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I. Zasady ogólne – bez paniki, a nic złego się nie stanie 
 

 

Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi – własne i załogi  

Nie śpiesz się, bo na tej łodzi ze wszystkim zdążysz. 

Jeśli nie wiesz co zrobić, to: 

- Puść luźno żagiel (poluzuj zupełnie szot) i usiądź bezpiecznie 

- Obserwuj i pomyśl, głęboko odetchnij 

- Zanim coś dalej zrobisz: 

- Zastanów się, jaki będzie efekt 

- Uprzedź załogę o celu i sposobie, w jaki go osiągniesz 

 

Daj łódce czas na reakcję, bo nic dzieje się natychmiast 

 

 

Gdy płyniemy to przeciwwaga (ama)  

musi być z tej strony, z której wieje wiatr  

 

 

 

 

Na pokładzie zawsze powinna być ciepła odzież z wełny lub polaru a także 

kurtka od wiatru i deszczu. Zmarznięci podejmujemy pochopne decyzje. 

Stosuj własny rozum  , bo przedstawione dalej zasady są dużym 

uproszczeniem rzeczywistości i działają w warunkach powszechnie 

uznawanych za przyjemnie. 
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II. Jak odpłynąć 

Zadbaj zawczasu: 

- Zapewnij każdemu kamizelkę ratunkową i miej jedną w zapasie. 

 

 

 

 

 

- Szot przechodzi pod hals-liną (obie liny) oraz 

 luźno i  bez pętelek wpada do kokpitu 

 

 

 

- Upewnij się, że pod szczytem masztu nie ma żadnych 

komplikacji: fał i gejtawy nie pętlą się i nie zawijają wokół 

siebie, sztagów lub wanty. 

 

 

 

 

 

 

- Sprawdź, że hals-lina jest obłożona  

 tylko na jednej knadze, w tylnym kokpicie i, że  

 knaga w przednim kokpicie jest wolna.  

 

 

 

 

- Dwa czerpaki powinny znajdować się po jednym w każdym kokpicie, żebyś miał je 

zawsze pod ręką, a dwa pagaje np. na pomoście, uwiązane dla bezpieczeństwa do 

pirogi. 
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Przygotuj start stojąc bezpiecznie na brzegu - postaw żagiel i zaraz pozbaw go mocy: 

- Obróć łódkę bokiem do wiatru, stroną z przeciwwagą 

- Po stronie bez pomostu potrzebne jest miejsce, żeby bom nikogo ani niczego nie 

uderzył, gdy żagiel wstanie  

- Poluzuj hals-linę na łokieć, albo stawianie żagla będzie wymagało większej siły 

 

- Podnieś żagiel (ciągnąc za fał)  

aż reja dojedzie pod sam szczyt masztu. 

Im większy luz w tym miejscu,  

tym mocniej piroga będzie zakręcać do wiatru. 

 

 

- Żagiel powinien luźno zwisać po stronie zawietrznej, ze swobodnym szotem, żeby 

napięcie szota nie przeszkadzało w podniesieniu bomu 

 

 

 

Dociągnij reję mocno do samego dziobu hals-liną, 

którą obłóż na knadze w tylnym kokpicie 

 

 

 

Podciągnij bom do samej góry ciągnąc za obie gejtawy, 

 zamocuj.  

 

 

- Uwolnij nitki pokazujące wiatr (zwane ickami), zwłaszcza te zamocowane na wancie i 

sztagach i upewnij się, że kierunek wiatru się nie zmienił i piroga jest właściwie 

ustawiona. 

Jesteście gotowi do wypłynięcia. 
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Zepchnij łódkę w wodę po kolana. 

 

- Wsiadamy pojedynczo na pokład, przesuwając 

się by zrobić miejsce dla następnych.  

Jeśli piroga oprze się o dno, spychamy ją głębiej,  

- Ostatni wsiadający lekko odpycha się ku wodzie i 

nadaje lekki pęd, zanim wsiądzie 

- Sprawdzamy czy wszyscy siedzą bezpiecznie, 

mają wygodnie i nie będą przeszkadzać  

w najbliższym manewrze 

 

Odpływamy: 

- Zdejmujemy z knagi obie gejtawy i zdecydowanie luzujemy, żeby bom opadł;  

żagiel się otwiera, a jak bom słabo idzie w dół, to pociągamy delikatnie za szot, 

     

 

  

- Gdy bom opadnie i żagiel całkowicie się otworzy, wybieramy lekko szot, by żagiel cały 

się wypełnił i równomierne wybrzuszył 

- Obserwujemy czy łódka płynie prosto i odpowiednio poprawiamy usadzenie załogi i 

swoje 

- Zwykle wiosło nie jest w tym momencie potrzebne, ale mamy je w gotowości, by móc 

wyjść z tłoku przy brzegu, zanim opuścimy bom i otworzymy żagiel albo, by móc 

interwencyjnie zmienić szybko kierunek. 
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III. Jak zmieniać i utrzymać kierunek 

