
ERGONOMIA JACHTU ŚRÓDLĄDOWEGO

Artykuł ten poświęcam uwadze samotników mazurskich szlaków – 
ekwilibrystom zwrotów, cumowań i innych rozlicznych manewrów, których
jest tu więcej niż na oceanie. Są to przekute w praktyczne usprawnienia 
wnioski z kilkuletniego jednoosobowego prowadzenia mazurskiego 
cruisera.

KABINA

Wieczny problem – Sztorcklapa
Co to jest - zawsze się to gdzieś wala, wszędzie tego pełno i nie ma 

gdzie tego włożyć ? - oczywiście sztorcklapa, ostatnio najczęściej z pleksi, 
krucha, z ostrymi krawędziami. Jest udręką gdy nie stoi w zejściówce czyli 
prawie zawsze gdy pływamy. Różne są na nią pomysły, jednym z dobrych 
jest uchwyt na nią w kabinie sanitarnej za WC. W nowych konstrukcjach 
coraz częściej pojawiają się odpowiednie uchwyty, gdy ich brak polecam 
samodzielne "zdjęcie miary" i wykonanie lub zamówienie u stolarza. 
Sztorcklapa stoi na podłodze więc do umocowania wystarczą dwie listwy 
po bokach z wyfrezowanymi prowadnicami, montaż jest banalnie prosty, 
koszt całości nie przekroczy 100 zł, a satysfakcja gwarantowana.

Hotelowe ształowanie - Woda i herbata
Gdy płyniemy i już wszystko jest poukładane i przez chwilę działa 

(przez przypadek) zgodnie z naszym zamysłem jest czas na szklaneczkę 
rumu. Niestety napełnienie szkła wymaga refleksu, bo chwila spokoju 
skończy się szybciej niż przypuszczamy. Oczywiscie rum tylko na postoju, 
ale znalazłem bardzo praktyczne miejsce na równie praktyczne napoje pite 
podczas marszu – w szafce pod zlewem idealnie mieszczą się i wzajemnie 
blokują 6 l podręczny zapas wody i 1,6 l termos z gorącą herbatą. Jedyna 
modyfikacja to przelotka za 2 zł do której wiążę butlę z wodą. 

Nie straszne sztormy - Stacja pogodowa
Podczas sztormu najlepiej walczyć ale w tawernie i to z golonką i 

piwem (lub innym zestawem według preferencji). By tak się mogło stać 
trzeba być dobrze poinformowanym kiedy nie warto wychodzić na wodę no
i gdzie jest ta tawerna. Wykres ciśnienia rysowany przez stację pogodową 
bardzo jest pomocny w pierwszej kwestii, w drugiej zykle najlepiej 
zagadnąć tubylca. Nie do pogardzenia jest też wiedza o temperaturze 
wewnątrz kabiny gdyż można piękniejszej części załogi w środku nocy 
udowodnić w nowoczesny sposób, że przecież wcale nie jest tak zimno bo 
jest całe +12 C i nie trzeba w tym celu wskazywać na niezamarznietą 
herbatę z kolacji. Stacja pokazuje również temperaturę zewętrzną co rano 
zniechęca lub motywuje do wyjścia z kabiny. 

1. – Czujnik teperatury zewnętrznej. Czujnik umieszczony jest w bakiście 
przy otworze wentylacyjnym, dzięki czemu jest chroniony przed 
promieniowaniem słonecznym, ale ma możliwie swobodny dostęp do 
powietrza zewnętrznego.

Przeglądając oferty satcji pogodowych można dostać zawrotu 
głowy. Ja wybrałem prostą stację za ok 200 zł, która pokazuje obie 
temperatury, czas, rysuje wykres ciśnienia i komunikuje się z czujnikiem 
zewnętrznym drogą radiową. Montaż wspomagany szeroką listwą 
zapewniającą równoległość do drzwi łazienki – na łodzi trudno posługiwać 
się poziomicą.
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Jesteśmy stałocieplni - Izolacja ogrzewania
W odróżnieniu od traszek i padalców jesteśmy stałocieplni i w 

większości jak mniemam rozumni - inaczej mówiąc nie podążamy z 
temperaturą ciała za otoczeniem, a dostosowujemy otoczenie do swojej 
temperatury ciała. Dziwię się zatem producentom jachtów, że nie izolują 
przewodów ogrzewania powietrznego. Zysk energetyczny jest 
niewspółmiernie duży w stosunku do poniesionych kosztów, a wdzięczność
załogantek płci pięknej bezcenna.

2. - Izolacja rurociągu ogrzewania powietrznego wykonana z typowej 
pianki PE lub PU stosowanej do izolacji rurociągów w budownictwie.

