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Szanowni  
Państwo!

Od poprzedniego wydania „Biuletynu Techniki Jachtowej” świat 
zmienił się nie do poznania. Pandemia koronawirusa i związane 
z nią restrykcje zmusiły nas do zrewidowania naszych przyzwycza-

jeń i stylu życia; nakazały zmianę planów i odłożenie w czasie wydarzeń, 
które mieliśmy oznaczone w kalendarzach jako „ważne”. Jednak niezależ-
nie od tego, czy nosimy maseczki, czy nie, jedno się nie zmienia: nasz pęd 
ku wodniackiej przygodzie i pragnienie poczucia podmuchu wilgotnego 
wiatru na twarzy. 

Dlatego tematem przewodnim aktualnego wydania „Biuletynu” uczy-
niliśmy prezentację najlepszych firm oferujących czartery na Mazurach. 
Wierzymy, że przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności oraz zdro-
wego rozsądku sezon żeglarski 2020 dostarczy niejednemu miłośnikowi 
aktywnego wypoczynku nad wodą niezapomnianych wrażeń. Warto zapo-
znać się z ofertą prezentowanych firm, gdyż są to lokalni liderzy oferujący 
europejski poziom usług i mający w ofercie szeroki wachlarz jednostek 
pływających.

Zachęcam do przeczytania obszernego artykułu przedstawiającego 
aktualny stan wiedzy w zakresie solarnego napędu łodzi. Cieszy, że pro-
ducenci znad Wisły mają w swojej ofercie zaawansowane jednostki z tego 
segmentu, a młodzi naukowcy święcą triumfy w międzynarodowych za-
wodach łodzi napędzanych energią pozyskaną ze słońca. Zmiana naszych 
przyzwyczajeń jeśli chodzi o napędy nadchodzi wielkimi krokami.

Oprócz tego zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi wytycz-
nymi dotyczącymi projektowania jachtów pod kątem ich ergonomii oraz 
z opisem nowoczesnych produktów VETUS dedykowanych do układów 
wydechowych.

Z poważaniem
Tomasz Gonciarz

Dyrektor VETUS Polska
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P rędkość rozchodzenia się dźwięków w powietrzu 
zależy od jego temperatury. Im wyższa tempera-
tura gazów wydechowych, tym wyższa jest szyb-

kość rozchodzenia się dźwięków. 
Poziom dźwięku, tj. jego względna głośność od-

bierana przez ludzkie ucho zależy z kolei od szybko-
ści rozchodzenia się fal dźwiękowych. Gdy zmienia się 
szybkość przenoszenia się dźwięków, następuje pro-
porcjonalne obniżenie ich poziomu. 

„Mokry” układ wydechowy znacząco zmniejsza ha-
łas oraz typową woń spalin silnika diesla. 

W zależności od ogólnej konstrukcji układu, spaliny 
mogą przepływać przez jeden lub kilka następujących 
podzespołów: 
• wąż wydechu,
• blokada wodna/tłumik, 
• „gęsia szyja”, 
• złączka pawężowa.

Zalety ,,mokrego” układu wydechowego marki 
VETUS:
• łatwa instalacja, dzięki obrotowym króćcom w tłu-

mikach i blokadach wodnych,
• redukcja hałasu przy minimalnym ciśnieniu wstecz-

nym,
• kombinacja produktów wykorzystujących połącze-

nie „gęsia szyja”/tłumik oraz blokada wody/tłumik,
• układ odpowietrzający łatwy w obsłudze oraz od-

porny na korozję,
• wyjątkowo elastyczne węże wydechowe, ułatwia-

jące montaż.
„Suchy” układ wydechowy cechuje olbrzymia ilość 

hałasu i woń spalin diesla. Jednakże, stosując wtrysk 
wypływającej wody chłodzącej silnika do układu 

wydechowego, można uzyskać obniżenie temperatury 
gazów wydechowych do około 50°C. 

Alarm temperatury wydechu
Przede wszystkim bezpieczeństwo! Sugerujemy 
w  przedziale wydechowym umieszczać dodatkowy 
czujnik pomiaru temperatury gazów wydechowych!

Zatkanie czerpania poboru wody silnika lub uszko-
dzenia wirnika pompy wody będą skutkowały kom-
pletną utratą, lub poważnym zmniejszeniem ilości 
wody chłodzącej w układzie wydechowym. W takim 
przypadku temperatura elementów układu wydecho-
wego wzrośnie znacznie szybciej niż temperatura silni-
ka. Zalecamy stosowanie alarmu temperatury układu 
wydechowego, który zapewnia wizualny i dźwiękowy 
alarm, gdy temperatura wewnątrz węża wydechowego 
lub blokady wodnej przekracza dopuszczalną wartość.

Na rysunku 2a przedstawiono czujnik temperatu-
ry gazów wydechowych oraz sposób jego montażu. 
Może on być montowany w wężu wydechowym lub 
bezpośrednio w blokadzie wodnej. Zaś na rysunku 2b 
przedstawiono wskaźnik temperatury gazów wydecho-
wych. 

Rys. 2a, 2b. 
Czujnik tempe-
ratury gazów 
wydechowych 
oraz wskaźnik 
z alarmem tem-
peratury gazów 
wydechowych

Rys. 1. Silnik spalinowy i elementy mokrego układu wydechowego

Mokry układ 
wydechowy
Temperatura gazów 
wydechowych silnika 
spalinowego osiąga bardzo 
wysokie wartości. Silnik diesla 
może z łatwością wytwarzać 
gazy spalinowe o temperaturze 
około 1000°C. 
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Ergonomia 
w projektowaniu jachtów 

(artykuł do dokładnego sprawdzenia, może do przeredagowania niektórych 
zdań. Większość rysunków do przerysowania. Pracownia Register)

Wiele krzywizn i systemów zabudowy oraz bu-
dowy pokładu jest wypracowywanych przez 
lata przez użytkowników oraz projektantów. 

Duży wkład mają szkutnicy. Sporą część wiedzy dostar-
czają badania materiałowe. Te wszystkie elementy są 
bazą opracowanego zagadnienia, jakim jest ergono-
mia. Rozwiązania w konstrukcji danej jednostki pływa-
jącej w pierwszym rzędzie są przyjmowane dla rodzaju 
żeglarstwa, obszaru pływania, wielkości załogi. Nawet 
różnorodność ludzi musi być brana pod uwagę. Inaczej 
jeszcze postępuje się przy budowie jachtu dla „samot-
nika”, gdzie uwzględnia się jego priorytety i budowę 
ciała, a także czy jest lewo- czy praworęczny.

Opracowanie warunków wymiarowych, musi 
uwzględniać rejon pływania i przeznaczenie jachtu od 
tropików po Arktykę, od rejonów, gdzie rzadko wystę-
pują silne wiatry po wody z dużym natężeniem silnych 
wiatrów i burz. Wielkość załogi na danej jednostce pły-
wającej także ma wpływ na projektowanie wymiarowe 
przestrzeni oraz musi uwzględniać różnorodność ludzi 
przebywających na jachcie. 

W  sumie ergonomiczna ocena łodzi to sprawa 
osobista. Aby przekonać się do danej konstrukcji 
jachtu, najlepiej sprawdzić jednostkę podczas targów 
żeglarskich lub mieć możliwość wejścia na jednostkę 
u  producenta. Żeglarz z  odrobioną doświadczenia 
i  wyobraźni może dokonać rzetelnej oceny. Trzeba 
wejść na jednostkę, wyobrazić sobie żeglugę oraz wy-
konywanie podstawowych czynności tak na pokładzie, 
jak i wewnątrz. 

Projektowanie kokpitów
Projektowanie kokpitu rozpoczynamy od dopasowania 
się w nim. Usiądź w nim – czy to jest wygodne? Czy 
potrafisz swobodnie ustawić stopy, aby powstrzymać 
się przed zsunięciem na zawietrzną, gdy łódź odpły-
wa? Czy krawędź pionowa siedziska jest wystarczają-
co wysoka (od 12 do 14 cali) i ustawiona pod kątem 
dla wygody? Bez względu na wielkość łodzi, kokpit 
(podobnie jak reszta część jachtu) musi pasować do 
ludzkiego ciała. Wypróbuj pozycję sternika. Czy możesz 
usiąść z boku i mieć coś, na czym możesz się oprzeć, 
a także miejsce na nogi, w którym możesz stanąć? Czy 
istnieje rozsądna widoczność? Czy łódź ma zrębnicę na 
szczycie kabiny, aby ułatwić odkosy fali wchodzącej na 
pokład? Czy jest możliwość obsłużenia podstawowych 
kabestanów bez odchodzenia od steru? Czy jest odpo-
wiednia osłona dla sternika podczas silnego sfalowania 
morza? Sprawdź schowki kokpitu. Czy istnieje możli-
wość utrzymania otwartej suwklapy podczas rejsu? Ilu 
członków załogi może przyjąć kokpit?