(poniższe sposoby stosować z umiarem   ) 

Załoga przesuwa się w poprzek, na przykład po pomoście, by sterować pirogą: 

- Gdy załoga przesunie się w stronę przeciwwagi (pływaka), łódka zakręci w stronę 

wiatru (czyli w stronę przeciwwagi) ponieważ przeciwwaga zanurzy się głębiej i 

przyhamowując obróci pirogę wokół siebie 

          

- Gdy załoga przejdzie z pomostu na pirogę i ku żaglowi, łódka zakręci w stronę wiatru 

(odwrotną od przeciwwagi) bo odciążona przeciwwaga się wynurzy, zmniejszając 

moment obrotowy 

Załoga przesuwa się wzdłuż - do przodu lub do tyłu: 

- Gdy załoga przesunie się do przodu, łódka będzie ustawiać się dziobem bliżej wiatru, 

ponieważ środek obrotu kadłuba przesunie się ku przodowi przed środek siła żagla i 

piroga obróci się jak chorągiewka 

 

 

 

 

 

- Gdy załoga przesunie się do tyłu, łódka będzie chciała ustawić się bardziej z wiatrem 
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Przyciągamy i luzujemy żagiel - stosowany gdy płyniemy  ku wiatrowi: 

Ten sposób działa pod warunkiem, że cały żagiel jest wydęty, bez wklęśnięć (z przodu) 

 

 

- Przyciągamy mocniej żagiel (wybieramy szot) i dziób łódki delikatnie jest odciągany za 

wiatrem (łódka odchodzi od kierunku, z którego wieje)  

- Odpuszczamy nieco żagiel (luzujemy szot) i dziób łódki zbliża się do kierunku skąd 

wieje. 

Popłynąć z bocznym wiatrem:  

dodajemy żaglowi głębokości i “przełamujemy”  gejtawą 

Gdy załoga siedzi już z tyłu a my chcemy jeszcze bardziej ustawić łódź burtą do wiatru: 

 

a) Podciągamy bom lekko do góry gejtawą, w ten sposób, by 

żagiel poważnie się wydął, 

Szotem dociągamy bom bliżej masztu, na tyle, by brzuch żagla  

nie był „podwiewany” przy rejce. 

Kurs się nie zmienia, bo to tylko przygotowanie. 

 

 

 

b) Ciągniemy za drugą gejtawę (tę schowaną za żaglem),  

aż wyraźnie wciśnie się tkaninę i kontynuujemy,  

żeby żagiel się wyraźnie „przełamywał”.  

Im bardziej przełamiemy żagiel, tym mocniej dziób 

odciągniemy od wiatru.  
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By płynąć prawie całkiem z wiatrem: 

Żagiel ustawiamy „w marchewkę”, by siłę żagla przesunąć do 

przodu  

- Podciągamy bom wysoko do góry gejtawą w ten 

sposób, by żagiel bardzo się wydął  

- Musimy odpowiednio luzować szot, żeby bom 

(dolne drzewce) mógł się unieść  

oraz  / albo: 

Maszt stawiamy bardziej ku pionowi ciągnąć go wantą  

- Luzujemy tylny sztag, lekko (np. 20cm) 

- Skracamy wantę, ciągnąc specjalną linkę w kokpicie  

(na maksa), aż maszt pójdzie w stronę pionu 

Uwaga: jak skończymy na tym kursie, to trzeba z 

powrotem  pochylić maszt, czyniąc odwrotnie  

 

Pagajem (wiosłem), jak sterem:  

Zawsze pomaga i działa tym energiczniej, im szybciej płyniemy 

- Zanurzamy wiosło w wodzie z tej strony pirogi, na którą chcemy napierać 

- Zanurzone pióro ustawiamy wzdłuż strug wody, tak by nie stawiało oporu, 

- Trzon opieramy o burtę pirogi,  

- Dłonią na górnym uchwycie wiosła kręcimy lekko, aż pióro pagaja ustawi się pod 

małym kątem względem strug wody i wytworzy siłę 

- Siła rośnie, gdy zwiększamy ten kąt, więc działamy z umiarem, by nie dać się 

wyciągnąć.  
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IV. Jak zawrócić. gdy chcemy płynąć w przeciwną stronę 

Mikronezyjska piroga z przeciwwagą  NIE(!)   zawraca jak samochód, ale: 

przód (dziób)  i  tył (rufa) zamieniają się rolami, a my mamy to sprawić 

 

