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WSTĘP

Inspirację do stworzenia jachtostopowego przewodnika wzięliśmy od czytelników naszego bloga, 
którzy co jakiś czas pytają nas o to, co trzeba zrobić, żeby złapać jacht na stopa. Maile z takimi 
pytaniami najczęściej są wysyłane, gdy ktoś już gdzieś utknął w nadziei na podwózkę jachtem i 
nie bardzo wie, co dalej zrobić. Nie jesteśmy wtedy w stanie wiele poradzić i dlatego wpadliśmy na 
pomysł, żeby stworzyć taki poradnik. Dzięki niemu dowiesz się co i jak zrobić, żeby złapać jacht 
na stopa.

Spisaliśmy sobie wszystkie pytania, wątpliwości, problemy naszych czytelników i dorzuciliśmy 
kilka własnych przemyśleń. Staraliśmy się napisać ten poradnik tak, aby był on maksymalnie 
przydatny osobom, które dopiero zaczynają swoją morską przygodę z jachtostopem, ale mamy 
nadzieję, że ci bardziej już w temacie doświadczeni, też znajdą coś dla siebie lub zwrócą nam 
uwagę na dodatkowe aspekty i problemy z tym związane.

Czytając nasze porady, w pierwszym momencie możesz odnieść wrażenie, że bardziej do jachto-
stopu zniechęcamy, niż do niego inspirujemy. To nie do końca prawda. Chcemy Ci przede wszyst-
kim uświadomić czym naprawdę jest jachtostop, bez złudnej wizji miłych wakacji na dziewiczej 
plaży pod palemką. Lepiej wiedzieć wcześniej jakie czyhają na Ciebie pułapki, niż wpakować się 
w problemy na środku oceanu.

Poradnik przygotowaliśmy w skromnej i mało kolorowej szacie graficznej, żeby bez wielkich strat 
tuszu można było sobie go wydrukować i na bieżąco nanosić swoje przemyślenia. Wszelkie za-
warte w tekście linki są aktywne, co oznacza, że po kliknięciu w jeden z nich otworzy się dodat-
kowe okno z odpowiednią stroną www. Pod niektórymi tekstami są też edytowalne okienka, gdzie 
możesz wpisywać swoje przemyślenia i uwagi.

Czytaj, przeglądaj, korzystaj, a jeśli masz jakieś uwagi lub pytania daj nam znać.

Miłej lektury!
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ROZDZIAŁ PIERWSZY

CZYM JEST JACHTOSTOP?

Marzenie backpackera

Prawdziwe żeglowanie to oddanie się żywio-
łowi wody i tańczenie do muzyki napisanej 
przez fale morskie, ale pamiętaj, że jej rytm 
bywa bardzo wymagający. 

Bezkresne niebo, głęboki błękit oceanu, wiel-
kie białe żagle, wiatr rozwiewający włosy i to 
uczucie, że właśnie spełnia się wielkie ma-
rzenie Twojego życia. Gdy jacht pędzi tnąc 
kolejne fale, czujesz, że przeżywasz niesa-
mowitą przygodę. Ogarnia Cię poczucie ab-
solutnej wolności. Teraz już naprawdę mo-
żesz wszystko. Ten dobry nastrój jeszcze 
wzmacniają ciekawskie delfiny, które płyną 
tuż przed jachtem. 

Nie zawsze jest idealnie

Momenty takiej radości, poczucia absolutnej 
wolności i złapania nomen omen wiatru w ża-
gle to ulotne chwile. To pocztóweczki, ikony, 
które zgadzają się z naszym wyobrażeniem o 
podróżowaniu jachtem. Rzeczywistość i co-
dzienność na jachcie bywa jednak mniej ra-
dosna i różowa. Zanim więc zdecydujesz się 
na rejs z kimś kogo nie znasz, jachtem, o któ-
rym nie masz pojęcia, zadaj sobie kilka pytań 

czy na pewno chcesz przeżyć tę przygodę.

Co możesz zyskać?

Niewątpliwie dużą zaletą jachtostopowego 
rejsu jest możliwość zdobywania i rozwijania 
wiedzy i umiejętności żeglarskich. Uczysz się 
też jak funkcjonować na jachcie i jak sobie 
radzić w sytuacjach awaryjnych. Na przykład 
niektórzy skipperzy lubią ćwiczyć swoją za-
łogę w procedurach MOB (man overboard), 
czyli co zrobić, gdy ktoś wypadnie za burtę.

Obowiązki 

Na długich rejsach poznajesz uroki i mniej 
atrakcyjne strony kilkugodzinnych wacht noc-
nych, kiedy musisz podjąć decyzję co zrobić, 
gdy na kursie jachtu pojawi się ogromny tan-
kowiec. To właśnie nocne wachty sprawiają, 
że skipperzy decydują się na wzięcie jachto-
stopowiczów na pokład na długie rejsy.

Komfort i luksus? Nie całkiem.

O ile nie pływasz po zimnych morzach to 
wiedz, że na jachcie bywa duszno. Czasem 
niemiłosiernie buja tak, że dopadają Cię 
mdłości i często jest dość ciasno. Jednak to 
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„ciasno” wymaga pewnego dookreślenia, bo 
nie jest to takie samo ciasno jak w wietnam-
skim autobusie czy indyjskim pociągu. 

Ciasno na jachcie oznacza, że przez tydzień, 
dwa, miesiąc lub jeszcze dłużej dzielisz z 
tymi samymi ludźmi obszar o powierzchni 
kilkunastu metrów kwadratowych. Często do-
chodzą do tego sytuacje stresowe, a czasem 
też mocno awaryjne i wtedy wychodzi z ludzi 
to, co tkwi w nich głęboko. Jeśli jeszcze do-
dasz do tego fakt, że masz chorobę morską, 
to zapewniamy, że przygoda życia ma szan-
sę zamienić się w męczarnię.

Jachtostop = darmowy transport

Próbując złapać jachtostopa pamiętaj przede 
wszystkim, że to nie jest środek transpor-
tu, mimo, że właśnie do tego służy. Jeżeli 
chcesz przepłynąć jachtem z miejsca A do B 
tylko dlatego, że Twoim priorytetem jest po-
dróż lądem, to lepiej sobie odpuść i kup bilet 
na prom lub samolot. Środków transportu jest 
dużo, możesz wybierać, ale jachtostop w od-
różnieniu od autostopu nie jest tylko sposo-
bem przemieszczania. 

Jacht to przede wszystkim czyjaś własność i 
dom. Pamiętaj, że osoba, która zabiera Cię w 
rejs swoim jachtem wpuszcza Cię do własne-
go domu.  

Jachtostop = autostop
 
Jachtostop wbrew pozorom nie jest podobny 
do autostopu. Zasadnicza różnica to taka, że 

gdy wypłyniesz w morze i stwierdzisz, że to 
nie dla Ciebie, to będzie za późno, aby się z 
tego interesu wycofać.

Dowiedz się co Cię czeka

Wizja spędzenia kilku tygodni na jachcie, 
który sunie cały czas na pełnych żaglach to 
marzenie, które jest do zrealizowania, ale pa-
miętaj, że należy się do niego dobrze przy-
gotować. Zastanów się więc dlaczego chcesz 
płynąć jachtem i czy jesteś w stanie przyjąć 
na siebie wszelkie wiążące się z tym obo-
wiązki i niedogodności. Przygotuj się raczej 
na ciężką pracę niż na przyjemną morską 
przejażdżkę.

Zabawa nie dla każdego

Jachtostop to świetna sprawa, ale nie każdy 
jest stworzony do żeglowania na otwartym 
morzu. 

/

/

Przemyśl to jeśli kilka z poniższych 
punktów dotyczy Ciebie:

1. Nie lubisz kiedy ktoś wydaje Ci po-
lecenia.
2. Cierpisz na mocną chorobę morską.
3. Źle się czujesz w małych lub za-
mkniętych przestrzeniach,
4. Nie lubisz wielkich, pustych i otwar-
tych przestrzeni.
5. Nie potrafisz pływać (to akurat za-
wsze można zmienić).
6. Nie wyobrażasz sobie życia bez co-
dziennego prysznica.
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ROZDZIAŁ DRUGI

DWA OBLICZA JACHTOSTOPU

Na naukę nigdy nie jest za późno

W najlepszy sposób zdobywasz wiedzę oraz 
doświadczenie żeglarskie. Masz pod ręką do-
świadczoną osobę, która z pewnością chęt-
nie będzie dzieliła się z Tobą swoją wiedzą, 
więc dostajesz informacje z pierwszej ręki. 

Jeśli się otworzysz na wiedzę masz szansę 
nauczyć się dosłownie wszystkiego, co po-
trzebne do żeglowania: od wiązania węzłów, 
przez stawianie i zrzucanie żagli, nawigację, 
rzucanie kotwicy po procedury MOB i wiele 
innych cennych umiejętności. To czego się 
nauczysz zależy głównie od Twojego zaan-
gażowania.

Nawet jeśli już potrafisz żeglować i masz pa-
tent zrobiony w Polsce, na Mazurach, to rejs 
na otwartym morzu na pewno będzie dla Cie-
bie ciekawym wyzwaniem. 

Odległe, nieznane miejsca

Jacht daje możliwość dotarcia w miejsca, 
do których trudno  dostać się transportem 
publicznym. Najciekawiej prezentuje się tu 
żeglowanie po wodach krajów wyspiarskich.  
Często można popłynąć na wyspę zupełnie 
bezludną lub taką, na którą turyści docierają 
bardzo rzadko. Jeśli lubisz schodzić z utar-
tych ścieżek, taka możliwość poznawania 
świata  może być dla Ciebie atrakcyjna.

Relaks na pięknej i bezludnej plaży może być 
prawdziwą nagrodą za dotychczasowe nie-
dogodności w trakcie rejsu.

