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40 horyzontystarter kierunkowskaz

pasje: żeglarstwo sportowe

Z PODZIWU CHCIAŁOBY SIĘ SZEROKO OTWORZYĆ GĘBĘ, ALE NA PODSKAKUJĄCEJ NA FALACH
MOTORÓWCE LEPIEJ TEGO NIE ROBIĆ, ŻEBY NIE ODGRYŹĆ SOBIE JĘZYKA. A JEST NA CO PATRZEĆ
– PĘDZIMY JAKIEŚ 40 KM/H BURTA W BURTĘ Z NIEWIELKĄ ŻAGLÓWKĄ.

tekst Paweł Wiejas

Latając

C a ły ka dłub tej łu pin ki jest wy nu rzo ny z wo dy na metr

– ona nie pły nie, a uno si się nad wo dą. Gość na niej

mu si mieć ku pę fraj dy, bo śmie je się jak sza lo ny. – Po -

cho dzę so bie – ry czy w na szym kie run ku, sta ra jąc się

prze krzy czeć huk sil ni ka i szum wia tru. 

Po chwi li trzy ma jąc jed ną rę ką ster i szot, a dru gą kra wędź ża glów -

ki, bie gnie po wo dzie. To już ocie ra się je śli nie o ma gię, to na pew -

no o sztu czki cyr ko we .

Cho dzą cy po wo dzie to Mi chał Do mań ski, a ma leń stwo, na któ -

rym la ta, to ćma, naj szyb sza jed no o so bo wa ża glów ka świa ta. 

ćmiena

NA LĄ DZIE SZA RA MYSZ KA...
Czy to w ogó le po pły nie? Ta kie wąt pli wo ści mia łem jesz cze go dzi nę

wcześ niej, gdy przy glą da łem się nie zgrab nej sko ru pie z włók na wę glo -

we go, któ rą Mi chał przy wiózł nad Za lew Ze grzyń ski. Żad ne tam przy -

czep ki czy wy się gni ki – ża glów ka mie ści się na da chu sa mo cho du.

– Po móc ci?

– Jak chcesz, ale roz ło żyć ją to ża den prob lem. Pół go dzi ny i po

spra wie – za pew nia i za rzu ca so bie ćmę ma ra mię. 

W su mie nic dziw ne go. Ka dłub ze skrzy dła mi wa ży za led wie

około 16 ki lo gra mów, a po za mon to wa niu płetw, masz tu i bo mu ZD
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41świat według…

Na wodzie Michałowi Domańskiemu i
jego Ćmie nikt nie podskoczy. Nawet
windsurfingowcy już się poddali.

ja kieś 12 ki lo gra mów wię cej. Choć wy czu wam, że Mi chał wo -

lał by, że bym na lą dzie trzy mał się od ćmy jak naj da lej, to nie

mo gę oprzeć się po ku sie i za czy nam po ma gać.

Chwy tam za scho wa ny w po krow cu miecz i sły szę: – Z tym na -

praw dę ostroż nie.

Opo wia da mi, że ten nie po zor ny ele ment to w rze czy wi sto ści

ser ce ża glów ki. Nad je go do piesz cze niem (to ręcz na ro bo ta) ja -

kiś au stra lij ski szkut nik bie dził się go dzi na mi. To właś nie

w tej częś ci mie ści się nie wiel ka kla pa, któ ra od po wia da za to,

że ćma po tra fi szy bo wać nad wo dą. 

Mi chał się nie po my lił. Na wet przy mo jej nie po rad no ści

uda je się zło żyć ża glów kę wręcz bły ska wicz nie. Ostroż nie

prze no si my ją do wo dy. Miej sce wo do wa nia mu si być sta -

ran nie wy bra ne, tak że by płe twy nie do ty ka ły dna. To

dla te go na miej sce star tów Mi chał wy brał przy stań Mię -

dzy Ża gla mi, na któ rej znaj du je się rów ne piasz czy ste

dno.

Plan gry: naj pierw przy glą dam się je go ru chom, a póź niej

mam spró bo wać swo ich sił w ujeż dża niu ćmy. Gdy po wie -

dzia łem mu, że na ja kiej kol wiek spor to wej ża glów ce osta -

t ni raz pły wa łem z dzie sięć lat te mu, ostrzegł mnie, że bym

nie obie cy wał so bie zbyt wie le.

– Był bym na praw dę zdzi wio ny, gdy byś za pierw szym po -

dej ściem uniósł ją z wo dy – stu dził mo je za pa ły.

– Spo ko – od po wie dzia łem but nie, za co wkrót ce mia łem

być sro go uka ra ny.

...NA WO DZIE DE MON SZYB KO ŚCI
Star tu je my. Mi chał na swo jej łu pi nie, my na mo to rów -

ce, któ rą ste ru je rów nież Mi chał, bos man z Mię dzy

Ża gla mi. Po cząt ki nie są za chę ca ją ce. Przy brze gu

le dwie po wie wa, a ja kieś szkwa ły wi dać do pie ro pod

dru gim brze giem. Wle cze my się w żół wim tem pie.

