myśleć
tylko o ratowaniu statku, zapominając o wszystkiem innem. Żagle redukujemy do minimum zostawiając tylko te,
które są konieczne do utrzymania statku w pożądanej pozycji względem wiatru. Przeważnie zostaną założone nowe
żagle, t. zw. żagle sztormowe. O statku, który aby ocalić
osprzęt stosuje swój kurs do wiatru i fali mówimy, że
,,sztormuje" . Sztormować możemy z wiatrem, najczGściej
na fordewind, lub w bejdewind.
Najpomyślniejsze dla olinowania jest sztormowan ie
w fordewind. Z żagli niesiemy wtenczas tylko sztormowy
fok i. o ile posiadamy, bryfok (rys. 105). Obydwa niesieiny jednoczefoi e, żeby na wypadek rozlecenia się jednego
z. nich, nie zostać bez żagla. To ostatnie grozi zarzuceniem rufy i postawienie m statku bokiem do wiatru (niekażdy statek może sztormować na samem olinowaniu
w fordewind). Wypuszcze nie ztyłu dryfkotwy, w celu zah~mowania biegu statku (rys. 105 b. na zawietrznej ląd,
1111 elizna), powiększa pracę osprzętu.
11
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Rys. 105.

Jeżeli chodzi nam o olinowanie lub mamy słaby fok
sztormowy i boimy się o niego-a przed nami jest dość
miejsca i możemy lecieć z wiatrem, to nie wyrzucamy
dryfkotwy. Jednak dobrze jest rufę choć słabiej przytrzymywać, aby dopędzająca fala nie spychała jej na boki.
W tym celu, z rufy wypuszczamy długie, grube liny i t. p
Nie będą one miały siły zatrzymującej dryfkotwy, ale
w każdym razie pomogą statkowi utrzymywać się w pozycji tyłem do wiatru. Szkotów przednich żagli sztormowych nie wybieramy do sztywna. Żagle (szczególniej bryfok), wydymając się do góry, unoszą nieco dziób, pozwalając statkowi lepiej wchodzić na falę.

Niektóre statki (szczególniej, gdy mają jeden maszt,
wysunięty daleko do przodu) sterują na fordewind na samem omasztowaniu i olinowaniu. Wtenczas celem przytrzymania rufy możemy śmiało wypuścić dryfkotwę.
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Sztormo wanie na fordewin d - to ostateczność. Odrzuca nas ono nieraz za daleko od naszego celu i dlatego,
jeżeli na to warunki pozwolą, najpierw probujem y sztormować w bejdewin d. Przy zarefowa nych żaglach, więcej
będzie, oczywiście, na tym kursie dryfu, niż posuwan ia
się naprzód , ale w każdym razie nie odrzuci nas to tak
daleko z wiatrem , jak sztormow anie fordewin dem. PróboWać sztormować zaczynam y od mocno zarefowa nego grota
i foka sztormow ego. Jeżeli to niepoma ga, zastępujemy grot
trajslem . Jeżeli i tego jeszcze mało, idziemy pod samym
trajslem (wreszci e ewentua lnie pod zarefowa nym trajslem jeżeli możliwe będzie wtencza s utrzyma nie statku w bejdewindzi e} rys. 106.

Rys. 106.

Trajsel, jak wiemy, pracuje bez bomu, nie mamy
Więc przy nim tłuczenia bomem o wodę.
Stanięcie na dryfkotwie.

Gdy w bejdewin dzie statek nie wytrzym uje sztormu,
Jesteśmy zmuszen i przejść na fordewin d lub stanąć na
dryfkotw ie. Nad przejściem do sztormow ania fordewin dem,
Warto się dobrze zastanowić. Przy tern sztormow aniu,
0
ile trwa dłużej, burza może nas, jak mówiliśmy, zapę
dzić za daleko, na zawietrz nej może być mielizna i t. P·
W razie tej ostatniej ewentualności, będziemy musieli zatrzymać się przed nią, a przejście wtenczas z forde.
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windu do położenia dziobem przeciw wiatrowi niezawsze
jest bezpieczne. Pozostałoby nam w takim wypadku wypuścić z rufy dryfkotwę i zwinąć żagle. Rufa statku stawia wiatrowi i fali opór większy, niż dziób. Fala nie rozbija się, jak o dziób, a wchodzi . na nią, wlewając się do
kokpitu i t. p. Pióro sterowe jest narażone na niszczące
działanie fali.
Z tych wszystkich względów, lepiej jest czasami odrazu przejść od sztormowania w bejdewind do stanięcia
na dryfkotwie. (Ale niezawsze-sztormując fordewindem,
podczas którego uciekamy od fali i wiatw, udaje się czasem uratować jacht, który fala na dryfkotwie topi)
Na dryfkotwie stajemy nietylko na głębokiej wodzie.
Podczas silnej fali, statek na kotwicy, szarpiąc się, łamie
łańcuchem kluzy (otwory w burcie do łańcucha kotwicznego} i t. p. i nierzadko rwie łańcuch. Pozostaje nam
wtenczas dryfkotwa, Nasze szczęście, jeżeli wiatr jest
od lądu; wtenczas, nie czekając aż łańcuch zerwie się
lub poniszczy kluzę i burtę, zawczasu zastępujemy kotwicę dryfkotwą.

Do stanięcia na dryfkotwie przechodzimy w bejdewind. Z tej pozycji stajemy do łopotu, zwijając żagle od
przodu (spuszczając fok}. Gdy statek straci szybkość, wypuszczamy z dziobu dryfkotwę. Główną linę wolniej wypuszczamy, by dryfkotwa od początku pracowała, trzyNa większym jachcie musimy w tym
mając nam dziób.
c.elu obłożyć linę na pachołku i dopiero z niego luzować
ją. Gdy wybiegnie dostateczna ilość liny, mocujemy ją na
stałe, pamiętając, żeby druga lina była zupełnie luźna.
Na jolu czy keczu, do łopotu możemy stawać już
tylko na foku i bezanie, zwinąwszy grot wcześniej (z grota
możemy wypuścić wiatr, na pozostałych żaglach, trzymając
się bejdewindu}. Przy zwijaniu grota, trzymamy się jak
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najostrzej do wiatru, pomagając sobie w ostateczności
półzwrotami, jak przy refowaniu.
Na slupie grot zwijamy ostatni, zastępując go potemcelem utrzymania statku w linji wiatru - sztormowym fokiem na topenancie i t. p. {rys. 107 a).

(/

-----

Rys. 107.

Na jolu czy keczu, możemy zostawić bezan, ścią
gnięty do środka i w miarę potrzeby zarefowany {rys. 107 bJ.
.

W połowie odległości między dryfkotwą, a dziobem, u_mieszcza

się Worec1.ek z pakułami, dobrze nasiąknit tern i olejem, Olei szybko
ro1.przestrzenia się po wodzie, robiąc jej powierzchnię ciężką. przez co
utrudnia powstawanie grzebieni. Grzebienie przy silnym sztormie powe znaki kadłubowi statku i utrudniają załodze

rządnie dają ~ię
Pracę.
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Przybicia.
K ofwiczenie.
Stając na jednej kotwicy. musimy uwazac, żeby w promieniu
naszego łańcucha kotwicznego nie było żadnej przeszkody (mielizny.
innego statku i t. p.). Inaczej, w razie zmiany kierunku wiatru, możemy o nią zawadzić kadłubem.