Nowa perspektywa

Podróżowanie jachtem pozwala spojrzeć zu-
pełnie inaczej na kraj, w którym było się już 
wcześniej. Nam udało się wskoczyć na jacht, 

Marzenia kontra rzeczywistość. Gorące wyobrażenia i kubeł zimnej wody. Jachtostop z pewno-
ścią ma wiele zalet i dużo się można nauczyć, ale są też mniej wesołe aspekty. Zanim zdecydu-
jesz się wsiąść na czyjś jacht pomyśl o tym.

POZYTYWNIE
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który płynął z Australii do Tajlandii przez wy-
spy Indonezji. Rok wcześniej podróżowaliśmy 
po Indonezji klasycznie, niskobudżetowo, z 
plecakami. Mimo, że kraj i poszczególne wy-
spy bardzo nam przypadły do gustu, to byli-
śmy zmęczeni ciągłym dogadywaniem się w 
sprawie transportu i zakwaterowania. Po 2 
miesiącach spędzonych w tym kraju mieliśmy 
serdecznie dość.

Gdy do Indonezji wybraliśmy się jachtem te 
dwa dręczące nas wcześniej elementy zni-
kły, bo jacht był naszym domem i jednocze-
śnie środkiem transportu. Wreszcie spokojnie 
mogliśmy się skupić na kontaktach z ludźmi, 
kontemplowaniu natury i podziwianiu tamtej-
szych zabytków.

Ten sam kraj, zupełnie inne spojrzenie, bo 
perspektywa inna.  
 
Głowa pod wodą

Jeżeli lubisz podglądać podwodny świat, 
podróżowanie jachtem jest do tego idealne. 
Nie musisz być od razu licencjonowanym 
nurkiem, żeby móc podziwiać rafy koralowe 
i mieszkające tam stwory. Wystarczy zwykła 
maska z rurką i płetwy, żeby pod powierzch-
nią wody móc zobaczyć fantastyczny świat 
morskich żyjątek. 

Snurkowanie ma tę zaletę, że lepiej widać 
wszystkie kolory. Przy tradycyjnym nurkowa-
niu im głębiej schodzisz pod wodę, tym jest 
mniej światła i kolory nie są tak intensywne.

Wielką radość żeglarzom sprawiają delfiny. 
Wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy nie 
jest już tak bardzo gorąco, chętnie podpływa-
ją do jachtu, żeby zobaczyć co to jest. Po-
tem najczęściej płyną na dziób i ścigają się z 
nami, oczywiście zawsze są szybsze.

Z odrobiną szczęścia można też trafić na łódź, 
której kapitanem jest amator nurkowania i na 
pokładzie ma cały niezbędny sprzęt. Wtedy 
masz też pewność, że zobaczysz wszystkie 
najciekawsze w okolicy miejsca do nurkowa-
nia i może też czegoś nowego się nauczysz.

Widzieliśmy kiedyś ofertę żeglarza, który 
szukał pomocników do wykonywania pod-
wodnych zdjęć. Taka oferta brzmi jak bajka, 
ale nam akurat zabrakło doświadczenia w 
nurkowaniu.

Wiatr złapany w żagle

Kiedy jest dobra pogoda, wiatr wieje tak jak 
trzeba i suniesz po oceanie na pełnych ża-
glach, to jest to doznanie, które trudno opi-
sać. Pełne białe żagle wydęte wiatrem robią 
duże wrażenie. 

Wiele emocji mogą dostarczyć regaty pod-
czas których można płynąć wyłącznie na ża-
glach.

Nie bez powodu powstało powiedzenie „zła-
pać wiatr w żagle”, czyli gnać przed siebie, 
dać się unieść fali. Coś w tym jest… Wtedy 
czujesz, że spełnia się Twoje marzenie.
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Choroba morska

Jeśli masz chorobę morską, będziesz cier-
pieć na jachcie. Każdy w jakimś stopniu tę 
chorobę przechodzi, ale jedni są bardziej od-
porni, a inni prawie wcale.

Choroba morska to takie paskudztwo, które 
nie pozwala Ci wykonywać obowiązków ja-
kie masz na jachcie. Ktoś kto ma cały czas 
mdłości, boli go głowa i chce mu się spać, ra-
czej będzie miał kłopoty z koncentracją, więc 
nie można mu powierzyć nocnej wachty. Z 
przygotowywaniem posiłków  w takim stanie 
również będzie problem. Możesz tylko leżeć i 
spać, czyli stajesz się bezużyteczny, a prze-
cież obiecywałeś kapitanowi, że odpracujesz 
swój darmowy pobyt na jego jachcie.

Oczywiście są wyjątki, które tylko potwierdza-
ją regułę i znamy taką osóbkę, która z piękną 
chorobą morską przetrwała rejs po Pacyfiku. 
Szacun, ale nie polecamy.

Załamanie pogody

Kiedy jest bezchmurnie, świeci słońce, jest 
ciepło i wiatr wieje z dobrego kierunku wszyst-
ko jest super. Jest dokładnie tak, jak sobie to 
wyobrażałeś. Gorzej, gdy pogoda się załamie 
i przez tydzień jest sztorm, leje deszcz i jest 
zimno. Wtedy taki rejs nie ma nic wspólnego 
z romantyczną wizją białych wydętych żagli i 
ciepłym, lazurowym morzem. 

W takich niesprzyjających warunkach często 
dochodzi jeszcze jeden wróg, czyli wspomnia-
na wcześniej choroba morska. Reasumując, 
jest zimno, mokro, niemiłosiernie buja, chce 
się wymiotować i trudno utrzymać prawidło-
wy kurs jachtu. Brzmi jak bajka?

Ograniczona przestrzeń

Na jachcie jest ciasno. Czasem nawet bardzo 
ciasno. Kisimy się we własnym sosie i jeśli 
wybuchnie jakiś konflikt pomiędzy załogan-
tami nie ma za bardzo miejsca żeby każdy 
poszedł w swój kąt. Dlatego też trzeba umieć 
dogadywać się z innymi i sporne sytuacje ja-
koś wspólnie rozwiązywać od razu. 

Nie ma nic gorszego na tak małej powierzchni 
niż czyjś foch, niedomówienia i podejrzenia.

Jeśli okaże się, że jednak nie dogadujesz 
się dobrze z kapitanem lub resztą załogi to 
będziesz się męczyć z nimi na tej małej po-
wierzchni przez cały rejs. Wysiąść przecież 
nie możesz.

Awarie sprzętu

Jacht to rzecz i coś może się zepsuć. Bio-
rąc pod uwagę w jakich warunkach (wilgoć 
i sól) pracuje sprzęt na jachcie o awarię na-
prawdę nie jest trudno i tak naprawdę zawsze 
jest coś do naprawienia. Trzeba wtedy umieć 
taką usterkę usunąć lub jakoś improwizować. 

NEGATYWNIE
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Czasem awarie mogą być bardzo uciążliwe i 
znacznie opóźnić datę dotarcia do celu. 

Do Australii płynęliśmy jachtem, na którym 
popsuło się wszystko. Nie było elektryczno-
ści, wysiadł silnik, nie mieliśmy żadnej łącz-
ności. Żagli nie można było sensu stawiać, 
bo wiatr wiał marnie i ze złej strony, a prą-
dy pchały nas nie w tym kierunku, w którym 
chcieliśmy płynąć. Dystans 300 mil morskich 
pokonaliśmy wtedy w tydzień zamiast w trzy 
dni. 

Przykre niespodzianki

Na morzu załamanie pogody może być bar-
dzo nieprzyjemne, czasem wręcz niebez-
pieczne, ale inną przeszkodą równie przykrą 
są na przykład rafy, nieoświetlone kutry i sie-
ci, czy skały. Wierzcie mi, utknięcie na rafie to 
nic przyjemnego i bez pomocy innego jachtu 
nie jest łatwo postawić łódź do pionu.

Różne przeszkody w postaci skał, raf czy na-
wet wraków są zawsze zaznaczone na ma-
pie, ale sieci rozrzucone przez miejscowych 
rybaków są trudne do wypatrzenia nocą. Pół 
biedy gdy płyniemy na żaglach, gorzej gdy 
włączony jest silnik i sieć zaplącze się wokół 
śruby. Nie życzymy tego nikomu. Co prawda 
sami tego nie doświadczyliśmy, ale mieliśmy 
przedsmak podobnej sytuacji.

Gdy dopływaliśmy do Singapuru, jednego z 
najbardziej zatłoczonych portów, wkręcił nam 
się w śrubę plastikowy worek. Trzeba było 
nurkować na środku autostrady dla tankow-

ców i worek odplątać. Nie było to nic przyjem-
nego, tym bardziej, że naszą łupinkę mijały 
ogromne statki towarowe. Usterka mała, ale 
miejsce, w którym się to stało było jednym z 
najgorszych.

Łódź bez opieki

Gdy gdzieś zakotwiczymy i chcemy zrobić so-
bie kilkudniową wycieczkę w głąb lądu może 
być problem, bo nie powinno się zostawiać 
jachtu samego. Powody są różne. Może się 
okazać, że kotwica nie trzyma dobrze i silne 
prądy morskie poniosą jacht na przykład na 
skały. Jest ryzyko, że ktoś się do jachtu wła-
mie i go okradnie. 

Łódź naszego znajomego, który pływał sa-
motnie wzdłuż wybrzeża Afryki okradziono 
kilka razy, tak, że już naprawdę nie było co 
stamtąd wynieść. Ostatni złodzieje, byli dość 
rozczarowani i na osłodę ukradli zegar ścien-
ny o wartości może trzech dolarów.

