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Szanowni  
Państwo!

Zarzucenie kotwicy wydaje się czynnością prostą niczym wrzucenie 
ciężkiego przedmiotu do wody – tymczasem praktyka pokazuje, że 
na skuteczność kotwiczenia składa się wiele elementów. Waga ko-

twicy, jej typ, długość łańcucha, podłoże – to tylko kilka zmiennych wpły-
wających na siłę, z jaką łódź będzie przytrzymywana w wybranym przez 
nas miejscu. Wyrywania się kotwicy z dna czy gwałtownych szarpnięć 
łańcucha, przenoszących się na kadłub jednostki, można uniknąć. W ob-
szernym artykule na s. 5 „Jaką kotwicę zastosować?” przedstawiamy tak 
praktyczne, jak i naukowe podejście do tego zagadnienia.

Będąc ekspertem w  technice jachtowej, VETUS-Maxwell dostarcza 
kompleksowe rozwiązania ułatwiające proces kotwiczenia. Ich przegląd 
znajdziecie Państwo na sąsiedniej stronie. 

Czy wodór to paliwo przyszłości w jachtingu? Czas pokaże, natomiast 
jedno jest pewne – warto trzymać rękę na pulsie i poznać tajniki techno-
logii, która wydaje się idealna dla jednostek pływających. Postęp w dzie-
dzinie napędów alternatywnych wobec tradycyjnych silników spalinowych 
jest tak szybki, że najprawdopodobniej w nadchodzących latach czeka nas 
rewolucja w tym zakresie. Na s. 12 wyjaśniamy, na czym polega technolo-
gia ogniw paliwowych, jakie są jej zalety i ograniczenia. 

Nasze czasopismo to nie tylko sprzęt i technika, ale też to, co daje naj-
większą frajdę z wodniactwa – podróże i kontakt z przyrodą. W tym wyda-
niu zapraszamy Państwa na Kubę – malowniczą wyspę, tak odmienną od 
znanego nam świata, że jej odwiedzenie na długo pozostaje w pamięci.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia pomyślnych wiatrów w 2020 roku 
i stopy wody pod kilem!

Z poważaniem
Tomasz Gonciarz

Dyrektor VETUS Polska
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NASZE PRODUKTY

Przykłady różnych sterowań pracą 

windy 
kotwicznej

Włączniki nożne
Włączniki firmy VETUS-Maxwell są odporne na 
UV i mają wodoodporną przeponę nie ulegają-
cą degradacji.
• Nominalny prąd maks. 150A, 12V lub 24V.
• Niklowane miedziane styki zapewniają nie-

zawodne działanie i nie ulegają korozji.

Sterownik, praca kotwicy góra/dół
Łatwe w użyciu, montowane na tablicy przyrządów 
wyłączniki do zdalnego sterowania pracą windy ko-
twicznej ze stanowiska sterowego, mostka górnego 
– fly bridge lub kokpitu. Może być stosowany z dwu-
kierunkowymi przekaźnikami.
• Wykonany z materiałów klasy morskiej.
• Odporny na bryzgi.
• Na prąd stały 12V i 24V.

Bezprzewodowy, ręczny pilot windy kotwicznej z licznikiem długości łańcucha, AA710
• Pasuje do wszystkich wind kotwicz-

nych – zasilanych prądem stałym, prą-
dem zmiennym i hydraulicznych.

• Dokładna informacja o długości wysu-
niętego łańcucha lub kombinacji lina-
-łańcuch.

• Monitorowanie windy kotwicznej ze 
stanowiska sterowego.

• Prosta instalacja czujnika typu Plug 
and Play.

• Spełnia wymogi normy IEEE 802.15.4.
• Zasilany bateriami 2 x typu AA.
• Wodoodporny do IP65.
• Odporny na wstrząsy.
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włączniki

winda kotwiczna

słupek lub knaga napinacz kotwicy

łańcuch

stoper łańcucha

główny automatyczny 
wyłącznik

przekaźniki

rolka dziobowa

kotwica

Dobór odpowiedniej kotwicy do długości jednostki pływającej to bardzo ważna rzecz.
Aby właściwie dobrać ciężar kotwicy, można skorzystać z poniższej tabeli opracowanej przez VETUS.

Rolki dziobowe VETUS-Maxwell

DŁUGOŚĆ JACHTU
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4 kg

6 kg

10 kg

16 kg

20 kg

30 kg

40 kg

Kotwice VETUS-Maxwell

Schemat systemu kotwiczenia
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Montowany na tablicy przyrządów sterownik windy kotwicznej 
z funkcją pomiaru długości wysuniętego łańcucha, AA560
• Ustawiany z góry punkt zatrzymania windy oraz alarm, gdy podczas 

wybierania kotwicy podchodzi ona do kluzy kotwicznej.
• Rejestruje czas pracy windy kotwicznej, pomagając utrzymać regular-

ność zabiegów konserwacyjnych.
• Wydawanie i wybieranie ustalonego z góry odcinka łańcucha za naci-

śnięciem jednego przycisku.
• Regulowane podświetlenie wyświetlacza podającego długości w sto-

pach i metrach.
• Graficzny ekran ciekłokrystaliczny z intuicyjnym interfejsem.
• Zabezpieczenie przed przypadkowym wydaniem kotwicy.
• Wyświetla szybkość i kierunek pracy windy kotwicznej.
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W grudniu 2003 roku Tim 
Bartlett przeprowadził badanie 
funkcjonalności kotwic, które 
opublikował w miesięczniku 
„Sailing Today” (lipiec 2004). 
Jaki rodzaj kotwicy okazał się 
najskuteczniejszy?

Do celów porównawczych użyto cztery najbar-
dziej popularne kotwice: CLAW („pazur” – kon-
strukcja Bruce’a), CQR, DANFORTH, DELTA.

Badania przeprowadzono w miejscach, gdzie wy-
stępowały cztery typy dna (w obszarze Zatoki Solent): 
żwirowe, gliniaste, piaszczyste, błotniste. Jako jednost-
ki użyto 22-stopowej szalupy, gdzie w części centralnej 
rufy zamocowano skalibrowany siłownik, do którego 
zaczepiono 14 metrów łańcucha i  kolejne kotwice. 
Próby przeprowadzano na głębokości ok. 2,8 metra. 
Sprawdzano szybkość zakotwiczania w  stosunku do 
pozycji na lądzie, przy znoszącym kierunku dryfu i prze-
ciwnym wietrze.