Na rysunku 1 przedstawiono tablicę pokazującą wpływ 
pozycji pracy na wydajność pracownika. Pozycje te mają 
również wpływ na zmęczenie żeglarza podczas rejsu i wy-
dajność załoganta podczas prac naprawczych na jachcie.

Podstawowe zagadnienia, które należy poznać 
przed przystąpieniem do projektowania i budowy 
jachtów i innych jednostek pływających.
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Rys. 1. Wpływ pozycji pracy człowieka na jego wydajność, wymiary w mm
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Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe parame-
try załoganta, które posłużą do projektowania jachtu. 

Rysunek 3 to widok przekroju kokpitu, który po-
kazuje wymiary zalecane do siedzenia na nawietrznej 
i  zawietrznej. Oparcia powinny być wysokie (od 12’ 
do 14’ /30 cm do min. 36 cm/) i odchylone do tyłu. 
Obecnie oparcia profiluje się do kształtu pleców. Kokpit 
powinien mieć średnią szerokość dającą możliwość za-
parcia stopy o przeciwległą ściankę kokpitu. Jeśli jest 
większa, to na dnie kokpitu powinien być występ lub 
wzdłużna belka dająca możliwość zaparcia stopy. Sze-
rokość pomiędzy oparciem a listwą falszkilową i burtą 
powinna mieć min. 20 cm dla buta.
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Rys. 2. Parametry fizyczne załoganta
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Rys. 3. Przekrój kokpitu z zalecanymi wymiarami

Układ pokładu
Droga od kokpitu do dziobu nie powinna posiadać za 
dużo przeszkód utrudniających poruszanie się załogan-
ta. Ważny jest też rodzaj powierzchni przeciwślizgowej 
oraz posiadanie listwy nadburcia, która zapobiegnie 
ześlizgnięciu się przy dużym rozkołysie. Istotna jest 
również wysokość słupków sztorm relingowych i linek 
zabezpieczających, co przedstawia rysunek 4.

24” minimum
0,61 m

18”
0,46 m

Rys. 4. Minimalne wymiary przejścia 
i wysokość sztorm relingów

Na rysunku 5 A przedstawiono istotny rozstaw mo-
cowania podwięzi wantowych. Jeśli np. poprowadzimy 
mocowanie wanty pod salingowej, jak zaznaczono li-
nią przerywaną, wówczas uzyskujemy swobodne przej-
ście wzdłuż burty. Zaś przypadek pokazany na rysunku 
5 B w wyraźny sposób ogranicza przejście.

W niektórych jachtach spotyka się jeszcze kabesta-
ny na masztach lub windy. W dużych jachtach mor-
skich można spotkać się z balustradami z każdej strony 
masztu. Zapewniają one bezpieczeństwo każdemu, kto 
tam pracuje. Poprawność zamocowania tych elemen-
tów wraz z barierką ochronną przedstawiono na ry-
sunku 6.

A B

Rys. 6. Rozmieszczenie 
kabestanu na maszcie
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Rys. 5. Rozstaw 
mocowania 
podwięzi 
wantowych

0,25 (023) m.
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Kambuz to bardzo ważne miejsce na jachcie. Jego 
funkcja i odpowiednia zabudowa ma duży wpływ na 
przygotowanie posiłków, a tym samym na dobrą kon-
dycję i samopoczucie załogi. Na rysunku 7 widać moco-
wanie specjalnego pasa utrzymującego załoganta przy 
kambuzie podczas gotowania na sfalowanej wodzie. 
Zaczepy powinny być na tyle mocne, aby były w sta-
nie utrzymać załoganta o wadze ok. 100 kg. Dobrze 
jest mieć uchwyty na ręce przy obudowie szafek oraz 
handreling podsufitowy. Kuchenka powinna być zawie-
szona na długim uchwycie, umożliwiającym kołysanie 
się jej na poprzecznym ruchu kadłuba. Zapobiegnie to 

wylewaniu się płynów z naczyń. Najlepiej, gdy kambuz 
jest zbudowany na kształt litery „C”. 

Na rysunku 8 przedstawiono minimalne wymiary 
koi w zależności od jej przeznaczenia: 

A, B – mała koja, przeznaczona szczególnie dla 
zmiany wachtowej,

C, D – koje wygodne,
E – typowa koja dla „tropików”.
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Rys. 8. Minimalne 
wymiary koi

Rys. 9. Fartuch kojowy

Zaś na morskich jachtach w złych warunkach po-
godowych najlepiej sprawdzają się fartuchy kojowe, co 
zostało przedstawione na rysunku 9.
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Rys. 10. Ergonomia siedzeń, wymiary w mm

Po lewej, dla przestronnej kabiny, ale z mniejszymi 
jaskółkami. Po prawej mniejsza przestrzeń wewnątrz, 
ale za to duże schowki.

Wymiarowanie siedzeń przedstawiono na rysunku 
10, wymiary podano w milimetrach.

W  starych opracowaniach z  1974  r. spotkać się 
można z rysunkami i opisem założeń ergonomicznych 
opracowanych przez Władysława Zawadzkiego, któ-
ry udostępnił do niniejszej publikacji powyższy ma-
teriał, a  także udostępnił tablice antropometryczne 
(wg. PN75). 

Rys. 11. Pozycje załoganta z wymiarami
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Rys. 7. 
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pas utrzymujący 
załoganta przy 
kambuzie pod-
czas gotowania
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Na rysunku 11 przedstawiono typowe pozycje za-
łoganta wraz z wymiarami.

Na rysunku 13 przedstawiono cechy ruchów czło-
wieka w zależności od ilości miejsca: szybkość, dokład-
ność i  siła zależą od kierunku ruchu, zasięgu ruchu, 
czasu trwania ruchu. 

artykułach i w Internecie, bez wyjaśnienia, co i dlacze-
go oraz jakie przyjęto rozwiązania wymiarów. Aby do-
kładnie zapoznać się z tematem trzeba byłoby pójść 
na wykłady na uczelnie o profilu morskim. Dostępność 
tej wiedzy jest ograniczona, chyba że czyta się specja-
listyczne miesięczniki żeglarskie angielskie, francuskie 
czy amerykańskie.

Tym artykułem, opierając się na publikacjach za-
chodnich przybliżam temat polskiemu żeglarzowi 
oraz osobom, które podejmują się zbudowania swo-
jego jachtu metodą gospodarczą. Przy budowie jach-
tu morskiego musimy szczególnie zadbać o dokładne 
wymiarowanie i przestrzeganie norm. Gdy jesteśmy na 
otwartym morzu, wszystko może się zdarzyć i  lepiej 
z góry planować, że złapie nas sztorm. A osprzęt, wy-
posażenie oraz jego kształt musi nam zapewnić kom-
fort pływania abyśmy nie czuli się przemęczeni i aby 
nie dotykały nas awarie, a tym samym – abyśmy nie 
mieli dość pływania po morzu i po rejsie nie opowia-
dali co to nas spotkało na wodzie i co przeżyliśmy 
(jeśli wrócimy cali i zdrowi…). Nie na tym polega 
prawdziwe żeglarstwo. Dlatego też od wielu lat 
(a teraz szczególnie…) rygorystycznie sprawdza 
się jednostki startujące w  regatach morskich 
oraz opłaty za dopuszczenie jachtu do regat 
są tym samym wysokie. Przykładem niech bę-
dzie „I love Poland”, który nie miał inspekcji 
masztu i nie został dopuszczony do regat. 

Inaczej wygląda sytuacja na śródlądziu. 
Najczęściej dopuszczenie do pływania na 
wielu akwenach jest ograniczone do siły 
wiatru 5°B. Tym samym gdy psują się wa-
runki pogodowe, jachty są zmuszone do 
zawijania do najbliższego portu. Tu za-
razem wkracza ubezpieczyciel, który nie 
bierze odpowiedzialności za zdarzenia 
na wodzie, gdy siłą wiatru przekracza 
5°B. 

 
inż. Władysław Bożek

Rys. 12a. Minimalna wysokość w części dziobowej, wymiary w mm

Rys. 12b. Dopuszczalne wymiary w koji rufowej, wymiary w mm
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Rys. 12c. Dopuszczalne wymiary w koji rufowej, wymiary w mm
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Do podstawowych cech antropometrycznych, uży-
tecznych w analizie i projektowaniu stanowisk pracy, 
zaliczyć należy te, które wyznaczają wysokość i pozio-
me granice stref pracy, co przedstawiono na rysunku 
14. Większość tych cech zawarta jest w normie krajo-
wej PN-90/N-8000. Drugą normą, która nas zainteresu-
je, jest PN-EN 547-3-2000.