Ob ser wu ję, jak Mi chał w tych wa run kach mu si ca -

ły czas ba lan so wać cia łem, że by ćma nie stra ci ła sta -

tecz no ści. A o to bar dzo ła two, bo ka dłub ma sze -

ro kość zaledwie 40 cm i pra wie ca ły czas trze ba

znaj do wać się  nad nim. Dla Mi cha ła to jed nak ża -

den prob lem. Ro bi to wręcz z mał pią zręcz no ścią

i wy pa tru je moc niej szych pod mu chów. Do wle kliś -

my się na śro dek Ze grza. Ster nik wy łą czył sil nik. Bu ja my się

na fal kach w gó rę i w dół. Na gle ćma ła pie wiatr i oży wa. Za -

nim od pa li liś my mo to rów kę, by ła już tyl ko ma łym pun ktem,

któ ry od da lał się od nas w osza ła mia ją cym tem pie. 

Sil nik ryk nął i rzu ci liś my się w po goń. 20, 30, 40 km/h, a wca le

nie zbli ża my się do ża glów ki. Wresz cie przy 50 km/h uda je się nam

do go nić Mi cha ła i wte dy mo że my zwol nić. 

– De ska rze ma ją go już dość – wy krzy ku je do nas ster nik. – Na

po cząt ku pra wie wszy scy pró bo wa li się z nim ści gać, ale te raz już

od pu ści li. 

Wiatr jest wy jąt ko wo ka pryś ny i nie ma mo wy o rów nych, dłu gich

śli zgach. Dla te go Mi chał ca ły czas tań czy na ćmie, aby nie

stra ci ła sta bil no ści. 

International Moth
(rekord prędkości ok. 70 km/h)

Wśród jedno- i dwuosobowych żaglówek ćma znajduje
się na szczycie. To (a jakżeby inaczej) Australijczycy
zakochani w szybkich jednostkach wpadli na pomysł,
żeby w takiej łupince zastosować hydroskrzydła, które
eliminując stykanie się kadłuba z wodą, radykalnie
zmniejszyły tarcie. Choć sam patent nie był nowy, to
wcześniej nikt nie był na tyle szalony, żeby zamontować
je w takim maleństwie, jak International Moth (to oficjalna
nazwa ćmy).
Teraz wśród ścigających się na ćmach znajduje się
żeglarska śmietanka, która ma za sobą starty
w America’s Cup, najsłynniejszych regatach świata. Ćmy
urzekły m.in. Petera Burlinga, Nathana Outteridge’a,
Deana Barkera czy nawet gwiazdę żeglarstwa
oceanicznego Loicka Peyrona.
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Je stem spóź nio ny i teraz, i za ko lej ny mi kil ku na sto ma

pró ba mi. Za każ dym ra zem przy kry wa mnie ża giel.

Nie zra ża jąc się, kom bi nu ję da lej, ale my ślę, że przy -

dał by się jed nak tro chę moc niej szy wiatr, bo wte dy

ża giel sta wiał by ja kiś opór.

Te raz za cho dzę ćmę od ru fy. Chwy tam się szo ta, rum -

pla i.... na gle znaj du ję się w środ ku ża glów ki. Ale za

wcześ nie na od trą bie nie suk ce su, bo tyl ko przez chwi lę ba lan -

su ję nad ka dłu bem, a po tem tra cę rów no wa gę i buch do wo dy.

Chło pa ki mu szą mieć nie złą be czkę ob ser wu jąc mo je pró by. 

Ko lej ne po dej ście. Pły nę. Ca łe kil ka na ście me trów,

NA U CZY CIEL KA PO KO RY
– Wra ca my pod brzeg – wy ro ku je Mi chał. – Tu na

pew no nie dasz so bie ra dy.

Je stem tro chę za wie dzio ny, że po kła da we mnie tak ma -

ło wia ry, ale nie pro te stu ję. W koń cu on tu rzą dzi. Pły -

nie my do nie wiel kiej za to czki. Skok z mo to rów ki do wo -

dy po wo du je lek ki wstrząs – zim no jak diab li. 

Zgod nie z in struk cją Mi cha ła zbli żam się do hy dro skrzy dła i pró -

bu ję się wdra pać na ćmę. Pa mię tam, że by sto py sta wiać na sty ku

skrzy dła i ka dłu ba, bo w tym miej scu  nic nie po ła mię.

– Jak za cznie prze chy lać się do 45 stop ni, wska kuj do środ ka – ra -

dzi Mi chał. – Jak się spóź nisz, to po ło żysz ćmę na dru gą

stro nę. 