Zajmiemy się samym manewrem żaglowym, pomijając
wszystkie inne sprawy związane z rzuceniem kotwicy.
Na kotwicy stajemy podobnie, jak na dryfkotwie. Tak
samo z początku przechodzimy w bejdewind, a potem do
łopotu. W bejdewindzie spuszczamy zbyteczne żagle, zostawiając tylko te, które są konieczne, aby statek słuchał
się steru.
Ale z rzuceniem kotwicy nie czekamy, aż statek zupełnie stanie, lecz wypuszczamy ją, gdy ma jeszcze wolny
bieg naprzód. Gdybyśmy wypuszczali kotwicę, gdy statek
stoi na miejscu, łańcuch spadając pionowo na kotwicę,
mógłby zaplątać się o jedną z jej łap i naprężywszy się
wyciągać ją z dna lub osłabiać jej moc trzymającą. ,Aby
uniknąć tego samego, po rzuceniu kotwicy nie trzymamy
się linji wiatru, a odprowadzamy statek nieznacznie wbok.
Statek, dryfując wstecz, nie będzie drugi raz przechodził
nad kotwicą, a obok niej, i układający się na dnie łań
cuch ominie ją (rys. 108). Odprowadzanie w bok powinno
być nieznaczne, żeby wszystkie żagle mogły być w łopo
cie i nie nabierały wiatru. Statek z pra~ującemi żaglami
i rzuconą kotwicą, to nielada kłopot dla załogi.
Statek odprowadzamy w stronę przeciwną tej, z której została wypuszczona kotwica. Przy rzucaniu kotwicy,
spuszczamy przednie ze stojących jeszcze żagli, a dopiero
na końcu tylne. Jeżeli opór omasztowania (reje i t. p.)
powoduje kręcenie się statku na kotwicy, możemy zostawić z tyłu żagle, jak na rys. 107 a i b.
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Stając na kotwicy na prądzie, gdy wiatr ma kierune~ przeciwny, musimy starać się o zwinięcie żagli jak
n~Jprędzej, żeby w czasie obracania nas na prądzie nie
°: 1 eć z niemi kłopotu. Czasem lepiej kotwicę rzucić doP~ero po spuszczeniu żagli. Prąd zwykle przeważy działa
nie wiatru i statek ustawi się w kierunku dziobem do
Prądu. Ale wiatr może kręcić rufą statku - bąk będzie
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się nam tłukł po burtach, łańcuch tarł o sztabę lub o watersztag i t. p. Żeby temu zapobiec, wypuszczamy z rufy
dryfkotwę (jak na rys. 82, tylko sam kadłub obrócony
o 180°). Bąka mviązujemy do jej liny w pewnej odległości
od rufy statku.

Stani(?cie na boi.
Sama praca z żaglami jest analogiczną, jak przy stawaniu na kotwicy. Dochodzi tu jeszcze celowanie na boję,
jak przy „człowieku za burtą". O ile tam ideałem było
zatrzymać się wpół burty obok ratowanego, tutaj chodzi
racze-i o niedojście na 1-2 m do boi cumowej. Ze szczególną też uwagą trzeba pilnować, aby podchodzenie do
boi odbywało się dokładnie w linji wiatru. Tylko wtenczas
statek po dojściu do boi nie będzie już na niej wyczyniał żadnych manewrów. Szkoty grota od momentu. gdy
stajemy do łopotu, aż do momentu spuszczenia go, powinny hyć cały czas luźne. Jeżeli po przycumowaniu się.
kadłub statku z tych czy innych względów wyszedł z pod
grota i z linji wiatru. lepiej jest zarzucić go wiosłem czy
poczekać aż on się sam odpowiednio ustawi, niż przycią
gać bom do środka. Ściągnąwszy bom, zmuszamy żagiel
do pracy i rozpoczyna się jazda na boi.
,Jeżeli po zawietrznej boi jest dużo miejsca do manewrowania tak, że możemy nie obawiać się nie złapania
jej, lepiej nie dojść do boi, niż podchodzić do niej, posiadając jeszcze znaczną szybkość. Jeżeli zaś sytuacja jest
tego rodzaju, że zatrzymanie się w łopocie nie dochodząc
boi grozi zdryfowaniem na inne jachty, nabrzeże i t. p.,
to ze specjalną starannością przygotowujemy sobie kotwicę,
aby ją można było w każdym momencie użyć.
Nigdy nie należy łapać boi, przechodząc koło niej
chociażby nawet z niewielką szybkością. Jacht przytrzymywany za dziób, obróci się bokiem do wiatru, grot zacz-
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Bliskie sąsiedztwo i niewygodne rozstawienie innych jachtów,
budynki. zasłaniające i zniekształcające wiatr, przez co niewiadoma,
jak na niego liczyć i t. p. warunki czynią to podejście czasami nader
trudnem·. Nie należy nigdy wchodzić do przystani. nie mając zgóry
szczegółowo obmyślonego planu podejścia do swej boi. Jeżeli. szczególniej w nocy, trudno nam zorjentować się zdaleka co do odległości
między jachtami i t. p., a zauważymy gdziekolwiek między niemi
łatwe przejście to wchodzimy w nie. przepływając przez przystań
bez zatrzymywania się. Taki jednora10wy
wywiad
wystarczy
w zupełności do zorjentowania się, w jaki sposób przeprowadzić
podejście i wtenczas na pewnego wpływamy drug
raz do przystani.
To samo może się tyczyć wejścia do nieznanego małego portu lub
części portu.

Punkt, od którego jacht powinien stanąć do łopotu,
samym tylko rozpędem podejść do boi dziobem
odległość jednego metra, oznaczmy literą A, boję literą B (rys. 109).
Odległość AB jest zależna od cech indywidualnych
statku i od warunków zewnętrznych. Im statek będzie
miał większą masę, ostrzejsze kształty i mniejszy opór
osprzętu - tern większą odległość przebędzie samym rozby
na

już

pędem,

Co do oporu powietrznego osprzętu przy posuwaniu
się statku dziobem na wiatr, to zwiększa się on przy silniejszym wietrze, ale też wtenczas statek ma większą
szybkość, podchodząc do punktu A, i to się częściowo
równoważy. (Nie będzie zrównoważenia przy silniejszym
wietrze, o ile żagle są mocno zarefowane. Opór osprzętu
przy posuwaniu się na wiatr będzie bardzo silny, natomiast szybkość przy podchodzeniu do punktu A, wobec
zarefowanych żagli, wcale tak silnie nie wzrosła. W rezultacie, odległość AB musi być znacznie zmniejszona).
Z warunków zewnętrznych pozostaje uwzględnić stan
morza i różnice szybkości, spowodowane podejściami do
punktu A różnemi kursami.
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Co do stanu morza, to im fala będzie większa, tern
statek prędzej straci swój rozpęd. Podejścia 4-ma różnemi
kursami przedstawione są na rys. 109.
Podchodząc

kunem fordewind, przechodzimy koło boi w odlerównej średnicy najmniejszego koła. jakie statek może zatoczyć.
by po obróceniu się na wiatr o 180'1. znaleźć się odrazu na linji
boi. W tym celu na wysokości punktu A dajemy ster na burtę
(45°) ściągamy grot i oddajemy szkoty foka. Statek zakręci na wiatr
prawie na miejscu. Taki energiczny zwrot odbiera statkowi znaczną
część jego szybkości i przy podejściu fordewindem, chociaż na tym
kursie statek ma Hybkość najwięks7ą - odległość AB jest najmniejsza.
głości

Podejście takie wymaga dobrej znajomości promienia krążenia
statku. Przechodząc zbyt blisko boi, po zawróceniu - wypadniemy
poza linię AB. Przechodząc za daleko będziemy musieli dojść do tej
linji półwiatrem, na którym rnowu nabierzemy szybkości i wtenczas
nasz odcinek AB będzie za mały - przeskoczymy boję.
Podejście
w półwiatru
jest podejściem
najwygodniejszem.
Mamy dużo czasu do namysłu i mamy możność dowolnego poprawienia
naszej odległości AB. Jeżeli wydaje się nam, żeśmy celowali za blisko.
to możemy odpaść od wiatru; w przeciwnym wypadku, idziemy na
wiatr do żądanej odległości. Mając wiatr zboku, dokładne ustawienie
się do łopotu w linję wiatru na zawietrrną boi nie przedstawia żadnej
trudności. Paniewa?. celujemy troszkę poniżej pt.nktu A, by móc łagodnie
przejść w bejdewind przed stanięciem do ł0rG!u, przeto zwrotem mało
się przyhamowujemy i dlatego odległość AB jest w tym wypadku największa.