W żeglarstwie stajemy na kotwicy najczęściej z na-
stępujących przyczyn:
• przygotowując się do rejsu (stawianie żagli), 
• robiąc przerwę na posiłek lub nocleg,
• szukając schronienia przed wejściem na mieliznę, 

w złą pogodę albo w wyniku awarii silnika.
Stawanie na kotwicy będzie prostym zadaniem jeśli 

spełnimy podstawowe zasady:
• dobierzemy odpowiednią kotwicę do rejonu naszej 

wyprawy,
• do kotwicy powinien być przymocowany określony 

odcinek łańcucha kotwicznego zgodnie z przepisa-
mi PRS – jako bardziej odporny na zniszczenie przez 
osady denne, 

• zgodnie z  przepisami PRS, dla jachtów, których 
wskaźnik: 55>W>19 m² pomiędzy kotwicą a liną, 
będzie zamocowany odcinek łańcucha bezrozpór-
kowego o określonej średnicy i długości 9 m, zaś 
dla W ≤ 19 m² długość łańcucha powinna wynosić 
6 m (w tym przypadku ogniwo łańcucha wystarczy 
6 mm).
Wskaźnik W wyznaczamy wg wzoru:

W=L(0,3B+0,6H)+0,3N+5,5 Vk²/³ [m2]

Gdzie:
L − długość [m]− bez dodatkowego określenia ozna-
cza długość klasyfikacyjną równą średniej arytmetycz-
nej z długości całkowitej i długości w linii wodnej,
B − szerokość [m]− szerokość kadłuba jachtu mie-
rzona w jego najszerszym miejscu na zewnętrznej po-
wierzchni poszycia, z pominięciem odbojnic,
H − wysokość boczna [m]− wysokość kadłuba mierzo-
na w płaszczyźnie owręża – od dolnej krawędzi stępki 
lub od dolnej krawędzi płetwy balastowej, do górnej 
krawędzi pokładu głównego lub pokładu nadbudówki 
przy burcie lub do krawędzi przecięcia się płynnego 
przedłużenia powierzchni pokładu z płynnym przedłu-
żeniem burty. Dla jachtów z płetwą miecza lub z pod-
noszoną płetwą balastową wysokość boczna będzie 
ustalana odrębnie przez PRS,
N − pole powierzchni bocznej pokładówki lub nadbu-
dówki, jeśli ich szerokość lub długość przekracza war-
tość 0,5B [m2],
Vk − wyporność konstrukcyjna [m3] − objętość zanu-
rzonej części kadłuba jachtu całkowicie wyposażonego 
do żeglugi, ale bez załogi, paliwa, wody i żywności.

W razie zastosowania liny nylonowej (stylonowej) 
zamiast łańcucha jako liny kotwicznej, jej wytrzyma-
łość nie może być mniejsza niż 29 kN, czyli należy 
użyć liny o  średnicy min. 12 mm (dotyczy to jedno-
stek o W<19 m²). Sumaryczna długość liny kotwicznej 
z  łańcuchem powinna wynosić 55 m. Nylonowa lina 
kotwiczna, przywiązana do łańcucha, rozciągając się 
pod wpływem naprężenia będzie amortyzowała ude-
rzenia fal o kadłub jachtu.

Procedura kotwiczenia
• Wybierz obszar, który oferuje maksymalne schro-

nienie od wiatru i ruchu łodzi.
• Określ głębokość wody i sprawdź rodzaj dna (raczej 

piasek albo błoto).

Jaką kotwicę 
 zastosować?
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• Określ potrzebną długość liny kotwicznej. Ogólna za-
sada: 5-7 razy więcej liny kotwicznej niż głębokość od 
lustra do dna plus odcinek od zaknagowania liny do 
lustra wody.

• W wybranym miejscu kotwiczenia upewnij się, że cyr-
kulacja jednostki na kotwicy nie będzie przeszkadzać in-
nym jednostkom znajdującym się w pobliżu na wodzie 
i nie zbliży się do płycizny. Promień cyrkulacji można 
obliczyć według wzoru:

R = L + l1 + l2
gdzie:
L – długość jachtu,
l1 – odległość pozioma od dziobu jachtu do miejsca leżącej 
na dnie kotwicy,
l2 – przewidywana długość liny kotwicznej, którą możemy 
wyluzować w przypadku pogorszenia się warunków po-
godowych.
Wartość l1 możemy wyliczyć ze wzoru:

I = (l -h )1
2 2

gdzie :
l – długość wyluzowanej liny kotwicznej,
h – odległość pionowa od pokładu do dna.

• Zabezpiecz koniec liny kotwicznej, jej określony odci-
nek.

• Zatrzymaj się w miejscu, gdzie chcesz rozpocząć kotwi-
czenie.

• Powoli wypuszczaj kotwicę za burtę (nie wyrzucaj jej, 
bo może cię znosić, póki nie zagłębi się w dno).

• Kiedy cała długość liny kotwicznej znajdzie się za burtą, 
wycofaj się na biegu jałowym silnika, tak aby ustaliło się 
płożenie kotwicy.

• Kiedy lina napręży się i upewnisz się co do zakotwicze-
nia, sprawdź namierniki w stosunku do łodzi. Co pe-
wien czas należy sprawdzać swoje położenie, czy nie 
nastąpi dryf.

Kotwica typu CLAW, 15 kg

Do badań nie użyto 
oryginalnej kotwicy Bru-
ce’a, gdyż nie uzyskano 
od producenta zgody. 
Użyto podobnej kotwicy 
produkowanej w Anglii 
i o połowę tańszej.

Kotwica o wadze 15 kg 
i parametrach:

• o ramieniu „L”, gdzie dłuższe ramię o wymiarze 
625 mm, krótsze 385 mm,

• rozpiętość „pazura” to 420 mm.

Kotwica jest nieporęczna przy przenoszeniu, lecz brak 
ruchomych elementów ułatwia jej mocowanie na pokła-
dzie oraz przy niewprawnym podnoszeniu nie spowoduje 
zgniecenia palców.

Żwir
Na dnie żwirowatym był problem z zaczepieniem się jej 
i wbiciem w dno.

Kotwica wlokła się, dając opór w wielkości około 20-
40 kg na łańcuch, czasem tylko opór wzrastał do prawie 
50 kg. Uzyskano maksymalny opór w wysokości 59 kg. 

Glina
Pomimo wielokrotnych prób uzyskania wbicia się kotwicy 
w podłoże, nie udało się uzyskać pełnego zakotwiczenia. 
Uzyskano uchwyt kotwiczny w wysokości około 100 kg, 
lecz dryfująca łódź wyciągała kotwicę z podłoża. Zare-
jestrowano maksymalne obciążenie wynoszące 190 kg 
zaczepienia się kotwicy o dno.

Piasek
Na dnie piaszczystym kotwica dość szybko zagłębiła się, 
naprężając łańcuch kotwiczny z siłą 100-200 kg. Gdy jed-
nak obciążenie na siłowniku wzrosło do wartości ponad 
200 kg, kotwica „puściła” i po kilku sekundach ponownie 
zagłębiła się w dnie.

Muł
„Trójpazur” równo wszedł w dno i miękko naprężając 
łańcuch stawił opór.

Na siłowniku wartość odczytanego oporu kotwicy po-
woli rosła, gdy jeszcze kotwica nadal zagłębiała się w dno 
do wartości 300 kg i utrzymała jednostkę w miejscu.

Skuteczność    
Współczynnik korzyści

stosunek własności do kosztu kotwicy (MIN) 1 2 3 4 5 (MAX)

Dostępne masy kotwic 1; 2; 5; 7,5; 15; 20; 30; 
50; 80 kg

Wykresy kotwiczenia kotwic typu: CQR, DELTA, 
DANFORTH, CLAW na różnych dnach
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Kotwica typu CQR, 16 kg

Jeszcze do 1930 roku przyj-
mowano, że najskuteczniejsze 
kotwice to te o dużej wadze. 
Dopiero badania i uzyskany 
w 1933 roku patent na spe-
cjalną konstrukcje kotwicy sir 
Geoffreya Taylora zmieniły 
tę zasadę. Kotwica jest jakby 
dwustronnym pługiem z przy-
mocowaną na zawiasach 
golenią.