Zawsze lepiej jeśli ktoś zostaje na łodzi i pil-
nuje dobytku. Oczywiście nie mówimy o sytu-
acji, gdy jacht jest zacumowany w bezpiecz-
nej marinie, ale w końcu wybierasz się w rejs 
na pełne morze. Prawda?



JACHTOSTOP, CZYLI JAK ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE 11

ROZDZIAŁ TRZECI

CZY JACHTOSTOP MOŻE BYĆ 
NIEBEZPIECZNY?

Tak, może, ale nie musi. Tak jak wszystko na 
tym świecie. Wiele niebezpiecznych sytuacji 
jest stwarzanych przez brak wyobraźni i głu-
potę. Warto jednak przeanalizować co złego 
ewentualnie może stać się na jachcie, aby ta-
kiej sytuacji uniknąć.

Mimo, że tragiczne wypadki lub dziwne i nie-
przyjemne zdarzenia to naprawdę rzadkość, 
to jednak mają one miejsce i warto o tym pa-
miętać. Jacht to nie samochód, a morze to 
nie ulica. Nie dasz rady wysiąść i wołać o po-
moc, jeśli coś będzie nie tak.

Na szczęście ani nam, ani nikomu z naszych 
znajomych, którzy korzystali z jachtostopu 
nigdy nic przykrego się nie wydarzyło, ale 
kilku skipperów, z którymi mieliśmy okazję 
pogadać opowiadało historie mrożące krew 
w żyłach. Najczęściej chodziło o alkohol lub 
niedopowiedzenia co do roli w jakiej samotny 
kapitan przyjął na pokład młodą dziewczynę.

Konflikt interesów

Kiedy szukaliśmy jachtu za pośrednictwem 
stworzonego do tego portalu Find a Crew, Ali-

cja dostawała oferty podwiezienia w rozmaite 
fantastyczne miejsca, ale… Samotni żegla-
rze, którzy czasy młodości mają już dawno 
za sobą, oczekiwali pomocy na jachcie przy 
przygotowywaniu posiłków, trzymaniu wacht, 
ale oczekiwali też, że na czas rejsu ta znajo-
mość będzie miała charakter jak to ładnie się 
nazywa „romantic realtionship”.

Nie oceniamy - ich małpy, ich cyrk – są u sie-
bie. Najważniejsze, że o swoich zamiarach ja-
sno i uczciwie komunikują. Gdy dowiadywali 
się, że Alicja nie podróżuje sama, kontakt się 
urywał, bo nie byli zainteresowani zabraniem 
na pokład swojego jachtu pary. No, gdyby to 
były dwie dziewczyny to jeszcze…

Niestety zdarzają się i takie sytuacje, że ka-
pitan choć wydaje się bardzo w porządku nie 
poinformuje dziewczyny o tym jak chce spę-
dzać z nią wolny czas na otwartym morzu. 
Możesz sobie wyobrazić, co działo się, gdy 
te zamiary wreszcie się ujawniały, a odwrotu 
już nie było.

Jeżeli jesteś samotnie podróżującą dziew-
czyną i rejs jachtem proponuje Ci samotny 
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skipper to postaraj się trochę poznać tego 
człowieka zanim wypłyniesz z nim na ocean. 
Upewnij się czy jego oczekiwania nie przera-
stają tego, co masz do zaoferowania. Oczy-
wiście może być tak, że chętnie służysz po-
mocną dłonią nie tylko w sprawach jachtu czy 
gotowania… ale to już jest Twoja prywatna 
sprawa.

Tego typu nieprzyjemne niespodzianki zda-
rzają się rzadko, bo jednak dobry skipper 
dość szybko informuje jak sobie wyobraża 
Twój pobyt na swoim jachcie. 

Choć jest kilka dziwnych historii, dość tra-
gicznych. Jedna z nich, przeczytana na bar-
dzo pouczającym blogu doświadczonych że-
glarzy www.yachtmollymawk.com, mówi 
o dwóch dziewczynach, które złapały jacht 
prowadzony przez dwóch młodych Niemców. 
Pośrodku niczego chłopcy stwierdzili, że ko-
leżanki powinny im się „odwdzięczyć”. Dziew-
czyny były innego zdania. Doszło do rękoczy-
nów i jedna z dziewczyn we własnej obronie 
trzasnęła chłopaka w łeb butelką po winie. 
Zrobiła to tak skutecznie, że gość zszedł, bo 
się wykrwawił.

Historia ekstremalna, która nie zdarza się co 
dzień, ale jednak miała miejsce. Nie chcemy 
Was też straszyć, ale przypomnieć, że dziw-
ni ludzie trafiają się wszędzie, a jeśli jesteś 
na środku oceanu, w takiej sytuacji możesz 
liczyć tylko na siebie.

Co z tym skipperem jest nie tak?

Jeśli rozmawiasz ze skipperem, który mógł-
by Cię zabrać na swój jacht, staraj się dowie-
dzieć o nim jak najwięcej. Jeśli w rozmowie 
stwierdzisz, że coś jest nie tak, masz obawy 
co do jego kompetencji lub jakiekolwiek inne 
obawy, wyjaśnij to lub wycofaj się. 

Decydując się spędzić miesiąc z kimś kogo 
nie znasz  dobrze i jeszcze coś Ci nie gra 
tak naprawdę wpędzasz w kłopoty sam sie-
bie. Słyszeliśmy historie o kapitanach – dzi-
wakach, którzy wypływali z portu z załogą, a 
docierali na miejsce sami albo o takich, któ-
rzy w sytuacji awaryjnej przyznawali się, że 
wiedzieli mało o żeglowaniu. Brzmi to dziwnie 
i jest to bardzo rzadkie, ale i takie kwiatki cza-
sem się zdarzają.

Bardziej prawdopodobne jest to, że spotkasz 
kapitana, który lubi sobie wypić, albo jest tak 
uzależniony, że bez alkoholu czuje się źle. 
Jeśli nie masz dużego doświadczenia w że-
glowaniu, zastanów się co zrobisz na środku 
oceanu gdy będzie sztorm, a Twój skipper 
będzie spał urżnięty w trąbę.

Wypadki się zdarzają

Gdy płynęliśmy z Darwin do Kupangu w 
jachciarskim rajdzie, wydarzył się dość przy-
kry wypadek. Jeden z jachtów zahaczył gdzieś 
o skały i pękł. Woda lała  się do środka i łódź 
zaczęła tonąć. Załoga była doświadczona 
więc jak tylko się zorientowali co się dzieje, 
nadali sygnał SOS, a sami ewakuowali się z 
tonącego jachtu. 

http://www.yachtmollymawk.com/


JACHTOSTOP, CZYLI JAK ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE 13

Nic nikomu się nie stało, ale po łodzi zosta-
ło tylko wspomnienie. Co prawda jacht był 
sprawny, remontowany i zadbany, a jednak 
nie wytrzymał kontaktu ze skałą.

Nieszczęśliwe wypadki się zdarzają. Nie są 
one częste, ale warto wiedzieć jak w takiej 
sytuacji trzeba się zachować.

Safety first? Po co to komu?

Są pewne zasady na jachcie, których trzeba 
przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa. 
Nawet jeśli wydaje Ci się to śmieszne, głupie i 
niepotrzebne musisz się do nich zastosować. 
Skipper odpowiada za Ciebie jako swojego 
załoganta. Najczęściej będzie chciał, aby w 
czasie nocnych wacht przypinać szelki bez-
pieczeństwa. 

Jeśli tego nie zrobisz i z jakiegoś powodu wy-
padniesz za burtę, możesz pożegnać się z 
życiem. Gdy Ty pełnisz wachtę, reszta załogi 
śpi i nikt raczej nie usłyszy, że wypadasz za 
burtę i wołasz o pomoc. Jacht będzie dalej 

sunął przed siebie. Jeśli jesteś relatywnie bli-
sko jakiejś wyspy to może uda Ci się do niej 
dopłynąć, ale jest to mało prawdopodobnie, a 
na wzburzonym morzu niemożliwe.

Kiedyś nasz zaprzyjaźniony żeglarz z Austra-
lii zapytał: 

- Hej czemu nie kupicie sobie jachtu jakiegoś 
kapitana Widmo? Są tanie jak barszcz!
- Kto to jest kapitan Widmo?
- No to jest gość, samotny żeglarz, który wy-
padł za burtę i już nie dał rady wrócić na jacht. 
Zginął gdzieś w morzu, a jacht sam dodryfo-
wał do brzegu. Takie jachty można tu kupić 
za grosze. Najczęściej to dzieje się chłopa-
kom jak sikają prosto do wody. Nie przypinają 
się, a wystarczy że trochę jachtem bujnie i 
chlup – wpada taki do wody i do widzenia! 
Potem znajdują ciała z „Wackiem” na wierz-
chu i wiadomo, że wypadł za burtę jak sikał.

Za każdym razem kiedy skipper prosił nas o 
założenie szelek historia z „Wackiem” stawa-
ła nam przed oczyma. 

MIEJSCE NA TWOJE PRZEMYŚLENIA
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ROZDZIAŁ CZWARTY

O CZYM BEZWZGLĘDNIE 
NALEŻY PAMIĘTAĆ?

1. Jacht nie jest tylko środkiem transportu. 
Jeśli Twoją główną motywacją jest tylko do-
tarcie do jakiegoś miejsca jachtem, to wyko-
rzystujesz go jak każdy inny środek transpor-
tu jak autobus, pociąg czy prom za który się 
płaci. 

Jeśli jednak nastawiasz się na to, że na 
jachcie będziesz faktycznie aktywnie brać 
udział we wszelkich pracach, chcesz dowie-
dzieć się więcej o żeglowaniu, przeżyć przy-
godę, a finalna destynacja nie jest dla Ciebie 
najważniejsza, wtedy szansa złapania jachtu 
z jakimś ciekawym, doświadczonym skippe-
rem jest większa.

