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Szanowni  
Państwo!

K ończy się letni sezon, który – mam nadzieję – wielu z  Państwa 
spędziło choć trochę na wodzie, pod żaglami lub za sterem łodzi 
motorowej. Wodniacka pasja daje bowiem wyjątkową szansę po-

łączenia tego, co sprawia, że życie nabiera rumieńców: bezpośredniego 
kontaktu z przyrodą, pięknych widoków i… dreszczyku emocji. 

Na pewno emocji nie zabrakło uczestnikom morskich regat Maristo 
Cup, w których załoga VETUS zdobyła drugie miejsce. Pogoda nie roz-
pieszczała uczestników do tego stopnia, że nie wszyscy stawili się na 
mecie, ponieważ część jachtów musiała wycofać się z trasy. Zachęcam 
do zapoznania się z artykułem na temat regat oraz z relacją z pierwszej 
ręki naszego sternika, Piotra Lesza, który zdradza, w jaki sposób udało 
się odrobić dystans do poprzedników, by ostatecznie stanąć na drugim 
miejscu na podium. 

W tym wydaniu „Biuletynu Techniki Jachtowej” przygotowaliśmy też 
dla Państwa dwa duże artykuły techniczne. Pierwszy przybliża zasadę dzia-
łania i rodzaje śrub napędowych. Jego autor przedstawia siły działające na 
jej elementy, a także konsekwencje płynące z zastosowania konkretnych 
konstrukcji w połączeniu z decyzjami sternika. 

Wyjaśniamy też, w jaki sposób współczesna technika jachtowa radzi 
sobie z problemem od wieków związanym z żeglugą, a mianowicie z koły-
saniem się jednostek. Choroba morska to nie tylko dyskomfort danej oso-
by, ale też realne ryzyko wynikające z mniejszej dyspozycyjności załoganta 
do wykonywania przeznaczonych dla niego obowiązków. Opanowanie aż 
sześciu (!) stopni swobody, w których porusza się płynąca łódź, to nie lada 
wyzwanie dla systemów stabilizacji. 

Publikujemy też drugą część naszego przeglądu najlepszych mazur-
skich firm czarterowych. Cieszy fakt, że nad polskimi jeziorami rozwijają 
się komfortowe porty, oferujące możliwość skorzystania z szerokiej gamy 
nowoczesnych jachtów.

Z poważaniem
Tomasz Gonciarz

Dyrektor VETUS Polska
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Sterownik silnika został specjalnie opracowany do 
łodzi elektrycznych. Silnik serii E-LINE jest wypo-
sażony w inteligentny, chłodzony wodą kontroler 

48 V, który umożliwia ładowanie zestawu akumulato-
rów za pomocą ładowarki 24 V.

Jest to jedyny napęd elektryczny z systemem „ak-
tywnego hamowania silnikiem”. Umożliwia on szybkie 
oraz płynne przejście z płynięcia w przód do cofania, bez 
konieczności odczekania na zatrzymanie pracy silnika.

Przeprowadziliśmy testy, których wyniki zamieści-
liśmy na wykresie. Pokazuje on zmierzoną zależność 

Nowy napęd 
elektryczny VETUS
Seria E-LINE o mocy 5 kW, 7,5 kW oraz 10 kW
Nowa seria napędów elektrycznych E-LINE od VETUS jest kompaktowa, bardzo 
wydajna i przy instalacji stosuje zasadę plug & play. Nadaje się zarówno do 
nowych jednostek pływających, jak i do adaptacji w istniejących już układach. 
Napęd E-LINE działa z systemem magistrali V-CAN.

Zasięg a prędkość
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Najważniejsze cechy:
• dostępne w wariantach 5 kW, 7,5 kW i 10 kW,
• nowość na rynku, system „aktywnego hamo-

wania silnikiem”,
• nadaje się zarówno do nowych jednostek, jak 

i do adaptacji w istniejących już układach,
• może być stosowany w połączeniu ze sterem 

strumieniowym BOW PRO 48 V w jednym ukła-
dzie baterii akumulatorów.

prędkości łodzi względem zasięgu w oparciu o testy na 
7-metrowym Slup-ie (1200 kg) o pojemności użytko-
wej akumulatorów 1,32 kWh (75% z 8 sztuk × 220 Ah 
AGM). Szybkość ma zatem duży wpływ na zasięg że-
glugi, biorąc pod uwagę konkretny zestaw akumula-
torów. 
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Bezwibracyjny napęd 
elektryczny VETUS
seria E-POD o mocy 8 kW

E-POD jest zaprojektowany w taki 
sposób, aby działał bezwibracyj-
nie oraz bezszelestnie. 

Konstrukcja śruby oparta jest na 
technologii używanej w  okrętach 
podwodnych. Została opracowana 
oraz przetestowana przez MARIN 
(Morski Instytut Badawczy w Holan-
dii). Śruba pracuje w  zamkniętym 
obwodzie, dzięki temu minimalizuje 
efekt kawitacji, tym samym również 
i  hałas, przy jednoczesnym zwięk-
szeniu wydajności w  porównaniu 
do konwencjonalnej śruby napę-
dowej. Dzięki zastosowaniu śruby 

napędowej w zamkniętej przestrze-
ni, siła ciągu ulega poprawieniu. 
W  konsekwencji do napędzania 
łodzi potrzebna jest mniejsza moc 
w  porównaniu z  konwencjonalną 
śrubą napędową. System jest rów-
nież bardzo kompaktowy, ponieważ 
dodatkowe elementy układu napę-
dowego nie są wymagane.

E-POD współpracuje z protoko-
łem CAN (V-CAN), dlatego można 
go łatwo podłączyć do istniejącej 
linii CAN na łodzi. Dodatkowe ka-
ble są wtedy również niepotrzebne. 
Instalacja jest prosta, a konserwacja 
ograniczona do minimum. 

Najważniejsze cechy:
• bezwibracyjny, cichy silnik,
• prosta instalacja i konserwacja,
• zwarta konstrukcja całego urządzenia,
• nie jest wymagane aktywne chłodzenie,
• minimalna ingerencja w konstrukcję jachtu,
• specjalna konstrukcja i kształt śruby napę-

dowej,
• unikalny na rynku system „aktywnego ha-

mowania silnikiem”,
• silnik zawiera kompletny układ napędo-

wy, w tym śrubę napędową, obudowę,
• może być stosowany w połączeniu ze 

sterem strumieniowym BOW PRO 48 V 
w jednym układzie baterii akumulato-
rów.

Układ hydraulicznego sterowania płetwą sterową

Poprzez zastosowanie odpowied-
niego układu siłownika oraz pompy, 
sterowanie nigdy nie było wygod-
niejsze oraz precyzyjniejsze. 

Obok prezentacja przykładowe-
go układu hydraulicznego do stero-
wania płetwą sterową. 

Duża gama modeli siłowni-
ków oraz pomp hydraulicznych 

umożliwia wiele kombinacji moż-
liwych do zastosowania do niemal 
każdej jednostki sterowanej przy 
pomocy płetwy sterowej.

Na rysunku 2 i 3 przedstawiono 
możliwe kombinacje pomp hydrau-
licznych oraz siłowników. 

Rys. 2. Dwa stanowiska sterowe i jedna płetwa steru Rys. 3. Jedno stanowisko sterowe i dwa siłowniki

Rys. 1. Układ sterowania płetwą steru

Czasy sterowania rumplem odchodzą w zapomnienie dzięki układowi 
hydraulicznego sterowania płetwą sterową. 
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Śmiało można powiedzieć, że jest to nasza polska 
wersja światowej sławy regat morskich Sydney-
-Hobart (630 mil). Tegoroczna rywalizacja odbyła 

się w trzech grupach: KWR, OPEN1, OPEN2. W rega-
tach wzięło udział łącznie 26 załóg. 

W tym roku po raz pierwszy w regatach tych wziął 
udział jacht VETUS Polska, Sigma 38, który startował 
w grupie KWR. Zespół VETUS był reprezentowany przez 
zgranych i doświadczonych żeglarzy, którymi są: Piotr 
Lesz, Krzysztof Kobus, Marcin Malewicki i Andrzej Śli-
wiński.

Pogoda była wyjątkowo zmienna, kilka jachtów nie 
ukończyło regat z powodu awarii i problemów zdro-
wotnych członków załogi. Na trasie spotkał nas sztorm 
i padający grad. Pomimo tak trudnych warunków VETUS 
Sailing Team zdobył srebrny medal – brawo dla Kolegów 
żeglarzy! Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Morskie regaty 

Maristo Cup
– relacja

Regaty Maristo Cup 2020, które trwały siedem 
dni, są już za nami. To trasa o długości 600 mil 
morskich w zmiennych bałtyckich warunkach, 
która prowadzi z Sopotu dookoła wysp Gotlandii 
(z pitstopem w Visby) i Gotska Sandön, które 
trzeba okrążyć prawą burtą, z metą w Sopocie.