Przyjęta do badań kotwica: 
16-kilogramowa z ramie-

niem o długości 981 mm i rozpiętością skrzydeł pługa 
– 328 mm. Wzniesienie ramienia nad pługiem – 510 mm. 
Przy przenoszeniu kotwicy należy uważać, aby nie trzy-
mać jej blisko miejsca mocowania na zawiasie goleni 
z pługiem.

Żwir
Pług kotwicy dość szybko wbija się w żwir i zagłębia, aby 
po chwili zatrzymać się i ustabilizować, nie zmieniając 
swej pozycji i utrzymać naprężenie łańcucha kotwicznego 
z siłą 200 kg. Gdy naprężenie liny kotwicznej wzrosło do 
wielkości 300 kg, nie spowodowało to zerwania się ko-
twicy.

Glina
Kotwica CQR „wbiła się jak w masło”, szybko naprężając 
łańcuch kotwiczny i zatrzymując jednostkę w miejscu 
z odczytaną na siłowniku silą około 500 kg. Przy wzroście 
oporu na łańcuchu kotwicznym do wielkości 600–700 kg 
kotwica zagłębiała się i powoli przesuwała, lecz nie nastą-
piło zerwanie kotwiczenia.

Piasek
Na dnie piaskowym kotwica dość szybko zagłębiała się 
w dno, lecz kilkukrotnie następowało zrywanie zaczepu 
o dno przy obciążeniu na łańcuchu 450 kg; do momentu 
prawidłowego uchwycenia pługu o dno z siłą 600 kg, już 
bez wyraźnego objawu wleczenia kotwicy.

Błoto
Dla tego typu dna kotwica CQR okazała się złym roz-
wiązaniem. Szybko zaczepiła się o dno do uzyskanego 
naprężenia 250 kg i natychmiast zerwała, ponownie 
zagłębiając się w dno. Kotwica była wleczona przez jed-
nostkę ze zrywami co kilka sekund, czasami uzyskując 
naprężenie na siłowniku w wielkości 345 kg.

Skuteczność     
Współczynnik korzyści

stosunek własności do kosztu kotwicy (MIN) 1 2 3 4 5 (MAX)

Dostępne masy kotwic 7; 9; 11; 16; 20; 27;  
34 kg

• Nie zakładaj cumy kotwicznej od rufy (wyjątkiem może 
być cumowanie w zatoce, gdzie spadające z góry wiatry 
potrafią odkręcić o 180 stopni).

• Na linie miękkiej nie powinno być żądnych węzłów 
(osłabienie jej może dojść do 50%), przeszorowanie 
przez krawędź pokładu powinno być zabezpieczone, 
aby nie następowało przecieranie się liny.
Gdy zdecydujemy się na rodzaj kotwicy, należy dobrać 

jej wielkość odpowiednio do rozmiarów jachtu. Producenci 
zazwyczaj udostępniają tabele, zgodnie z którymi można 
dokonać wyboru, ale zazwyczaj szacunki tam przedstawio-
ne są nieco optymistyczne i przedstawiają warunki typowe 
(wiatr do 7 st. w skali Beauforta). W długim rejsie prędzej czy 
później napotkamy sytuację nietypowo trudną i zbyt mała 
kotwica może okazać się wtedy niewystarczająca. Z kolei 
zbyt duża kotwica jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Wiele 
współczesnych jachtów posiada wysokie wolne burty i co 
za tym idzie stawia wielki opór wiatrowi, szarpiąc kotwicę 
ze znaczną siłą. Szacuje się, że kotwice pługowe powinny 
mieć przynajmniej 1 kg masy na metr długości jachtu, Bruce 
nieco więcej, Danforth 0,5 kg na metr, a kotwica admiralicji 
– 2 kg na metr (w warunkach „typowych”!).

Podsumowując, gdy wybieramy się w daleki rejs, należy 
zaopatrzyć się w kilka kotwic o różnej konstrukcji i używać 
ich w zależności od napotkanych warunków i rodzaju dna.

Siła trzymania kotwicy w  wielkim stopniu zależy od 
kąta, pod jakim wyrywana jest z dna. Według Royal Navy 
Admiralty Manual of Seamanship Vol. 2, gdy kąt, pod jakim 
wyrywana jest kotwica osiągnie 10 stopni, jej siła trzymania 
zredukowana zostaje do 60%, a przy 15 stopniach – do 
zaledwie 40%. Jeżeli kotwica zaczepiona jest do łańcucha, 
niemal zawsze siła przyłożona będzie równolegle do dna, 
czyli pod najkorzystniejszym kątem. Dodatkowo łańcuch, 
hacząc o dno wspomaga działanie kotwicy.

Łańcuch ma jednak i wady. Przede wszystkim jest strasz-
nie ciężki, niemal zawsze wymaga windy kotwicznej, a do 
tego składowany jest zazwyczaj na samym dziobie jachtu. 
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Drugi kłopot wynika z faktu, że łańcuch jest nierozciągli-
wy i  wszelkie szarpnięcia przenoszone są bezlitośnie na 
jacht, wyrywając windy kotwiczne i wszelkie urządzenia 
pokładowe, do których jest zaczepiony. By zamortyzować 
szarpnięcia, najlepiej przywiązać kilkumetrowy kawałek 
rozciągliwej, nylonowej liny (oczywiście odpowiedniej 
grubości) w  sposób przedstawiony na rysunku 1. Jeżeli 
posiadamy windę kotwiczną (przy stosowaniu jedynie łań-
cucha jest to w praktyce konieczne ze względu na ciężar), 
ogniwa łańcucha muszą być dopasowane do koła orzecho-
wego windy. Wymagany jest specjalny łańcuch kotwiczny 
z krótkimi ogniwami i nawet małe niedopasowanie będzie 
powodowało ześlizgiwanie się łańcucha z windy lub jego 
zakleszczanie.

Wybór liny kotwicznej jest jednoznaczny. Nadaje się do 
tego celu wyłącznie lina nylonowa (poliamidowa), 3-po-
krętkowa, ze względu na swoją elastyczną naturę, dzięki 
czemu amortyzuje ruch jachtu. Można rozważać linę po-
lipropylenową ze względu na niższą cenę, jednak ma ona 
znacznie mniejszą wytrzymałość, więc musi być grubsza. 
Słabo się rozciąga, a co gorsza – pływa, więc z entuzja-
zmem wplątuje się w śruby przepływających łódek i naszą 
własną. Aby połączyć linę z  łańcuchem najlepiej wpleść 
ją w ogniwa łańcucha na długości około pół metra. Splot 
taki ma dużo większą wytrzymałość niż jakieś ucha i szekle, 
i pozostaje smukły i mniej skory do zahaczenia się o pod-
wodne przeszkody. Grubość zarówno liny, jak i  łańcucha 
należy dobrać odpowiednio do kotwicy korzystając z tabeli 
producenta kotwicy, w której podaje jej maksymalną siłę 
trzymania. Łańcuch i lina muszą być oczywiście co najmniej 
tak wytrzymałe (częstokroć producenci podają również za-
lecane średnice lin kotwicznych i łańcuchów).