W niniejszym artykule przedstawiłem główne zało-
żenia wymiarowe dotyczące ergonomii przy budowie 
jachtów. Temat ten jest tylko wspominany w różnych 

Rys. 13. Cechy ruchów człowieka w zależności od ilości miejsca, 
wymiary w cm
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Regaty Maristo Cup (dawniej pod 
nazwą SailBook Cup) to najdłuższe 
regaty w kraju i drugie w akwenie 
Morza Bałtyckiego, w których 
uczestnicy mają do pokonania ok. 
600 mil morskich, to jest około 
1 111 km. Trasa prowadzi z Sopotu 
dookoła wysp Gotlandii (z pitstopem 
w Visby) i Gotska Sandön, które 
trzeba okrążyć prawą burtą, z metą 
w Sopocie. Regaty te odbywają się 
regularnie od 2011 r. 

Regaty  
MARISTO CUP

Tegoroczna rywalizacja odbywać się  będzie 
w trzech grupach: ORC, KWR oraz Open. Śledze-
nie postępów jachtów będzie możliwe dzięki naj-

nowszej technologii trackingu YellowBrick. 
W tym roku po raz pierwszy weźmie w nich udział 

jacht VETUS Polska, Sigma 38, który rywalizować 

Jacht  
VETUS Polska,  
Sigma 38

Trasa Regat Maristo Cup

będzie w  klasie KWR. Sternikiem jest doświadczony 
żeglarz morski i kapitan jachtowy Piotr Lesz, którego 
wspomagać będzie pięciu żeglarzy. Trzymamy kciuki 
za nasz zespół, życzymy pomyślnych wiatrów i dobrej 
zabawy! 

18–25 lipca 2020

VETUS INFO
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Wielu żeglarzy jest nieświadomych 
problemów, jakie może wywołać 
obecność wody w paliwie. Nawet 
niewielka kropla wody może być 
niezwykle szkodliwa dla pompy 
paliwa, wtryskiwaczy, filtrów i silnika. 

Woda poprzez wąskie rurki przenosi brud, rdzę 
i mikroorganizmy do systemu paliwowego, 
a gdy zostaną tam uwięzione, woda staje się 

doskonałym miejscem rozwoju szkodliwych substancji. 
Może to skutkować zablokowaniem pompy paliwa lub 
jej szybszym zużyciem. Filtr paliwa z separatorem wody 
wstawiony pomiędzy zbiornik i pompę pobierającą pa-
liwo zapobiegnie uszkodzeniu silnika i  zapewni jego 
łatwy rozruch i równą pracę.

• 	Filtry paliwa posiadają zatwierdzoną przez CE i ABYC 
przezroczystą misę. Dodatkowo posiadają uszczelkę 
dla wymiany wkładu bez wycieków. 

• 	Fuel-safe, który został przedstawiony na rysunku 3, 
zapewnia pełne zabezpieczenie przed kradzieżą pa-
liwa. 

Filtry paliwa  
z separatorem wody i odstojnikiem

Kilka argumentów dlaczego warto wybrać 
system paliwowy firmy VETUS 
• 	Splash stop to kolektor nadmiaru paliwa lub pia-

ny, który chroni środowisko zapobiegając wycie-
kom paliwa. Został przedstawiony na rysunku 1.

• 	Zbiorniki paliwa są wykonane z  syntetycznego, 
sztywnego i odpornego na korozję materiału, co 
skutkuje mniejszą kondensacją. 

Rys. 2. Przykładowe separatory wody i paliwa

Rys. 3. Produkt zabezpieczający paliwo przed kradzieżą

Rys 1. Kolektor nadmiaru 
paliwa lub piany
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Nieograniczony 
zasięg pływania? 
Możliwości napędu solarnego 
w łodziach rekreacyjnych

Do Ziemi dociera około 36 000 terawat energii 
słonecznej [1-3], jest to ponad 2000 razy więcej, 
niż wynosi globalne zapotrzebowanie (rys. 1). 

Konieczne jest stworzenie możliwości przekształcenia 
części tej energii w użyteczną formę. W praktyce wią-
że się to z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, 
które umożliwiają zamianę widzialnego światła sło-
necznego w prąd elektryczny. Energia słoneczna jest 
jednym z najczystszych i najobfitszych źródeł energii 
na całym świecie. Potencjał wykorzystania energii sło-
necznej w zastosowaniach długoterminowych okazuje 
się bardziej zrównoważony ze względu na jego nie-
kończące się zasoby (w porównaniu do energii ze źró-
deł konwencjonalnych, np. ropy naftowej czy węgla 
kamiennego). 

Początki wykorzystywania energii słonecznej
Wykorzystywanie energii słonecznej przeszło dłu-
gą drogę, odkąd ludzie odkryli, że światło słoneczne 
można przekształcić w energię użyteczną. Początki wy-
korzystania energii słonecznej szacuje się na VII wiek 
p.n.e., kiedy zaczęto rozpalać ogień używając szkła 
jako lupy. Kluczowe wydarzenia zostały wskazane na 
linii czasu (rys. 2), która obejmuje fakty od odkrycia 
efektu fotowoltaicznego przez francuskiego naukow-
ca Edmunda Becquerela w 1839 r., aż do ustanowie-
nia rekordu świata podczas okrążenia globu na łodzi 
MS Tûranor PlanetSolar w 2010 r.

Ogniwa fotowoltaiczne są urządzeniami służącymi 
do bezpośredniej konwersji energii promieniowania 
słonecznego (rys. 3) na energię elektryczną. Zasada 
działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że 
ogniwa fotowoltaiczne, z których składają się panele, 
zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. 
W tym celu foton (czyli minimalna jednostka światła) 
pada na płytkę krzemową, z  której zbudowane jest 
ogniwo fotowoltaiczne (rys. 4). Jednostka światła (fo-
ton) jest pochłaniana przez ten krzem i wybija elektron 
ze swojej pozycji, zmuszając go do ruchu. Ruch ten to 
właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zasto-
sowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n (złącze 
dwóch półprzewodników niesamoistnych o  różnych 
typach przewodnictwa: p i n) możliwe jest połączenie 
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Rys. 2. Linia czasu wynalazków i wydarzeń kluczowych dla wytwarzania energii słonecznej [4 – 6] 
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Rys. 1. Dostępność i potencjał energii słonecznej jako źródła energii odnawialnej [1–3]
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Rys. 4. Uproszczona zasada działania paneli fotowoltaicznych [9-11] 
 
Wskazane we wcześniejszych publikacjach różnorodności systemów napędowych [10] oraz źródeł energii 
pozwalają na rozwój korzystnych kombinacji pomiędzy wykorzystywaną energią, a modułami jej konwersji i 
magazynowania oraz różnorodnymi układami napędowymi. Również w technice jachtowej obserwuje się 
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do wspomagania lub całkowitego zastąpienia konwencjonalnego 
źródła energii i napędu. Ze względu na dużą różnorodność statków w artykule dokonano ich klasyfikacji (rys. 
5), a następnie na przykładzie różnorodnego ich przeznaczenia omówiono przykłady i możliwości zastosowania 
ogniw fotowoltaicznych.  
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tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycz-
nej. Energia świetlna zostaje przekształcona na energię 
elektryczną. 

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, czyli je-
żeli chcemy korzystać z energii elektrycznej do napędu 
silnika musimy zainstalować falownik (inwerter), który 
zamienia prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd 
zmienny. Wytworzony prąd możemy również zgroma-
dzić w akumulatorze.

Energia słoneczna w technice jachtowej
Wskazane we wcześniejszych publikacjach różnorod-
ności systemów napędowych [10] oraz źródeł energii 
pozwalają na rozwój korzystnych kombinacji pomię-
dzy wykorzystywaną energią a modułami jej konwersji 
i  magazynowania oraz różnorodnymi układami na-
pędowymi. Również w technice jachtowej obserwuje 
się wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do 
wspomagania lub całkowitego zastąpienia konwencjo-
nalnego źródła energii i napędu. Ze względu na dużą 
różnorodność statków, w artykule dokonano ich klasy-
fikacji (rys. 5), a następnie na przykładzie różnorodne-
go ich przeznaczenia omówiono przykłady i możliwości 
zastosowania ogniw fotowoltaicznych. 