Ostrzejszego

skrętu używamy

wtenczas, kiedy w ostatniej chwili
dla tej szybkości, z jaką idziemy, odległość do
boi będzie za mała (tor I). W przeciwnym wypadku, przejdziemy do
bpjdewindu i nk!-ęt wykonamy ruchem jak najłagodniejszym (tor II).
Przy podchodzeniu w bejdewind, odległość AB prawie nie
różni się od odległości tej w poprzednim wypadku. Szybkość mamy
coprawda mniejszą. ale też nic nie tracimy na zakręcie, W praktyce
idąc z większej odległości nigdy nie sterujemy wprost na pnnkt A.
lecz zawsze nieco wyżej, a potem, w miarę potrzeby, spuszczamy się do
półwiatru, i do łopotu w n zultacie przechodzimy z półwiatru (tor I).
Podejście w baksztag jest czemś pośredniem między podejściem
na fordewind, a w półwiatru. Na zakręcie ma miejsce zahamowanie.
mniejsze niż przy podejściu na fordewind, bo sam zakręt nie jest tak
zorientowaliśmy się, że
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Pod żaglami. Najtrudn iej jest dobić, gdy wiatr mamy
Wprost od nabrzeża (a}. Dzięki wantom (porówn aj odbijanie), nie jesteśmy w stanie zupeinie wypuścić wiatru
z grota przy dobiciu całą burtą. Dobijam y też trochę naukos, dotykając do nabrzeża tylko wypukłością przednie j
części statku. Szybko podajem y cumę z rufy żeby jej nam
nie odrzuciło i nie wpakowało bukszpry tu na ląd. Jeżeli
nie udało się przytrzymać rufy, lepiej puścić cumy, dać
fok na nawietrzną, odbić dziób i powtórzyć manewr. Jeżeli statek oddryfuj e od lądu tak szybko, że pomimo zarzucenia rufy bukszpr yt przejdzie swobodn ie koło mola,
to możemy przednie j cumy nie rzucać, a szybko ją popuścić. Staniem y wtencza s dziobem do wiatru jak na boi.
Podchodze nia do nadbrzeża odrazu dziobem, jak do boi. nie zal~ca się, bowiem w razie, gdy statek w porę nie zatrzyma się, zgnieciemy sobie bukszpryt. Jeżeli staniemy do łopotu za wcześnie, to nie
dojdziemy do brzegu, Przystając 1aś na ukos, tak. jak powiedzieliśmy,
w razie. gdy statek ma jeszcze szybkość, możemy sterem sunąć dziób
"':zdłuż wybrzeża, a gdyby doprowadziło to do pozycji bokiem i nabrania wiatru przez grot. to można od brzegu odejść i manewr powtórzyć.
Z tego właśnie względu, że takie posuwanie się wzdłuż nabrzeża spaWoduje pracę grota, musimy się przy tern dobijaniu starać, aby statek
doszedłszy do nabrzeża, już nie miał biegu naprzód i dlatego do
niiejsca dobicia podchodzi my bejdewind em , w odpowiedn im czasie wy~uszczając wiatr z żagli. Możemy jeszcze przyhamowywać się fokiem
~ t. p., pamiętając tylko, że już przy małej szybkości statku odrzucalącego działania foka (fok na wiatr) nie będziemy mogli wyrównać
st erem, a zatem przy końcu manewru foka nie używamy.
Przy silniejszym wietrze. ze słabnącą szybkością. siła powodująca
dryf ma czas na dalekie odrzuceni e nas od br:zegu; wobec tego,

sterować odpowiedn io ostrzej (rys. 110 /),
Najłatwiej jest dobić, jak w wypadku c i g. Dochodzimy, jak do boi. starając się, aby statek zatrzymał się
w Pół burty obok schodkó w czy trapu, do którego mamy
·
d 0 b··1 1ać. Wzdłuż brzegu prowadz imy statek równo, rtnJą
Prostą, by nie obijał si~ 0 nabrzeże to dziobem , to rufą.
trzeba
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Podobną

sytuację mamy przy dobijaniu do burly statku;
na kotwicy.
Sytuacja staje się trudniejsza. jeżeli nie mamy miejsca na stracenie szybkości w pozycji do łopotu (rys; 111 ).
stojącego

~

~

-----~i- -------~S:-,~,
Rys. 111.

Musimy wtenczas podchodzić ze zmnteJszoną szybkością,
aby po nagłym zakręcie odrazu się zatrzymać. Jeżeli po
z1wietrznej mamy przeszkodę, to musimy uważać, żeby

177
nie zaczepić o nią nokiem bomu. Jeżeli m1e1sca jest tak
mało, że wogóle bomu nie można poza burtę wysunąć,
to możemy bom ściągnąć w ostry bejdewind, a szybkość
będzie tak samo mniejsza (hamowanie w półwiatru - fok
na wiatr i t, p). Uważamy tylko wtenczas, żeby wobec
zwiększonego przechyłu, nie zawadzić o przeszkodę masztem.
Dobijanie, jak pod b i h, jest podobne do opisanych
Poprzednio. Żagle do łopotu możemy dać swobodnie w każ
dej chwili. Wiatr odpycha nas od brzegu--możemy podchodzić śmielej. Przy takiem dobijaniu, niema prawie
żadnego niebezpieczeństwa. Może się ono najwyzeJ nie
udać, jeżeli stracimy szybkość zawcześnie i wiatr oddryfuje nas od brzegu.
Dobijanie na prądzie czasami niezmiernie komplikuje
się, a czasami znowu upraszcza. Nabrzeża na rzekach
ustawione są wszystkie przeważnie równolegle do prądu,
Przy dobijaniu mtisimy więc pamiętać, że po przytrzyma niu dziobu czy rufy - prąd nam drugi koniec statku za:zuci. Najlepiej, jeżeli uda się odrazu przybić całą burtą
1
zamocować statek. Co do kierunku - dziobem czy rufą
d_o Prądu-to decyduje tu kierunek wiatru. Po przystanię
c~u, żagle nie mogą pracować, czyli statek musi być w takiej pozycji, by można je było ustawić do łopotu. Nie
Uda się to nam w żadnym razie, gdy wiatr wieje do nabrzeża. Podejście zaś do nabrzeża ze spuszczonem i ża
glami - to ryzyko. Na większym jachcie, przy silnym
Prądzie lepiej stanąć na kotwicy.
Żaglówki rzeczne są niewielkich rozmiarów i lvszystko to nie
.
· 1·ą
· · kt'ore u ł a t wia
· ważne, Mamy tu szereg u d ogo d nien,
· h takie
Jest dl a nic
wypozwalające
pomosty.
umieszczone
nisko
want.
bez
sytuację (jolki
·
· run k u d O na h rzeza
. · b om z wiatrem na wet i przy wietrz~ w kie
.Puś cie
I t, p,).
12
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Wejście

do portu.