2. Jacht jest domem skippera i absolutnie 
należy respektować zasady na nim panują-
ce. Czy Ty też chciałbyś, aby w Twoim domu 
ktoś przestawiał Twoje rzeczy i sprzęty w 
inne miejsce? Czy chciałbyś, aby ktoś wy-
nosił Twoje rzeczy na zewnątrz, jeśli chcesz 
by były w środku? Czy chciałbyś, aby ktoś 
zostawił Ci zlew pełen garów lub wykończył 
zapasy ulubionej herbaty? Domy są różne i 
zasady na jachtach też są różne. Bezwzględ-
nie jednak wszelkie reguły tu panujące nale-

ży uszanować, nawet jeśli są najdziwniejsze 
na świecie.

3. Wyobraź sobie, że przychodzisz jako 
obca osoba do czyjegoś domu i prosisz o 
jakąś przysługę. Wypadałoby w takiej sytu-
acji zaoferować coś w zamian. Identycznie 
jest z jachtem. Jeśli prosisz skippera, aby 
przyjął Cię na swój pokład, to musi mieć ku 
temu powód. Może masz spore doświadcze-
nie żeglarskie, może znasz się na elektroni-
ce lub silnikach diesla, może nie dopada Cię 
za szybko choroba morska i jesteś w stanie 
trzymać długie kilkugodzinne wachty, a może 
jesteś duszą towarzystwa i skipper liczy na 
to, że będziesz go w czasie długiego rejsu 
zabawiać śmiesznymi historiami.

4. Kapitan z różnych powodów może w trak-
cie rejsu zadecydować, że zmienia swój port 
docelowy, na przykład nie płynie do RPA, 
tylko chce się dłużej zatrzymać na wyspie 
Reunion. Jeśli więc bardzo Ci zależy na tym 
żeby dotrzeć w konkretnym terminie w okre-
ślone miejsce lepiej wybierz inny środek 
transportu i pamiętaj o punkcie pierwszym 
tego rozdziału.
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5. Skipper może zarządzić całkowitą prohibi-
cję podczas rejsu, a już na pewno zażądać, 
aby na jego jacht nie wnosić i nie używać nar-
kotyków, w tym również marihuany. 

Znamy przypadek, gdy chłopcy - jachtostopo-
wicze zostali wyrzuceni z jachtu na pierwszej 
wyspie, do której dotarli. Stało się to dzięki 
ich bezgranicznej głupocie.

Skipper ostrzegał, że nie życzy sobie pale-
nia gandzi na jachcie, ale chłopcy myśleli, że 
są sprytniejsi. Usiedli na rufie i zaczęli palić 
skręta, wiatr wiewał wiadomy zapach prosto 
do okienka kajuty kapitana… 

Gdy płynęliśmy do Tajlandii nasz skipper od 
razu powiedział, że nie ma picia żadnego al-
koholu gdy płyniemy, ale gdy zakotwiczymy 
lub tym bardziej jacht stoi w marinie, można 
sobie używać do woli.

Są też i sytuacje, że kapitan sam jest wiel-
kim miłośnikiem mocniejszych trunków i na 
jachcie nie trzeźwieje przez cały rejs. Cóż... 
Może zadaj sobie wtedy pytanie, czy na pew-
no chcesz z taką osobą płynąć? 

MIEJSCE NA TWOJE PRZEMYŚLENIA
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ROZDZIAŁ PIĄTY

DLACZEGO KTOŚ MIAŁBY 
ZABRAĆ CIĘ NA SWÓJ JACHT?

Jeśli ktoś wybiera się w długi rejs to zwykle 
tak sobie wszystko zorganizuje, żeby nie po-
trzebować dodatkowych załogantów. Dlacze-
go więc jakiś skipper miałby wziąć Ciebie – 
obcą osobę – na swój jacht, który jest jego 
domem?

Raczej nie słyszeliśmy o przypadku, że skip-
per zabrał na jacht kogoś, bo chciał mu po-
móc w realizacji marzenia o podróży bez la-
tania samolotem… 

Najczęściej pomocy szukają samotni żegla-
rze, którzy na dłuższe rejsy potrzebują ko-
goś do trzymania wacht nocnych. Choć nie 
jest to regułą. 

W dobie komputerów, gpsów i innych tego 
typu rozwiązań, prowadzenie jachtu nie wy-
maga rozbudowanej załogi. Znamy żegla-
rzy samotników, którzy nigdy nie zabierają 
jachtostopowiczów i świetnie radzą sobie 
sami na jachcie, nawet bez wszystkich elek-
tronicznych gadżetów.

Czasem bywa tak, że jachtostopowicz został 
zabrany na jacht tylko dzięki temu, że jest 

dobrym kompanem podróży, ma dobre po-
czucie humoru i wie jak rozbawić towarzy-
stwo.

Są też żeglarze, którzy przemierzają morza 
i oceany ze swoimi dziećmi. Oni również 
czasem szukają załogantów, ale bardziej w 
charakterze opieki do dzieci.  Myli się ten, 
kto myśli, że to tylko opcja dla dziewczyn. 
Takie pływające rodzinki chętnie zabierają 
też pary, bo dzięki temu mają dodatkowe 
towarzystwo. Poszukiwani opiekunowie nie 
muszą mieć wykształcenia i doświadczenia 
pedagogicznego, ale na pewno powinni do-
brze rozumieć się z dziećmi nie tylko na po-
ziomie językowym.

Dostaliśmy kiedyś podobną propozycję od 
małżeństwa żeglującego z córeczką. Bardzo 
lubili eksplorować wyspy, na które mało kto 
dociera, ale bali się zostawiać zakotwiczony 
w zatoce jacht bez opieki, bo mieli przykre 
doświadczenia. Zależało im więc, abyśmy 
pilnowali jachtu wtedy, gdy cała ich rodzinka 
schodzi na ląd. Oczywiście potem miała być 
zamiana - my schodzimy na ląd, a oni zosta-
ją na jachcie. 
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ROZDZIAŁ SZÓSTY

Są dwie szkoły. Portale internetowe lub py-
tanie u źródła, czyli chodzenie po klubach 
żeglarskich, marinach, knajpach i barach – 
wszędzie tam, gdzie żeglarz może się poja-
wić. Oba sposoby mają wady i zalety, można 
je oczywiście stosować jednocześnie.

Najważniejsze jednak to być aktywnym i dać 
się poznać z jak najlepszej strony.
 
Internet

Najpopularniejszym portalem internetowym 
jest Find a Crew. 

Trzeba się zarejestrować, rzetelnie wypełnić 
swój profil i zacząć szukać żeglarzy, którzy 
wydają się być interesujący oraz płyną w kie-
runku, który Cię interesuje.
 
Warto poświęcić trochę czasu, żeby dokład-
nie wypełnić formularze i podać jak najwięcej 
informacji o sobie. Nie koloryzuj, ale postaraj 
się podkreślić jak najwięcej swoich atutów.
 
Poszukiwania jachtu płynącego w wybranym 
kierunku możesz zacząć z dużym wyprzedze-
niem. W tej opcji warto też wziąć pod uwagę 
to, że można szukać jachtu wypływającego 

nie tylko z miejsca, w którym aktualnie jesteś, 
ale z kilku znajdujących się relatywnie blisko, 
do których można się dostać lokalnym trans-
portem.

Czasem bywa tak, że kapitan jachtu bardziej 
jest zainteresowany znalezieniem „panienki 
do towarzystwa” niż pomocnego załoganta. 
Warto więc dokładnie czytać profile kapita-
nów. Dotyczy to zwłaszcza samotnie podró-
żujących dziewczyn.

Największym minusem serwisu Find a Crew 
jest to, że jest on płatny i przy tym dość drogi.

Warte uwagi są rozmaite żeglarskie interne-
towe tablice ogłoszeń, gdzie znajdziesz in-
formacje o skipperach szukających załogi na 
rejs w różnych stronach świata. Korzystanie 
z tego typu stron jest darmowe. Takie tabli-
ce warto śledzić regularnie, bo nie wiadomo, 
kiedy pojawi się ogłoszenie o rejsie w intere-
sującym Cię kierunku.

W Internecie można znaleźć też strony i blogi 
osób pływających jachtami i szukających za-
łogi. W tym przypadku wielu żeglarzy określa 
stawkę dzienną jaką musisz zapłacić. Te pie-
niądze są przeznaczane na Twoje wyżywie-

GDZIE I JAK SZUKAĆ JACHTU?

http://www.findacrew.net/
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nie i koszty bieżące, na przykład paliwo.

Mariny i bary dla żeglarzy

To najbardziej efektywny sposób poszukiwa-
nia jachtu. Warunek, który musi być spełnio-
ny, to bycie w danym miejscu wtedy, gdy jest 
sezon żeglarski. Sezon może trwać miesiąc, 
kwartał albo pół roku – zależy od lokalizacji. 
Jeśli jesteś w złym terminie, po prostu zapo-
mnij o jachcie.
 
Jeśli jednak jesteś w dobrym okresie, kiedy 
jest dużo jachtów wokół, to Twoje szanse na 
znalezienie jachtu są wprost proporcjonalne 
do czasu, jaki poświęcisz na spotykanie od-
powiednich ludzi. Im więcej wici rozsiejesz i 
ogłoszeń zawiesisz, tym większa jest Twoja 
szansa na znalezienie jachtu.