Odpowiednią otulinę bardzo łatwo jest kupić w markecie 
budowlanym, natomiast bardzo trudno jest ją założyć – część odcinków 
rozprowadzenia ciepłego powietrza może być trudno dostępna lub nie 
dostępna wcale. Typowa najcieńsza izolacja ma grubość 6 mm, a 
najgrubsza 25 mm. Efekt termiczny zastosowania najcieńszej izolacji 
będzie niezauważalny, najgrubsza sprawi problem przy montażu. Rurociągi
mogą być oczywiście izolowane różnymi grubościami otuliny zależnie od 
możliwości montażowych. Bardzo ważne jest dla efektu cieplnego 
uzyskanie szczelności izolacji na szwie wzdłużnym i na połączeniach 
poprzecznych pomiędzy poszczególnymi otulinami. Najprościej 
zastosować w tym celu "srebrną taśmę". Cena otuliny zawiera się od kilku 
do kilkunastu zł za metr długości w zależności od średnicy i grubości.

DROBNE PORZĄDKI NA POKŁADZIE

Zawsze gotowy – Bosak
Jakie jest pierwsze pytanie gdy wiatr zwieje kostium pięknej 

koleżanki (z relingu) lub gdy nagła bryza na oczach gawiedzi miota nas na 
nabrzeże rezydentów ? - "Gdzie jest bosak !" Mocowanie bosaka do wanty 
przy pomocy szekli i sznurka pozwala uwolnić go jednym ruchem i wyjść z
gracją z opresji. Oczywiście można kupić specjalny koszyczek przykręcany
zaciskiem do wanty powiększając kolekcję kwasówki na jachcie. Miałem 
jednak obawy czy taki zacisk na pracującej stalówce w dłuższym okresie 
czasu wyjdzie jej na zdrowie. Modernizacja praktycznie bezinwestycyjna – 
jakiś sznurek i szekla znajdą się na każdej łodzi.

Pamięć w taśmie klejącej - Znaczniki na linach
1001- wsze zastosowanie taśmy klejącej. Na fale miecza można 

zaznaczyć 1/4, 2/4, 3/4 i 4/4 wysunięcia i już wiadomo jak miecz opuścić 
przy bajdewindzie na słabym wietrze, średnim i silnym, w półwietrze na 
słabym wietrze ....

1002 – gie zastosowanie taśmy klejącej. Na fale grota można 
zaznaczyć pozycję 1-go refu, 2- go i 3-go (jak ktoś ma) refu i już wiadomio
o ile wyluzować fał do założenia 1-go refu, ....

1003 – cie zastosowanie taśmy klejącej.... - ogranicza nas tylko 
fantazja i nie myślę tu o krępowaniu innych członków załogi, ale o 
możliwości prostego oznaczania na linach powtarzalnych pozycji 
wyluzowania lub wybrania.

3. - Znaczniki wykonane są ze zwykłej izolacji elektrycznej.

Jeden pasek to 1/4 miecza, dwa paski to 2/4 i tak dalej. Niestety 
paski przechodząc przez stoper i bloczki ulegają zużyciu, ale ich ponowne 
nałożenie jest bardzo proste. Szkoda, że producent łodzi nie podaje 
zależności pomiędzy na przykład długością wolnego fału, a opuszczoną 
powierzchnią miecza. Nie mając tej informacji podzieliłem fał na równe 
odcinki. W przypadku liny kotwicznej izolacja elektryczna oczywiście nie 
sprawdzi się. Poszczególne dziesiątki metrów oznaczyłem opaską z 
juzingu.

Ilustracja 5: Izolacja
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Oczy szeroko zamknięte - Kolejność w stoperach
To że liny celowo są różnokolorowe jest bezdyskusyjne – komenda 

"żabciu pociągnij czerwoną linkę" jest w sposób oczywisty jednoznaczna. 
Ale czy kolejność też może mieć znaczenie ? Poukładałem liny w stoperach
tak by wymagające wyluzowania przy stawianiu grota znalazły się w trzech
wewnętrznych stoperach po lewej i trzech wewnętrznych po prawej stronie 
nadbudówki. Dowolnej osobie wystarczy polecić "odepnij trzy wewnętrzne
stopery z lewej i prawej strony" zamiast wyluzuj: bioło-niebieską, 
niebieskobiałą, czerwoną w ciapki, białoczerwoną, czerwono-białą i żółtą w
czerwone. Przy próbie fachowego komenderowania zrobisz to sam bo 
polecenia luzować: refhals i refszkentlę 2-go refu, obciagacz bomu, refhals 
i refszkentlę 1-go refu i cunningham nikt z zaproszonych gości nie wykona.
Za to przy takim porządku samodzielnie zrobisz to błyskawicznie, nawet 
nie przyglądając się stoperom.

Migusiem - Kotwica dziobowa
Cumowanie do nabrzeża rufą pomiędzy łodziami z wykorzystaniem

kotwicy z dziobu (brak boi i muringów), przy bocznym wietrze i bez załogi
wymaga szybkości Clarka Kenta. Tu nawet Chuck Norris nie dałby rady. 
Każda sekunda jest na wagę ironii lub zainteresowania obserwujących dam.
Węzeł knagowy na linie kotwicznej przegrywa z kretesem z 
błyskawicznym karabińczykiem, a lina kotwiczna z rdzeniem ołowianym 
jest wdzięczna za brak wykrętasów na knadze.