Jacht VETUS Polska, Sigma 38

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH  
GRUPACH  
(w nawiasie nazwisko sternika)

KWR
1. 2easy 2 (Tomasz Makowski)
2. VETUS Polska (Piotr Lesz)
3. Purga (Adam Łobodziński)

OPEN1
1.  Scamp 3  

(Witold Karałow / Maciej Gnatowski)
2.  Dancing Queen  

(Jerzy Matuszak)
3. Oiler (Marek Wołoszyn)

OPEN2
1. Odyssey (Tomasz Ładyko)
2.  Diamant 650 (Krzysztof Kołakowski)
3. Ocean Team (Grzegorz Rać)

Fo
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Fot. Cezary Spigarski / www.oficynamorska.pl
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Pieczę nad całym przedsięwzięciem, jako główny gospo-
darz, objęło Województwo Pomorskie, a  Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysław Struk objął regaty swoim 
patronatem. 

Słowa uznania kierujemy również do organizatorów re-
gat, Krystiana Szypki i Jacka Zielińskiego, za przygotowanie 
i  zrealizowanie tak wspaniałej imprezy – ponieważ regaty 
Maristo Cup to nie tylko rywalizacja na morzu, ale również 
wspaniała zabawa i integracja środowiska żeglarskiego. 

Żeglarstwo to wyjątkowy sport opierający się równolegle 
na rywalizacji i współpracy, a przede wszystkim zaufaniu, dla-
tego wygranymi są wszyscy ci, którzy ukończyli regaty.

Trasę regat znaliśmy dość dobrze, 
ponieważ w przeszłości braliśmy już 
w nich udział, a  także dość często 
żeglujemy w tej okolicy. Natomiast 
po raz pierwszy płynęliśmy w Mari-
sto Cup Sigmą 38 – a  jako że każ-
dy jacht zachowuje się inaczej na 
wodzie, to zmianę jachtu można 
porównać do pierwszego startu 
w regatach. 

Na północy, na wysokości wyspy 
Gotska Sandön spodziewaliśmy się 
trudnych warunków pogodowych, 
ale nikt z nas nie przypuszczał, że 
zastaną nas tam burza, grad i wiatr 
wiejący z prędkością dochodzącą do 
30 węzłów. Warunki te były dużym 
wyzwaniem dla jachtów, ich wypo-
sażenia i nas, ludzi. 

Następnego dnia tuż o  świcie, 
kiedy pogoda poprawiła się, odno-
towaliśmy, że tracimy dystans do 
trzech jednostek płynących przed 

nami, a dodatkowo wiatr wiał od 
strony dziobu. Wspólnie z załogą 
podjęliśmy decyzję o zmianie ża-
gli na mniejsze. Czynność ta nie 
była łatwym zadaniem w panu-
jących warunkach pogodowych, 
ale udało się. Okazało się, że 
była to bardzo trafna decyzja – 
dzięki mniejszym żaglom jacht 
nabrał stabilności, żeglowali-
śmy wprost do mety i odra-
bialiśmy stracony dystans do 
jachtów poprzedzających. 
O drugie miejsce rozegrali-
śmy prawdziwy bój, niemal 
na ostatniej mili, tuż przed 
metą w Sopocie.

Z powodu tak trudnej 
pogody kilka jachtów nie 
ukończyło regat, dlate-
go cieszymy się bardzo 
z  zajętego medalowe-
go miejsca. 

Relacjonuje kapitan jachtu VETUS Polska,  
Sigma 38, Piotr Lesz: 

Fot. Cezary Spigarski / www.oficynamorska.pl

Fot. Cezary Spigarski / www.oficynamorska.pl
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Działanie śruby 
napędowej
Śruba napędowa przybrała swoją nazwę od sposobu działania, a ściślej, 
od rodzaju ruchu, jaki wykonuje. Ruch śrubowy składa się bowiem z ruchu 
postępowego wzdłuż osi śruby oraz ruchu obrotowego, odbywającego się 
wokół osi śruby. Dzięki temu, upraszczając, „wkręca” się ona w wodę tak, jak 
zwykła śruba w nakrętkę, powodując ruch jachtu. 

Śruba napędowa otrzymuje od silnika, za pośred-
nictwem linii wałów, moment obrotowy, który 
przekształca w siłę równoważącą opór kadłuba. 

Wytworzenie tej siły możliwe jest dzięki odpowiedniej 
formie geometrycznej śruby. Ta forma opiera się wła-
śnie na geometrii linii i powierzchni śrubowej. Do omó-
wienia działania śruby konieczne jest najpierw opisanie 
budowy typowej śruby oraz wyjaśnienie niektórych jej 
cech i zjawisk związanych z jej pracą. 

Każda śruba napędowa składa się z dwóch grup 
elementów połączonych ze sobą w jedną całość, a mia-
nowicie z  piasty i  skrzydeł. Piasta śruby, wykonana 
w postaci tulei, umożliwia zamocowanie jej na koń-
cówce wału śrubowego. Skrzydła połączone w swej 
podstawie z piastą, będące wycinkami wspomnianych 
powierzchni śrubowych, wytwarzają podczas obrotu 
określoną siłę nośną, której pewna część zużyta zostaje 
na pchanie kadłuba, a zatem na zrównoważenie siły 
oporu. 

Na rysunku 1 pokazano przykładowo w ogólnym 
widoku śrubę czteroskrzydłową [2]. W każdym skrzy-
dle wyróżnić można dwie powierzchnie śrubowe: jedną 
zwróconą w kierunku ruchu kadłuba, zwaną powierzch-
nią ssącą, drugą natomiast, cisnącą, znajdującą się po 
stronie przeciwnej. Część zarysu skrzydła nacierającą na 
wodę w czasie pracy (od strony kadłuba) nazywa się kra-
wędzią nacierającą, natomiast tę od strony przeciwległej 
krawędzią spływu. Na przejściu krawędzi nacierającej 
w krawędź spływu znajduje się wierzchołek skrzydła, 
a zatem punkt najbardziej oddalony od osi piasty. Rys. 1. Widok śruby czteroskrzydłowej z zaznaczonymi elementami

Trzeba tu od razu zaznaczyć, że spotyka się śruby 
dwu-, trzy-, cztero- a czasem i pięcioskrzydłowe. Śru-
by dwuskrzydłowe stosuje się najczęściej w napędach 
pomocniczych jachtów żaglowych, ponieważ stawiają 
stosunkowo mały opór w czasie płynięcia pod żaglami. 
W pięcioskrzydłowe śruby wyposaża się czasem duże, 
krążownicze jachty motorowe w celu uniknięcia drgań 
ich kadłubów.

Jak to się więc dzieje, że dzięki takiej śrubie jacht 
płynie? Otóż w czasie obrotu śruby, na jej skrzydła, któ-
rych płaszczyzny usytuowane są skośnie do osi wału, 
napływają strugi wody pod określonym kątem. W wy-
niku tego na powierzchniach ssących skrzydeł powstają 
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siły nośne, analogicznie jak na żaglu [3]. Uwzględniając 
sumę tych sił, otrzymuje się wypadkową siłę nośną N 
(rys. 2). Składowa pozioma T siły nośnej, będąca sumą 
składowych poziomych z  wszystkich skrzydeł, działa 
w kierunku ruchu jachtu i nazywana jest naporem. Na-
pór, a ściślej użyteczna siła napędzająca, musi równo-
ważyć opór jachtu.