Powieszenie ogłoszenia i luźne gadki w ba-
rze to nie wszystko. Jeśli nikt Cię nie zna, to 
raczej trudno będzie Ci dostać się na jacht. 
Warto zakolegować się z miejscowymi żegla-
rzami nie tylko przy piwie, ale też popytać w 
marinie, czy ktoś może potrzebuje pomocy 
przy naprawie, konserwacji lub sprzątaniu 
jachtu. Im więcej jachciarzy pozna Cię jako 
osobę, która nie boi się pracy przy łodzi, tym 
łatwiej będzie Ci przekonać skippera, żeby 
zabrał Cię na swój jacht.
 
Przede wszystkim jednak trzeba być w do-
brym miejscu o dobrym czasie (najlepiej tro-
chę przed startem sezonu) i trzeba pamiętać 
o konkurencji, która nie śpi – młodych ludzi 
chcących przewieźć się jachtem jest sporo. 

Wielu z nich jednak poza chęciami i wyga-
danym pyskiem niczym więcej nie dysponuje.

Rajdy i regaty

Szanse na wskoczenie na jacht wzrastają 
znacznie przy okazji żeglarskich rajdów i re-
gat. To wtedy w jednym porcie masz zgroma-
dzone wszystkie jachty, które będą płynęły w 
interesującym Cię kierunku.

Terminy planowanych rajdów i regat znaj-
dziesz w internecie. Poniżej kilka przykładów 
przydatnych stron:

www.sailingrallies.com

www.worldcruising.com

www.cruising-vanuatu.com

www.sailindonesia.net/home/home.php

Dużo czasu albo szczęście

Jeden z tych warunków musi być spełniony, 
aby znaleźć jacht, który potrzebuje załogi. 
Choć bywa i tak, że kapitan jachtu nie potrze-
buje nikogo więcej, ale jeśli umiesz „sprze-
dać się” jako interesująca i jednak potrzebna 
osoba, to być może znajdzie się dla Ciebie 
miejsce. Znamy i takie przypadki.

Jest też taka opcja, że będziesz mieć po pro-
stu zwyczajne szczęście i od razu znajdziesz 
skippera, który weźmie Cię jako załoganta. 
To się zdarza, ale częściej to jednak proces 
wymagający z Twojej strony sporego zaanga-
żowania.

http://www.sailingrallies.com/
http://www.worldcruising.com/
http://www.cruising-vanuatu.com/yacht_races_to_vanuatu.html
http://www.sailindonesia.net/home/home.php
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PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE

www.findacrew.net

www.floatplan.com/crew.htm

www.7knots.com

www.desperatesailors.com

www.crewseekers.net/sailingopp.aspx

www.sailnet.com/forums/crew-wanted-available

www.cruisenews.net/forum/viewforum.php?f=13

forums.sailinganarchy.com/index.php?showforum=11

www.handgegenkoje.de/

www.cruiserlog.com/forums/

www.sailingalternatives.org/crew.htm

www.worldcruising.com/forum/topics.aspx?ForumID=11 

www.sailingnetworks.com/default/welcome

Istnieją też grupy na Facebooku, które traktują o jachtostopowaniu:

www.facebook.com/groups/vagabondsailing

www.facebook.com/groups/jachtostopowicze - prawdziwa kopalnia informacji z pierwszej ręki.
 

Na Couchsurfingu również można szukać szczęścia, ale nam nigdy się to nie przydało.  Zwykle 
pojawiają się tam posty osób szukających jachtu, a nie na odwrót. W każdym razie warto tam 
zajrzeć co jakiś czas:

www.couchsurfing.com/groups/22679

www.couchsurfing.com/groups/21961

http://www.findacrew.net
http://www.floatplan.com/crew.htm
http://www.7knots.com
http://www.desperatesailors.com/
www.crewseekers.net/sailingopp.aspx
http://www.sailnet.com/forums/crew-wanted-available/
http://www.cruisenews.net/forum/viewforum.php?f=13
http://forums.sailinganarchy.com/index.php?showforum=11
http://www.handgegenkoje.de/
http://www.cruiserlog.com/forums/
http://www.sailingalternatives.org/crew.htm
http://www.worldcruising.com/forum/topics.aspx?ForumID=11
http://www.sailingnetworks.com/default/welcome
https://www.facebook.com/groups/vagabondsailing/
https://www.facebook.com/groups/jachtostopowicze/
https://www.couchsurfing.com/groups/22679
http://www.couchsurfing.com/groups/21961
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ROZDZIAŁ SIÓDMY 

Jesteś w odpowiednim miejscu i o odpowied-
nim czasie, aby złapać jachtostopa w Twoim 
wymarzonym kierunku. 

Zwykle pierwszy krok to zawieszenie ogłosze-
nia w marinie. Kiedy czytamy co jachtostopo-
wicze umieszczają na takich ogłoszeniach 
raczej sami nie bylibyśmy skłonni żeby ich ze 
sobą zabrać. Najczęściej wyrażona jest na 
nich prośba o pomoc w spełnieniu marzenia 
objechania świata dookoła lądem. Standard 
nad standardami. Żaden ze spotkanych z nas 
kapitanów, a było ich dość sporo, nie pływał 
jachtem aby realizować najpopularniejsze 
marzenie backpackera. Oni potrzebują zało-
gantów gotowych na ciężką pracę.

Sami też ten błąd popełniliśmy  i napisaliśmy 
na swoim ogłoszeniu „Pomóż nam spełnić 
nasze marzenie”. Zrobiliśmy tak tylko raz, bo 
jednak wydawało nam się to głupie. Skipper 
szuka ludzi do pomocy, a nie jest charytatyw-
ną organizacją, która spełnia cudze marze-
nia. 

Pewna mądra i doświadczona osoba powie-
działa nam jak wykonać ogłoszenie, które 
będzie interesujące dla skippera. Kilka z tych 
uwag chcemy Ci teraz dać.

Estetyka wykonania

Poświęć troszkę więcej czasu i najlepiej złóż 
swoje ogłoszenie na komputerze. Odręcznie 
pisane ogłoszenia na wymiętej kartce robią 
duże wrażenie, ale odwrotne, do tego pożą-
danego. Jeśli jednak nie masz szans skorzy-
stać z komputera zrób to odręcznie, ale pa-
miętaj o tym żeby było czytelnie.

Streszczaj się

Ogłoszenie musi być przede wszystkim jasne 
i zwięzłe. Nie musisz zawierać tam swojego 
życiorysu, nawet nie jest to wskazane. Po-
myśl, jakie atuty mogą być interesujące dla 
skippera poszukującego załogi. 

Bez przegięć

Cokolwiek napiszesz na tym ogłoszeniu, nie 
przesadzaj. Te informacje na pewno od razu 
zostaną zweryfikowane. Jeśli nigdy nie że-
glowałeś nie pisz, że masz doświadczenie. 
Kapitan przy pierwszym spotkaniu odgadnie, 
że nigdy nie miałeś do czynienia z jachtem.
Jeśli umiesz powiedzieć po chińsku tylko 
„dzień dobry” i „do widzenia” nie pisz, że 
znasz język chiński.

JAK SIĘ SKUTECZNIE ZAREKLAMOWAĆ?
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Na temat i do rzeczy

Podawaj same konkrety i nie owijaj w baweł-
nę. Długi i gęsty tekst nikogo nie zachęca do 
czytania. Pamiętaj, że ogłoszenia czytają lu-
dzie, którzy szukają załogi. Kogoś kto załogi 
nie szuka i tak krótkim ogłoszeniem nie za-
chęcisz żeby Cię zabrał.

Gdzie umieścić ogłoszenie?

Kiedy Twoje ogłoszenie jest już gotowe, mu-
sisz się udać do administracji mariny i zapy-
tać czy i gdzie możesz je powiesić. Niektóre 
mariny pobierają drobną opłatę za określony 
czas i przybijają na ogłoszeniu pieczątkę z 

datą. Po upływie ustalonego  terminu, Twoje 
ogłoszenie zostanie zdjęte. 

Ogłoszenie to nie wszystko

Oprócz tego, że twoje piękne, rzetelnie przy-
gotowane ogłoszenie zawiśnie w gablotce w 
marinie, warto jeszcze porozmawiać z żegla-
rzami, opowiedzieć o swoich planach i poka-
zać się z jak najlepszej strony i zdobyć jak 
najwięcej informacji o jachtach żeglujących w 
pożądanym przez Ciebie kierunku.

Informacje, które powinny znaleźć się na ogłoszeniu:

1. Imię, wiek, narodowość.

2. Kierunek, w którym chcesz płynąć.

3. Posiadane doświadczenie żeglarskie.

4. Twoje zalety (tylko nie kłam!), na przykład: brak choro-
by morskiej, gotowanie, języki obce, umiejętności informa-
tyczne, wiedza o elektryce lub mechanice

5. Zdjęcie, na którym dobrze widać Twoją, najlepiej 
uśmiechniętą twarz.

http://www.loswiaheros.pl/jachtostop/wzor-ogloszenia/
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ROZDZIAŁ ÓSMY

CZY POTRZEBNE JEST 
DOŚWIADCZENIE ŻEGLARSKIE?

Tak i nie. Tutaj znów są dwie szkoły. Jeśli nie 
masz doświadczenia, a ktoś potrzebuje zało-
gi, to może chętniej wziąć żółtodzioba, któ-
ry wygląda na odpowiedzialnego. Zaletą tej 
opcji jest to, że kapitan przyuczy Cię do fachu 
w taki sposób, w jaki on żegluje. Nie będziesz 
więc dyskutować lub mącić mu w jego pla-
nach.
 
Przyznać jednak trzeba, że bez doświadcze-
nia jest trudniej. Szczególnie od strony psy-
chicznej, bo musisz mieć dużo motywacji, 
aby osiągnąć cel. 