Rys. 2. Linia czasu wynalazków i wydarzeń kluczowych dla wytwarzania energii słonecznej [4–6]

Rys. 3. Bilans energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi 
[7, 8]

Rys. 4. Uproszczona zasada działania paneli fotowoltaicznych [9-11]
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Według raportu przygotowanego przez Polski 
Związek Żeglarski ponad 70% obywateli naszego kraju 
miało styczność z żeglarstwem [13, 14], z czego ponad 
4,3 mln osób posiada patent żeglarski. Polskie stocznie 
produkują ponad 15 tys. jachtów rocznie. Zatem po-
tencjał wykorzystywania alternatywnych napędów jest 
duży (należy również założyć, że będzie on nieustan-
nie wzrastał wraz z rozwojem innych gałęzi motory-
zacji alternatywnej). Pomoże to w ograniczeniu emisji 
oraz umożliwi poruszanie się po akwenach zamknię-
tych dla jednostek pływających wyłącznie z silnikiem 
spalinowym. Mając na uwadze powyższe, w artykule 
w głównym stopniu zostaną przedstawione rozwiąza-
nia napędu solarnego dla jednostek rekreacyjnych. 

Polskie łodzie rekreacyjne z napędem solarnym
Termin rekreacja może być postrzegany w  różnoraki 
sposób: zarówno powolne przemieszczanie się po je-
ziorze dwuosobowym katamaranem, przemieszczanie 
się po rzece w mieście 21-stopową łódką mieszczącą 
10 osób jak i wyruszenie na otwarte wody jachtem 
z  kabiną do spania może nosić znamiona rekreacji. 
W każdym z tych rodzajów łodzi dostępne są obecnie 
wersje z całkowitym napędem solarnym. 

Zaczynając przegląd obecnych polskich konstrukcji 
łodzi rekreacyjnych od jednej z najmniejszych jedno-
stek wyposażonych w  napęd solarny warto zwrócić 
uwagę na dwuosobowy katamaran firmy Sunsailer 
przeznaczony do poruszania się po jeziorach (rys. 6). 
Statek skonstruowano z  myślą o  wypoczynku nad 
wodą. Producent również planuje budowę housebo-
ata, który energię będzie pozyskiwał z promieniowania 
słonecznego.

Ciekawym projektem odnoszącym sukces na ca-
łym świecie jest łódź polskiego projektu z gdańskiej 
stoczni Solliner (rys. 7), która ma wymiary 6,2 metra 
długości, 2,3 szerokości, zabiera do 10 osób na po-
kład i rozpędza się do 14 km/h. W pochmurny dzień 
możemy nią pływać do 18 godzin, w  słoneczny nie 

ma żadnych ograniczeń. Co ważne, układ napędo-
wy umożliwia doładowanie akumulatora praktycznie 
w każdej marinie podłączając się do zwykłego gniazd-
ka. Katamarany tego producenta obecnie pływają już 
w Abu Dhabi, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Sevilli, 
Szwecji, Australii czy na Teneryfie. Panele fotowoltaicz-
ne umieszczone są na dachu łodzi, który ma możliwość 
sterowania wysokością. Przydatne jest to zarówno 
podczas transportu, dokowania czy przepływania 
przez kanały nawet pod niskimi mostami. 

Jednymi z najbardziej luksusowych jachtów umoż-
liwiających w pełni pływanie z wykorzystaniem energii 
solarnej są statki ze stoczni Silent-Yachts. Po przeprowa-
dzonych w 2010 r. czteroletnich testach energetycznej 
autonomiczności jachtu firma przystąpiła do produkcji 
czterech różniących się wielkością łodzi (rys. 8). W więk-
szości przypadków energia wytwarzana w panelach fo-
towoltaicznych o mocy od 10 do 26 kWp (w zależności 
od modelu) umożliwia jednoczesne ładowanie akumu-
latorów litowo-jonowych oraz zapewnianie energii po-
trzebnej do napędu jednostki i zapewnienia komfortu 
na pokładzie. Pojemność akumulatorów na poziomie 
od 70 do 240 kWh zapewnia możliwość całonocnego 
użytkowania jachtu z prędkością podróżną na pozio-
mie 6–8 węzłów (11–15 km/h). Prędkość maksymalna 
jachtów wynosi 17 węzłów (ponad 31 km/h). Istnieje 
również możliwość wyposażenia jachtów w zapasowy 
generator z silnikiem spalinowym o mocy 100 kW oraz 
w żagiel umożliwiający zmniejszenie energochłonności 
napędu, jednak jak zapewniają producenci, statek przy 
odpowiednim użytkowaniu umożliwia poruszanie się 
wyłącznie dzięki energii wyprodukowanej z wykorzy-
staniem paneli solarnych. Jednym z najważniejszych 
elementów na statku jest system kontroli przepływu 

 

 

 
 

Rys. 4. Uproszczona zasada działania paneli fotowoltaicznych [9-11] 
 
Wskazane we wcześniejszych publikacjach różnorodności systemów napędowych [10] oraz źródeł energii 
pozwalają na rozwój korzystnych kombinacji pomiędzy wykorzystywaną energią, a modułami jej konwersji i 
magazynowania oraz różnorodnymi układami napędowymi. Również w technice jachtowej obserwuje się 
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do wspomagania lub całkowitego zastąpienia konwencjonalnego 
źródła energii i napędu. Ze względu na dużą różnorodność statków w artykule dokonano ich klasyfikacji (rys. 
5), a następnie na przykładzie różnorodnego ich przeznaczenia omówiono przykłady i możliwości zastosowania 
ogniw fotowoltaicznych.  

 
Rys. 5. Klasyfikacja i różnorodność podziału statków [12] 

Panel 
fotowoltaiczny

Napęd 
elektryczny

Energia 
słoneczna

Akumulator

Płytka krzemowa

Złącze 
przewodników p-n

Przewodnik 
krzemowy typu „n”Przewodnik 

krzemowy typu „p”

Elektrony ujemne

„dziury” o ładunku +

fotony

Elektroda ujemna

Elektroda dodatnia

Fotony

Akumulator

Silnik elektryczny

Kl
as

yf
ika

cja
 i 

ro
dz

aj
e 

st
at

kó
w

 
Wykorzystywane akweny śródlądowe

morskie

zanurzenie
nawodne

podwodne

napęd

wiosłowe

żaglowe

mechaniczne

liczba 
kadłubów

jednokadłubowe

dwukadłubowe

trójkadłubowe

czterokadłubowe

Przeznaczenie / charakter pracy

(1) rekreacyjne

(2) handlowe

(3) sportowe

inne

1) 2) 3)

Rys. 5. Klasyfikacja i różnorodność podziału statków [12]

Rys. 6. Dwuosobowy katamaran Sunsailer wykorzystujący napęd 
solarny [15, 16]
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Rys. 7. Dziesięcioosobowy katamaran Solliner [17, 18]
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Rys. 7. Dziesięcio-osobowy katamaran Solliner [17, 18] 

 
Jednymi z najbardziej luksusowych jachtów umożliwiających w pełni pływanie z wykorzystaniem energii 
solarnej są statki z stoczni Silent-Yachts. Po przeprowadzonych w 2010 roku 4-letnich testach energetycznej 
autonomiczności jachtu firma przystąpiła do produkcji 4 różniących się wielkością łodzi (rys. 8). W większości 
przypadków energia wytwarzana w panelach fotowoltaicznych o mocy od 10 do 26 kWp (w zależności od 
modelu) umożliwia jednoczesne ładowanie akumulatorów litowo-jonowych oraz zapewnianie energii 
potrzebnej do napędu jednostki oraz zapewnienia komfortu na pokładzie. Pojemność akumulatorów na 
poziomie od 70 do 240 kWh zapewnia możliwość całonocnego użytkowania jachtu z prędkością podróżną na 
poziomie 6 – 8 węzłów (11 – 15 km/h). Prędkość maksymalna jachtów wynosi 17 węzłów (ponad 31 km/h). 
Istnieje również możliwość wyposażenia jachtów w zapasowy generator z silnikiem spalinowym wraz z 100 
kW generatorem oraz żaglem umożliwiającym zmniejszenie energochłonności napędu, jednak jak zapewniają 
producenci, statek przy odpowiednim użytkowaniu umożliwia poruszanie się wyłącznie dzięki energii 
wyprodukowanej z wykorzystaniem paneli solarnych. Jednym z najważniejszych elementów na statku to 
system kontroli przepływu energii, który w zależności od sytuacji panujących w trakcie rejsu umożliwia 
automatyczne włączenie zapasowego generatora w przypadku spadku poziomu naładowania akumulatora 
poniżej 30 %. Ceny tych łodzi zaczynają się od 1,5 mln $ (w przypadku modelu Silent 55) do ponad 5,3 mln $ 
(dla modelu 24 m – 80 stóp), producent udziela dożywotniej gwarancji na silniki elektryczne, 25 lat na panele 
słoneczne i 8 lat na akumulatory.  