Wzajemna relacja między naporem T i  użyteczną 
siłą napędzającą TN określona jest zależnością TN=T–∆T, 
gdzie ∆T oznacza stratę naporu wynikającą ze ssania 
wody przez śrubę z obszaru przed jej kręgiem. Inny-
mi słowy, ∆T jest siłą ssania skierowaną przeciwnie do 
kierunku wytworzonego przez śrubę naporu. Składowa 
pionowa K siły nośnej, będąca sumą takich składowych 
z wszystkich skrzydeł, daje względem osi piasty mo-
ment obrotowy, który równoważony jest momentem 
obrotowym silnika. Przy kierunku obrotów śruby prze-
ciwnym do zaznaczonego na rysunku, charakter pracy 
śruby ulega zmianie. Prędkość obrotowa i postępowa 
mają kierunki przeciwne, zmienia się również kierunek 
działania siły naporu T – śruba ciągnie kadłub, a zatem 
mamy do czynienia z  ruchem wstecznym. Krawędź 
spływu spełnia teraz rolę krawędzi nacierającej, a po-
wierzchnia ssąca jest powierzchnią cisnącą. Wytworzo-
na siła nośna wskutek nieodpowiedniego kąta natarcia 
jest mniejsza, zatem znacznie mniejsza jest siła T. Jed-
nym słowem efekt pracy śruby znacznie się pogarsza.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze sposób określania 
lewo- i prawoobrotowej śruby. W zależności od stro-
ny, z której patrzy się na śrubę, można tę samą śrubę 
określić jako lewo- lub prawoobrotową. Według usta-
leń Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 
(International Organization for Standardization) dla 
określenia kierunku jej obrotów obserwator powinien 
patrzeć na nią od strony zakończenia piasty, tak jak 
pokazano na rysunku 3. Jeśli kierunek obrotów śruby 

jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, to kierunek 
obrotów jest prawy, jeśli natomiast kierunek obrotów 
jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara, to kierunek 
obrotów śruby jest lewy. Przy ruchu naprzód prawy kie-
runek obrotów ma śruba prawoskrętna, lewy natomiast 
śruba lewoskrętna.

Na rysunku 4 przedstawiono dwie identyczne kon-
strukcyjnie śruby dwuskrzydłowe, przy czym jedna jest 
lewoskrętna, druga prawoskrętna. W celu rozpoznania 
skrętu śruby, zachowując kierunek patrzenia taki jak 
poprzednio, należy śrubę ustawić jedną z  łopatek do 
góry, tak jak to właśnie pokazano na rysunku. Jeśli pra-
wa krawędź górnego skrzydła oddalona jest bardziej 
od obserwatora niż lewa, śruba jest prawoskrętna, gdy 
odwrotnie – lewoskrętna.

Wyraźnie widoczny jest skręt łopatek na rzutach 
poziomych, którym (aby mogła być wytworzona odpo-
wiednia siła nośna na skrzydle) odpowiada tylko taki 
kierunek obrotów jak zaznaczono. W praktyce można 

Rys. 3. Określanie kierunku obrotów śruby napędowej

Rys. 4. Śruby dwuskrzydłowe; a – lewoskrętna (lewoobrotowa), b – 
prawoskrętna (prawoobrotowa)

Rys. 5. Śruby trzyskrzydłowe 
a – lewoskrętna, b – prawoskrętna

Rys. 6. Parametry geometryczne śruby napędowej 
a – skok i średnica, b – rozwinięcie linii śrubowych, leżących 
na powierzchni śrubowej o stałym skoku

Rys. 2. Siły na śrubie
N – siła nośna, T – siła naporu, K – siła generująca moment obrotowy
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szybko i łatwo rozpoznać rodzaj śruby, jeśli położy się 
ją płasko na ziemi, tak jak pokazano na rysunku (płasz-
czyzna rysunku odpowiada płaszczyźnie ziemi). Odchy-
lenie skrzydła (dolnego na rysunku) od ziemi wskaże 
skręt śruby. Tak więc jeśli śrubę trzeba chwycić w celu 
jej podniesienia lewą ręką, śruba jest lewoskrętna. Je-
żeli śruba jest prawoskrętna, trzeba ją podnieść prawą 
ręką, chwytając za odstającą od ziemi krawędź skrzydła. 
Nie ma przy tym znaczenia, jak zostanie śruba położo-
na – przednią czy tylną powierzchnią czołową piasty. 
Opisane sposoby identyfikacji śrub mają zastosowanie 
do każdej odmiany konstrukcyjnej, niezależnie od liczby 
skrzydeł. Widać to najlepiej na rysunku 5, przedstawia-
jącym dwie trzyskrzydłowe śruby: lewo- i prawoskrętną.

Śrubę napędową charakteryzują dwa podstawowe 
parametry geometryczne, a mianowicie średnica i skok 
[4]. Średnica śruby D określona jest przez średnicę koła 
opisanego na skrajnych punktach skrzydeł (rys. 6).

Skok śruby H określa drogę, jaką przebędzie śru-
ba wzdłuż osi, wykonując jeden pełny obrót. Opisana 
w ten sposób linia śrubowa (linia przerywana) przez do-
wolny punkt leżący na tworzącej powierzchni śrubowej 
daje w rozwinięciu linię prostą nachyloną do podstawy 
pod kątem ϕ, zwanym kątem skoku. Utworzony trójkąt 
AA’C jest tzw. trójkątem skoku. Taka linia śrubowa, któ-
ra daje w rozwinięciu prostą (odcinek AA’), nazywa się 
linią śrubową o stałym skoku, a zatem śruba ma stały 
skok. Dla śruby o stałym skoku prędkość postępowa jest 
stała. Przy zmiennym skoku śruby prędkość jest zmien-
na, a linia śrubowa w rozwinięciu jest linią krzywą. Dla 
śruby o stałym skoku wszystkie więc przekroje skrzydła 
(profile), niezależnie od odległości r od osi piasty, muszą 
poruszać się z taką samą prędkością postępową, przy 
czym im dalej położony jest dany przekrój od osi, tym 
większą drogę na obwodzie zakreśli on podczas obrotu. 
Zatem całą powierzchnię śrubową skrzydła przedstawia 
określona liczba leżących na niej linii śrubowych, które 
po rozwinięciu dają charakterystyczny obraz (rys. 6). Im 
bliżej położony jest przekrój skrzydła (im mniejszy jest 
promień r), tym większy jest kąt natarcia ϕ (kąt skoku). 
Obydwie wielkości charakteryzujące śrubę, czyli jej śred-
nica i skok, mają istotne znaczenie przy współpracy z sil-
nikiem napędowym. Przy zbyt małej średnicy śruby lub 
małym skoku silnik zbyt łatwo uzyskuje dużą prędkość 
obrotową. Taką śrubę nazywa się „lekką”. Przy za dużej 
średnicy lub za dużym skoku śruby silnik nie może z ko-
lei rozwinąć dużej prędkości obrotowej. Śrubę taką na-
zywa się „ciężką”. Zwykle dla jachtów wolnych o dużej 
wyporności dobierane są śruby o małym skoku i dość 
dużej średnicy, natomiast dla jachtów szybkich śruby 
o dużym skoku.

Biorąc pod uwagę, że skok śruby H jest drogą, to 
śruba przebyłaby tę drogę, wkręcając się w ośrodek sta-
ły w czasie wykonania jednego obrotu. Można zatem ła-
two obliczyć drogę przebytą przez jacht, odpowiadającą 
jednemu obrotowi śruby. Ze względu na to, że śruba nie 
może „wkręcać” się w wodę w taki sposób, jak w ośro-
dek stały, rzeczywista droga, jaką przebędzie w czasie 
obrotu będzie mniejsza od skoku geometrycznego. 

Odległość, na jaką się przesunie, nazywamy posuwem 
śruby hp, określanym zależnością hp = H – hs gdzie hs jest 
poślizgiem śruby. Poślizg określa zatem stratę skoku wy-
nikającą z „usuwania” się wody.

Śruby napędowe dzieli się na trzy odmiany kon-
strukcyjne:
• śruby stałe (nienastawne),
• śruby nastawne,
• śruby składane.

Śruby stałe (nienastawne) mają skrzydła sztywno 
połączone z piastą, nie mają więc względem niej żad-
nego możliwego ruchu. Zwykle tworzą z piastą jedno-
lity odlew. Śruby te wykonywane są jako dwu-, trzy-, 
cztero-, a niekiedy i pięcioskrzydłowe. Mają różne co 
do wartości powierzchnie skrzydeł i różne profile. W za-
leżności od tworzącej powierzchni śrubowej mogą mieć 
stały lub zmienny skok. Najczęściej jednak wykonuje się 
je o stałym skoku.

Śruby stałe mogą tworzyć układ, w  którym dwie 
śruby o przeciwnych kierunkach obrotów umieszczone 
są na jednym wale śrubowym napędzanym przez je-
den silnik. Taki układ śrub nazywany jest układem prze-
ciwbieżnym, często zamiast wymieniania układu mówi 
się krótko: śruby przeciwbieżne (rys. 7). Wał śrubowy 
to wał w wale, jeden musi być wałem drążonym, aby 
można w nim ułożyskować wał niedrążony dla drugiej 
śruby. Tylna śruba napędowa ma mniejszą średnicę. 
Idea tego rozwiązania polega na odzyskiwaniu energii 
rotacyjnej przedniej śruby. Śruby firmy Volvo – Penta 
noszą nazwę Duoprop [4].