- Żagiel ma przewędrować z jednego końca pirogi, na jej przeciwny koniec (nowy 

dziób), maszt działa przy tym jak ramię dźwigu unosząc cały takielunek:  

o Luzujemy całkiem szot i 

gejtawy by żagiel swobodnie 

odchylił się na stronę 

zawietrzną, 

o Zdejmujemy hals-linę z knagi, 

o !!! Wszyscy siadamy mniej-

więcej po środku, na ławce u 

podstawy masztu !!! , 

o Przeciągamy żagiel (ciągnąc za 

hals-linę) wzdłuż całej łodzi  

o Ustawiamy drzewce ciasno w 

gnieździe na „nowym” dziobie i  

o Mocujemy hals-linę w (teraz 

tylnym) kokpicie 

 

- Załoga w trakcie czynności zajmuje pozycje odwrócone o 180° lub zamienia się rolami 

- Sprawdzamy czy wszyscy są usadowieni i nie mają pytań   

- Przyciągamy żagiel, by się wydął i pociągnął 

Uwagi:  

a) Manewr warto robić na tyle powoli, by dać sobie czas na obserwację (podnieś głowę 

) jak łódka się obraca,  

b) Przesiadać się należy w trakcie zawracania tak, by łódka na dłużej nie zagłębiła 

któregoś końca, bo się za daleko obróci. Wygodnie jest, gdy wszyscy siedzą na ławce 

podmasztowej, 

c) Szot, czyli lina do przyciągania żagla, którą mieliśmy całkiem wyluzować,  lubi się 

czasem poplątać i nagle w środku manewru coś nam przeszkadza w przeciąganiu żagla. 

d) Bywa, że drzewca zaczepią o sztag, czyli linę między dziobem a szczytem masztu. 

Trzeba wtedy przerwać manewr, zanim ktoś nie uwolni drzewca. Jednocześnie ktoś 

musi przejść po pirodze w przeciwną stronę niż odczepiający, żeby dziób się zbytnio 

nie zagłębił. 
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V. Co może pójść źle i co wtedy robić 

jeśli tamte sposoby nie działają 

Piroga konsekwentnie mocno wykręca do wiatru (nawietrzność),  

- Zwykle zdarza się, gdy żagiel nie jest dociągnięty do samego szczytu – a każdy centymetr się liczy; 

wybierz mocno fał. 

- Maszt jest odchylony za daleko w stronę od przeciwwagi (na zawietrzną); trzeba go „postawić bliżej 

pionu” ciągnąc za wantę (linę idącą od szczytu masztu do przeciwwagi) 

Piroga zupełnie nie chce ustawić się do żeglugi z wiatrem,  

- Wybrać żagiel „na rzodkiewkę” , podciągając bom gejtawami, blisko szczytu masztu 

- Cała załoga obciąża tył pirogi, by wcisnąć rufę głębiej w wodę i stworzyć efekt „koguta na dachu” 

- Sterujemy pagajem 

Żagiel łapie wiatr “z drugiej strony” (podwianie, „backwind”),  

- Koniecznie unikać, bo cały żagiel z masztem zechce się przewrócić w stronę pomostu i przeciwwagi 

o Dopóki się da, znanymi sposobami odwracamy łódkę od wiatru, do normalnej pozycji z 

przeciwwagą(ama) po nawietrznej, a jeśli nie widzimy pożądanej reakcji: 

o energicznie odwracamy pagajem łódkę od wiatru 

- Jeśli nie udało się powyższymi sposobami, to nie zdejmujemy halsliny z knagi i: 

o Ciągniemy za bom w dół oraz wychylamy żagiel możliwie daleko za burtę bez ama, 

alternatywnie: gejtawami zbieramy szybko żagiel „w rzodkiewkę” a gejtawy mocujemy na 

knadze, teraz wybieramy mocno szot, który od teraz działa jak wanta od strony, z której (w tej 

nienormalnej sytuacji) naciska wiatr. 

o Załoga przesiada się tak, by ew. maszt, bom, reja czy żagiel na nią nie spadł 

o Energicznie odwracamy pagajem łódkę od wiatru 

o Łódka powinna kontynuować obrót aż zacznie płynąć z przeciwwagą od strony wiatru 

Nadchodzi burza, silny wiatr,  

- Uciekamy do najbliższego schronienia nawet, jeśli to tylko plaża lub np. trzciny 

Siła nadchodzącego wiatru nas zaskoczyła i nie dajemy rady,  

- zrzucamy żagiel i przywiązujemy do pirogi „w kiełbaskę”, żeby nie fruwał 

- możemy łatwo położyć maszt i zamocować go na leżąco. 

- załoga chroni się w kokpitach przed wiatrem, by zmniejszyć tempo wychładzania organizmu. 

Zmarznięci podejmujemy pochopne decyzje, a hipotermia nadchodzi szybko i  jest śmiertelnie 

groźna. Na pokładzie zawsze powinna być ciepła odzież z wełny lub polaru a także kurtka od wiatru i 

deszczu. 

- Sterujemy lub wiosłujemy pagajem w stronę najłatwiej osiągalnego schronienia 

- Wzywamy pomocy 