panel solarny
1 [kW]

akumulatory
4 [kW] 4x210 + 70 [Ah]

silnik elektryczny
2 lub 4 [kW]

panel solarny
1 [kW]

akumulatory
4 [kW] 4×210 + 70 [Ah]

silnik elektryczny 
2 lub 4 [kW]
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Panele fotowoltaiczne Moduł akumulatorów

 

 

 
Rys. 7. Dziesięcio-osobowy katamaran Solliner [17, 18] 
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modelu) umożliwia jednoczesne ładowanie akumulatorów litowo-jonowych oraz zapewnianie energii 
potrzebnej do napędu jednostki oraz zapewnienia komfortu na pokładzie. Pojemność akumulatorów na 
poziomie od 70 do 240 kWh zapewnia możliwość całonocnego użytkowania jachtu z prędkością podróżną na 
poziomie 6 – 8 węzłów (11 – 15 km/h). Prędkość maksymalna jachtów wynosi 17 węzłów (ponad 31 km/h). 
Istnieje również możliwość wyposażenia jachtów w zapasowy generator z silnikiem spalinowym wraz z 100 
kW generatorem oraz żaglem umożliwiającym zmniejszenie energochłonności napędu, jednak jak zapewniają 
producenci, statek przy odpowiednim użytkowaniu umożliwia poruszanie się wyłącznie dzięki energii 
wyprodukowanej z wykorzystaniem paneli solarnych. Jednym z najważniejszych elementów na statku to 
system kontroli przepływu energii, który w zależności od sytuacji panujących w trakcie rejsu umożliwia 
automatyczne włączenie zapasowego generatora w przypadku spadku poziomu naładowania akumulatora 
poniżej 30 %. Ceny tych łodzi zaczynają się od 1,5 mln $ (w przypadku modelu Silent 55) do ponad 5,3 mln $ 
(dla modelu 24 m – 80 stóp), producent udziela dożywotniej gwarancji na silniki elektryczne, 25 lat na panele 
słoneczne i 8 lat na akumulatory.  
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energii, który w  zależności od sytuacji panujących 
w trakcie rejsu umożliwia automatyczne włączenie za-
pasowego generatora w przypadku spadku poziomu 
naładowania akumulatora poniżej 30%. Ceny tych ło-
dzi zaczynają się od 1,5 mln USD (w przypadku modelu 
Silent 55) do ponad 5,3 mln USD (dla modelu 24 m 
– 80 stóp). Producent udziela dożywotniej gwarancji 
na silniki elektryczne, 25 lat na panele słoneczne i 8 lat 
na akumulatory. 

Zwiększenie powierzchni statku powinno prowa-
dzić do równoczesnego zwiększenia powierzchni pa-
neli solarnych, a co za tym idzie do zwiększenia zasięgu 
napędu w trybie elektrycznym. Niestety należy pamię-
tać, że wraz ze wzrostem powierzchni rośnie też masa 
okrętu, możliwe jest też zwiększenie jego oporów, co 
przyczynia się do zwiększonej energochłonności napę-
du. Zgromadzenie większej energii w akumulatorach 
również powoduje znaczny wzrost masy układu. Swo-
jego rodzaju rozwiązaniem był opisany w poprzednim 
artykule statek Energy Observer, który energię wytwo-
rzoną z paneli solarnych magazynował w wytworzo-
nym podczas konwersji wodorze [20].

Dynamiczny rozwój badań 
Powyższe przykłady jednostek rekreacyjnych udo-
wadniają możliwość zastosowania paneli solarnych 
nie tylko, jak obecnie ma to miejsce, do wspomaga-
nia urządzeń pokładowych, ale również jako główne 
źródło generowania energii do napędu statku. Firma 
Wärtsilä zakłada wykorzystanie omawianej energii 

również w statkach wielkogabarytowych (handlowych) 
[21]. Paolo Topic, masowiec o nośności ponad 60 tys. 
ton, ma być wyposażony w  nowej generacji układ 
hybrydowy (rys. 9). Ten 200-metrowy okręt obecnie 
wyposażony jest w 9000 kW silnik Mitsui MAN 50ME-
B9.3, jednak w przyszłości planowane jest doposaże-
nie pokładu w panele solarne, które będą produkowały 
energię elektryczną do wspomagania głównego napę-
du. Głównym wyzwaniem przed projektem jest stwo-
rzenie jednostki sterującej (EMS – Energy Management 
System), która w odpowiedni sposób będzie zarządza-
ła przepływem energii umożliwiając w ten sposób re-
dukcję zużycia paliwa nawet o 15%.

Monaco Solar & Energy Boat Challenge to jedne 
z najbardziej prestiżowych zawodów łodzi solarnych 
na świecie. Podczas wyścigów łodzie z całego świata 
startują w trzech kategoriach – V20, Open Class oraz 
A Class, w tej ostatniej sukcesywne zwycięstwa zdoby-
wa polski zespół AGH Solar Boat. Podczas zawodów 
sprawdzane były m.in. zwrotność, szybkość i efektyw-
ność energetyczna. Rywalizacja składała się z  trzech 
oddzielnie punktowanych konkurencji. W  slalomie 
o  długości 400 m łodzie zmierzyły się pojedynczo, 
a konkurencja ta przede wszystkim sprawdzała zwrot-
ność łodzi, umiejętności sternika oraz zastosowane sys-
temy stabilizacji. Z kolei fleet race to wspólny wyścig 
wszystkich łodzi, w którym liczona była liczba przeby-
tych okrążeń toru w ciągu trzygodzinnego rejsu. W tej 
konkurencji kluczowa była minimalizacja oporów, a jej 
celem – sprawdzenie efektywności zastosowanych 

Rys. 9. Propozycja modernizacji masowców przez firmę Wärtsilä [21]

Rys. 8. Luksusowe jachty ze 
stoczni Silent-Yachts, wraz 
z schematem przepływu 
energii w trakcie słonecznego 
dnia [19]
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rozwiązań w układzie panele fotowoltaiczne – akumu-
latory – napęd. W najważniejszej konkurencji champion-
ship race dwie łodzie ścigały się burta w burtę w teście 
prędkości na specjalnym torze o długości 600 m. Szanse 
na sukces w tym wyścigu zwiększały konstrukcje pod-
noszące prędkość i  zwrotność łodzi, takie jak hydro 
skrzydła (elementy umożliwiające unoszenie się łodzi 
nad powierzchnię wody zmniejszając przy tym znaczą-
co opory). Zawody tego typu są motorem napędowym 
do rozwijania technologii, która w przyszłości zostanie 
zaimplementowana w konwencjonalnych statkach za-
równo handlowych jak i rekreacyjnych. W czasie trwa-
nia zawodów studenci z  AGH wykonywali pomiary, 
między innymi mocy generowanej przez zamontowane 
na łodzi panele solarne (rys. 10). Kluczowe w generacji 
tej energii są warunki atmosferyczne. W zależności od 
nasłonecznienia i  temperatury panele fotowoltaiczne 
generowały minimum 30% deklarowanej energii.

Ładowanie akumulatorów energią ze słońca
Wiele łodzi nie posiada jednak dużej powierzchni, którą 
mogłaby przeznaczyć na montaż paneli fotowoltaicz-
nych. W takim przypadku możliwość czerpania energii 

Rys. 11. Alternatywne możliwości czerpania energii 
elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych:  
a) pomosty PowerDocks firmy Blue Isles,  
b) port Frihamnen w Sztokholmie [24, 25]

Rys. 10. Baśka – sportowy katamaran zbudowany przez studentów 
AGH [22, 23]

Symbole i skróty:
kWp – moc instalacji fotowoltaicznej dla warunków STC 
(maksymalna moc instalacji)
Li-Ion – Lithium-ion battery – akumulator litowo-jonowy
NREL – National Renewable Energy Laboratory – Krajowe
Laboratorium Energii Odnawialnej
SE – Silnik elektryczny
STC – Standard Test Conditions – określone warunki testu 
dla paneli fotowoltaicznych
typ „n” – negative – ujemny
typ „p” – positive – dodatni

Energia 
słoneczna

panel solarny
1003,4 [Wp]

akumulatory
1420,8 [Wh]

silnik elektryczny 
3,3 [kW] (4,5 [kW] boost)
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z promieni słonecznych można ograniczyć do zaplecza 
portowego. Wariantem wartym rozważenia przy posia-
daniu jachtu typowo rekreacyjnego, którego częstotli-
wość użytkowania ograniczona jest do pojedynczych 
weekendów, jest pozostawienie napędu elektrycznego 
z powiększonym akumulatorem zapewniającym zwięk-
szony zasięg / czas pływania. Energia potrzebna do 
ładowania tych akumulatorów może być wtedy zapew-
niona przez panele słoneczne zamontowane zarówno 
na budynkach, jak i  na pomostach znajdujących się 
w porcie lub marinie (rys. 11). 