do portu pod żaglami trzeba dobrze obmyśleć. Na otwartej przestrzeni. czy wcześniej czy później
wykonamy zwrot lub inny manewr, nic się nam od tego
nie stanie, ale w porcie może sko11czyć się awarją. Niektóre porty mają bardzo kręte i długie wejścia, przedewszystkiem więc musimy zobaczyć, czy przy danym wietrze będziemy mogli wejść do portu pod żaglami. Trzeba
wziąć pod uwagę ewentualny prąd, ruch w porcie, promy
(fery). pomyśleć o możliwości zmian siły i kierunku wiatru, spowodowa nych budynkami i t. p. Jeżeli w jakim
miejscu wypadnie lawirować, to trzeba sprawdzić, czy
będzie dość przestrzeni. W obcym porcie nie znamy nabrzeży i nie wiemy, czy nie są one zajęte przez statki
lub też zarezerwow ane i t. p. Zawezwany pilot mógłby
nam tych wskazówek udzielić, ale w większości wypadków jachty nie są obowiązane brać pilota; jeżeli wchodzimy bez niego, to lepiej nie przybijać do nabrzeża,
a stanąć na kotwicy lub boi.
Ale do tego trzeba przedtem sprawdzić, gdzie można
stanąć na kotwicy, czy będzie dość miejsca do wykonania potrzebnego manewru i czy nie będzie się przeszkadzać statkom wchodzącym lub wychodzącym z portu.
Ogólnie o wyglądzie portowego obszaru wodnego możem\
się dowiedzieć z planów i tylko wtenczas ryzykujemy samodzielne wejście do obcego portu, jeżeli z tego planu
widzimy, że będziemy mieli miejsce, czas i możność sta ·
nąć w tym porcie na kotwicy lub zawrócić i wyjść zpowrotem.
Do portu najlepiej wchodzić pod zmniejszone mi ża
glami z przygotowaną kotwicą, dryfkotwą, rzutkami. cumami, bosakami i obijaczami.
Przy zapuszczan iu się w baseny portowe mniejszych
Wejście
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rozmiarów, zdwajamy czujnosc. Jeżeli nie możemy zorsię odrazu, jak się w danym basenie ulokować,
lub widzimy że do wykonania takiego a takiego manewru
trzeba podchodzić z innej strony, niż to czynimy w danej
chwili - lepiej zawrócić, obmyśleć cały manewr i drugi
raz wchodzić już na pewnego. Nie wchodzimy nigdy do
portu aby do portu, a w porcie „jakoś tam będzie". Wię
kszość awaryj zdarza się w portach lub blisko portów.
Bez planu działania nie wchodzimy nawet do własnych
przystani, bo czasu na namysły może być potem mało.
jentować

Wypadki.
Ważniejsze

awarje

osprzętu.

W razie pęknięcia wanty, kładziemy się natychmiast
na drugi hals, najlepiej zwrotem przez sztag, i naprawiamy uszkodzenie. Gdy pęknie baksztag, kładziemy się na
drugi hals i obowiązkowo w kurs bejdewind. Na kursie
bejdewind może pęknąć sztag. Odpadamy wtenczas do
fordewindu; maszt będzie podtrzymywany od tyłu i sztag
łatwo naprawimy. Tak samo postępujemy przy awarjach
bukszprytu.
W razie pęknięcia szkota, stajemy na chwilę do ło
potu, szybko prowizorycznie wiążemy szkol i odpadamy
od wiatru, aby nie stracić szybkości. Następnie, podczas
takiego samego półzwrotu zastępujemy ten związany szkot
prowizorycznym (z jakiejś innej liny). Płynąc na szkocie
prowizorycznym, mamy czas zająć się naprawą szkota
właściwego. Zastąpienie szkota prowizorycznego przez naprawi ony powinno odbyć się tak samo szybko podczas
półzwrotu, jak wyżej (porównaj refowanie). O ile pękł
szkot żagla. bez którego możemy się trzymać wiatru, to
przechodzimy w bejdewind i płyniemy tym kursem na
innych żaglach, póki nie przeprowadzimy naprawy.

180
W razie pęknięcia liku, żagiel musimy natychmiast
inaczej cały się nam rozleci. Podobnie będziemy
musieli zachować przy wszystkich innych awarjach

spuście,
się

z

żaglem.

Jeżeli żagiel

rozpruje się blisko przy bomie, możemy
nie zdejmować całego żagla, a tylko zarefować część podartą. Gorzej jeżeli żagiel zaczyna pruć się od gafla. Możemy go podobnie zarefować, ale przedtem musimy cały
spuścić.

b

rl,
Rys. 112.
Refowanie od ~afla robimy w następujący sposób: po spuszczer.iu
odczepiamy piętę ~afla (szponę) od masztu, a fał grota i pikfał
od gafla (rys. 112 a). Tylny lik żagla zbieramy w fałdy przy gaflu, aż
pozostała jego część będzie mniejwięcej równa długości liku przedniego, a gafel przyjmie pozycję równoległą do bomu (b}. Nawijamy
żagla,
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żagiel razem z fałdami dookoła gafla (c) Z bomu odejmujP-my uchwyt. zakładamy go na gafel i mocujemy do niego pikfał.
Od uchwytu przeprowadzamy linkę do noku gafla. by się nam uchwyt
nie zsunął w kierunku pięty.
następnie

Postawiony żagiel będzie wyglądał, jak pod d. Przy podnosze- zwisającego teraz nie ze środka, a zboku gafla będzie go starał ~ię przekrzywić, przez co tarcie między widełkami
jego pięty, a masztem zwiększy się znacznie. Celem ułatwienia sobie
pracy do jednej strony widełek pięty przywiązujemy linkę; ciągnąc za
nią przy podnoszeniu żagla. zmuszamy widełki do zachowania położe
nia poziomego (uwiązanie linki na rys. c).
niu,

ciężar żagla

h

(l
Rys. 113.

Wypadek, jak na rys. 113 a (angielskie scandalising),
zdarza siG czasami przy silnym wietrze podczas stawania na kotwicy, gdy mamy słaby hals i żagiel nie jest
przyszyty do bomu.
Przy pęknięciu pikfału (rys. 113 b), o ile koraliki pięty
gafla są zanadto mocno obciągnięte, może nas spotkać to
samo, co i przy nieumiejętnem podnoszeniu grota (patrz
rys. 71 a). Po urwaniu pikfału, nok gafla opada i zaciska
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na maszcie. Ciągnąc za lik żagla, możemy go jeszcze
z pod pięty lub rozedrzeć. Nok gafla trzeba podnieść bosakiem lub wiosłem i dopiero potem próbować

piętę

wyrwać

ściągać żagiel.
Jeżeli któraś z tych awaryj (pęknięcie liku, rozdarcie żagla, zerwanie się fałów i t. p.) zdarzyła się z ża
glem, bez którego możemy się obejść, to do spuszczenia
żagla przechodzimy w ostry bejdewind. Jeżeli się bez tego
żagla obejść nie możemy, to stajemy na dryfkotwie. lub,
o ile można na kotwicy. Przy awarjach mniejszych, dają
cych się szybko naprawić, używamy „półzwrotów", jak przy
refowaniu.
W czasie awarji ważniejszych części omasztowania,
a szczególniej masztów, obowiązkowo zatrzymujemy się
(kotwica, dryfkotwa) i przy uprzątaniu ratujemy przedewszystkiem żagiel. Na mniejszym jachcie, części omasztowania dadzą się z powodzeniem zastępować wiosłami, bosakami i t. p.

Przewrócenie

się

jachtu (jolki}.

Przewrócenie się jachtu mieczowego w większości
wypadków jest winą sternika i załogi (zaplątanie szkotów,
nierefowanie, nieumiejętny zwrot przez rufę i t. p.).
Nietylko jolka, ale każda najmniejsza szalupka ża
glowa powinna być zbudowana tak, aby w razie przewrócenia się lub napełnienia wodą, nie zatonęła sama i utrzymała na powierzchni maksymalnie dopuszczalną ilość
załogi.

Jeżeli jej własnej pływalności do tego nie wystarcza,

to powinna mieć odpowiednią ilość metalowych zbiorników powietrznych na stałe zmocowanych z kadłubem
(zwykle w dziobie i rufie). Jeżeli szalupa po przewróceniu
się nie jest w stanie utrzymać na sobie całej załogi, to
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pozostaje my w wodzie,
conego statku.

przytrzymując

się

tylko przewró-

Niektóre jolki mają kokpit tak wąski, że nawet przy
położeniu masztu na wodzie, nie nabierają do środka woJolki odkryte oczywiście zawsze napełnią się
dy.
wodą.
naszą pracą po przewróce niu się jolki, to
łączące żagiel z segarsami namokną
Linki
zdjęcie żagla.
i ' przeważnie trzeba je będzie ciąć (żeglarz powinien zawsze mieć przy sobie nóż). Po zdjęciu żagla, wyprostowujemy jolkę, stając na miecz, i zatknąwszy szparę mieczową - wylewam y wodę. (Jolka podniesio na razem z namokniętym ciężkim żaglem, prędko przewróci się zpowrotem na tę samą lub przeciwną stronę). Jeżeli dryfuje nas
na pobliską mieliznę, to dobrze jest wstrzymać się trochę
z robotą. Stojąc na gruncie, łatwiej nam będzie pracować.
Zdjętego żagla nie kładziemy nigdy na piasek czy trawę,
bo będąc mokry - silnie się zabrudzi. Lepiej go tymczasem zwinąć i oprzeć o coś (chociażby o wyjęty sektor
Pierwszą

steru).
Jacht na

mieliźnie.