Dodatkowe elementy systemu kotwiczenia, które warto 
stosować:

Bojrep
Bojrep to lina łącząca piętę kotwicy (czyli jej koniec przeciw-
ny do tego, do którego przyczepiony jest łańcuch) z bojką 
pływającą po powierzchni. Ma dwa zadania: po pierwsze 
wskazuje położenie kotwicy, co pozwala innym żeglarzom 
planować odpowiednio swoje manewry i uniknąć poplą-
tania lin kotwicznych, a po drugie, umożliwia wyrwanie 
kotwicy, która zahaczyła się o podwodną przeszkodę. Ko-
twica wyciągana za bojrep odwraca się „do góry noga-
mi” i odczepia od przeszkody. Jest to również przydatne 

Kotwica typu DANFORTH, 11,3 kg

Skuteczność    
Współczynnik korzyści

stosunek własności do kosztu kotwicy (MIN) 1 2 3 4 5 (MAX)

Dostępne masy kotwic 1,6; 2; 2,4; 6,3; 7,2; 11,3; 
19,5; 31,7; 45,3 kg

Sześć lat po opatentowaniu 
kotwicy CQR, dwaj amery-
kanie – Richard Danforth 
i Bobie Ogg zaprojektowali 
kotwicę, której nazwa zosta-
ła przyjęta od nazwiska jed-
nego z nich. Często można 
spotkać się z określeniem, 
że jest to „angielska kotwi-
ca” (nawet wśród żeglarzy 
angielskich), lecz jest to nie-
prawda. Do testu wybrano 
oryginalnego Danfortha, 
który był lżejszy od innych 
kotwic. Kotwice typu Dan-
forth są bardzo popularne 

i wybierane przez wielu z powodu ich prostoty, choć ory-
ginalna wersja różni się szczegółami wykonawczymi.

Żwir
W dnie żwirowym kotwica Danforth szybko zagnieździła 
się w dnie, osiągając naprężenie w łańcuchu kotwicznym 
120 kg. Po osiągnięciu tej siły kotwiczenia zaczęła się 
wlec na dnie, dając obciążenie na siłowniku w wysokości 
50 kg. Nie można było uzyskać pełnego zakotwiczenia.

Glina
Początkowo, po zrzuceniu kotwicy, wlokła się ona po 
dnie, mając trudność z wbiciem się w glinę, naprężając 
łańcuch tylko z siłą 50 kg. W momencie, gdy ostroga ło-
paty kotwicy uchwyciła gliniaste dno, nastąpiło szybkie 
zagłębienie się i zakotwiczenie z naprężeniem łańcucha 
kotwicznego z siłą 450–510 kg.

Piasek
W tego typu dnie morskim kotwica szybko zagnieździła 
się, nie wykazując wleczenia i trzymała jednostkę, wyka-
zując na siłowniku obciążenie do 600 kg bez utraty zako-
twiczenia.

Błoto
Ta kotwica była projektowana dla tego typu środowiska 
dennego. Szybko zagnieżdża się w błocie i trzyma przy 
obciążeniu na łańcuchu w wielkości do 450 kg. Przy 
wyższych obciążeniach zaczyna się wlec po dnie, lecz nie 
zrywa kotwiczenia, ale dalej zagłębia się do momentu, 
aż znajdzie gęstsze środowisko błotne, gdzie już pewnie 
trzyma.

Rys. 1. Kombinacja łańcuch-lina
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Kotwica typu DELTA, 16 kg

Kotwica DELTA jest naj-
młodszą konstrukcją, która 
pierwszy raz została zapre-
zentowana na targach że-
glarskich – „London Boat 
Show-1990”. Wyglądem 
przypomina „biedniejszą” 
wersję kotwicy CQR, z go-
leniem przyspawanym do 
symetrycznego pługa, który 
jest też jakby bardziej kancia-
sty. W pierwszych latach jej 
produkcji najczęściej można 
było ją spotkać na angiel-
skich łodziach ratowniczych, 
po czym powoli zaczynała 
być przyjmowana przez in-
nych użytkowników.

Żwir
Podczas testu kotwica szybko zagłębiła się w podłoże 
i naprężyła łańcuch kotwiczny. Przy wskazaniu siłownika 
209 kg zagłębiona wlokła się, lecz przyjęte było teoretycz-
ne obciążenie 100-150 kg, a ta wielkość została wyraźnie 
przekroczona. Co ważne – nie nastąpiło wykotwiczenie.

Glina
Przy tym rodzaju dna kotwica DELTA zachowała się 
podobnie jak CQR, dając szybkie zakotwiczenie i uciąg 
wstępny na siłowniku w wysokości ok. 500 kg. Przy po-
większeniu obciążenia na łańcuchu do 654 kg zaczęła 
wlec się powoli, póki nie zagnieździła się w dnie. Żadnych 
objawów wykotwiczenia.

Piasek
Delta szybko zagnieździła się w dnie i naprężyła łańcuch 
do obciążenia ponad 600 kg. Pewnie utrzymała jednostkę 
na kotwicy.

Muł
Pług kotwicy szybko zagnieździł się w mulistym dnie i dał 
obciążenie na łańcuchu około 350 kg. Przy przekroczeniu 
siły 450 kg, nastąpiło „pługowanie” dna spowodowane 
niespójnością środowiska.

Skuteczność    
Współczynnik korzyści

stosunek własności do kosztu kotwicy (MIN) 1 2 3 4 5 (MAX)

Dostępne masy kotwic 4; 6; 10; 16; 20; 25; 40; 
50; 63 kg

rozwiązanie, gdy rzucamy drugą kotwicę, wywożąc ją 
w pożądane miejsce na dingi. Wywalenie zwoju łańcucha 
i kotwicy z małej łódki może zakończyć się nieszczęśliwie, 
a tak możemy kotwicę powolutku opuścić na bojrepie. Do-
datkowo, jeśli nadejdzie czarna godzina i nie mogąc wy-
brać kotwicy będziemy w straszliwych warunkach musieli 
zostawić ją razem z kablem i uciekać, możemy później wró-
cić i odzyskać nasze cenne skarby.

Prosiak
Prosiak to odważnik zawieszany na łańcuchu kotwicznym 
mniej więcej w połowie długości łańcucha kotwicznego. 
Ma on za zadanie obciążać łańcuch i zmniejszać kąt, pod 
jakim kotwica wyrywana jest z dna oraz, wlokąc się po dnie, 
zwiększać siłę trzymania całego zestawu, jak przedstawio-
no na rysunku 2.

Specjalna kotwica przeznaczona do pontonów.
Kotwica ta, dzięki swojej konstrukcji nie uszkodzi po-
włoki pontonu lub łodzi, a  przy tym doskonale trzyma. 
Zabezpieczenie zrywa się przy 150 kg uciągu, dzięki czemu 
nigdy nie stracimy kotwicy. 