Jesteśmy żywym przykładem na to, że ludzie 
nie mający żadnego doświadczenia żeglar-
skiego mogą wskoczyć na jacht, ale w Timo-
rze Wschodnim spędziliśmy 9 tygodni, cze-
kając na odpowiedni moment. Byliśmy jednak 
bardzo zmotywowani, bo był to już ostatni 
etap na trasie Polska – Australia bez samolo-
tu. Udało się, ale kilka razy byliśmy zupełnie 
zrezygnowani.

Jeśli nie masz doświadczenia żeglarskie-
go, to nie powód, żeby zrezygnować z po-
szukiwania jachtostopa.

Pomyśl jakie posiadasz zalety i 
umiejętności, które mogą przydać 
się na jachcie. Kilka naszych pod-
powiedzi, które atuty mogą być po-
mocne:

- zrozumienie i umiejętność uszano-
wania czyjejś prywatności,

- zdolności kulinarne lub chociaż umie-
jętność gotowania podstawowych po-
traw,

- znajomość zagadnień mechanicz-
nych, umiejętność naprawienia silnika 
diesla i/lub zlokalizowanie problemu,

- umiejętności elektryka,

- umiejętności komputerowe lub obsłu-
gi jakiegoś programu żeglarskiego,

- granie na jakimś instrumencie,

- znajomość języków obcych.
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Mimo braku doświadczenia żeglarskiego mo-
żesz wykazać trochę zaangażowania i na-
uczyć się na przykład podstawowego słownic-
twa żeglarskiego w języku swojego kapitana. 
Wśród dużej konkurencji innych jachtostopo-
wiczów, taka wiedza może być sporym atu-
tem, dzięki któremu dostaniesz się na jacht.
 
Jeśli masz doświadczenie, to sprawa jest 
dużo prostsza, bo wiesz, kiedy jest sezon, 
gdzie pójść i jak rozmawiać. Nawet sposób, 
w jaki napiszesz swoje ogłoszenie będzie od-
powiedni. Trzeba przede wszystkim podkre-
ślić swoje zalety i pokazać kapitanowi, jakie 
będzie miał z Ciebie korzyści.

Wadą osoby bardziej doświadczonej jest to, 
że robi pewne rzeczy w sposób, w jaki lubi 
albo jak ktoś jej pokazał i w związku z tym 
czasem odmawia wykonywania polecenia w 
sposób jaki kapitan chce aby zostało ono wy-
konane. 

Powtarzaliśmy to już kilka razy w tym porad-
niku i powtórzymy jeszcze raz. Wielu ludzi 
traktuje swoje jachty jak domy i troszczy/boi 
się o nie, nie mniej niż o swoje dzieci. Jeśli 
wchodzisz do czyjegoś domu, przestrzegasz 
reguł w nim panujących albo go opuszczasz. 
Tak samo jest z jachtem – akceptujesz nawy-
ki swojego kapitana albo schodzisz z jachtu.

U nas pod koniec 4-miesięcznego rejsu z Au-
stralii do Tajlandii zaczęły się pojawiać symp-
tomy tzw. stawiania oporu wobec decyzji ka-
pitana, które nie są dobrą wróżbą. 

Na szczęście byliśmy już pod koniec rejsu, 
rozstaliśmy się w zgodzie i obie strony były 
zadowolone ze wspólnie spędzonego czasu.

MIEJSCE NA TWOJE PRZEMYŚLENIA
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ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY 

O co może zapytać kapitan?

Przy pierwszym spotkaniu kapitan jachtu, 
zwykle zadawał nam dwa pytania:
 
1. Czy jesteś w stanie zaufać mi i robić to, co 
mówię – bez dyskusji i ociągania się?

Chodzi o to, że w chwilach gdy trzeba działać 
szybko nie ma czasu na dyskusję i trzeba się 
podporządkować poleceniom kapitana. Po 
fakcie odpowie on na każde Twoje pytanie i 
wytłumaczy, co i jak, ale rozkaz jest rozkaz i 
trzeba się podporządkować.
 
2. Jak znosisz chorobę morską?

Drugie pytanie jest trochę podchwytliwe, bo 
jeszcze nie zdarzyło nam się spotkać osoby, 
która tego typu problemów na morzu by nie 
miała wcale. Małe, rzadkie, ale jednak. 

Z chorobą morską można sobie radzić na 
różne sposoby, ale dobrze wiedzieć w jakich 
sytuacjach może Cię ona dopaść. Kapitan 
zapewne będzie chciał wiedzieć jak sobie z 
tym problemem radzisz.
 
My odpowiadamy kapitanowi tak:

„Zdarzają się problemy, ale wiemy jak sobie 
z nimi radzić i umiemy przewidzieć kiedy i 
w jakich warunkach dopadnie nas choroba 
morska. Mamy odpowiednie tabletki i jeśli 
jest silny wiatr, duże fale, to łykamy pigułkę 
i problem nie istnieje. Z czasem spędzonym 
na jachcie przyzwyczajamy się do bujania i 
jest już tylko lepiej.”
 
Jest to po pierwsze szczera odpowiedź, a po 
drugie osoba pytająca widzi, że mamy jakieś 
pojęcie o pływaniu na otwartym morzu.

O co zapytać kapitana? 
 
Gdy spotykasz się z kapitanem postaraj się 
dowiedzieć jak najwięcej o tym jakie ma do-
świadczenie, gdzie pływał, jakie ma plany, w 
jakim stanie jest jacht. Zapytaj o zwyczaje ja-
kie panują na jachcie. Każdy kapitan ma swo-
je przyzwyczajenia i reguły.
 
Podczas pierwszego spotkania nie wstydź 
się zadawać pytań, im więcej dowiesz się o 
kapitanie teraz, tym mniej przykrych niespo-
dzianek czeka Cię na otwartym morzu. To 
ważne, żeby poznać intencje osoby, z którą 
mamy spędzić miesiąc lub więcej na tak ma-
łej przestrzeni jak jacht.

PIERWSZE SPOTKANIE Z KAPITANEM
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Podstawowe pytania
 
Jaki to jacht, jak długi, z czego zrobiony, ile 
ma lat etc.?

Czy są już inni załoganci i jakie mają do-
świadczenie?

Co dokładnie będzie należało do Twoich obo-
wiązków?

Jakie są koszty – kto płaci i za co i w jakich 
proporcjach?

Czy potrzebny jest Ci jakiś dodatkowy sprzęt?

Czy na jachcie są kamizelki/szelki żeglarskie, 
których możesz używać w czasie nocnych 
wacht?

Jak wygląda planowana trasa rejsu i orienta-
cyjne ramy czasowe?

Jakie zwyczaje i reguły panują na jachcie? 

Pytania dodatkowe, ale też ważne

Jakie prace są do wykonania zanim jacht 
opuści port? (czyszczenie pokładu, kadłuba, 
zaopatrzenie w żywność, drobne naprawy).

Jak kapitan nawiguje – chart ploter i waypo-
inty ściągnięte z Internetu lub przewodników 
żeglarskich, chart ploter i własna intuicja, gps 
+ mapy papierowe, sekstant (jeśli w ogóle 
znajdziecie kogoś, kto się umie posługiwać 
sekstantem, to wskakujcie na jacht bez za-

stanowienia – to zapewne człowiek-legenda 
i cholerny ekscentryk, ale z ogromnym baga-
żem doświadczeń).

Jak sprawuje się elektryka, czy baterie sło-
neczne i wiatrak dostarczają na tyle dużo 
energii, aby pozwalało to na żeglowanie bez 
silnika w dzień i w nocy, jeśli kapitan używa 
autopilota?

Kiedy ostatnio jacht był wyciągany z wody i 
jakie naprawy były robione?

Co tylko przyjdzie Ci do głowy

Pytaj, pytaj, pytaj. Im więcej się dowiesz o ło-
dzi i skipperze tym mniej rozczarowań czeka 
Cię podczas rejsu.



JACHTOSTOP, CZYLI JAK ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE 26

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY 

Wszystko zależy od Twojej determinacji i 
posiadanego czasu. Zanim jednak wyłożysz 
pieniądze z kieszeni, przeczytaj poniższe 
wskazówki bardzo uważnie.
 

 
W naszym odczuciu, gdy kapitan bierze Cię 
na pokład, koszty rosną tylko w dwóch pierw-
szych punktach. Możesz spokojnie za nie 
zapłacić i korzystać z jedzenia bez ograni-
czeń. Reszta, oczywiście z małymi wyjątka-
mi, jest niezależna od ilości osób będących 
na jachcie.

Najczęściej skipperzy chcą, aby składać się 
na jedzenie, wodę, napoje, diesla i płacić 
oczywiście za swoje wizy. Czasem też ocze-
kują zrzutki na marinę.
 
Są też przypadki, że kapitanowie zwalniali 
swoją załogę z opłat za jedzenie. Wszystko 
zależy więc, na jakiego człowieka trafisz, jak 
bardzo Ci zależy, aby na jacht wejść i daną 
trasę przepłynąć.

Spotkaliśmy się też z opinią, że kapitan za-
bierając Cię ze sobą w rejs wyświadcza Ci 
przysługę. W końcu jesteś obcą mu osobą, a 
jacht to jego dom. W takich przypadkach ka-
pitan zażąda na przykład opłaty, która waha 
się od 10-20 euro za dzień. Czy taką opłatę 
chcesz ponosić to zależy już tylko od Ciebie. 

My jesteśmy zdania, że wolimy płynąć z kimś 
dla kogo nasza praca na jachcie jest warto-
ścią, a nie z kimś kto traktuje nas jak pasa-
żerów i pobiera opłaty. Składamy się więc na 
jedzenie, napoje, wodę, paliwo do pontonu i 
ewentualnie diesla. 

CZY ZA JACHTOSTOP SIĘ PŁACI? 