Ściągnięcie się z mielizny wymaga jaknajwięcej t. zw.

rozumu" i szybkiej orjentacji. Kto tego nie
mu chociażby na pamięć wykute najpomogą
nie
posiada,
lepsze „sposoby" ściągnięcia się z mielizny.
Jeżeli wejdziem y na mieliznę kursem bejdewind , to
pół biedy. Fok na wiatr, przechył na rufę-odpychamy się
wiosłami, bosakami i t. p. i przeważnie statek zejdzie.
Jeżeli statek siądzie mocniej, próbujem y go rozruszać,
przechylając z burty na burtę i t. p.
„chłopskiego
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'
Rys. 114.
Trzeba uważać, żeby nie zostawić grota pracującego napr7ód.
Staramy się dać go na wiatr. a gdy tego zrobić nie można (większy
jacht), to zupełnie lurnjemy jego szkoty. Trzeba tylko wtenczas pamiętać
żeby przy spychaniu statku kierować dziób zaraz na nawietrzną, aby
przeciwdziałać odrzucającej sile foka (rys. 114a). Inaczej otrzymalibyśmy
sytuację. jak na rys. 114b).
Jak wiemy, grota dalej, niż do want. wypuścić nie można, tak
położeniu statku bokiem do wiatru już zaczyna pracować
i ciągnąć naprzód. Ponieważ szybkości niema. ho statek dopiero zaczyna
ruszać, nie będzie słuchał się steru i pomimo foka może 7amałn
odpaść od wiatru, siadając drugi raz na mieliznę (nienadko bokiem).
Gdy siądziemy na mieliznę, lawirując przy wyjściu z portu i t. p„
tern bardziej nie należy dać odpaść dziobowi od wiatru. Brzegi mieli7ny
będą miały najczęściej wygląd. jak na rys. 115.
Gdy tylko zejdziemy
z mielimy. szkoty foka czempręclzej puszczamy i odpychamy dzióh na
nawietrzną. Odchodzimy drugim halsem (porównaj rys. 79c).
że

w

Dla ściągnięcia się z mielizny, gdy siedliśmy na nią
z wiatrem czy z prądem, czy wreszcie gdy jest ona na
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zawietrznej -

rzeczą

najważniejszą

jest

zachowanie się

załogi zaraz w pierwszych chwilach po fakcie. Musimy
bowiem pamiętać, że z kilku powodów położenie nasze

pogarsza się z każdą sekundą i jeżeli załoga nie zdąży
wczas temu zapobiec, późniejsze choćby i największe wy-~
siłki mogą się na nic me zdać.

''
KIERUNE:K

'
'

'

WIATRU

Rys. 115.

Siadłszy na mieliznę z wiatrem, wchodzimy w nią
coraz głębiej, bowiem fala od czasu do czasu unosi statek, a żagle mamy postawione. Pierwszemi więc i jednoczesnemi czynnościami powinno być spuszczenie żagli i zawiezienie kot .vicy, której linę natychmiast obciągamy i mocujemy na rufie. Kotwicę zawozimy w kierunku miejsca
głębokiego, najlepiej w kierunku kilu, bo wzdłuż tej linji
statek najłatwiej da się ściągnąć. Ponieważ siedliśmy dziobem, więc przypuszczalnie ztyłu statku mamy głęboką
wodę. Oczywiście, nie jest to reguła i gdyby się okazało,
że granica mielizny kształtuje się inaczej, to kierunek zawiezienia kotwicy odpowiednio do tego zmieniamy.
Zwinięciem żagli, zawiezieniem kotwicy i wybraniem
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do sztywna jej łańcucha czy liny - zabezpieczyliśmy się
wporę od głębszego osiadania na mieliźnie. Teraz już spoirnJmeJ możemy się zabrać do dalszych prac. Nie należy
jednak marudzić, im dłużej statek siedzi na mieliźnie, tem
więcej w niej osiada i tern więcej zamula się kil statku.
Na jachcie żaglowym, będziemy rozporządzać przeważnie tylko siłą ludzką. Aby ją wykorzystać do maximum i aby ułatwić ściągnięcie się, konieczne jest uwzględ
nienie następujących wskazań:
1) Przy ciągnięciu liny staramy się zwiększyć siłę
załogi przez użycie wszystkich posiadanych kabestanów,
wind kotwicznych, w ostateczności talij (linobloków) i t. p.
2) Staramy się uzyskać jak największy przechył
jachtu do tyłu i w bok, aby kil oderwał się od dna lub
przynajmniej nie tak mocno do niego przylegał (rys. 116).

~4
~

'lf//1//II,

f//1///(1, . " ~

Rys. 116.

3)

Jeżeli

tego wszystkiego jeszcze mało, to staramy
statek, aby wyrobić sobie pod kilem wgłę
bienie w gruncie. Lekkie rozruszanie statku nie jest jeszcze tak szkodliwe, ale silne huśtanie na kilu należy traktować jako środek ostateczny, ponieważ osłabia się w ten
sposób wiązanie kilu z kadłubem (na jachtach mieczowych
marny uproszczoną pracę - wyciągamy miecz, jednak nie
wcześniej, zanim zawieziemy kotwicę).
Talij, kabestanów i wszelakich wind dobrze jest użysię rozruszać
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nawet i wtencza s, gdy do ściągnięcia się wystarc zy
zniej
siły ludzi, część bowiem załogi może być pożytec
p.
t.
i
wyzysk ana, pracując przy nachyle niu statku
Rozruszać statek w gruncie możemy, przeganiając
załogę z burty na burtę, z dziobu na rufę i zpowro tem,
boki,
odpychając wiosłami i bosakam i to dziób, to rufę na
lub
belki
ie
pokładz
podkładając posiada ne ewentu alnie na
lewajak
mocne wiosła pod kil statku i pracując niemi,
wać

rami (rys. 117) i t. p.

R.y~. 117.

na rufę uzyskuj emy przenosząc wszystk ie
ruchom?. rzeczy na tył statku i grupując załogę na rufie.
Przechył

w bok dajemy na stronę głębszą. Aby przechylić
bok. musimy wykonać następujące roboty przygow
większy jacht
e:
towawcz
Odczepia my obydwa baksztag i z ich miejsc i mocujem y je blisko
iu,
po obu stronach wanty, która będzie trzymała maszt przy nachylan
zamiar
to znaczy wanty po burcie przeciwn ej tej, na którą mamy
Przechył

jacht

przechylić.

Koraliki obydwóc h pięt (szpon) i wszystkie krawaty, zwykle
i bom
mocno wiążące żagiel z bomem i gaflem, luzujemy , ahy gafel
miały nieco swobody ruchów,
Do noka bomu uwiązujemy dwie liny, jedną z nich szczególn iej

mocną.
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Pikfał przywiązujemy także

do noka bomu i wybierając go ran.;dajemy bomowi kierunek ukośny do masztu, pod
kątem mniej więcej 40'1.
W ten sposób mamy bom uniesiony w górę na dwóch linach, a z jego
noku zwieszają się wdół trzy liny: szkot grota i dwie dodatkowe,
Jedną z tych dwóch lin dodatkowych (słabszą) zanosimy na
dziób statku i ciągnąc za nią, z jednoczesnem luzowaniem szkotu grota
wyprowadzamy bom za burlę na stronę, na którą mamy jacht pochylić,
Doprowadziwszy go do pozycji prostopadłej względem płaszczyzny
środkowej statku, obydwie te liny, to znaczy szkot i drugą dodatkową,
trzymającą bom od przodu, zamocowujemy.
Z noku bomu zwisa wdół
trzecia lina (rys, 118),
zem z

topernmtą,

BOM/ GAFEL
PIKFAŁ

/TOPENANTA

KLUBY
(TALJ[}

SZKOT

Rys. 118.
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Wykonawszy to wszystko, przystępujemy do nachylania jachtu
z jednoczesnem naciąganiem liny kotwicznej. Część załogi zostaje do
pracy z liną kotwiczną. a część przesiada się na bąka, podpływa pod
nachyla jacht. Jeżeli
zwisającą z noku bomu linę i cią~nąc za. nią nie wystarcza siły d~ nachylenia jachtu, można linę zwisającą z bomu
rnstąpić talją, Drugi koniec taiji zaczepiamy o bąka (tylko nie o ławkę,
a o linę - strop - obejmującą całego bąka). Jeżeli mamy mało ludzi
i potrzebujemy ich do ciągnięcia liny kotwicznej, to bąka połączoneRo
z nokiem bomu talją, napełniamy wodą i z pokładu jachtu windujemy
go nad powierzchnię. Ciężar bąka napełnionego wodą przeważnie wysłarczy do przechylenia jachtu.