Należy pamiętać, że energia słoneczna jest energią 
odnawialną dostępną praktycznie w każdym miejscu, 
dlatego jej potencjał wykorzystania z roku na rok ro-
śnie. Również, jak wskazują ostatnie trendy w budowie 
jachtów, dużym zainteresowaniem cieszą się statki „ze-
roemisyjne”. Umożliwiają one nie tylko lokalne zmniej-
szenie emisji na używanych akwenach, ale również 
korzystanie z miejsc wcześniej niedostępnych dla jed-
nostek motorowodnych. 

Ciągły rozwój tej technologii skupia się na zwięk-
szaniu jej sprawności, która w  zależności od wielu 
czynników, takich jak pora roku, miejsce montażu, za-
pewnienie czystości czy sposób gromadzenia energii, 
obecnie osiąga sprawność na poziomie około 25%. 

Prowadzone są również liczne badania nad inno-
wacyjnymi materiałami wykazującymi właściwości fo-
towoltaiczne przy zachowaniu użyteczności różnych 
powierzchni. Przykładem mogą być szyby montowane 

w dachach pojazdów osobowych, które pomimo za-
chowania przezroczystości potrafią generować energię 
elektryczną (rys. 12). Również tego typu rozwiązania 
będą mogły być wykorzystane w technice jachtowej. 

Dr inż. Wojciech Cieślik 
Politechnika Poznańska

Energia 
słoneczna

Szklany 
dach

Panel fotowoltaiczny

Warstwa klejąca
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Kontakt: tel. kom.: 509 166 774 e-mail: rafal.kaz@interia.pl Port Jachtowy Łabędzi Ostrów

W poszukiwaniu chwili wytchnienia oraz moż-
liwości aktywnego spędzenia czasu na wodzie 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą czarteru 
firmy Ralfi. 

Już od ponad 10 lat firma zajmuje się profesjonal-
nym świadczeniem usług w zakresie czarteru luksu-
sowych jachtów na Mazurach. 

Firma posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz 
jednostek wypornościowych typu HouseBoat. Do 
Państwa dyspozycji znajduje się ponad 15 jednostek 
tego typu, w tym największa dostępna na Mazu-
rach flota jednostek Sun Camper projektu augu-
stowskiej stoczni Balt Yacht.

Widok portu Łabędzi Ostrów – Piękna Góra koło Giżycka

SunCamper 35

FLOTA JACHTÓW, JAKĄ DYSPONUJE FIRMA RALFI:

• JACHTY MOTOROWE WYPORNOŚCIOWE:
 Futura 900, Futura 36, Futura 40,  
Nautica 1100S, SunCamper 30 Fly, 
SunCamper 35 Fly, Batl 1018 Tytan 

• JACHTY ŻAGLOWE:
Antila 33, Maxus 33RS 

• JACHTY ŚLIZGOWE:
  Jacht motorowy z silnikiem zaburtowym 200KM,  
skutery wodne

Braniewo
Bartoszyce

Olsztyn

Ostróda

Działdowo

Nidzica

Szczytno

Mrągowo

Kętrzyn

Węgorzewo Gołdap

OleckoGiżycko

Ełk

PiszIława

Nowe Miasto 
Lubawskie

Lidzbark
WarmińskiElbląg

Port Łabędzi Ostrów – Piękna Góra koło Giżycka

Giżycko
firma „Ralfi” Rafał Kaziak

Malowniczo położony port jachtowy, w którym cumują 
jachty pana Rafała Kaziaka to Łabędzi Ostrów – Piękna 
Góra koło Giżycka nad jeziorem Kisajno.

W  porcie znajduje się ośrodek wypoczynkowy, który 
dysponuje własną plażą. Jezioro Kisajno i  mazurska 
przyroda stwarzają znakomite warunki dla amatorów 
aktywnego wypoczynku i wszelkich sportów wodnych.
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Futura 900

Futura 36
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Giżycko 
firma Arca Yacht

Kontakt: tel. kom.: +48 535 094 459, +48 609 765 636 e-mail: czartery@arcayacht.pl 
Port „Stranda”, 11-500 Giżycko

Dla pragnących spędzić aktywnie czas na wodzie jak 
i dla chwili wytchnienia dla Rodziny na łonie natury. 
Zapraszamy do zapoznania się z  ofertą firmy Arca 
Yacht Czarter. 

Firma stworzona oraz kierowana przez ludzi zaangażowa-
nych w żeglarstwo od najmłodszych lat. Dzięki takiemu 
doświadczeniu firma Arca Yacht Czarter posiada wciąż 
powiększającą się grupę klientów z całej Europy, systema-
tycznie wracających na kolejne przygody z niezawodnymi 
jednostkami wytwórni marki Arca Stillo Yacht.

Majestatycznie umiejscowiony port „Stranda”, w któ-
rym można znaleźć jednostki firmy Arca Yacht Czarter, 
wzbogaca ofertę o możliwości noclegowe w ekskluzyw-
nie wykończonych apartamentach oraz dostępnym miej-
scem dla pojazdów kamperowych. Obszerna tawerna 
pomieści wiele zapalonych grup wilków morskich chcą-
cych spędzić wieczór przy szantowej muzyce na żywo. 
Dla najmłodszych przygotowany jest specjalny plac za-
baw dla aktywnego spędzenia wolnego czasu w porcie. 

Antila 33

DOSTĘPNE MODELE JEDNOSTEK FIRMY  
ARCA YACHT CZARTER:

• JACHTY MOTOROWE WYPORNOŚCIOWE
 Stillo 30, Futura 36, Futura 900,  
Nautika 830, Nautika 1000

• JACHTY ŻAGLOWE
 Antila 33, Antila 27, Antila 26 CC,  
Antila 24, Shine 30, Maxus 26, Phobos 25

• JACHTY ŚLIZGOWE
Rinker 246, AM 570, Bora 490

Braniewo
Bartoszyce
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Ostróda
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Kętrzyn

Węgorzewo Gołdap

OleckoGiżycko

Ełk

PiszIława

Nowe Miasto 
Lubawskie

Lidzbark
WarmińskiElbląg

Widok portu „Stranda”
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Rinker 246

CZARTER JACHTÓW NA MAZURACH

Antila 27

Stillo 30

Shine 30

Tawerna – port „Stranda”

Stillo 30 ECO 

mailto:czartery@arcayacht.pl


Węgorzewo
firma Topiko Czarter
Wszystkie osoby pragnące wypłynąć w swój rejs z północy Mazur za-
chęcamy do poznania szerokiej oferty jachtów firmy Topiko Czarter. 

Ta rodzinna firma położona jest nad jeziorem Mamry, w Węgorzewie 
słusznie nazywanym „Bramą Mazur”. Oferta obejmuje kilkanaście mo-
deli luksusowych, spacerowych jachtów motorowych o bardzo wyso-
kim standardzie, jak i kilka bardzo łatwych w prowadzeniu, niedużych 
jachtów, idealnych dla początkujących sterników. Jachty są zadbane, 
bogato wyposażone i większość z nich można wynająć bez patentu. 
Przed wypłynięciem doświadczony sternik przeprowadza szkolenie z ob-
sługi jachtu, a w razie potrzeby trening manewrów portowych. Ponadto 
w ofercie dostępne są jachty żaglowe Antila 33 z bogatym, regatowym 
wyposażeniem i  udogodnieniami dla żeglarzy niepełnosprawnych. 
Trzeba jeszcze wspomnieć o tegorocznym hicie – to absolutna nowość 
na Mazurach – domy na wodzie. Pobyt w takim pływającym domu to 
propozycja dla osób, które chcą przebywać bardzo blisko natury, nie 
rezygnując z  luksusowych warunków mieszkalnych. Domy stacjonują 
w trzech pięknych, mazurskich portach i wynajmowane są na 7 dni, 
podczas których można przebywać w jednym, wybranym miejscu lub 
w towarzystwie sternika poznawać jeszcze lepiej Mazury i zmieniać por-
ty noclegowe. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy na 

stronie www.topikoczarter.pl 
Firma jest bardzo aktywna w mediach społeczno-

ściowych, szczególnie polecamy ich kanał na 
platformie YouTube. Właściciel Topiko Czarter 
chętnie dzieli się doświadczeniem żeglar-
skim i motorowodnym. W filmach opowia-
da o jachtach, Mazurach i uczy praktycznych 
czynności potrzebnych przy wynajmowaniu 

jachtu, m.in. obsługi poszczególnych modeli, 
a także jak cumować jacht czy jak zaplanować 

ciekawą trasę rejsu po Mazurach. Warto spraw-
dzić! – www.youtube.com/user/TOPIKOCZARTER

www.youtube.com/user/TOPIKOCZARTER www.facebook.com/TOPIKOCZARTER

Laguna 700

Platinum 989

Antila 33

Futura 40

OFERTA DOSTĘPNYCH JEDNOSTEK FIRMY TOPIKO CZARTER:

• SPACEROWE JACHTY MOTOROWE, ŁATWE  
W PROWADZENIU, ŚWIETNE NA PIERWSZY REJS:  
Nautika 830, Futura 860, Laguna 700 Cruiser,  
Sunhorse 25, Marim 23

• DUŻE, BOGATO WYPOSAŻONE JACHTY  
MOTOROWE: Futura 36, Futura 40, Nautika 1300,  
Nautiner 38, Nautiner 40,  
Platinum 989 Flybridge hybrid

• JACHTY ŻAGLOWE: Antila 33

• DOMY NA WODZIE: La Mare 1100 Shafran

• SZYBKI JACHT MOTOROWY AM 555 (115 KM)

Nautica 830

La Mare 1100

Nautiner 83

Kontakt: tel.: 87 427 47 77, kom.: 725 777 277 e-mail: biuro@topikoczarter.pl 
www.topikoczarter.pl Bulwar Loir et Cher 1, Węgorzewo 
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Iława 
firma Pod Omegą
Od 1981 r. firma Pod Omegą świadczy wysokiej klasy 
usługi obsługi portu umożliwiając aktywne spędzanie 
czasu na wodzie. Kompleksowo wyposażona marina 
umożliwi spędzenie spokojnych chwil całej rodzinie. 

Natomiast dla fanów ścigania się na wodzie oraz walki 
o chwałę i nagrody firma Pod Omegą organizuje wiele regat 
rozgrywanych na jeziorze Jeziorak w Iławie, w tym coroczną, 
huczną imprezę Puchar Polski Jachtów Kabinowych.

Marina firmy Pod Omegą umożliwia także wiele dodat-
kowych atrakcji. Funkcjonuje tu bogato wyposażona wypo-
życzalnia sprzętu wodnego. Na miejscu dostępny jest sklep 
żeglarski oraz tawerna żeglarska, umożliwiająca spędzenia 
niezapomnianych chwil z rodziną i znajomymi. Zapraszamy 
do wzięcia udziału w jednej z wielu atrakcji przygotowanych 
specjalnie dla gości tawerny, takich jak spotkania szantowe, 
wieczory taneczne. 

Kontakt: tel. kom.: 696 035 046 e-mail: podomega@podomega.pl www.podomega.pl 
ul. Sienkiewicza 24 14-200 Iława

Przykładowe jachty Pod Omegą

Jeziorak – perła naszego regionu, najdłuższe jezioro w Polsce, 
które gwarantuje relaks i wypoczynek w otoczeniu przyrody 
oraz idealne warunki do żeglugi. To jezioro rynnowe położo-
ne w północno-wschodniej Polsce w obrębie Pojezierza Iław-
skiego. Jeziorak jest najdłuższym oraz szóstym pod względem 
powierzchni jeziorem w Polsce, bogatym w liczne zatoki oraz 
ma 16 wysp. Połączone jest z Kanałem Elbląskim oraz Kana-
łem Dobrzyckim do Zalewa. Na szlaku wodnym mamy aż trzy 

ekomariny: w Iławie, Siemianach i Zalewie. W najbardziej atrak-
cyjnych miejscach przymocowane są pomosty z  y-bomami, 
toi-toiem oraz miejscem na pozostawienie śmieci. Po wodach 
Jezioraka pływa regularnie statek, który dba o czystość i od-
biór nieczystości. Położenie Jezioraka, a także jego charaktery-
styczna linia brzegowa powoduje, iż jest to idealne jezioro dla 
wszelkiego typu imprez żeglarskich – z każdego brzegu mamy 
idealny widok na aktywność na wodzie!

JEDNOSTKI DOSTĘPNE W POD OMEGĄ:

• JACHTY MOTOROWE WYPORNOŚCIOWE
Omega Buster 800 

• JACHTY ŻAGLOWE
Antila 26 CC, Antila 24,4, Antila 24, Antila 22 Braniewo
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Wypożyczalnia sprzętu wodnego Pod Omegą

Widok portu Pod Omegą

Omega Buster 800

http://www.podomega.pl


Wyspa Hispaniola (obecna polska nazwa: Ha-
iti) została włączona w skład imperium hisz-
pańskiego po jej odkryciu przez Krzysztofa 

Kolumba w 1492 r. W kolejnych stuleciach była obsza-
rem starć Hiszpanii i Francji – poszczególne jej rejony 
przechodziły z rąk do rąk. W 1821 r. wschodnia część 
wyspy, Dominikana, ogłosiła niepodległość, jednak ko-
lejne lata przyniosły próby aneksji przez zachodniego 
sąsiada, Haiti, do momentu ponownego przyłączenia 
Dominikany do Hiszpanii jako kolonii. Antyhiszpańskie 
powstania, amerykańskie interwencje wojskowe i dyk-
tatorskie rządy były następstwami burzliwej polityki 
wewnętrznej na wyspie. Dopiero w latach 60. XX wieku 
uchwalono demokratyczną konstytucję, co jednak nie 
uchroniło państwa przed wojskowym zamachem stanu 
i kolejnymi niespokojnymi latami. 

Ale dlaczego właśnie Dominikana?
Wschodnia część położonej na Morzu Karaibskim wy-
spy Haiti zajmowana jest przez Dominikanę. Zachodnia 

Dominikana, położona we wschodniej części 
wyspy Haiti, jest najczęściej pierwszym 
krajem, z jakim zaczynamy swoją karaibską 
przygodę. Jest on egzotyczny i odległy, 
a zarazem bliski w odbiorze i dostępny dla 
każdego, kto zaczyna swoją podróżniczą 
przygodę. Mimo burzliwej historii, 
charakterystycznej dla karaibskich wysp, 
Dominikana wyrosła na lidera popularności 
wśród turystów ze wszystkich zakątków 
świata.

Perła Karaibów
Republika  

Dominikańska

część należy do Haiti. Przeloty z Warszawy obsługiwane 
są przez PLL LOT. Dla oszczędnych warto poszukać po-
łączeń np. z Barcelony linią LEVEL, gdzie bilety często 
kosztują mniej niż 1000 zł. Lot z Polski zajmuje około 
11 godzin, a różnica czasu wynosi 5-6 godzin „w tył”, 
w zależności od tego, czy lecimy w zimie czy w lecie. 
Lecąc na Dominikanę wymagana jest od nas karta tury-
sty. Jej koszt od kwietnia 2018 r. został wliczony w cenę 
biletu lotniczego. Językiem urzędowym jest hiszpański, 
który nieznacznie różni się od jego europejskiej wersji, 
co jednak nie utrudnia komunikacji. W hotelach i miej-
scach turystycznych będziemy mogli porozumiewać się 
również po angielsku. Prekolumbijskimi mieszkańcami 
wyspy byli Tainowie i Karaibowie, których wyginięcie 
było skutkiem działań kolonizatorów. Dzisiejsze społe-
czeństwo jest głównie mieszane rasowo. 

Znaczący dla popularności wyspy są jej mieszkańcy. 
Potomkowie dawnych kolonizatorów i niewolników, 
dzięki swojemu niezwykle przyjaznemu i otwartemu 
nastawieniu budują pozytywny wizerunek wyspy, 

Fot. Adobe Stock / Max Topchii
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sprawiając, że każdy może poczuć się na niej jak we 
własnym, tropikalnym raju. Różnorodna przyroda 
i  ukształtowanie terenu pozwalają zaspokoić ocze-
kiwania najbardziej wybrednych podróżników. Czas 
możemy dzielić tu pomiędzy relaks na białych plażach, 
nurkowanie na rafach i we wrakach czy trekking na 
najwyższy szczyt Dominikany – Pico Duarte, który ma 
3175 m n.p.m. czyli jest wyższy o prawie 700 metrów 
od polskich Rysów!