42 horyzontystarter kierunkowskaz

pasje: żeglarstwo sportowe

Możesz być jednym z tysięcy żeglarzy
szuwarowo-bagiennych, którzy
nieśpiesznie przemierzają Mazury, ale
możesz zamienić się również w demona
prędkości. Nie musisz przy tym
rezygnować z komfortu, jaki dają jachty
kabinowe. Ot, twoi znajomi płyną sobie

kabinówką, a ty mówisz: „Zobaczymy się
później”, i ruszasz swoim kursem,
a wieczorem wskakujesz do cieplutkiej
koi. Nie musisz kupować przy tym nowej
żaglówki regatowej. Jeśli pływasz tylko
kilka razy w roku, z powodzeniem
wystarczy ci sprzęt używany, za który

zapłacisz kilka tysięcy złotych, a który
posłuży ci jeszcze przez lata. Wyjątek
stanowi ćma. Tu tanio nie będzie. Nowe
egzemplarze kosztują 20 tys. dol.,
a używane, które kosztują mniej więcej
połowę tej kwoty, rozchodzą się jak
ciepłe bułeczki.

Nacra 17 (prędkość
ok. 55 km/h)
Dwuosobowy
katamaran.
Od 2016 r. klasa
olimpijska dla załóg
mieszanych.

49er (prędkość
ok. 45 km/h)
Dwuosobowa.
Klasa olimpijska
od 2000 r.

470 (prędkość
ok. 35 km/h)
Dwuosobowa.
Klasa olimpijska
od 1976 r.

Laser Standard
(prędkość ok. 30
km/h)
Jednoosobowa.
Klasa olimpijska
od 1996 r.

Star (prędkość
ok. 27 km/h)
Dwuosobowa.
Do igrzysk
w Londynie
była to klasa
olimpijska.

Finn (prędkość
ok. 25 km/h)
Jednoosobowa.
Klasa olimpijska
od 1952 r. 

ZASMAKUJ W PRĘDKOŚCI

Za pomoc w realizacji materiału dziękujemy przystani
Między Żaglami (czartery, eventy, szkolenia, regaty).

Miedzyzaglami.pl

Przydatne
adresy:

Moth.pl 
Mach2boats.pl

Moth-sailing.org
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a hals koń czy się spek ta ku lar nym fik nię ciem. Za ci skam zę by.
– Osta t nia pró ba – za strze gam. – Du pa ze mnie, a nie po grom -
ca ćmy.
Na gro dą za wy trwa łość jest to, że utrzy ma łem się na ża glów ce ja -
kieś 50 me trów. Wdra pu ję się do mo to rów ki, uty sku jąc, że nie by -
ło wia tru, że strasz nie śli sko w środ ku (nie za ło ży łem bu tów!), że
win na jest ża glów ka, a nie ja. Ro bię to jed nak co raz ci szej, bo oto
Mi chał po ka zu je, że wiatr nie był za sła by. Owszem, nie od ra zu
pod niósł ćmę z wo dy, ale jed nak to zro bił. A wte dy śmi gnął jak
wy strze lo ny z pro cy.

– Nie prze jmuj się. Ja pły -
wam na niej jużpięć lat, a cią -
gle się uczę cze goś no we go
– po cie szał mnie Mi chał,
gdy wró ci liś my do przy sta -
ni: – Już sa mo utrzy ma nie
się na ćmie to na po czą tku
problem, a wy ko na nie
zwro tu w ten spo sób, że by
ka dłub nie do tknął wo dy,
jest bar dzo trud ne tech -
nicz nie. Jak uda ło mi się

to po raz pierw szy, ryk ną łem tak głoś no, że
by ło mnie sły chać chy ba nad ca łym Ze grzem.

R E K L A M A

Co pomoże ci ujarzmić ćmę?
Podpowiada mistrz windsurfingu
Maciek Rutkowski, facet, który
o zachowaniu równowagi w sportach

wodnych wie wszystko:

1. NIE TYLKO BICEPS. Na wodzie większość ruchów
angażuje kilka różnych partii mięśni. Pamiętaj, że jesteś tak
silny, jak twoje najsłabsze ogniwo, dlatego ważna jest praca
nad wszystkimi partiami ciała, kondycją i sprawnością. Co
z tego, że masz silny biceps, jeżeli wszystkie inne potrzebne
do wykonania ruchu mięśnie są słabsze. Przygotuj sobie
plan treningu ogólnorozwojowego i konsekwentnie go
realizuj.

2. STABILNOŚĆ. Woda i wszystko, co się po niej porusza,
nigdy nie są do końca stabilne. Dlatego świetnym
uzupełnieniem treningu siłowego są wszelkiego rodzaju
ćwiczenia z użyciem np. piłki, bosu (półpiłki), TRX-ów
(pasów do ćwiczeń). Dzięki temu twoja forma przeniesie się
na wodę.

3. ROZCIĄGANIE. Nie zaniedbuj tego elementu treningu.
Tutaj kluczowa jest cierpliwość, ważne, by wytrzymać
w różnych pozycjach co najmniej 10–12 głębokich wdechów.
Ja monotonię tych ćwiczeń umilam sobie, włączając
muzykę. W większości sportów wodnych bardzo ważną rolę
odgrywa zakres ruchu. Warto o tym pamiętać w czasie
treningu, gdyż znacząco wpłynie to na zmniejszenie ryzyka
kontuzji.
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