Nachylając jacht, jednocześnie ciągniemy za linę
kotwiczną. Gdyby po nachyleniu jachtu kotwica „puściła"
zerwała

się

lina kotwiczna, to momentalnie powin(puścić lub przeciąć linę przywiązaną do bąka). Inaczej zdryfujemy już bokiem na mieliznę, a na fali jest to prawie równoznaczne z rozbiciem
jachtu.
lub

niśmy jacht wyprostować

Jeżeli jacht siedzi na mieliźnie bokiem, lub chcemy go rozkręcić
(dać dziób, tam gdzie rufa), to używamy wioseł. belek t t. p. jako lewarów. Lewarami możemy pracować i przy pomocy taiji, (rys, 117),
Dokładny opis tych czynności, jako też sposoby zawożenia kotwicy i

t. p.,

pomijam, bo należy to do innych działów praktyki morskiej.

Dodatek.
Drobne uwagi.
zakręcamy czterokołowym wozem, samochodem i t. p., to tylne koła zatoczą łuk mniejszy od przednich. Jeżeli więc np. kierowcy samochodowemu przednie
koła ominą przeszkodę, znajdującą się nazewnątrz krzywizny, to o tył samochodu jest spokojny; natomiast przednie koła zawsze prowadzi w pewnej odległości od przeszkody, znajdującej się wewnątrz krzywizny, żeby nie zawadzić o nią tylnemi. Co innego jest ze statkiem. Rolę
tylnych kół przybiera tu okolica środka statku, a rufa
zachowa się np. jak koniec długiej szyny, wystającej
Jeżeli
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wozu, to znaczy zatoczy łuk czasem nawet o wiele
przednia część statku. Statek bowiem obraca
się nie dookoła dziobu, czy rufy, a dookoła pewnego
punktu znajdującego się mniej więcej w jego środku. Na
rys. 119 pokazana jest droga, jaką zatoczy dziób (linja

z

tyłu

większy, niż

Rys. 119.

rufa (linja przerywana) i środek obrotu (linja kropkowana) w wypadku, gdy środek obrotu wypadnie w środ
ku statku. Rys. 120 pokazuje ten sam wypadek. Grubą
linją obwiedzione jest miejsce, którego potrzebuje statek
przy zwrocie. Zakreskowana jest droga, jaką odbędzie
rufa. Im więcej środek obrotu przesunięty jest bliżej
dziobu, tern więcej rufa zarzuca. O tern zarzucaniu dobrze jest pamiętać w wąskich i krętych przejściach. Zakrę
cając koło przeszkody znajdującej się po wewnętrznej
stronie łuku, trzeba celować tak, żeby środek statku prze-

ciągła),
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Rys. 120.

szedł

o

obok niej

jak

najbliżej,

aby rufą

nie

zaczepić

przeszkodę zewnętrzną.

Natom iast takie zarzuc enie rufą może nas uratować
przy omijan iu przesz kody z nawiet rznej. Często się zdarza, że z powod u dryfu, chociaż nawet są szanse , że przód
statku ominie przeszkodę, rufą już nas na nią zdryfu je.
Ratuje my się „półzwrotem" na wiatr, ale tylko do połowy
statku. Gdy tylko przesz koda będzie w półburty, ener-

e
gicznie zwraca my na wiatr zkolei rufę. Dzięki właśni
otrzetemu zarzuc eniu. czasem wcale lub niezna cznie tylko
my się o przeszkodę. (Oczywiście sytuac yj takich nie
y
stwarz amy umyślnie, ale czasam i zdarzy się, że chcem
kodę
przesz
jakąś
ominąć
„półzwrotem" (patrz rys. 93)
i w ostatni ej chwili widzim y, iż dryfuje nas i możemy za-
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wadzić rufą, lub nagle w nocy ukaże się z zawietrznej
boja i t. p.).
Zawsze miejmy za zasadę: przeszkoda przy przedniej
części statku - odrzucamy od niej dziób; gdy dochodzi
do środka, rufa powinna już odskakiwać od niej.

znaczy podchodząc bardzo blisko)
dziób statku stojącego na kotwicy, musimy pamiętać (szczególniej w nocy), że przed tym dziobem wystaje jeszcze
łańcuch kotwiczny. Statek na fali, przy silnym wietrze
i t. p., od czasu do czasu napręża silniej łańcuch i wtenczas - przechodząc za blisko - możemy o niego zawadzić
kilem (rys. 121).
Obcinając

(to

Rys. 121.

nigdy nie powipniśmy liczyć na stały
jachtu i podchodzić pod nią jak na rys. 122.
Kadłub statku odbierze nam na chwilę wiatr, jacht może
Obcinając rufę,

przechył
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się wyprostować i zawadzić o rufę wantami lub całym
masztem. W czasie takiego nagłego odebrania jachtowi
wiatru, ten ostatni nietylko wyprostuje się, ale nawet
przechyli się chwilowo na drugą burtę.

Rys. 122.

Dobijając do burty statku żaglowego, patrzymy wię
cej wgórę, jak na samą burtę. Wplątawszy się końcem
masztu w wystające znacznie za burtę brasy niższych
rei i t. p., możemy sobie porobić masę szkód w osprzęcie.
Dobijając do wytyku (drzewce wystające z boku statku
i służące do przywiązywania szalup), należy zawsze trzymać się zasady: lepiej niedojść, niż mieć jeszcze pod wytykiem choćby minimalną szybkość. Zawadziwszy o wytyk
końcem masztu, napewno go sobie złamiemy (rys. 123).

Dookoła drag i pracujących z niemi barek,

statków
kotlin
kilka
po
jest
zaprowadzonych
p.
z nurkami i t,
wicznych, dlatego statki takie lepiej omijać zdaleka.
13
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KIERUNEK
WIATRU
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I

Rys. 123.
pobliżu

wysokich falochronów i t. p. lepiej nie
Wysoka ściana odbierze wiatr, a jednocześnie
fale, odbijając się i wracając, tworzą w tern miejscu prawdziwy wrzący kocioł.
Świeżo ustawiane kesony lepiej omijać zdaleka, bo
mogą przy nich stać niższe, które przy większej fali trudno
W

przechodzić.

zauważyć.