Koszty żeglowania/bycia na jachcie 
dzielą się na:

- jedzenie, napoje (także alkoholowe) 
woda pitna,
- wizy,
- diesel,
- koszty związane z wszelkimi napra-
wami na jachcie,
- opłaty w marinach,
- koszty związane z pozwoleniami na 
żeglowanie po różnych krajach i regio-
nach świata.
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ROZDZIAŁ JEDENASTY

KIEDY JEST NAJLEPSZY 
SEZON NA ŻEGLOWANIE?

Wyruszając w 2009 roku z Polski na wschód, 
do Australii, nie mieliśmy zielonego pojęcia 
o żeglowaniu i że występują lepsze i gorsze 
pory. Przede wszystkim nie wiedzieliśmy, 
że żegluje się w większości przypadków, ze 
wschodu na zachód, a nie odwrotnie.
 
Wszyscy znający temat, pukali się w głowę, 
że chcemy z Azji Południowo-Wschodniej 
przepłynąć do Australii, bo zwykle pływa się 
w odwrotnym kierunku, Nie byliśmy świadomi 
trudności, z jakimi się spotkamy.
 
Wystarczyło wpisać w Google.com „sailing 
season in Australia” lub „best time to sail from 
Indonesia to Australia”, by dowiedzieć się o 
tzw. „sailing pilot charts”. To duże mapy pogo-
dowe na dany region świata. Jest ich dwana-
ście (tyle, ile miesięcy), a na nich naniesione 
są uśrednione wartości dotyczące wiatru oraz 
deszczu zebrane na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu/kilkudziesięciu lat.
 
Takie mapy można kupić zarówno papierowe, 
jak i ściągnąć elektroniczne z Internetu wraz 
z darmowym oprogramowaniem, które je bę-
dzie umiało przetworzyć.

Najlepiej podejść do mariny lub klubu jachto-
wego i zaczekać na spotkanie z jakimś sta-
rym wilkiem morskim. Większość żeglarzy to 
bardzo sympatyczni ludzie, którzy dzielą się 
swoją wiedzą bez żadnych problemów.
 
Informacji o sezonach można też szukać na 
blogach żeglarzy, którzy przepłynęli trasę nas 
interesującą. Napisanie miłego, krótkiego 
maila z prośbą o podpowiedź, jaki sezon jest 
najlepszy na żeglowanie tam czy siam jest 
bardzo wygodnym rozwiązaniem, a też może 
przyczynić się do rozpoczęcia nowej znajo-
mości z ciekawymi ludźmi.
 
Mimo, że pogoda jest zmienna, istnieją pew-
ne stosunkowo stałe ramy czasowe, które 
ułatwiają zorientowanie się mniej więcej, kie-
dy i w jakim miejscu można spodziewać się 
jachtów. Jeśli chcesz się podszkolić w tema-
cie sezonów żeglarskich i pogody zajrzyj na 
tę stronę:
www.offshoreblue.com/navigation/pilot-
-charts.php
 

www.offshoreblue.com/navigation/pilot-charts.php
www.offshoreblue.com/navigation/pilot-charts.php
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ROZDZIAŁ DWUNASTY 

Na zachód. Zdecydowanie na zachód i nie 
popełnij naszego błędu – nie zaczynaj okrą-
żać Ziemi z zachodu na wschód. Nie twier-
dzimy, że nie da się tak podróżować jachtem, 
ale na pewno jest o wiele trudniej.
 
Jeśli chcesz zacząć poważną przygodę z 
jachtostopem to najlepszym miejscem na 
start z Europy jest zdecydowanie Gibraltar. 
Pamiętaj tylko, aby sprawdzić wcześniej kie-
dy zaczyna się sezon żeglarski. 
 
Przez Gibraltar muszą przepłynąć wszystkie 
jachty wypływające z Morza Śródziemnego i 
zaczynające swoją drogę na zachód. Tene-
ryfa, Ibiza, Kanary, Karaiby, USA, Zachodnie 
Wybrzeże Afryki, Brazylia – to główne kierun-
ki, w których płyną jachty z Gibraltaru.

Miejsce to zrobiło się już popularne i wcale nie 
jest tak łatwo osiągnąć swój cel. Każdej jesie-
ni ściąga tu coraz więcej chętnych jachtosto-
powiczów i słyszeliśmy już wiele razy, że ktoś 
odszedł z kwitkiem. Oczywiście możesz pró-
bować szczęścia wcześniej – w południowej 
Francji, Turcji czy w północnej Afryce, ale te 
jachty są rozproszone. Kondensacja w sezo-
nie tylko na Gibraltarze.

Warto też przedostać się na Kanary w oko-
licach października. Z portu w Las Palmas 
startuje wtedy jeden ze słynniejszych rajdów 
ARC (Atlantic Rally for Cruisers). Wszystkie 
jachty, a jest ich dobrze ponad 200, płyną na 
Karaiby do Saint Lucia.

Szanse na złapanie jachtostopa zdecydowa-
nie rosną, ale też konkurencji jest więcej. 

Precyzyjne i aktualne informacje o tym raj-
dzie znajdziesz na stronie ARC:

www.worldcruising.com/arc/event.aspx

Dla osób kompletnie zielonych w temacie 
marin, portów i innych miejsc, które skupia-
ją żeglarzy, z pomocą przychodzi  ciekawa 
strona noonsite.com gdzie opisane są nie 
tylko prawie wszystkie porty i mariny na ca-
łym świecie, ale też wymogi czekające na 
żeglarzy i załogę przypływających do danych 
krajów.
 
Tutaj podstrona dla wspomnianego wyżej Gi-
braltaru:

www.noonsite.com/Countries/Gibraltar/
Gibraltar

W KTÓRĄ STRONĘ Z POLSKI?

http://www.worldcruising.com/arc/event.aspx
http://www.noonsite.com/Countries/Gibraltar/Gibraltar
http://www.noonsite.com/Countries/Gibraltar/Gibraltar
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ROZDZIAŁ TRZYNASTY

SEZONY ŻEGLARSKIE 
W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA

AFRYKA

Mombasa
Kierunek: Morze Śródziemne, okres: sierpień – wrzesień
Kierunek: Azja Płd-Wsch, okres: wrzesień

Dar es Salaam
Kierunek: Morze Śródziemne, okres: sierpień – wrzesień

Durban
Kierunek: Ocean Indyjski, okres: kwiecień – sierpień
Kierunek: Cape Town, okres: listopad – marzec

Cape Town
Kierunek: Ocean Indyjski, okres: styczeń – marzec
Kierunek: Karaiby, Brazylia, okres: grudzień – marzec
 

BRAZYLIA

Całe wybrzeże
Kierunek: Karaiby, okres: styczeń – marzec
 

KARAIBY

St Lucia
Kierunek: Południowy Pacyfik, okres: styczeń – maj
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Kierunek: Zachodnie wybrzeże USA, okres: styczeń – marzec
Kierunek: Wschodnie wybrzeże UA, okres: kwiecień – maj
Kierunek: Europa, okres: kwiecień – maj

Beguia, Grenada
Kierunek: Południowy Pacyfik , okres: styczeń – kwiecień
Kierunek: Zachodnie wybrzeże USA, okres: styczeń – kwiecień

Wyspy Dziewicze, St Marzectin, Antigua
Kierunek: Europa, okres: kwiecień – maj
Kierunek: Wschodnie wybrzeże USA, okres: kwiecień – maj
 

USA

San Diego
Kierunek: Meksyk, okres: styczeń – marzec
Kierunek: Południowy Pacyfik, okres: grudzień – marzec
Kierunek: Morze Śródziemne, okres: grudzień

Ft. Lauderdale
Kierunek: Karaiby, okres: październik – listopad

Newport
Kierunek: Karaiby, okres październik – listopad
Europa: maj – lipiec

Panama
Kierunek: Zachodnie wybrzeże USA, okres: styczeń – kwiecień
Kierunek: Południowy Pacyfik, okres: styczeń – kwiecień
Kierunek: Karaiby, okres: styczeń – czerwiec
 

MEKSYK

Całe wybrzeże
Kierunek: Południowy Pacyfik, okres: luty – kwiecień
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KOSTARYKA

Golfito
Kierunek: Południowy Pacyfik, okres: luty – kwiecień
Kierunek: Karaiby, okres: luty – kwiecień

POŁUDNIOWY PACYFIK

Hawaje
Kierunek: Zachodnie wybrzeże USA, okres: luty – czerwiec
Kierunek: Południowy Pacyfik, okres: luty – czerwiec

Guam
Kierunek: U.S. West Coast, okres: marzec – czerwiec
Kierunek: Południowy Pacyfik, okres: marzec – czerwiec

Taiti
Kierunek: Hawaje, okres: maj – lipiec
Kierunek: Nowa Zelandia, okres: maj – lipiec

Tonga
Kierunek: Ocean Indyjski , okres: wrzesień – październik
Kierunek: Nowa Zelandia, , okres: wrzesień – październik

Fidżi
Kierunek: Północny Pacyfik, okres: wrzesień – listopad
Kierunek: Ocean Indyjski, okres: wrzesień – listopad
Kierunek: Nowa Zelandia, okres: wrzesień – listopad

 
NOWA ZELANDIA

Całe wybrzeże
Kierunek: Fidżi, Tonga, okres: kwiecień – czerwiec
Kierunek: Australia, okres: : kwiecień – czerwiec
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AUSTRALIA

Sydney, Brisbane
Kierunek: Fidżi, Tonga, okres: kwiecień – maj
Kierunek: Ocean Indyjski, okres: kwiecień – maj

Cairns
Kierunek: Ocean Indyjski, okres: maj – czerwiec

Darwin
Kierunek: Ocean Indyjski /Azja Płd-Wsch, okres: czerwiec – sierpień

 
INDONEZJA

Bali
Kierunek: Ocean Indyjski /Azja Płd-Wsch, okres: maj – sierpień

 
SINGAPUR

Singapur
Kierunek: Ocean Indyjski, okres: październik – grudzień
Kierunek: Tajlandia, okres: czerwiec – grudzień
 