Zaletami śrub przeciwbieżnych są:
• moc doprowadzona do wału śrubowego rozkłada 

się na dwie śruby, dzięki czemu średnice śrub wypa-
dają mniejsze przy tej samej prędkości obrotowej,

• przy zachowaniu średnicy śruby liczba obrotów 
może być zmniejszona,

• napór całkowity rozkłada się na dwie śruby, co po-
woduje zmniejszenie ich obciążenia i wzrost spraw-
ności.
Druga z wymienionych odmian, czyli śruby nastaw-

ne (śruby o nastawnym skoku), mają skrzydła połączone 
z piastą w ten sposób, że mogą być odpowiednio do po-
trzeb ustawiane przez obrót względem osi prostopadłej 

Rys. 7. Śruby przeciwbieżne
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Ostatnie z wymienionych odmian śrub to śruby skła-
dane. Charakterystyczną cechą śruby składanej jest to, 
że jej skrzydła połączone z piastą za pomocą sworzni 
mogą obracać się w płaszczyźnie przechodzącej przez 
oś piasty. Ich wzajemne położenie zależy od obciąże-
nia i prędkości obrotowej śruby. Widok śruby składanej 
pokazano na rysunku 9, na którym zaznaczony został 
kierunek rozkładania skrzydeł.

Podczas żeglugi naprzód, w miarę wzrostu oporów 
ruchu, średnica śruby zmienia się, a więc skrzydła przyj-
mują kolejne pozycje, jak pokazano na rysunku 10. Dla 
każdych warunków żeglugi ustala się określony stan 
równowagi między siłą odśrodkową a siłą naporu.

Oczywiście, takie czy inne wady śrub składanych wo-
bec istotnej zalety, jaką jest automatyczne dostosowanie 
się do obciążenia, mogą nie mieć większego znaczenia. 
Ważny jest tu także fakt, że w wyniku złożenia się śru-
by stawia ona znacznie mniejszy opór niż śruba stała 
podczas żeglugi pod żaglami, zwłaszcza przy słabym 
wietrze. Woda opływa wówczas śrubę bez zaburzeń, 
w przeciwieństwie do opływu śruby stałej, za którą two-
rzą się zawirowania zwiększające opór (rys. 11). W rega-
towych jachtach może to mieć duże znaczenie. Warto 
jeszcze zwrócić uwagę na to, że wskutek długiej eksplo-
atacji i braku konserwacji śruba taka może się czasem 
nie złożyć zupełnie po wyłączeniu silnika.

Pisząc o działaniu śruby napędowej, nie sposób nie 
wspomnieć o pewnych właściwościach manewrowych 
jachtu. Otóż śruba rzeczywista umieszczona w tylnej, 
podwodnej części kadłuba pracuje w innych warunkach 
niż śruba swobodna. Śruba swobodna pracuje bowiem 
w nieograniczenie dużym ośrodku, o przepływie nieza-
kłóconym obecnością kadłuba, czyli pracuje w jedno-
rodnym polu prędkości. Śruba rzeczywista natomiast 
nie pracuje w jednorodnym polu prędkości, gdyż stru-
mień wody dopływający do niej jest bardzo niejedno-
rodny na skutek kształtu rufowej części kadłuba. W tej 
części wodnice kadłuba są zbieżne i dopływ strumienia 
wody z prawej i  lewej burty nie jest równoległy, lecz 
zbieżny dośrodkowo, przy czym ta zbieżność jest więk-
sza w górnej części kręgu śruby niż w dolnej (rys. 12). 
Ta sytuacja powoduje powstanie złożonych zjawisk hy-
drodynamicznych, w wyniku których punkt przyłoże-
nia siły naporu T nie będzie leżał w osi śruby, a będzie 
względem niej przesunięty, w tym przypadku dla śruby 
prawoobrotowej w prawo. Wystąpi zatem tak zwana 
mimośrodowość siły naporu T, której miarą w kierun-
ku poprzecznym jest ramię e. Zatem w  czasie ruchu 
jachtu naprzód na prostym kursie powstanie moment 
M = eT, obracający kadłub w  lewo – przy śrubie pra-
wej i w prawo przy śrubie lewej. Oprócz tego na skutek 
podciśnienia występującego w obszarze maksymalnego 
naporu wystąpi przed śrubą ssanie, a  zatem siła po-
przeczna Fp działająca na rufę jachtu w prawo. Siła ta 
na ramieniu a  (odległość środka masy jachtu od linii 
działania tej siły) daje moment Mp = Fp a obracający ka-
dłub w tym przypadku w lewo. Trzeba tu jednak wziąć 
pod uwagę, że obracanie jachtu nie nastąpi dokład-
nie względem środka masy, gdyż siła Fp powodować 

Rys. 8. Położenia skrzydeł śruby nastawnej w różnych fazach ruchu

Rys. 9. Widok śruby składanej i charakterystyczne jej położenia
1 – położenie przy ruchu wstecz, 2 – położenie przy ruchu naprzód

Rys. 10. Zmiana położenia skrzydeł śruby składanej przy ruchu 
naprzód w zależności od obciążenia
1 – małe obciążenie, 2 – średnie obciążenie, 3 – duże obciążenie 
w warunkach wysokiej fali i silnego wiatru

do osi piasty, a więc możliwa jest tu zmiana skoku śruby. 
Śruby nastawnej nie należy mylić ze śrubą o zmiennym 
skoku powierzchni śrubowej, którą mogą mieć niektóre 
śruby stałe. Śruby nastawne umożliwiają wykorzysta-
nie mocy silnika napędowego przy znamionowej (no-
minalnej) prędkości obrotowej w każdych warunkach 
żeglugi, jak również pozwalają na zmianę prędkości 
i kierunku ruchu jachtu przy stałej prędkości obrotowej 
silnika. Przy odpowiedniej pozycji skrzydeł umożliwiają 
bieg jałowy silnika. W czasie żeglugi pod żaglami, dzię-
ki odpowiedniemu ustawieniu skrzydeł, stwarzają mini-
malny opór. Różne położenia skrzydeł śruby nastawnej, 
odpowiadające biegowi naprzód, wstecz oraz biegowi 
jałowemu silnika i żegludze pod żaglami pokazano na 
rysunku 8. Istnieje wiele konstrukcji śrub nastawnych 
różniących się między sobą pewnymi szczegółami kon-
strukcyjnymi, a przede wszystkim sposobem sterowania 
obrotem skrzydeł.
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będzie również przesuwanie jachtu w prawo. Ale nie 
ma to w rozważanym przypadku większego znaczenia. 
Jak już zaznaczono, omawiając rozkład sił na śrubie 
(rys. 2), przy kierunku obrotów śruby przeciwnym do 
zaznaczonego na rysunku charakter pracy śruby ulega 
zmianie, czyli gdy jacht wykonuje ruch wstecz. Prędko-
ści obrotowa i postępowa mają kierunki przeciwne do 
kierunków przy obrocie w prawo, zmienia się również 
kierunek działania siły naporu T – śruba ciągnie kadłub, 
a zatem mamy do czynienia z ruchem wstecznym. Kra-
wędź spływu spełnia teraz rolę krawędzi nacierającej, 
a powierzchnia ssąca jest powierzchnią cisnącą. Wy-
tworzona siła nośna na profilu wskutek nieodpowied-
niego kąta natarcia jest mniejsza, zatem mniejsza jest 
znacznie siła T. Efekt pracy śruby znacznie się pogar-
sza. Praca śruby podczas ruchu wstecz wpływa bardzo 
niekorzystnie na zwrotność jachtu. Ma tu miejsce tak, 
jak przy ruchu naprzód przesunięcie punktu przyłoże-
nia siły naporu T ku prawej burcie przy śrubie prawej, 
obracającej się w lewo przy ruchu wstecz. Nastąpi więc 
obracanie rufy w stronę lewej burty. Przy śrubie lewej 
obracanie to nastąpi w stronę prawej burty. Kiedy na-
pęd posiada śrubę nastawną, wówczas ruch naprzód 
i wstecz odbywa się przy tym samym kierunku obrotów 
śruby. Wówczas opisane działanie będzie odwrotne niż 
śruby nienastawnej [1]. 

Oprócz opisanej przyczyny skręcania jachtu, pomi-
jając moment Mp, dochodzi tu bardzo istotne działa-
nie skręconego strumienia zaśrubowego na kadłub. Tak 
więc śruba prawoobrotowa (prawoskrętna), obracając 
się w  lewo przy ruchu wstecz, powoduje odrzucanie 
strumienia zaśrubowego na kadłub. Przy czym z górne-
go kręgu śruby strumień odrzucany jest na górną część 
prawej burty kadłuba, z dolnego kręgu zaś na dolną 
część lewej burty. Ponieważ górne wodnice charaktery-
zują się większą pełnotliwością niż dolne, kąt natarcia 
strumienia wody na prawą burtę jest większy, czemu 
odpowiada większa wartość siły działającej na tę bur-
tę. Jej składowa pozioma P, skierowana w stronę lewej 
burty, jest również większa od składowej poziomej L 
działającej z lewej burty w kierunku prawej.