W pobliżu portów i w samych portach staramy się
statkom zajętym pracą.
Nie należy bawić się w obcinanie spacerowych łó
dek z „załogą" letników, bowiem obawiając się, że na nie
wpadniemy, mogą wykonać zupełnie nieobliczalny manewr.
Flaglinkę mocujemy koło masztu. W wypadku zamocowania jej na noku bomu, przy pełniejszych wiatrach
me będziemy się mogli do niej dostać.
nie

przeszkadzać

nam bez żadnej widocznej przyczyny, bez żad
nej ściany i t. p. wiatr nagle ucichnie, powinniśmy się
mieć na baczności. Po przepłynięciu obszaru ciszy, wiatr
może schwycić nas tak samo nagle, jak ustał. a nagły
poryw wiatru przechyla jacht o wiele więcej, niż mogłaby
to uczynić jego siła działająca stale na żagiel.
Jeżeli
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razie napotkania nagłej przeszkody, trzeba pamiętać, że statek naogół szybciej i z mniejszem krążeniem
skoczy na wiatr, niż odwrotnie.
Chcąc obciąć statkowi rufę, sterujemy nieraz na jego
środek, rozumując, że o ile na wiatr nie zawsze można
pójść tyle, ile się chce (tylko do ostrego bejdewindu), to
spuścić się z wiatrem możemy zawsze, ile nam się podoba; nie trzeba jednak do tego statku podchodzić za blisko,
odpadanie od wiatru nie zawsze odbędzie się tak szybko,
jakbyśmy tego chcieli i przy za bliskiem podejściu na
odpadnięcie może już zabraknąć czasu. Sternik, znający
swój statek, gdy widzi. że na odpadnięcie jest zapóźno,
robi ostry zwrot na wiatr i próbuje odrazu przejść na
drugi hals, (zwrot przez sztag). Zwrot ten powinien się
starać zrobić możliwie jak najbliżej burty statku (pamię
tać tylko o zarzucaniu rufy), bo w razie, gdybyśmy robili
go daleko od statku i się nam nie udał, dziób nasz odpadnie od wiatru i może nas spotkać sytuacja, jak na
rys. 79 b.
W razie zaś nieudania się zwrotu w bliskiej odległości od burty, jacht nie będzie miał miejsca na nabranie
rozpędu i stuknięcie nie będzie tak silne. Przytrzymamy
dziób, rufę nam wiatr zarzuci i wtenczas odbijemy, jak
·normalnie od statku (rys. 124). Należy postępować tak
zawsze, jeżeli przez nieostrożność zbliżymy się do jakiejś
przeszkody tak blisko, że już zwrot fordewind „nie zmieści się". Podobna sytuacja jest częstszym wynikiem hodowanej do ostatniej chwili nadzieji, że uda nam się kursem
bejdewind obciąć dziób jakiegoś drugiego statku (rys. 125).
W

Jeżeli będziemy sterować coraz ostrzej, zdryfuje nas
coraz więcej i wko11cu widzimy, że z nawietrznej danego
statku napewno nie przejdziemy. To rozwianie złudzeń
przychodzi często zbyt późno, gdy znajdujemy się już
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Rys. 124.

bardzo blisko przeszkody. Lepiej wtenczas stanąć dziobem
do wiatru i wykonać zwrot przez sztag, niż próbować
odpaść od wiatru (linja kreskowana). Odpadnięcie z bejdewindu, gdy mamy bom ściągnięty prawie do środka,
odbywa się przy dość znacznym promieniu krążenia. Jeżeli jednak, z tych czy innych względów, zdecydowaliśmy
w takiej, jak powyższa sytuacji, spuścić się z wiatrem,
to staramy się w tern jak najwięcej statkowi dopomóc.
Szkot grota luzujemy możliwie jaknajwięcej, fok dajemy
na wiatr (przyhamowujemy i odrzucamy dziób) i ster na
burtę (45°).
Przy omawianiu zwrotów, mówiło się, że zwrot przez
sztag powinno się robić w takiej odległości od przeszkody,
aby w razie nieudania się go można jeszcze było zrobić
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zwrot przez rufę (rys. 98 a). Dobrze jest w tym celu zbadać, jakie krążenie nasz jacht wykonywa przy odpadaniu
od bejdewindu , żeby potem nie spotkała nas sytuacja, jak
na rys. 124 i 125 (linje kreskowane ).

'

'
,

K!ERUNEI(

Rys. 125.

Bardzo niewygodne dla dobijania i odbijania są nabrzeża, pod które kadłub statku może się wślizgnąć. W razie nieostrożnego podejścia, zamiast otrzeć się - stosunkowo jeszcze dla statku nieszkodliw ie - burtą (którą
można ochronić obijaczami), opieramy się o nabrzeże wantami, gniotąc sobie ich ściągacze i t. p. Jest to szczególniej niebezpiecz ne na fali. Fala może podsunąć krawędzie
kadłuba pod rusztowanie mola, a potem, podrzuciws zy
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statek silnie do góry, gniecie listwy burtowe, dolne bloki
baksztagów i t. p. ·
Komendy.
Chcąc

dać

rozkaz

tyczący się jakiegoś żagla,

podaliny.
coś wykonać, a na końcu czasownik, oznaczający samą czynność. Przykład: ,,Foka szkot oddaj",
a nie „Szkot foka oddaj" lub 11 oddaj foka szkot". Usły
szawszy, że chodzi np. o foka, załoga, która ma stanowiska manewrowe przy grocie, będzie odrazu wiedziała,
że nie chodzi o nią. Załoga znajdująca się przy foku,
usłyszawszy, że chodzi o szkot, nie będzie się łapała za
fał i t. p. -- a odrazu rzuci się do szkota i rozkaz może
być wykonany z chwilą przebrzmie nia słowa „oddaj ".
Liny olinowania ruchomego możemy:
jemy najpierw
z którą ma się

nazwę

tego

żagla,

następnie nazwę

oddać,
luzować,

wybierać,
zamocować,

odmocować,

obłożyć.

Oddaj oznacza puść daną linę zupełnie swobodnie
(angielskie: let go!).
Luzuj - popuszczaj powoli daną linę, zwykle z pod
nagła lub pachołka (ang.: slack).
Wybieraj - to samo co ciągnij.
Wydając rozkaz zamocować, musimy być przygotowani. że do ponownego odmocowan ia może upłynąć kilka
sekund. Jeżeli chcemy linę zamocować (gdy np. załoga
me będzie w stanie utrzymać jej w ręku i t. p.}, ale chce•
my ją mieć przygotowaną do natychmiast owego „oddania",
lub 11 luzowania", to mówimy, żeby linę obłożyć. Żeglarz,
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który linę „obłożył" stoi przy niej gotowy w każdej chwili,
do oddani a jej lub luzowa nia, póki nie otrzym a rozkaz u
,,,
.,zamo cowac .
Rozka z odmocować oznacz a przejście ze stanu „zamocować", do stanu „obłożyć". Żeglarz, którem u się da
rozkaz „odmo cowaC , podejd zie do odpow iedniej liny, odz nagła
wiąże ją, ale nie puści jej odrazu i nie przeni esie
czy żabki (knagi) w swoje ręce, bo mógłby jej nie utrzyprzy
!_llać, a zostaw i odpowiednią ilość obłoże1i i będzie
niej czekał rozkaz u luzuj lub oddaj.
Czasow niki te, oznaczające mającą nastąpić czynrozkaność, mogą być wydan e w pierws zej osobie trybu
oddać).
zującego lub bezoko licznik u (np. oddaj lub
W pierws zym wypad ku, rozkaz wykon ywa się natychmi ast. W drugim wypad ku, rozkaz jest tylko zapoa samą
wiedzią, że dana czynność musi być wykon ana,
lub,
czynność wykon ywamy dopier o na rozkaz ruszaj
osposob
mu
drugie
!emu
Dzięki
w czasie zwrotu - zwrot.
to,
że
ej,
wcześni
ie
wi, załogę możemy uprzedzić znaczn
a to ma być zrobio ne. Załoga odpow iednio przygo tuje się
i mamy wtecza s pewność, że dana praca będzie wykon ana
w odpow iednim momen cie.
Poza tern możemy w ten sposób zapowiedzieć kilka
ania (np.
czynności, które wymagają jednoc zesneg o wykon
przy zwroci e przez sztag). Wszys tkie one będą wykon ane
na rozkaz „rusza j ", który możemy zastąpić gwizdk iem.
Aby kapita n jachtu miał pewność, że jego rozkaz
do któzostał usłyszany i należycie zrozum iany, żeglarz,
rego się rozkaz stosuje , powtar za go, poprzedzając słowem:
iest (np. ,,Ster prawo na burtę! - Jest! ster prawo na
rozkaz
burtę". Wyraźnie akcent ujemy słowo „jest.", sam
może być powtór zony ciszej).