Jest o  wiele bardziej skuteczna od kotwic w  formie 
obciążnika, ciężarka, co szczególnie przydaje się na rzece 
i podczas silnego wiatru. Mimo małej wagi trzyma lepiej 

niż odważnik 10 kg, a przy tym jest łatwiejsza w obsłudze 
i transporcie. 

Parametry techniczne: długość całkowita ~ 30 cm, śred-
nica po rozłożeniu ~ 22 cm, waga – 6,8 kg. 

inż. Władysław Bożek

Rys. 2. Sposoby kotwiczenia różnych elementów systemu kotwiczenia
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Relacja z największych na świecie targów technicznego wyposażenia jachtów 

METSTRADE – Amsterdam 2019
Już po raz 32., w dniach 19-21 paź-
dziernika 2019 roku, odbyła się 
wystawa METSTRADE w Amsterdamie. 

Są to największe na świecie targi prezentujące 
napędy i  wyposażenie do jachtów. 32.  edycja 
przyciągnęła rekordową liczbę wystawców, bo 

aż 1670 firm z 53 krajów świata prezentowało swoje 
produkty, i największą w historii liczbę odwiedzających 
bo prawie 27 000 osób odwiedziło te wyjątkowe tar-
gi. Powierzchnia targów to 28 915 m2. Cieszy fakt, że 
swoje wyroby prezentowały również firmy znad Wisły 
– w tym roku było 18 polskich stoisk.

Podczas targów miały miejsce również bardzo cie-
kawe wykłady i prelekcje osób mających bezpośredni 
wpływ na rozwój przemysłu jachtowego. Można było 
zaobserwować, że główną przesłanką targów była 

Stoiska VETUS-Maxwell podczas targów METSTRADE w Amsterdamie

Przykładowe produkty prezentowane przez VETUS-Maxwell podczas targów METSTRADE

Nowa winda kotwiczna, model TASMAN

elektromobilność, alternatywne napędy jachtów oraz 
mobilna komunikacja sternika ze wszystkimi systema-
mi jachtowymi. 

Obserwowany jest wyścig z czasem firm zajmują-
cych się produkcją wysoce wydajnych akumulatorów. 
Prawie każda firma produkująca spalinowe jednostki 
napędowe posiada już w  swojej ofercie niemal całą 
paletę napędów elektrycznych albo usilnie nad nimi 
pracuje, aby wkrótce je wdrożyć w życie. Napędy elek-
tryczne jachtów są nieodzownym postępem cywilizacji 
i pochodną nowych przepisów ustawodawców dba-
jących o ochronę środowiska. Każdy, kto zajmuje się 
projektowaniem lub wytwarzaniem jachtów czy pasjo-
nuje inżynierią jachtingu, powinien odwiedzić te spek-
takularne targi. 

10

Stoisko VETUS podczas targów METSTRADE w Amsterdamie
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Wodór jest najczęściej występującym pier-
wiastkiem na Ziemi, jednak jego zastosowa-
nie w celach energetycznych nie jest łatwe. 

Spowodowane jest to głównie przez to, że rzadko 
występuje on jako wolny pierwiastek. W większości 
spotykany jest w związkach chemicznych, połączony 
np. z  tlenem (woda) lub z węglem (węglowodory). 
Obecnie produkowany wodór, mimo wzrostu zainte-
resowania sektora transportu, stosowany jest na nie-
wielką skalę, a omawiane technologie stanowić będą 
prawdopodobnie przyszłe technologie stosowane 
w transporcie.

Dzięki rosnącemu sukcesowi stosowania ogniw pa-
liwowych w motoryzacji lądowej, ogniwa paliwowe są 
obecnie implementowane również w napędach stat-
ków morskich. Zastosowanie tej technologii znacząco 
przyczyni się do eliminowania emisji gazów cieplarnia-
nych do wody i otoczenia.

Obecna infrastruktura stacji tankowania wodoru 
w Polsce nie umożliwia stosowania tego rodzaju na-
pędu, jednak już w 2021 roku planowane są pierwsze 
stacje tankowania, które firma Lotos wybuduje w War-
szawie i Gdańsku[5]. Stacje te będą przeznaczone do 
tankowania autobusów, w które oba miasta chcą in-
westować. Jak widać jednak z rysunku 2, poza grani-
cami Polski stacje tankowania wodoru są liczniejsze 
i znajdują się często w okolicach portów. Istnieje jed-
nak wiele możliwości alternatywnej produkcji wodoru, 
wybrane z nich zostaną przedstawione w dalszej części 
artykułu.

Rosnące zapotrzebowanie na energię cieplną i elek-
tryczną jest związane ze wzrostem emisji wielu sub-
stancji szkodliwych dla środowiska. Ustalone do tej 
pory normy emisji spalin dotyczące głównie transportu 
drogowego zaczynają również obowiązywać transport 
wodny. Stosowane dotychczas technologie wytwarza-
nia energii charakteryzują się dość niskimi wskaźnikami 
sprawności (rys. 3), osiągając zaledwie około 30-40% 
sprawności konwersji energii pierwotnej. Omawiane 
w artykule ogniwa paliwowe parametrem tym prze-
wyższają obecnie eksploatowane silniki spalinowe.

Aby stosowanie wodoru stało się opłacalne ko-
nieczne jest opracowanie taniej, wydajnej i  szybkiej 
metody jego produkcji – jest to podstawowy warunek, 
by wodór jako paliwo mógł zastąpić bieżące nośniki 

Łodzie elektryczne 
z własną elektrownią? 
Zastosowanie wodorowych ogniw 
paliwowych w jachtingu

Wodorowe ogniwa paliwowe na przestrzeni 
ostatnich lat potwierdziły swoją użyteczność 
w różnych środkach motoryzacji. Są 
one obecnie stosowane w autobusach, 
pojazdach ciężarowych, wózkach widłowych 
i w pojazdach osobowych. Ich udział 
nieustannie rośnie od 2016 roku[1,2], kiedy 
to został zaprezentowany pierwszy seryjnie 
produkowany pojazd osobowy Toyota 
Mirai z napędem wykorzystującym ogniwa 
paliwowe jako źródło pierwotne energii 
w pojeździe (rys. 1). Dzisiaj ogniwa paliwowe 
znajdują coraz większe zastosowanie również 
w napędach jednostek pływających.
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Gdańsk

w eksploatacji

planowana 
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nieczynna

Rys. 1. Szacowana sprzedaż pojazdów z napędem wodorowym[1, 2, 3, 4]

Rys. 2. Dostępne i planowane staje tankowania wodoru na obszarze Europy[6]

energii[9]. Istnieją różne metody produkcji wodoru, do 
najpopularniejszych z nich należą: 
• Wykorzystanie źródła energii odnawialnej:

– elektroliza wody,
– termoliza (rozkład termiczny wody),
–  fotoliza (fotoelektrochemiczne i fotokatalitycz-

ne metody rozkładu wody),
– metody biologiczne,
– gazyfikacja biomasy.