Wypadkowa tych sił, często o  znacznej wartości, 
skierowana jest w  kierunku lewej burty, powodując 
skręcanie jachtu podczas ruchu wstecz w  lewą stro-
nę. Zatem jacht jednośrubowy ze śrubą prawą będzie 
miał przy ruchu wstecz wyraźną tendencję do skręcania 
w stronę lewej burty. Przy śrubie lewej – na odwrót. Nie-
kiedy skręcanie to jest tak silne, że przy nieodpowied-
niej konstrukcji steru trudno jest temu przeciwdziałać. 
Warto tu podkreślić, że w niektórych jednośrubowych 
jachtach wpływu tego nie daje się zniwelować działa-
niem steru, stąd niektóre jednośrubowe jachty mogą 
wykonywać cyrkulację wstecz tylko w  jedną stronę. 
Zdarza się podczas ruchu wstecz, że jacht nie słucha 
steru, czyli wykonuje cyrkulację niezależną od kierunku 
wychylenia steru.

Opisane zjawisko skręcania jachtu pod wpływem 
pracującej śruby nazywane jest przez żeglarzy „efektem 
koła”, przypisując obracającej się śrubie w uproszczeniu 

Rys. 11. Opływ śrub w czasie ruchu pod żaglami 
a – śruby składanej, b – śruby stałej

Rys. 12. Mimośrodowość siły naporu spowodowana kształtem 
wodnic jachtu

działanie podobne do działania koła. Taka interpretacja 
jest wygodna i szybko pozwala określić skręcanie rufy, 
które zawsze będzie następowało w kierunku obrotów 
śruby (rys.13). 

Dr inż. Krzysztof Zbierski
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Rys. 13. Efekt koła
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Organizatorem imprezy był klub sportowy Nauti-
cus YC Olsztyn. W zawodach brało udział łącz-
nie 91 zawodników w 4 oddzielnych klasach 

regatowych. 
Po raz kolejny firma Raksa z  Olsztyna, która jest 

dystrybutorem marki VETUS udzieliła wsparcia organi-
zatorom imprezy oraz przygotowała wiele ciekawych 
nagród dla zawodników. Obie firmy, RAKSA i VETUS, 
wspierają młodych żeglarzy, tym samym promując i roz-
wijając sporty wodne, pokazując, jak piękne i zdrowe 
jest spędzanie czasu nad wodą.

Zespół VETUS Polska gratuluje wszystkim zawodni-
kom oraz organizatorom. Życzymy kolejnych udanych 
regat i dalszego wspierania młodego pokolenia polskich 
żeglarzy. 

Puchar Lata 
Olsztyn – relacja z regat

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH 
KLASACH: 

LASER 4.7
1. Tymoteusz Wysocki
2. Szymon Maruszczak
3. Lena Cituk

LASER RADIAL
1. Bartosz Andrzejak
2. Igor Barcikowski
3. Bartosz Dąbrowski

OPP B
1. Marcin Krawczyk
2. Adam Pakulski
3. Szymon Kroczek

L’EQUIPE
1.  Jakub Częczek 

Jakub Wąsikowski
2.  Maksymilian Rybicki 

Wiktor Mielnik
3.  Kacper Warywoda 

Antoni Muszyński

W dniach 20-21.06.2020 na jeziorze Ukiel w Olsztynie 
odbyła się kolejna edycja regat z cyklu Puchar Lata. Pomimo 
niesprzyjających warunków pogodowych, w ostatnim dniu 
udało się wykonać wymaganą liczbę wyścigów.
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Systemy stabilizacji jachtu
Komfort na pokładzie
Tzw. choroba morska w lekkiej 
odmianie to senność i brak 
koncentracji. Z tej przyczyny nawet 
operatorzy flot myślą o tym, 
jak minimalizować wpływ tych 
naturalnych warunków na wodzie 
w celu podniesienia bezpieczeństwa 
i wydajności załóg.

Płynąc jachtem pewnie większość z nas nie zdaje 
sobie sprawy, że jacht porusza się aż w 6 stop-
niach swobody. Należą do nich kołysanie postę-

powe (ang. surge), kołysanie burtowe (ang. sway), 
zanurzanie (ang. heave) kołysanie poprzeczne (ang. 
roll), kiwanie (kołysanie wzdłużne, ang. pitch) i mysz-
kowanie (ang. yaw) Błędnik niektórych załogantów 
dobitnie czasem się o  tym przekonuje. Niedyspozy-
cja nawet jednej osoby na jachcie potrafi przekreślić 
całą przyjemność z przebywania na wodzie wszystkim 
pozostałym uczestnikom rejsu. Kiedy przechyły są na-
prawdę uporczywe, mogą doskwierać nawet osobom 
regularnie pracującym na morzu. 

Temat systemów stabilizacji jest też związany 
z  innymi, równoległymi trendami występującymi 
w projektowaniu jachtów. Wynikają one z decyzji kon-
sumentów. Często użytkownicy jachtów, decydując 
się na zakup nowej jednostki, stawiają bardzo mocno 
akcent na praktyczne jej cechy. Nawet na względnie 
małych jednostkach znajduje się obszerna i wysoka 
messa, dodatkowy pokład, tzw. fly bridge, płaskie 
dno z małym kątem podoblenia zamiast ostrej V-ki 
(ekonomia spalania paliwa) czy przesunięcie ciężkich 
silników na rufę lub przyczepnych silników zupełnie 
za rufę. Na małych i lekkich jednostkach znajdują się 
na wyposażeniu dużej objętości zbiorniki na różne cie-
cze. Zbiorniki te w trakcie użytkowania są napełniane 
lub zużywane niesymetrycznie. Część tych wymienio-
nych przykładów wpływa, jak się można domyśleć, 
na stabilność tych jednostek. Oczywiście projektanci 
jachtów uwzględniają te wszystkie parametry i łodzie 
budowane są bezpiecznie, co zawsze jest jeszcze po-
twierdzone przez odpowiednie inspekcje. Niemniej, 
korelacja tych trendów w projektach z podatnością 
na przechyły wynikające z naturalnej dynamiki środo-
wiska jest oczywista. 

Kołysanie 
postępowe 

(surge)

Kołysanie 
poprzeczne 
(roll)

Myszkowanie
(yaw)

Zanurzanie
(heave)

Kołysanie 
burtowe

(sway)
Kiwanie
(pitch)

Rys. 1. Stopnie swobody jachtu

Chcąc zaspokoić te potrzeby, zwłaszcza ostatnia 
dekada obfitowała w  przykłady rozwoju firm, któ-
re koncentrują się na aspekcie stabilności na jachcie. 
W sukurs przychodzą producenci wyposażenia, którzy 
skupiają się na kontroli kołysań wzdłużnych, tzw. pitch 
oraz najbardziej „dokuczliwych” przechyłów poprzecz-
nych (ang. roll). Na kołysanie poprzeczne, które po-
wstaje podczas żeglugi wpływ ma tzw. częstotliwość 
kołysań własnych jachtu oraz naturalna częstotliwość 
fali. Jeśli te częstotliwości fal zbliżą się do siebie w war-
tościach, to może to wywołać zwiększenie amplitudy 
danego ruchu, czyli znane zjawisko rezonansu. Tech-
nika unikania tego zjawiska jest związana z  dobrą 
praktyką morską i prowadzący jachty wiedzą, jak tego 
unikać w  warunkach sztormowego rozkołysu. Nad 
zmniejszeniem częstotliwości kołysań własnych pracu-
ją projektanci, którzy mają do tego takie narzędzia, jak 
odpowiednie kształty i wymiary kila, płetw sterowych, 
linie kształtu kadłuba etc. Jak natomiast zapewnić sta-
bilizację w przypadku postoju na wodzie lub general-
nie na jednostkach o małym kącie podoblenia (tzw. 
deadrise) i bez kilów, jakie często posiadają motorowe 
jednostki rekreacyjne? Tutaj producenci adaptują i do-
pracowują rozwiązania oparte o  różne technologie. 
Skierowane są one dla jachtów motorowych wyporno-
ściowych lub ślizgowych w całym spektrum długości. 
Generalnie podział, jaki można przyjąć, to podział na 
rozwiązania, które wymagają prędkości jachtu, aby tłu-
mić amplitudę kołysań – w takim przypadku stosuje się 
dodatkowe wyposażenie kadłuba jachtu, które tylko 
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wzmacnia ten efekt – oraz inne rozwiązania, które są 
w stanie wytłumić tę amplitudę nawet przy prędkości 
zerowej jachtu. Poczynając od tych drugich należy po-
wiedzieć, że popularną grupę stabilizatorów stanowią 
produkty oparte o znany od dawna żyroskop, wykorzy-
stujący właściwości symetrycznych ciał wirujących, wy-
chylających się dookoła swojej osi. Wirujący żyroskop, 
dążąc do zachowania pierwotnego położenia, prze-
ciwdziała przechyłowi w stosunku do osi. Montaż tego 
typu stabilizatorów odbywa się w kadłubie. Nie musi 
mieć centralnej lokalizacji czy nawet lokalizować się 
w osi symetrii jachtu. Ten fakt sprawia, że daje to dużą 
swobodę przy projektowaniu lub adaptacji jednostki do 
użycia tego wyposażenia. Dodatkowo to, co wyróżnia 
stabilizator żyroskopowy, to fakt, że nie zawiera pod-
wodnych elementów wystających na zewnątrz kadłuba. 