Zwroty na mniejs zych jachtac h zapow iadane są tylko
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„zwrot przez sztag", lub „zwrot przez rufę";
załoga sama powinna wiedzieć, co w takim wypadku
trzeba robić. Zwrot wykonywa się na rozkaz „zwrot" lub
znak gwizdkiem.

słowami

W razie specjalnej potrzeby wydania szczegółowej
instrukcji już w czasie wykonywania manewru (poprawienia czynności załogi i t. p.), wydajemy komendy w trybie
rozkazującym (np. w czasie zwrotu przez sztag, statek,
doszedłszy do linji wiatru, ,,namyśla się", na którą stronę
ma zwrócić dziób i trzeba mu pomóc fokiem; wtedy mówimy: ,,foka szkot z prawej (lewej) wybierz!6').
Program szkolenia

żeglarskiego przyięly

w harcerskich

drużynach żeglarskich.

żagli

Stawianie, refowanie, odrefowywanie
na boi.
Sterowanie kursem według lądu.
według kompasu.
,,
Sterowanie według wiatru:
fordewind,
baksztag,

spuszczanie

półwiatr,

ostry bejdewind,
pełny bejdewind.
Refowanie i odrefowywanie w pływaniu.
Sterowanie w półwiatru bez pomocy steru (szkotami).
Hamowanie żaglami na poszczególnych kursach.
Stanięcie w dryf.
Zwrot przez sztag.
bez steru.

"

Półzwrot.

"

Zwrot przez rufę z minimalnym promieniem
ma (na słabym wietrze).

krąże

201

Zwrot przez

rufę

normalny.
na jolce (na silnym wietrze).
"
"
"
bez steru.
"
"
"
Samosterowność ze sterem.
Samosterowność

bez steru (o ile na danym jachcie

możliwa).

Lawirowanie (hals „korzystny").
Dobijanie do boi pod żaglami (podchodząc półwiatrem i fordewindem) i zdejmowanie się z boi.
Człowiek za burtą.
Dobijanie i odbijanie od statku stojącego na kotwicy.
Stawanie i zdejmowanie się z kotwicy.
Stawanie na dryfkotwie.
Dobijanie i odbijanie od nabrzeża pod żaglami.
Dobijanie do boi bez żagli (z wiatrem na foku
1 z dryfkotwą).
Dobijanie do nabrzeża z wiatrem (rzucenie kotwicy,
luzowanie łańcucha, przycumowanie się rufą).
Pływanie w zespole.
Holowanie, (holowanie drugiego statku, płynięcie na
holu).
Sztormowanie w bejdewind.
na fordewind .
"
Zachowanie się w czasie awarji poszczególnych części osprzętu.

Przewrócenie się jolki.
Jacht na mieliźnie.
Poznawanie właściwości żeglownych statku (nawietrzność, zawietrzność, ostrość chodzenia do wiatru, zachowanie się na fali; promień krążenia przy przejściu z fordewindu w bejdewind i promiei1 krążenia przy odpadnię
ciu z bejdewindu na fordewind; promień krążenia przy
normalnym zwrocie przez rufę i przy zwrocie przez rufę

ŹRÓDŁA.

M. Zaruski.
G. Kański.

Współczesna żegluga morska

Streszczony kurs morskiej praktyki

A. Garnuszewski. Teorja okrętu
N. Liudiewig. Parusnyj sport
A. Ansted. A Dictionary of Sea Terms

T

S,ybkośćl Ciśnienie

Stopień

skali
Beauf.

o

w m/sek. w kg 'm 2

I o -0.5 0-0,08
I

Określenie

Cisza

1

0.5-1.5

0,16

Powiew

2

1.5-

0,63

Lekki

3

3- 5

1.2

Słaby

4

5- 7

4.8

Średni

- - -I

5

-

I

3

9,7

7-10

Świeży

B

C

L

s

A

L y

10-12

15,9

Silny

7

12-14

22,1

Bardzo silny

A

T

R

U.

Oznaki na brzegu i morzu

I

Dym unosi

się

prostopad le w

się

Wimpel i
Wimpel

liście

' Wysokość

falowania ! fali w m

zupełnie gładkal

o

o

1

<

Morze spokojne

2

1- 2

Średni~ fala

3

2-

4

3- 4

grzebienie

5

4- 5

Szalupa chowa się między falami

6

6- 7

Bardzo wysoka fala

7

8- 9

1

3

Jachty
Jachty

refują ża gie

zmieniają żagle

Duża

Na falach

fala

tworzą się

na sztormowe

Ciężko oddychać

z twarz ą
przeciw wiatro wi

zwróconą

14 -17

29,4

Wicher

9

17-20

37,8

Burza

10

20-24

56,5

Sztorm

11

24-30

90,5

Bardzo silny
sztorm

Wiatr przewraca drzew a i słupy.
Omasztowanie niezawsze wytrzymuje
napór wiatru (sztormowani e fordewind)

12

30
i

Huragan

Wiatr powoduje spust oszenia

--- 160
i

I

więcej

Przeciw wiatrowi nie moż na
żagle

o
~

<C
E-<

Fale
dr ą

~

z

wymówić

słowa

Sztormowe

<C
N

drzew

poruszają się.

Flaga na wietrze furkoc ze. wiatr
czuje się dłoni ą

I

Morze zupełnie spokojne

na twarzy

gał ązki

Stopień

A L E

Powierzchnia wody

p oruszają się

drzew

wypręża się,

górę

się

Jacht ledwo porusz a
Wiatr ledwo odczuwa

F

8

więcej

w

-----

6

----

A

tworzą

ściany

V)

wodne

8

10-12

9

>

się

Parowce chowają się między falami

I

12

T A B L

Szybkośćl Ciśnienie

Stopień

skali
Beauf.

o

w m /sek. w kg 'm 2

io
I

A

I

I

1

0.5-1. 5

0,1 6

Powiew

2

1.5-

3

0,63

Lekki

Wiatr ledwo odczuwa

3

3-

5

1.2

Słaby

Wimpel i

4

5-

7

4.8

Średni

Cisza

5

7-10

9,7

-- -

Ś wieży

6

10- 12

15,9

Silny

7

12- 14

22,1

Bardzo silny

8

14 -17

29,4

Wicher

9

17- 20

37,8

Burza

10

20 - 24

56,5

Sz torm

11

24-30

90,5

Bardzo silny
sztorm

12

30
i

160
i

więcej

I

wię c ej

y

W I A

T

R

U.
Stopień

F A L E

I

Wysokość

falowania : fali w m

0-0,08

I

L

s

Oznaki na brzegu i morzu

- 0.5

- - -I

-

Określenie

C

Dym unosi

się

prostopadle w

Jacht ledwo porusza

Wimpel

liście

drzew

wypręża się,

si ę

górę

na twarzy

gałązki

drzew

poruszają się.

Flaga na wietrze furkocze, wiatr
czuje si ę dłonią
Ja ch ty
Jachty

r efują żagl e

z mieniają żagle

Ciężko oddychać

zwróconą

<

:::J

Morze spokojne

2

1- 2

o::

Średnia fala

3

2-

4

3- 4

o::

o

E-<

-<

1

3

s łowa

I

fala

I

......

Na falach

grzebienie

5

4- 5

~

Szalupa chowa się między falami

6

6- 7

-<

Bardzo wysoka fala

7

8- 9

tworzą się

~

z
-<
E-<

......
(f)

-<
N

Duża

.....:i

Przeciw wiatrowi nie można wymówić

Fale

tworzą

(f)

ściany

wodne

8

10-12

9

>

żagle drą się

Wiatr przewraca drzewa i słupy.
Omasztowanie niezawsze wytrzymuje
napór wiatru (sztormowanie fordewind)
---

Huragan

o

1

na sztormowe

z twarzą
przeciw wiatrowi

Sztormowe

o

się

poruszają się

zupełnie gładkal

Morze zupełnie spokojne

Powierzchnia wody

Parowce chowają się między falami

Wiatr powoduje spustoszenia

I

12

/!JllJ)ą

Q6V1 /

BI BL IO TE KA
Ce ntr aln ego
Mu zeu m
Mo rsk ieg o
w Gdańsku

v

/

I

l

I/ r?15f

4-1

u.•