TAJLANDIA

Phuket
Kierunek: Ocean Indyjski, okres: grudzień – marzec
Kierunek: Morze Czerwone, Morze Śródziemne, okres: grudzień – marzec
 

SRI LANKA

Galle
Kierunek: Suez, Morze Śródziemne, okres: styczeń – marzec
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Kierunek: Ocean Południowoindyjski, Chagos, okres: styczeń – marzec

SUEZ

Suez
Kierunek: Morze Śródziemne, okres: luty - kwiecień
Ocean Indyjski, okres: wrzesień – listopad
 

MORZE ŚRÓDZIEMNE

Turcja, Francja, Hiszpania, Włochy, itd.
Kierunek: Karaiby, okres: wrzesień – listopad

Gibraltar
Kierunek: Karaiby, okres: październik – grudzień

WYSPY BRYTYJSKIE

Anglia i Kanał La Manche
Kierunek: Karaiby, okres: wrzesień – listopad
 

WYSPY KANARYJSKIE

Wszystkie wyspy
Kierunek: Karaiby, okres: październik – styczeń
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BONUS

WPIS O CHOROBIE MORSKIEJ 
Z BLOGA LOSWIAHEROS.PL

Jest środek nocy. Żeglujesz dziesiątki lub 
setki mil od lądu. Jest środek nocy.  Zmę-
czone oczy same się zamykają, a przed tobą 
kolejne 2-3 godziny nocnej wachty. Wiatr się 
wzmaga, fale stają się coraz większe i zaczy-
na mocno bujać jachtem. Czujesz ten znajo-
my ucisk w żołądku i już wiesz – ta noc będzie 
ciężka. Walka z chorobą morską to sztuka!

Z drugiej strony jeśli ktoś faktycznie cięż-
ko znosi bujanie jachtem i nie radzi sobie z 
objawami choroby morskiej nawet przy ma-
łych falach, nie powinien wsiadać na jacht. 
Po pierwsze będzie się męczył okropnie. Po 
drugie nie można mu powierzyć obowiązków 
typu nocna wachta, sterowanie, czy nawet 
gotowanie. Mówiąc wprost osoba z chorobą 
morską to bardziej bierny pasażer, którym 
trzeba się opiekować, niż aktywny członek 
załogi.

Skłamałabym jeśli powiedziałabym, że mnie 
choroba morska nie dotyczy. Przydarzyło mi 
się to kilka razy przy większym wietrze (po-
wyżej 22 węzłów) i falach rozbijających się 
o jacht. Mogę jednak zaliczyć się do grona 
szczęśliwców umiarkowanie odpornych na 
fiksację błędnika.

Choroba morska to nic innego jak zaburzenie 
narządu równowagi. Pojawia się brak zgod-
ności tego, co widzimy z tym, co dzieje się w 
błędniku. Oczy mówią, że się nie ruszamy, a 
błędnik mówi, że tańczymy rock’n’rolla.

Czy można się do tego przyzwyczaić? Moż-
na. Po czterech miesiącach żeglowania po 
wodach Indonezji, Singapuru, Malezji i Taj-
landii choroba morska coraz mniej dawała 
mi się we znaki. Prawie zanikła, ale czasem 
jeszcze puka nieśmiało do drzwi mojej głowy. 
Na szczęście wiem już jak sobie z nią radzić. 
Jest to jednak sprawa bardzo indywidualna 
i każdy sam musi odkryć jak walczyć z pa-
wiem.

Przede wszystkim unikam miejsc na jachcie, 
w których może mnie dopaść choroba mor-
ska. Kiedy gotuję, część prac (obieranie i kro-
jenie warzyw) wykonuję w kokpicie. Gdy już 
stoję, a raczej bujam się nad garnkami, sta-
ram się często wychodzić na pokład, aby za-
czerpnąć świeżego powietrza. Generalnie jak 
najmniej czasu spędzam pod pokładem. Nie 
czytam książek w trakcie rejsu, bo od razu 
dostaję zawrotów głowy. Choć muszę zauwa-
żyć, że Andrzej nie ma z tym problemu.
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Najlepszym antidotum jest sen. Pewien do-
świadczony żeglarz poradził nam, abyśmy 
w czasie rejsu wykorzystywali każdą wolną 
minutę na spanie. Najlepiej położyć się w 
środkowej części jachtu, oczywiście wzdłuż, 
nigdy w poprzek. Odpoczynek to podstawa. 
Z przyjemnością korzystam z tej wskazówki 
i śpię, kiedy tylko mam taką możliwość. To 
działa!

Bywa jednak tak, że czuję już pierwsze obja-
wy choroby morskiej, a za chwilę zaczynam 
wachtę… Co wtedy? Iść spać nie można. Na 
tabletkę trochę za późno, a poza tym uśpiłaby 
mnie. Co robię? Jeśli jest już bardzo źle, po-
zwalam mojemu pawiowi odfrunąć (zawsze 
po zawietrznej!) i próbuję skoncentrować się 
na czymś innym. Wypatruję łodzi rybackich, 
śpiewam, liczę, snuję plany na przyszłość. Z 
reguły pomaga, a na pewno czas wachty mija 
szybciej.

W aptekach dostępne są rozmaite medyka-
menty łagodzące objawy choroby morskiej, 
ale zazwyczaj po prostu działają nasennie. 
Niektóre pomagają odpłynąć w objęcia Mor-
feusza już po 10 minutach, a niektóre zaczy-
nają działać po pół godziny lub wcale. Choć 
przyznam, że dostaliśmy kiedyś opakowa-
nie takich tabletek od zdesperowanej żony 
zapalonego żeglarza, cierpiącej okrutnie na 
chorobę morską. Były naprawdę skuteczne i 
nie usypiały. Braliśmy je w pierwszych dniach 
rejsu i udało nam się bezboleśnie przepłynąć 
z Darwin do Kupangu.

Ktoś kiedyś powiedział, że choroba morska, 
to sprawa głowy. W głowie się zaczyna więc 
można ją też w niej pokonać. Podobno to 
kwestia odpowiedniego nastawienia i przygo-
towania psychiki przed rejsem. Temat jesz-
cze przeze mnie nie zgłębiony, więc z rado-
ścią przyjmę każdą uwagę i radę.

Pamiętam jak nasza znajoma doświadczona 
żeglarka, po kilkumiesięcznym rejsie zatrzy-
mała się na dłużej w jednym miejscu i przez 
prawie dwa tygodnie uczestniczyła w kursie 
jogi. Kiedy wróciła na swój zakotwiczony w 
cichej zatoce jacht, dostała takiej choroby 
morskiej, że musiała ją zwalczać tabletkami. 
Zdarza się nawet najlepszym… a co dopiero 
nam – początkującym majtkom.

Sposobów walki  z chorobą morską jest tyle, 
ilu żeglujących ludzi. Metodą prób i błędów 
można jednak znaleźć skuteczny dla siebie 
sposób. Na kogoś działają leki, komuś wy-
starczy korzeń imbiru, a jeszcze inny trenuje 
po prostu pozytywne myślenie. Sen, proszki, 
psychiczne wypieranie, a może jeszcze coś 
innego? Kto wie, niech tu zaraz szybko mówi!

PS. A wiecie czego najbardziej się boję? 
Tego, że się tak tu pięknie wymądrzam i że 
niby tak sobie świetnie radzę i tratatata, a 
przy najbliższej okazji znów ściśnie mi żołą-
dek i walkę z pawiem rozpocznę na nowo…
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Mamy nadzieję, że nasz poradnik udzielił Ci odpowiedzi na wiele pytań i zainspirował do podjęcia 
nowego morskiego wyzwania.

Bazowaliśmy przede wszystkim na własnym doświadczeniu, ale też na wnioskach jakie wycią-
gnęliśmy z wielu rozmów z kapitanami szukającymi załogi jak i z samymi jachtostopowiczami z 
różnych stron świata. Stworzyliśmy też bazę przydatnych adresów internetowych, aby ułatwić Ci 
zdobywanie aktualnych informacji o żeglowaniu i jachtostopie.

Tworząc poradnik jachtostopowy poświęciliśmy dużo czasu i energii, bezustannie analizując jakie 
informacje będą Ci najbardziej przydatne. Przyznajemy, że był to dla nas spory wysiłek. Zdecydo-
waliśmy się jednak podjąć to wyzwanie, aby zaoszczędzić Ci czasu w wyszukiwaniu informacji o 
jachtostopie, a przede wszystkim, aby pomóc Ci uniknąć nieporozumień i pomyłek, których sami 
doświadczyliśmy na własnej skórze.

Jeśli uważasz, że nasza praca jest dla Ciebie wartościowa, oprócz dobrego słowa możesz 
nas wesprzeć dowolną kwotą. 

Oczywiście nie musisz tego robić, jeśli nie chcesz, poradnik jest darmowy, a datek dobrowolny.

Dziękujemy!
Alicja i Andrzej

CZY POMOGLIŚMY?

http://www.loswiaheros.pl/jachtostop/ebook-poradnik-jachtostopowicza/
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www.loswiaheros.pl/jachtostop

Więcej ciekawych tekstów o jachtostopie 

znajdziesz na naszym blogu podróżniczym

Jeśli w naszym przewodniku nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię 
pytanie dotyczące łapania jachtu na stopa lub jeśli masz jakieś uwagi i sugestie, 
napisz do nas e-mail (kontakt@loswiaheros.pl). Postaramy się pomóc,  ewentualne 
uwagi uwzględnimy w następnej edycji poradnika jachtostopowego.

http://www.loswiaheros.pl/jachtostop
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