• Wykorzystujące paliwa kopalne:
– reforming metanu parą wodną,
– reforming benzyny,
– zgazowanie węgla.
Metodą, której potencjał może być najbardziej 

wykorzystany w  technice jachtowej, jest elektroliza 
wody. To właśnie ta metoda zostanie szerzej omó-
wiona w prezentowanej publikacji. Pozostałe sposoby 
wytwarzania wodoru wymagają budowy specjalistycz-
nych rafinerii, a następnie wymagane jest zapewnie-
nie transportu i  odpowiedniej metody składowania 
wodoru do późniejszego jednostkowego tankowania 
w pojazdach. Możliwe jest również produkowanie wo-
doru przy użyciu małych i mobilnych systemów, jednak 
ich sprawność produkcji gazu będzie znacznie niższa. 
Należy pamiętać o  tym, by wytwarzanie wodoru do 
celów energetycznych miało uzasadnienie ekonomicz-
ne, które jest wtedy, gdy do jego produkcji wykorzy-
stuje się energię odpadową (utylizacja odpadów) lub 
odnawialne źródła energii (słońce, wiatr, fale morskie). 
Wykorzystanie paliw kopalnych w procesie produkcji 
wodoru powoduje zużycie większej ilości energii, niż 
możliwe jest uzyskanie z wyprodukowanego wodoru, 
co skutkuje takim samym globalnym zanieczyszcze-
niem środowiska. Dla wszystkich produkowanych paliw 
(nośników energii) możliwe jest zdefiniowanie współ-
czynnika ERoEI (Energy Returned on Energy Invested 

– zwrot energii wobec energii zainwestowanej), który 
definiowany jest jako różnica między nakładem ener-
gii koniecznej do wytworzenia innego źródła energii, 
a energią, którą możemy uzyskać z nowo otrzymane-
go źródła. W większości przypadków produkcji wodoru 
bez wykorzystania energii odnawialnej współczynnik 
ten wynosi około 0,8, tak więc z termodynamicznego 
sensu nie wykazuje on korzyści energetycznej. Jeżeli 
jednak produkcja wodoru odbywać się będzie z wyko-
rzystaniem alternatywnych źródeł energii, współczyn-
nik ten wyniesie ponad 1.

Metoda elektrolizy wody może zostać zaimple-
mentowana w  technice jachtowej praktycznie na 
każdej jednostce pływającej. Elektroliza wody pozwa-
la na otrzymanie wodoru o czystości przekraczającej 
99,9%. W procesie elektrolizy wykorzystuje się ener-
gię elektryczną do rozbicia wody na jej podstawowe 
składniki: wodór i  tlen. Sam proces jest nieskompli-
kowany i stosunkowo tani do przeprowadzenia, jego 
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Rys. 4. Schemat budowy pojedynczej komórki elektrolizera[10]

Rys. 5. Uproszczony schemat działania ogniwa paliwowego[11–13]

sprawność odznacza się na poziomie 60-70%. Pewne 
straty w układzie powstają wskutek wydzielania cie-
pła w układzie podczas przepływu prądu. W procesie 
produkcji wodoru (H2) wykorzystuje się elektrolizery 
(rys. 4).

Pojedyncza komórka elektrolityczna składa się z: 
dwóch elektrod, oddzielającej je membrany oraz elek-
trolitu. W  celu zwiększenia wydajności pojedyncze 
komórki łączy się w tzw. stosy. Najbardziej powszech-
ne elektrolizery, różniące się rodzajem stosowanego 

elektrolitu to elektrolizery alkaiczne i PEM (Proton Ex-
change Membrane – z membraną polimerową wymia-
ny protonów). Jako źródło wodoru należy stosować 
wodę o wysokiej czystości.

Wykorzystanie elektrolizerów na statkach, które 
energię elektryczną mogą pozyskiwać ze źródeł odna-
wialnych (panele solarne) może być metodą na „dar-
mową” energię zarówno krótko- jak i długoterminową. 
W sytuacji, kiedy na statku mamy już zgromadzony lub 
wytworzony wodór, może on zostać wykorzystany do 
produkcji energii elektrycznej na potrzeby zarówno sys-
temów pokładowych, jak i napędu. W celu ponownej 
przemiany wodoru w energię elektryczną należy użyć 
ogniw paliwowych.

Ogniwo paliwowe to urządzenie, które zamienia 
energię chemiczną paliwa (wodoru) i utleniacza (tlenu) 
bezpośrednio w energię elektryczną. Wszystkie rodzaje 
ogniw paliwowych umożliwiają generację energii elek-
trycznej bez spalania paliwa i utleniacza, dzięki cze-
mu proces wytwarzania energii pozwala na uniknięcie 
emisji szkodliwych związków. Ogólna zasada działania 
ogniwa paliwowego schematycznie została przedsta-
wiona na rys. 5. Wodór ze zbiornika doprowadzany 
jest do anody, a  tlen z otoczenia do katody ogniwa 
paliwowego[7,11–13]. Katalizator znajdujący się na ano-
dzie powoduje rozbicie wodoru na protony (+) oraz 
elektrony (-). Elektrolit znajdujący się pomiędzy ano-
dą i katodą przepuszcza do katody jedynie protony, 
natomiast elektrony przemieszczające się do katody 
zewnętrznym obwodem wytwarzają prąd. W procesie 
tym na katodzie elektrony i protony łączą się z tlenem, 
tworząc jedynie wodę, która wydostaje się specjalnymi 
kanalikami z ogniwa. Wraz z generowanym ciepłem 
jest to jedyny produkt uboczny zachodzących reakcji. 
W ten sposób wytworzony prąd może zostać zakumu-
lowany w akumulatorach lub bezpośrednio przekazany 
do odbiornika, którym w przypadku napędu łodzi bę-
dzie silnik elektryczny połączony ze śrubą napędową.

Pierwszym statkiem „samowystarczalnym” ener-
getycznie, który opłynął świat jest Energy Observer 
(rys. 6). Ta 30,5-metrowa jednostka to katamaran, któ-
rego prędkość maksymalna wynosi około 10 węzłów. 

Rys. 3. Porównanie sprawności systemów wytwarzania energii oraz typowe zakresy zastosowań różnych ogniw paliwowych[7,8]
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Rys. 6. Energy Observer – pierwszy statek wykorzystujący energię wodorową[14]

Rys. 7. Przepływ energii w katamaranie Energy Observer oraz widok 
stosu ogniw paliwowych o łącznej mocy 22kW[14]
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Na pokładzie tego statku znajdują się między innymi: 
panele solarne, turbiny wiatrowe i generator pływo-
wy, które w czasie postoju bądź pływania mają wytwa-
rzać energię elektryczną, która następnie używana jest 
w celach produkcji wodoru lub składowana w akumu-
latorach. Zapas wyprodukowanego wodoru składowa-
nego w butlach (62 kg) pozwala na dalszą produkcję 
energii elektrycznej w sytuacji, kiedy generatory energii 
alternatywnej nie mają możliwości jej produkcji.

Projekt statku powstał w celu oszacowania możli-
wości autonomicznej pracy układu, prowadzenia ana-
liz współpracy różnych źródeł energii, które docelowo 
mogą być zastosowane w różnych gałęziach transportu 
i budownictwa. Przedstawiony na rys. 7 cykl przepływu 
energii na statku wskazuje na cykliczność jej produkcji 
z różnych źródeł, umożliwiającą ciągłą pracę układu. 