TOP 10 najpiękniejszych plaż świata
Bavaro Beach znalazła się na liście dziesięciu najpięk-
niejszych plaż świata. Umiejscowiona na wschodnim 
wybrzeżu, niedaleko Punta Cana jest celem podróży 
turystów spragnionych pocztówkowych widoków, bia-
łego piasku i charakterystycznie zakrzywionych palm. 
Ciągnące się kilometrami wybrzeże ma doskonałą bazę 
hotelową. Znajdziemy tu luksusowe resorty, ale także 
domki na plaży. W zależności od tego, czy zdecydo-
waliśmy się na wakacje w hotelu typu „all inclusive” 
czy też na wyjazd na własną rękę, warto opuścić mury 
swojego azylu i poznać wyspę z każdej strony. Central-
na część wyspy jest górzysta i porośnięta tropikalnym 
lasem, co jest niezwykłą odmianą w porównaniu z naj-
popularniejszym widokiem plaży z  bajecznie białym 
drobnym piaskiem. 

Ważnym dla popularności Dominikany czynnikiem 
jest stała i wysoka temperatura, a także typowo waka-
cyjny klimat. Średnia temperatura oscyluje tu na pozio-
mie 30 stopni Celsjusza. Liczba dni słonecznych w roku 
także jest równa z powodu umiejscowienia w strefie 
klimatu równikowego. Występują tu co prawda pory 
deszczowe, głównie od lipca do września, ale najczę-
ściej są to intensywne przelotne opady. Planując swoją 
podróż należy pamiętać, że wyspę nawiedzają huraga-
ny. Zazwyczaj są to te same, które sieją spustoszenie 

w USA, a występują najczęściej na przełomie lata i je-
sieni.

Moment celebracji
Czas posiłków jest dla mieszkańców czasem celebracji. 
Jeść należy spokojnie i najlepiej w towarzystwie, aby 
czas był wykorzystany najpełniej. Podstawą lokalnej 
kuchni stanowi ryż. Często podawany jest w potrawie 
zwanej „moro”, z  czarną lub czerwoną fasolą albo 
groszkiem. Prawie w każdym kraju świata występuje 
lokalna odmiana rosołu, tutejsza zwana jest asopao. 
Przygotowuje się ją z kurczaka lub krewetek, a ryż go-
towany jest bezpośrednio w zupie. Zwolennicy bardziej 

Fot. Adobe Stock / icemanphotos
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sycącej kuchni zadowolą się zupą sancocho, która uwa-
żana jest często za gulasz. Będąc w szale poznawania 
wyspy warto skosztować także miejscowego fast foodu. 
Przykładem może być yaroa będąca połączeniem mięsa 
i frytek przekładanych warstwami sosu i sera.

Po prostu raj
Wizytówką Dominikany jest najbardziej rozpoznawana 
Punta Cana. Kilometry piaszczystych plaż, luksusowe 
resorty, kluby, bary i  restauracje przyciągają turystów 
spragnionych rozrywki i wypoczynku. Jest to prawdziwy 
raj dla miłośników żeglowania i nurkowania. Region ten 
znany jest także z lokalnego karnawału, który stara się 
dorównać rozmachem karnawałowi w Rio. Kolorowe 

kostiumy, muzyka, tańce na ulicach są na światowym 
poziomie. 

Nasyceni zgiełkiem i klimatem tropikalnego kurortu, 
powinniśmy skierować swoje oczy na Wyspę Saona. Po-
łożona na południowo-wschodnim krańcu Dominikany 
była swego czasu tłem do reklamy batoników Bounty. 
To właśnie tu jest to, co „naj”: najbardziej niebieska 
woda i najbielszy piasek. Wielkim atutem tej wyspy jest 
fakt, że jest ona częścią Parku Narodowego del Este, 
dzięki czemu nie grozi jej komercyjny rozwój turystyki.

Miłośnicy architektury nie mogą pominąć Santo 
Domingo. To zabytkowa stolica Dominikany, odkryta 
przez Bartłomieja Kolumba, brata Krzysztofa, odkryw-
cy Ameryki. Jest to miasto, które można opisać mia-
nem „pierwszego” w Nowym Świecie. Ufundowano tu 
pierwszą bazylikę, pierwszy szpital czy pierwszy uniwer-
sytet w Ameryce. Spacer deptakiem Paseo de Los Nichos 
czy ulicą Calle Las Damas przeniesie nas w czasy kolo-
nialnej świetności wyspy. Wieczorem należy wybrać się 
na nadmorską promenadę, żeby zakosztować nocnego 
życia, smaku rumu i poczuć gorące rytmy tradycyjnego 
tańca merengue.

Za kilwaterem Czarnej Perły
Dominikana może być świetną bazą do rozpoczęcia rej-
su po karaibskich wyspach. Znajdziemy tu liczne mariny 
oraz firmy czarterowe. Dużą popularnością cieszą się 
jednodniowe rejsy katamaranami. Możemy tu żeglo-
wać przez cały rok. Przez prawie cały rok wiatry wieją 
z kierunku od NE do SE z optymalną siłą 3-5 B. W wy-
pożyczalniach dominują katamarany, dobrze radzące 
sobie w warunkach żeglugi między wyspami, a także 

Wodospad 
Salto  
de Limon

Karnawał na 
Dominikanie
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oferujące duży komfort i stabilność podczas pływania. 
Rejs zdecydowanie warto urozmaicić o  nurkowanie. 
Bardzo popularna jest trasa na wyspę Catalina. Nur-
kowania na ścianie rafowej czy w tzw. Aquarium od-
bywają się tu na głębokości ok 15-18 metrów. Jest to 
o tyle istotne, że wystarczy nam podstawowy certyfikat 
OWD PADI lub CMAS 1*. Nurkowania organizowane 
przez lokalne centra kosztują ok. 150–250 USD za dwa 
zejścia pod wodę w ciągu dnia. Innymi ciekawymi lo-
kacjami do nurkowania są rafy w pobliżu Saona czy 
Pinion, wraki przy Boca Chica czy Bayahibe, a także ja-
skinie w okolicach Santo Domingo. Jeżeli nie posiadacie 
uprawnień do nurkowania, to nic straconego. Można 
tu zrobić kurs PADI OWD uprawniający do nurkowania 
do 18 metrów głębokości, trwa on 4 dni i kosztuje ok. 
450 USD. Dla bardziej doświadczonych nurków cieka-
we będą zatopione wraki, z najbardziej popularnym 
norweskim masowcem Św. Jerzy, leżącym na wprost 
plaży Dominicus. Znajdziemy tu też ponad 100 pod-
wodnych jaskiń i grot, które stanowią tajemniczy labi-
rynt podwodnego świata.

Zasmakujmy Dominikany
Znajdziemy tu prawdziwy tropikalny raj. Mimo, iż moż-
na tak napisać w  zasadzie o  każdej wyspie na Kara-
ibach, to właśnie Dominikana, przez swoje podejście 
do turystów, otwartość i „europejskość” będzie dobrym 
wyborem do rozpoczęcia naszej karaibskiej przygody. 
Piękna plaże, luksusowe hotele, idealne warunki do 
żeglarstwa, nurkowania, kitesurfingu i innych sportów 
wodnych zadowolą najbardziej wymagających. Skosz-
tujemy tu wyjątkowego rumu, lokalnych cygar czy 
prawdziwego kakao. Znajdziemy tu ozdoby z larimaru, 
wydobywanego wyłącznie na Dominikanie, mającego 
kolor lokalnego nieba. Kulinarna uczta złożona z owo-
ców morza, znakomitych steków wołowych i soczystych 
owoców przeniesie także nasze podniebienie do egzo-
tycznego raju. Na Dominikanie znajdziemy wszystko, 
co pozwoli nam odpocząć, zrelaksować się i przeżyć… 
wakacje marzeń! 

National Palace w Santo Domingo, siedziba prezydenta Dominikany

Fot. Adobe Stock / evannovostro Fot. Adobe Stock / Mariusz Świtulski
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www.vetus.com

VETUS Sp. z o.o. ul. Płochocińska 111, 03-044 Warszawa, Tel. 22-452 40 52, E: info@vetus.pl

• VETUS – nowe napędy elektryczne, 5kW, 7kW, 10kW
• System stabilizacji jachtu – komfort na pokładzie
• Działanie śruby napędowej
• Relacja z regat Maristo Cup z udziałem jachtu VETUS
• Karaiby – Jamajka

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

Ewolucyjna gama silników  

VETUS serii F-Line  
o mocy od 145KM do 190KM

Seria silników F-LINE Diesel 
z systemem COMMON-RAIL  
do jachtów ślizgowych 
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