Innym rodzajem stabilizatorów (działanie od mi-
nimalnej prędkości trzech węzłów) są urządzenia wy-
korzystujące ruchome, rotujące walce. Montowane są 
w części podwodnej, pod kadłubem. Ruchome elementy 
wykonawcze operują pod wodą. Rozwiązanie to wyko-
rzystuje znany efekt Magnusa, czyli zjawisko powsta-
wania siły prostopadłej do kierunku ruchu, działającej 
na obracający i poruszający się walec. Rozwiązanie to 
wyróżnia się dużą sprawnością w całym zakresie pręd-
kości pracy.

Innymi rozwiązaniami stabilizującymi są montowa-
ne na zewnętrznej stronie pawęży rufowej interceptory 
lub trymklapy. Systemy te obecnie są w różnym stopniu 
zautomatyzowane, ale te najnowocześniejsze za pomo-
cą takich czujników jak żyro, akcelerometr, GPS i innych 

Rys. 2. Stabilizatory żyroskopowe 

Rys. 3. Stabilizatory rotujące

Rys. 4. Stabilizacja 
interceptorowa

zbierają informacje o ruchu jednostki i odpowiednio ste-
rują montowanymi na pawęży urządzeniami wykonaw-
czymi. Systemy te oddziałują w ten sposób na kołysanie 
poprzeczne oraz wzdłużne, tj. roll i pitch. W przypadku 
tych systemów ta dodatkowa kontrola stopnia swobo-
dy, tj. kontrola pitch, pozwala optymalnie trymować 
jednostkę, powodując też oszczędności w spalaniu pa-
liwa przy pływaniu ślizgowym. Bardziej rozbudowane 
systemy są skrojone na potrzeby jachtów ślizgowych 
do tego stopnia, że zawierają również zaawansowane 
funkcje tzw. coordinated turn, które kontrolują przechył 
w zakrętach takich jachtów. Przy obecnym stanie tech-
nologii szybkie interceptory wyróżniają się kilkukrotnie 
szybszą reakcją niż tradycyjne trymklapy, co ma ogrom-
ny wpływ na efektywność tzw. kompensacji przechy-
łów bocznych (roll). Najnowocześniejsze systemy mogą 
działać w pełni automatycznie, co czyni je bardziej wy-
dajnymi. Krzywe trymu dostosowane do parametrów 
i charakterystyki jednostki są wgrywane przy instalacji 
systemu. W seryjnej produkcji replikowane są za pomo-
cą wgrywanego pliku.

Wspomniane tutaj rozwiązania są coraz częściej 
montowane na etapie budowy jachtów, często jako 
wyposażenie standardowe. Większość tych rozwiązań 
można też zaadaptować do jednostek już wyprodu-
kowanych, w drodze doposażenia. Dzięki takiemu za-
biegowi użytkownicy jachtów mogą poczuć komfort 
stabilizacji nawet na jachtach wcześniej wyproduko-
wanych. 

Na koniec, dla tych, którzy martwią się, że przechy-
ły jako immanentna cecha pływania znikną na zawsze, 
należą się słowa pocieszenia, że zawsze pozostaje przy-
cisk OFF takich systemów. Zaletą nowych technologii 
i obecnej zmiany jest fakt, że zawsze systemy te będą 
czekać w  pogotowiu, gdy użytkownik zdecyduje się 
skorzystać z tego, co mają do zaoferowania. Wszelkie 
przytoczone rozwiązania wychodzą naprzeciw pewnym 
trendom i oczekiwaniom, aby kontrolować i redukować 
kołysanie, czym zwiększa się komfort i bezpieczeństwo 
na pokładzie. 

Maciej Makuła
Specjalista ds. systemów stabilizacji jachtu  

w firmie Marine Works
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Węgorzewo 
firma Ahoj

Kontakt: tel. kom.: +48 602 398 208, tel. +48 87 427 15 37 e-mail: biuro@ahoj.pl
Węgorzewo, ul. Braci Ejsmontów 4 Wilkasy, AZS, ul. Niegocińska 5

Firma „Ahoj” z Węgorzewa, jako jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych oraz uznanych firm czarterowych 
w Polsce, świadczy usługi kompleksowego wynajmu 
łodzi żaglowych oraz motorowodnych na Mazurach. 

Do dyspozycji osób zainteresowanych firma udostępnia 
największą flotę jednostek wyprodukowanych przez Wę-
gorzewską Stocznię „Northman”. Pełen zakres jednostek 
żaglowych od 24 do 33 stóp oraz kompleksowo wyposażo-
nych jednostek motorowodnych wypornościowych. Uznane 
na całym świecie modele rekreacyjne oraz jednostki regato-
we z pewnością przypadną Państwu do gustu. 

Maxus 28

Maxus 24 evo

Nexus 870 Revo Northman 1200 Northman 1200 (2)

Dla Państwa wygody firma „Ahoj” umoż-
liwia rozpoczęcie czarteru w  dwóch kom-
pleksowych portach na Mazurach. Natomiast 
zwolenników żeglarstwa regatowego zapra-
szamy do zapoznania się z imprezą pn. „North-
man-Cup”. To największa impreza regatowa 

na Mazurach, w której co 
roku udział bierze po-

nad 100 załóg.

Maxus 33.1 RS

Port Wilkasy

Port Węgorzewo

OFERTA DOSTĘPNYCH JEDNOSTEK FIRMY „AHOJ”:

• JACHTY WYPORNOŚCIOWE MOTOROWODNE:
 Nexus 850, Courier 970, Nexus Revo 870, Nexus 850, Northman 1200 
(dostępny jedynie w firmie „Ahoj”)

• JACHTY ŻAGLOWE
 Maxus 22, Maxus 24 evo, Maxus 26, Maxus 28, Maxus 33.1 RS

Braniewo
Bartoszyce

Olsztyn

Ostróda

Działdowo

Nidzica

Szczytno

Mrągowo

Kętrzyn
Węgorzewo

Gołdap

OleckoGiżycko

Ełk

PiszIława

Nowe Miasto 
Lubawskie

Lidzbark
WarmińskiElbląg
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Port Grupy Amax

Mikołajki 
Wioska Żeglarska 
Mikołajki – Grupa Amax
Rejs jachtem to doskonały sposób na wypoczynek i niezwykłe 
wrażenia podczas rejsu po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. 
Szum wody, ciepły wiatr, dzika przyroda i błogie lenistwo pod 
żaglami wygodnego i luksusowego jachtu. 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę firmy „Wioska Że-
glarska Mikołajki – Grupa Amax”. Czarter jachtów na Mazurach to 
gwarancja niezapomnianych wrażeń dla całej rodziny lub grupy 
przyjaciół. Wygodne łódki i spokój, jaki przynosi obcowanie z wodą 
i nieskazitelną przyrodą sprawi, że kolejny czarter jachtu będzie tylko 
kwestią czasu.

Firma „Wioska Żeglarska Mikołajki – Grupa Amax” posiada 
w ofercie bogato wyposażoną flotę marki Maxus 33.1 RS w ilości 
9 szt. oraz 40 szt. jednostek regatowych klasy Omega.