Wodór to prawdopodobnie paliwo przyszłości. 
W technice jachtowej coraz więcej powstaje jednostek 
elektrycznych, jednak ich podstawową wadą jest ogra-
niczony dystans i czas pływania. W przypadku zasto-
sowania ogniw paliwowych czas korzystania ze statku 
może się znacznie wydłużyć[15]. Idealnym rozwiązaniem 
w jachtingu rekreacyjnym (weekendowym) byłoby roz-
wiązanie podobne do przedstawionego we francuskim 
katamaranie. W czasie postoju jednostki w porcie ge-
nerowałaby ona zapas energi w postaci wodoru, który 
następnie podczas weekendowych wodnych podróży 
zapewniłby zapas energetyczny zarówno do napędu 
statku, jak i  urządzeń pokładowych. Taki statek nie 
wymagałby tankowania, byłby „samowystarczalny”. 
Droga do takich jednostek jest jednak jeszcze długa, 
dlatego środkiem pośrednim są obecnie stosowane 
jednostki napędowe, pozwalające na ekologiczne (zero 
emisyjne lokalnie) pływanie z wykorzystaniem ogniw 
paliwowych jako źródła energii napędu. Takie napędy 
są coraz częściej stosowane w łodziach turystycznych. 
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Rys. 8. Statek turystyczny z napędem wodorowym[16]

Przykładem może być 20-metrowa jednostka turystycz-
na z napędem o mocy 50kW używana w Korei (rys. 8).

Przedstawione w artykule technologie alternatyw-
nych napędów jednostek pływających mają za zadanie 
polepszenie jakości wody i powietrza w rejonach żeglu-
gi zarówno śródlądowej, jak i morskiej oraz oceanicz-
nej[17]. W większości przypadków zarówno jachtingu 
rekreacyjnego, jak i komercyjnego możliwa jest kon-
wersja dotychczasowych konwencjonalnych napędów, 
a poniesione inwestycje powinny zwrócić się zarówno 
w bilansie ekonomicznym (dotyczącym armatora stat-
ku) jak i ekologicznym (dotyczącym akwenów, w któ-
rych porusza się statek).

Symbole i skróty:
DMFC – Direct Methanol Fuel Cell – ogniwo paliwowe 
bezpośrednio zasilane metanolem
AFC – Alkaline Fuel Cell – ogniwo z elektrolitem zasa-
dowym 
MCFC – Molten Carbonate Fuel Cell – ogniwo paliwo-
we z elektrolitem ze stopionych węglanów
SOFC – Solid Oxide Fuel Cell – ogniwo paliwowe z elek-
trolitem stałym tlenkowym
PEMFC – Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell – 
ogniwo paliwowe z elektrolitem polimerowym
PAFC – Phosphoric Acid Fuel Cell – ogniwo paliwowe 
z elektrolitem z kwasu fosforowego 
Li-Ion – Lithium-ion battery – akumulator litowo-jonowy
DC-DC – Direct Current to Direct Current – przetworni-
ca napięcia stałego na stałe
PEM – Proton Exchange Membrane – ogniwo paliwo-
we z polimerową membraną elektrolityczną 

Dr inż. Wojciech Cieślik 
Politechnika Poznańska
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Mobilny serwis jachtowy

Mobilny Serwis VETUS Polska

VETUS Polska wspiera własną sieć dilerską 
oraz producentów jachtów poprzez 
wyspecjalizowany, mobilny serwis 
silników i wyposażenia jachtowego. 

Posiadamy profesjonalny serwis wraz z pełnym wyposa-
żeniem warsztatowym, niezbędnym do realizacji prac 
konserwacyjno-naprawczych. Realizujemy serwis na te-

renie całego kraju. Dokonujemy odbiorów technicznych oraz 
przeglądów wszystkich instalacji jachtowych marki VETUS. 
Ponadto prowadzimy szkolenia na miejscu u klienta z monta-
żu silnika, generatora oraz innych urządzeń i instalacji jachto-
wych VETUS. 

Od 1 stycznia 2019 roku została powołana nowa osoba 
do współpracy z nami, jest to Adam Niemyjski. – Adam posia-
da duże doświadczenie w jachtowych silnikach spalinowych, 
elektryce i  elektronice jachtowej, pracował między innymi 
w serwisie silników, stoczni jachtowej przy montażu instalacji 
i wyposażenia jachtowego. W mojej ocenie Adam jest jedną 
z kilku osób w Polsce, która posiada ogromne praktyczne 
umiejętności i  wiedzę z  dziedziny inżynierii jachtingu… – 
mówi Tomasz Gonciarz.  
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Tak jak Bahamy, dla Europy Kuba została odkryta 
przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. Wpro-
wadzony przez Hiszpanów władających wyspą 

system encomienda doprowadził na przestrzeni trzech 
wieków do zagłady ludności indiańskiej i powstania 
ważnego punktu handlu niewolnikami. Gwałtowne 
przemiany zapoczątkowano w  XIX wieku, kiedy po 
raz pierwszy ogłoszono niepodległość od Hiszpanii. 
W XX wieku władze na Kubie sprawowali dyktatorzy, 
aż do przejęcia rządów w 1959 roku przez Fidela Castro 
i proklamowania socjalistycznego charakteru rewolucji. 
Dziesięciolecia embarg handlowych nałożonych przez 

Wspaniałe miejsce 
o zapachu cygar 
i smaku rumu
 Republika Kuby

USA rujnowały ludność, a stopniowa liberalizacja go-
spodarcza i systemowa nastąpiła dopiero po 2011 r., 
za rządów Raúla Castro. 

Mijając Trójkąt Bermudzki
Kuba jest pierwszą co do wielkości wysp Karaibów 
i drugą pod względem ludności, ustępując tylko Hispa-
nioli zajmowanej przez Dominikanę i Haiti. Lecąc na 
Kubę z Europy, będziemy przelatywać przez rejon Trój-
kąta Bermudzkiego. Kuba obejmuje swoim terytorium 
również okoliczne wyspy i archipelagi, w tym mniejszą 
Isla de la Juventud. Językiem urzędowym jest hiszpań-
ski, ale natkniemy się również na pochodzący z fran-
cuskiego kreolski czy wywodzący się z Afryki lucumi. 

Najpopularniejszymi lotniskami na Kubie są Hawa-
na oraz Varadero. Rozsądnym cenowo jest lot na tra-
sie Kolonia – Varadero operowany przez Eurowings. 
Bezpośredni przelot kosztuje ok. 1500 zł. Połączenia 
z Warszawy do Hawany kosztują ponad 2000 złotych. 
Turyści mają obowiązek zakupienia przed wyjazdem 
karty turysty – Tarjeta de Turista. Można ją nabyć 
w konsulacie kubańskim w Warszawie lub niektórych 
biurach podróży. 