Wnętrze Maxus 33.1 RS

Flota Grupy Amax

Flota jednostek regatowych Omega1200

Maxus 33.1 RS 

Kontakt: tel. kom.: +48 691 427 778, +48 783 427 778 rchmielnicki@grupaamax.pl mbohatyrewicz@grupaamax.pl
ul. Kowalska 3, 11-730 Mikołajki

Port macierzysty znajduje się w centrum miasta Mi-
kołajki. To bogato rozbudowany kompleks turystyczno-
-rekreacyjny. Posiada dostęp do wielu marynistycznych 
restauracji, butików, sklepów żeglarskich, apartamen-
tów noclegowych, wypożyczalni sprzętu wodnego. 
W trakcie sezonu organizowane są tu imprezy oraz kon-
certy szantowe.
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Giżycko 
firma Sailor

Kontakt: tel. kom.: +48 501 690 256 e-mail: sailor@sailor.pl
Port na Mazurach – Piękna Góra k. Giżycka Piękna Góra 2A, 11-500 Giżycko

Szukasz pomysłu na spokojne rodzinne 
wakacje, które pozwolą Ci oderwać się 
od codzienności, odpocząć wśród pięknej 
przyrody i naładować akumulatory nową 
energią, a Twoim dzieciom zapewnią nie-
zapomnianą przygodę? A  może chcesz 
spędzić szalony weekend z  przyjaciółmi 
lub zorganizować wypad integracyjny ze 
znajomymi z pracy? 

Z  przyjemnością przedstawiamy firmę 
„Sailor”, która umożliwi Ci spełnienie two-
ich planów na wakacje. Firma z  25-letnim 
doświadczeniem w żeglarstwie umożliwi Ci 
bezpieczne spędzenie czasu na wodzie z ro-
dziną oraz przyjaciółmi. 

Antila 33

Tes 32

Futura 900

Sun Camper 35

Sedna 30

Port Sailor w Pięknej Górze ulokowany 
nad jeziorem Kisajno gwarantuje bez-
pieczeństwo oraz spokojne rozpoczęcie 
podróży dla wszystkich chętnych rozpo-
czynających swoją przygodę z  żeglar-
stwem na Mazurach.

Port Sailor

OFERTA DOSTĘPNYCH JEDNOSTEK FIRMY „SAILOR”:

• JACHTY ŻAGLOWE:
 Aquatic 25, Aquatic 28, Antila 26, Antila 27, Antila 33, Mariner 20, 
Mariner 24, Mariner 31, Sasanka 660, Sedna 26, Sedna 30, Tes 246, 
Tes 32, Delphia 33, Shine 30, Phila 880, Phila 900, Phobos 25

• JACHTY MOTOROWE WYPORNOŚCIOWE
 Futura 900, Sun Camper 35, Sun Camper 30, Balt 818 Tytan, 
Janmor 700

Delphia 33
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Giżycko 
firma Sygnet Czarter
Firma „Sygnet Czarter” od wielu lat prowadzi działalność 
zajmującą się wypożyczaniem jachtów, organizowaniem 
szkoleń i imprez żeglarskich. Posiadanym doświadczeniem 
oraz zaangażowaniem co roku poszerza grono zadowolo-
nych klientów z chęcią wracających na kolejne przygody na 
wodzie. 

Zróżnicowana oferta zadowoli nawet najbardziej zagorzałych 
żeglarzy, ale i osoby planujące rozpocząć swoją przygodę z że-
glarstwem na pewno odnajdą coś dla siebie. 

Antila 24.4

Antila 33

Delphia 33

Philla 600

Platinum 989

Kontakt: tel. +48 698 668 916 kontakt@sygnetczarter.pl
Piękna Góra 4c, 11-500 Giżycko

Port macierzysty znajduje się w Zakładzie 
Rybackim w Pięknej Górze nad jeziorem 
Tajty. Kompleksowo wyposażona mari-
na umożliwi bezproblemowe rozpoczęcie 
przygody na Mazurach. Dostępny na miejscu 

Zakład Rybacki uszczęśliwi niejednego zwo-
lennika świeżej/wędzonej ryby bez konieczności 

opuszczania portu.Port Piękna Góra

OFERTA DOSTĘPNYCH JEDNOSTEK FIRMY „SYGNET CZARTER”:

• JACHTY MOTOROWE WYPORNOŚCIOWE:
 Futura 900, Nautika 830, Nautika 1000, Platinum 989, 
Stilo 30, Viva 606, Weekend 820

• JACHTY ŻAGLOWE
 Antila 22, Antila 24.4, Antila 26, Antila 27, Antila 33, 
Cobra 33, Delphia 33, Maxus 24, Maxus 33.1 RS,  
Phila 880, Phila 900, Twister 800
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Jamajka, przed odkryciem przez Kolumba, zamiesz-
kiwana była przez rdzenne karaibskie plemiona 
Taino, a  także Arawaków, Indian pochodzących 

z Ameryki Południowej. Jej początkowa nazwa, Xaya-
maca, określała ten skrawek lądu jako ziemię drewna 
i wody. Tak jak inne wyspy Morza Karaibskiego, odkryta 
została przez Krzysztofa Kolumba w trakcie jego dru-
giej wyprawy do Nowego Świata w 1494 roku. Nadano 
jej nową nazwę Santiago, jednak ta nie przyjęła się. 
Kolejne 150 lat znajdowała się pod hiszpańskim wła-
daniem, do 1655 roku, kiedy to angielska flota zdoby-
ła wyspę w ciągu dwudniowego ataku, nie ponosząc 
przy tym strat. Rozpoczął się 300-letni okres brytyjskiej 
dominacji. Był to zarazem Złoty Wiek Piractwa. Uwiecz-
nione w szantach, uchodzące za jedno z najbogatszych 
miast na ziemi – Port Royal stało się światową stolicą 
piratów. Najsłynniejszy bukanier, Henry Morgan, za 

swoje zasługi w  łupieniu hiszpańskiej floty otrzymał 
tytuł szlachecki oraz, jako wicegubernator, objął rządy 
nad Jamajką.

Przełomowy w historii wyspy był rok 1962, kiedy od-
zyskała ona niepodległość, a zarazem muzyczną karierę 
rozpoczął wtedy Bob Marley. Historią Marleya można 
opisać współczesną historię Jamajki. Problemy, z jakimi 
boryka się wyspa, a także cierpienia zadane przez kolo-
nizatorów, nadal są żywe w świadomości jej mieszkań-
ców. Mimo trudnej historii, muzyka Marleya daje radość 
i nadzieję na szczęśliwe jutro.

Jamaican Blue Mountain 
To właśnie od majestatycznych Gór Błękitnych nazwę 
wzięła jedna z  najbardziej cenionych i  najdroższych 
kaw świata. Wyspa jest trzecią co do wielkości na Kara-
ibach, a ze szczytu Blue Mountain Peak, wznoszącego 

Reggae, rasta i relaks, te 3R stanowią o wyjątkowości Jamajki. To właśnie swoją 
ojczyznę rozsławił Bob Marley takimi utworami jak „One love” czy „No woman, 
no cry”. Już po wyjściu z samolotu usłyszymy charakterystyczne melodie, 
których refren większość z nas zanuci z uśmiechem na twarzy! 

Karaiby 
w rytmie reggae
Welcome to Jamaica, 
have a nice day!
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się 2256 m n.p.m., przy dobrej pogodzie można zoba-
czyć Kubę.

Z  Polski na Jamajkę można dolecieć samolotami 
czarterowanymi przez biura podróży. Loty zazwyczaj 
odbywają się do Montego Bay. Koszt bezpośredniego 
połączenia to ok. 2500 zł. Bardziej ekonomicznie moż-
na skorzystać z połączenia z przesiadką w Belgii lub 
w Niemczech. Obywatele polscy są zwolnieni z obo-
wiązku wizowego przy pobycie nieprzekraczającym 
30 dni. Językiem urzędowym jest angielski, ale może-
my spotkać również patois – język kreolski na bazie an-
gielskiego. Przy wjeździe na wyspę nie ma obowiązku 
posiadania ubezpieczenia ani okazania środków na 
pobyt na Jamajce. Warto zabrać ze sobą karty płatni-
cze, a także dolary amerykańskie w gotówce, którymi 
zapłacimy w większości turystycznych miejsc. Oficjalną 
walutą jest dolar jamajski, płacąc którym uda nam się 
sporo zaoszczędzić.

Reggae na lodzie
Mimo swojego tropikalnego klimatu, Jamajka w 1988 
roku wystawiła na zimowej olimpiadzie drużynę bob-
sleistów, której fabularyzowaną historię można zoba-
czyć w filmie „Reggae na lodzie”. Ten nieszablonowy 
pomysł tylko podkreśla, jak wyjątkowi są mieszkańcy 
tej karaibskiej wyspy. Uśmiech i pozytywne nastawienie 
do świata przyciąga i ośmiela turystów z całego świata. 

O tym, jak niezwykła jest Jamajka, pisał już Krzysz-
tof Kolumb w swoich dziennikach. Charakteryzował ją 
jako „najpiękniejszą wyspę, jaką kiedykolwiek ujrzały me 
oczy. Góry i ląd zdają się dotykać nieba… wszędzie pełno 

dolin, pól i równin”. Przez prawie cały rok temperatu-
ra wynosi tu 30°C, choć najlepszym czasem na odwie-
dzenie wyspy jest okres od grudnia do kwietnia, kiedy 
unikniemy pory huraganów. Znajdziemy tu wyjątkowo 
różnorodny krajobraz, białe i czarne plaże, jaskinie, pod-
ziemne rzeki, góry i płaskowyże, a także lazurową wodę 
z niezliczonymi okazami morskiej flory i fauny. Za naj-
piękniejsze plaże uznaje się te na wysepce Lime Cay, jest 
to też znakomite miejsce dla fanów nurkowania. Jest tu 
jedna z najbardziej okazałych raf koralowych. 

Nie można tu nie wspomnieć o  jednej z najwięk-
szych atrakcji podwodnego świata, jaka znajduje się 
w okolicach Kingston. Trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło 
wyspę w końcu XVII wieku sprawiło, że ówczesna sto-
lica Port Royal znalazła się pod wodą, skrywając w głę-
binach wiele domów i okrętów. Na Jamajce znajdziemy 
także liczne parki morskie. Negril z wrakami statków 
i samolotów, a także masywnymi koralowcami, Mon-
tego Bay słynące z nurkowania na ścianie tzw. Airport 
Reef, czy Port Antonio upatrzone przez bogaczy, z rafą 
znajdującą się niedaleko od brzegu i występującymi tu 
żółwiami szylkretowymi. 

Pod piracką banderą
Który kapitan nie chciałby się wcielić w romantyczne 
wyobrażenie pirata z Karaibów? Wśród żeglarskiej bra-
ci pozostały żywe legendy o zakopanych skarbach. Na 
Jamajkę prowadzi jeden z najatrakcyjniejszych szlaków 
żeglarskich Morza Karaibskiego, rozpoczynający się na 
południowym wybrzeżu Dominikany. Popularnymi ma-
rinami są Errol Flyn, u podnóża Gór Błękitnych w Port 
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Antonio, czy Royal Jamaica Yacht Club, znajdujący się 
w pobliżu lotniska, dzięki czemu stanowi on świetny 
punkt zaokrętowania. 

Ciekawym portem jest także marina hotelu Mor-
gan’s Harbour oraz osłonięta zatoka, znajdująca się 
przed nim, gdzie możemy swobodnie i za darmo stanąć 
na kotwicy. Wspomniany hotel znajduje się w dawnym 
kompleksie brytyjskiej marynarki wojennej. Szukając 
spokoju znajdziemy liczne zatoki i kotwicowiska, musi-
my jednak pamiętać, że na Jamajce przestępczość po-
spolita stanowi poważny problem. Zdecydowanie nie 
należy poruszać się samotnie po zmroku i obnosić się 
z kosztownościami. Jacht należy dokładnie zamknąć, 
ponton podwieszać na noc na kotwicowiskach, najle-
piej zabezpieczając go wraz z silnikiem, zamykając łań-
cuchem na kłódkę. 

Kiedy jednak już zejdziemy na ląd, znajdźmy ujście 
rzeki Dunn. Obowiązkowo należy udać się do sztanda-
rowej atrakcji Dunn’s River Falls. Ten 55-metrowy wodo-
spad przypomina wielkie schody z licznymi kaskadami. 
Fani Johnny’ego Casha powinni pożeglować w  rejon 
Montego Bay, gdzie muzyk miał swoją posiadłość na 
Wzgórzu Cynamonowym. Polski akcent znajdziemy 
w pobliskiej Lester Art Gallery założonej przez polskie-
go żeglarza i malarza Michała Leszczyńskiego. Ikonicz-
na jest również posiadłość Goldeneye, wzniesiona jako 
skromny dom w zatoce obok Oracabessy. To właśnie tu 
Ian Fleming napisał większość z 12 powieści i 2 zbiorów 
opowiadań o Jamesie Bondzie, agencie Jej Królewskiej 
Mości. Po śmierci pisarza dom kupił Bob Marley, a obec-
nie działa tu luksusowy resort. 

Ackee i saltfish 
Narodowa potrawa zawdzięcza swoją wyjątkowość 
afrykańskim owocom ackee. Podawana na śniadanie 
z solonym dorszem jest symbolem Jamajki. Ciekawostką 
jest, że naukowa nazwa owocu, Blighia sapida, została 
nadana dzięki kapitanowi HMS Bounty Williamowi Bli-
ghowi. Miłośnicy street foodu koniecznie muszę skosz-
tować marynowanych kurczaków przygotowywanych 
na rożnach zbudowanych ze starych beczek. Warto 
też spróbować sorreli, która stanowi odmianę lokal-
nego szczawiu. Wszystkie potrawy będą intensywnie 
przyprawione ziołami, to właśnie tu na każdą dolegli-
wość znajdziemy odpowiednią roślinę. Wśród trunków 
bardzo popularne jest piwo Red Stripe, pierwszy raz 
uważone przed II wojną światową. Tak jak na innych 
karaibskich wyspach, nie może zabraknąć flagowego 
trunku – rumu! Koniecznie trzeba skosztować go w po-
łączeniu z wodą kokosową. 

Serce Jamajki bije w rytmie reggae
Tu nie ma wyścigu szczurów, tu żyje się na luzie, żyje się 
tu i teraz! Na Jamajce oderwiemy się od codziennego 
pośpiechu i rutyny. W języku patois reggae tłumaczy się 
jako coś wolnego, godnego, dumnego, ale i dzikiego. 
Przed Wielkim Postem możemy trafić na największy ka-
raibski karnawał. W czasie festiwalu wybierany jest król 
i królowa Calypso, a co nietypowe, wybór dokonywany 

jest na podstawie obrzucania się wyśpiewywanymi 
obel gami. 

Wyspa jest pełna skrajności – spokoju i wolności, 
ale też drobnej przestępczości, muzyków reggae w dre-
dach oraz domem dla trzech Miss World. To wszystko 
powinno pobudzić nasz apetyt, żeby poznać i zakoszto-
wać życia w tym niepowtarzalnym, tropikalnym zakątku 
ziemi! 
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Firma ALUMILEX istnieje od 1994 roku. Produkcją jednostek 
pływających o konstrukcji aluminiowej zajmuje się od począt-
ku 2006 roku. Jej specjalnością są katamarany pasażerskie i re-
kreacyjne do indywidualnych zastosowań i aranżacji wnętrza. 

Od początku działalności firma zbudowała wiele jednostek pły-
wających, które do dziś pływają i cieszą się dużą popularnością. 
Na fotografiach przedstawione są przykładowe realizacje.

TW15-48 
o długości 15 m, szerokości 4,8 m, zanurzeniu 0,63 m 
na pokład zabiera 56 pasażerów. 
„Kinga” realizuje rejsy pomiędzy Rewą i Jastarnią.

Tramwaj pasażerski  
model TW12-38 
o długości 12 m, 
szerokości 3,8 m, 
zanurzeniu 0,6 m na pokład 
zabrać może 12 pasażerów. 
„Słońce Krynicy” na co dzień 
pływa po akwenie Zalewu 
Wiślanego.
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Więcej informacji o producencie 
znajduje się na www.alumilex.pl

Mieszkalny Houseboat  
model TW12 

o długości 12 m, 
szerokości 3,8 m, 
zbudowany pod 

indywidualne potrzeby 
klienta.
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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

• Naprawa uszkodzonego laminatu oraz usuwanie 
pęcherzy

• Korozja kadłubów jachtów i ich wyposażenia
• Relacja ze spotkania dystrybutorów VETUS Polska
• Karaiby – Sint Maarten

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

Nagroda 
VETUS Innowacje

 2020

Podczas najbliższych targów Warszawski Salon Jachtowy w Nada-
rzynie zostanie przyznana nagroda VETUS Innowacje dla jachtu, 
który posiada najciekawsze i innowacyjne rozwiązania technicz-

ne. Wydarzenie to przeprowadzi magazyn Jachting Motorowy, jury 
wyłoni zwycięski projekt, którego ogłoszenie nastąpi w trakcie uro-
czystej gali. 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu statuetkę, która symbolizuje 
postęp technologiczny i niezawodność stosowanych rozwiązań. 

Zapraszamy
do odwiedzenia nas 
podczas targów 

STOISKO F2.61
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