Skarb Henry’ego Morgana
Mimo, iż wspomniany łup jest zapewne tylko legen-
dą, prawdziwym skarbem jest sama tropikalna wyspa. 
Barwna kultura, tropikalne plaże półwyspu Varadero 
czy Cayo Coco oraz lazurowe morze przyciągają tury-
stów z całego świata. Prawie 20% wyspy jest otoczone 
ochroną z racji bogatej przyrody. Pasjonaci nurkowa-
nia zachwycą się Ogrodami Królowej (Jardines de la 
Reina). Jest to najlepsze miejsce na Karaibach do nur-
kowania z krokodylami i rekinami. Wielką zaletą tego 
parku jest fakt, iż nie ma tu połowów, a liczba nurków 
jest limitowana. Gdy nasycimy się podwodnym ży-
ciem, a plaże staną się dla nas drugim domem, warto 

Kuby się nie zwiedza, Kubę się przeżywa! 
To jest pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do 
głowy, słysząc pytanie „Czy warto odwiedzić 
ten karaibski kraj?”. Burzliwa historia 
w połączeniu z kulturą, trudna teraźniejszość 
zmieszana z optymizmem i uśmiechem 
sprawiają, że wizyta na Kubie pozostawi 
olbrzymi bagaż wspaniałych doświadczeń!
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odwiedzić dolinę Viñales. Jeżdżąc konno między wio-
skami i  farmami będziemy mieli okazję wyciszyć się, 
poznać prawdziwe życie Kubańczyków i zgłębić tajniki 
uprawy tytoniu. 

Przeklęty niech będzie ten kubański szlak…
Pierwsze wersy popularnej szanty stały się już mocno 
nieaktualne. Ciężką pracę na żaglowcach zastąpiły wy-
godne kajuty na jachtach i  katamaranach, a  trudne 
warunki przeobraziły się w bajeczne i relaksujące rejsy. 
Ponad 3700 kilometrów linii brzegowej, z ponad 1500 
wysepkami i zatokami stanowi rajski archipelag. Dla że-
glarzy i nurków z Polski, Kuba ma swój istotny aspekt, 
gdyż na jej rafach spoczywa Dar Przemyśla, którym 
Henryk Jaskóła, jako pierwszy Polak, samotnie opłynął 
kulę ziemską non stop. Dobrym miejscem na rozpoczę-
cie rejsu jest Cienfuegos. Lokalna marina ma bardzo 
dobrą, jak na lokalne warunki, infrastrukturę. Wszyst-
kie miejsca postojowe wyposażone są w wodę i prąd, 
a  jej teren jest strzeżony. Bez większego problemu 
damy radę porozumieć się tu po angielsku. Na Kubie 
obowiązuje oznakowanie nautyczne IALA B. Planując 
trasę i kotwicowiska pamiętać należy, że obowiązuje 
zakaz pływania w pobliżu raf w porze nocnej. Ceny 
czarteru są mocno uzależnione od pory roku. Średnio 
powinniśmy przygotować się na wydatek 6-7 tysięcy 
euro za tydzień czarteru. 

Zanim się zaokrętujemy
Organizacja podróży na Kubę rządzi się swoimi prawa-
mi. Poza nielicznymi hotelami, najpopularniejszą formą 
noclegów są tzw. Casa particular, czyli prywatne noc-
legi. Na wyspie działa tylko jeden przewoźnik – Viazul, 
którym mogą jeździć turyści. Alternatywą jest także 
wynajęcie auta. Tu warto być ostrożnym, ponieważ 
samochody z wypożyczalni mają osobne tablice reje-
stracyjne, więc często narażeni będziemy na drobne 
stłuczki i wymuszenia ze strony Kubańczyków chcących 
zdobyć kilka dolarów.

Ryż i fasola
Mimo, że na Kubie nie spotkamy większości składni-
ków dostępnych w Europie, to mieszkańcy do perfekcji 
opanowali wyczarowywanie potraw z tego, co mają 
dostępne. Podstawą lokalnej kuchni są ryż i  fasola. 
Często wykorzystuje się również bataty oraz ziemnia-
ki. Najpopularniejszymi potrawami są Ropa vieja, czyli 
wolno gotowana wołowina w  sosie pomidorowym, 
a także homary czy też langusty, które są prawdziwym 
lokalnym specjałem! Z racji, że Kuba od wieków słynęła 
z plantacji trzciny cukrowej, to i rum jest tu wyjątkowy. 
Popularne drinki z rumem to Cuba Libre, orzeźwiające 

Mojito czy może Daiquiri, pite tak chętnie przez Erne-
sta Hemingwaya. W El Floridita niezależnie od godzi-
ny spotkacie dziesiątki turystów czekających na swoją 
szansę wzniesienia toastu za pisarza w jego ulubionym 
barze. Czym jednak będzie dobry drink czy filiżanka 
mocnej, słodkiej kawy bez aromatycznego cygara Cohi-
ba palonego tak często przez samego Fidela Castro?

O czym warto pamiętać 
Na Kubie mamy klimat podzwrotnikowy, z  dużym 
wpływem pasatów. W czasie naszej zimy, tj. od listopa-
da do kwietnia panuje pora sucha, w pozostałej części 
roku możemy spodziewać się większej ilości opadów 
deszczu. Ważne, żeby pamiętać, że w okresie września 
i października mogą występować huragany. Tempera-
tury oscylują w przedziale 22-27 stopni. Mimo, że na 
Kubie może występować drobna przestępczość, policja 
turystyczna jest bardzo skuteczna. Występują tu dwie 
waluty – CUC i CUP. Pierwsza przeliczana jest w sto-
sunku 1:1 z USD i jest głównie dla turystów. CUP jest 
to słabsza, niewymienialna waluta przeznaczona dla 
Kubańczyków. 

W różowym cadillacu z aromatycznym cygarem 
Będąc na Kubie nie można nie odwiedzić Hawany. Tak 
samo jak nie można nie przejechać się różowym cadil-
lakiem i nie zapalić cygara. Dźwięki salsy na ulicach, 
kolorowe auta oraz uśmiechnięci Kubańczycy stanowią 
całą paletę barwnych obrazów, które pozostaną w na-
szej pamięci na długie lata. Połączenie zwiedzania sto-
licy, doliny Viñales czy Trinidadu z tropikalnym rejsem 
i  nurkowaniem na przepięknych rafach wśród ławic 
ryb będzie na pewno podróżą, której nie zapomnimy 
i będziemy wracać do niej we wspomnieniach! Pamię-
tajmy też, że każda legenda zawiera ziarno prawdy. 
Podziwiając białe plaże Cayo Largo może uda nam się 
trafić na ukryty przez Henry’ego Morgana, legendarny 
piracki skarb. 
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Windy kotwiczne VETUS-Maxwell 
produkowane są od 50 lat w naszej 
fabryce w Nowej Zelandii. Dostrzegamy, 
że posiadacze jachtów poszukują sprzętu, 
który nie tylko działa bezawaryjnie, lecz 
również atrakcyjnie wygląda. 

Innowacyjne  
systemy kotwiczenia VETUS-Maxwell

• Mokry układ wydechowy
• Nieograniczony zasięg pływania? Możliwości napędu 

solarnego w łodziach rekreacyjnych
• Ergonomia w projektowaniu jachtów
• Relacja z regat Rotary
• Karaiby – Dominikana

 BIULETYN 
TECHNIKI 
JACHTOWEJ

Następne wydanie Biuletynu 
ukaże się w maju 2020 r., 
a w nim między innymi:

TECHNOLOGIE