4. - Kotwica dziobowa
5. - Krętlik
6. - Karabinczyk przymocowany linką do kosza dziobowego umożliwiający
błyskawiczne zwolnienie lub zapięcie kotwicy
7. - Lina kotwiczna z rdzeniem ołowianym, bardzo dobrze wspomagająca 
w pracy kotwicę.

Polecam zakup liny kotwicznej z rdzeniem ołowianym. Rdzeń 
występuje na pierwszych 10 m liny. Dzięki temu trzon kotwicy układa się 
równolegle do dna i kotwica trzyma mocniej. Podobny efekt przy zwykłej 
linie wymaga zastosowania prosiaka. Niestety lina na odcinku z rdzeniem 
nie powinna być mocno gięta, więc odpada knagowanie. Inwestycja nie 
należy też do tanich – 40 m lina średnicy 12 mm kosztuje ok 700 zł.

Migusiem jeszcze raz - Snapszekle
Myślę, że gdyby zrobić ranking najmniej przyjemnej czynności 

podczas pływania po jeziorach byłoby to kładzenie i stawianie masztu. Tyle
czynności do wykonania, taki bałagan z tymi sznurkami. Dzięki montażowi
talii grota na snapszeklach można ją błyskawicznie odpiąć i schować by nie
plątała się pod nogami. Kolejna snapszekla umożliwia szybkie uwolnienie 
bomu od obciągacza – i wstęp do położenia masztu mamy zrobiony. 

Snapszekle to stosunkowo młody i kosztowny element galanterii 
kwasoodpornej, potrafią kosztować nawet i ponad 100 zł, cóż jak widać ma
uzasadnienie powiedzenie "kto ma statki ten ma wydatki". 
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Od przybytku głowa nie boli - Dodatkowe knagi na maszcie
Gdy już się poukłada wszystkie liny na łodzi i w głowie to powoli 

zaczyna kiełkować myśl o dodaniu kolejnej regulacji. No tak gdyby to 
zrobić to było by można szybciej/łatwiej/prościej (niepotrzebne skreślić) 
regulować napięcie/wybrzuszenie/skręt (skreślić jak wyżej) 
górnej/dolnej/skrajej/środkowej (jak wyżej) części przedniego/tylniego (...) 
żagla. Byłoby super tylko nie ma jak poprowadzić tej liny i nie ma gdzie jej
zaczepić. Tak, stoperów, kip, bloków i knag na jachcie nigdy nie ma w 
wystarczającej ilości. W prosty sposób dodałem trzy knagi na maszcie i 
przeciwnie do prastarej zasady ekonomi, że zły pieniądz wypiera dobry, 
wyrzuciłem z kokpitu na maszt właśnie te najmniej używane liny. Dzięki 
czemu jest okazja by czasami w wielkim pędzie i przechyle, budząc 
zachwyt, odważnie wyjść do masztu.

Zagadnienie technicznie jest banalnie proste dla przeciętnego 
mężczyzny (tylko skąd takiego wziąść bo jeśli się rozpytać to większość 
mężczyzn jest nieprzeciętna). Wystarczy wiertarka i ręczna nitowniaca do 
nitów aluminiowych. Ceny również są przystępne, komplet 3 knag kupilem
za ok 100 zł.

3 stopnie swobody - Lazy Jack
Lepsze jest wrogiem dobrego. Dobre są pozycje pracy zaznaczone 

na linach tape'm, lepsze wstępnie przygotowane wiązania. Lazy Jack 
praktycznie ma trzy pozycje pracy: Najniższa to klar portowy gdy bom jest 
opuszczony na burtę w celu odprowadzania wody deszczowej. Pośrednia – 
klar marszowy, gdy żagle są zrzucone i zapięte w pokrowcu podczas 
marszu na silniku i najniższa pozycja to klar morski gdy grot jest 
postawiony, a Lazy Jack wyluzowany tak by jego linki nie psuły geometrii 
żagla (co do klarów – nazewnictwo własne). Trzy odpowiadające im pętelki
na fale Lazy Jacka umożliwiają błyskawiczne ustawienie właściwej 
wysokości.

Przy okazji – pływając po Mazurach bardzo często widać zbyt 
mocno napięte linki Lazy Jacka wrzynające się w pracujący żagiel - psuje 
to sprawność grota nad którą z wytężeniem umysu pracowali konstruktor 
łodzi z żaglomistrzem i budzi zastrzeżenia natury estetycznej. 
Predefiniowane ustawienia w postaci znacznika na fale lub pętelki 
eliminują ten problem – przy takiej pomocy każdy może żeglować jak 
zawodowiec !

Sprawy zasadnicze - Refowanie z kokpitu
Oczywiście można w bajdewindzie gnając na samym foku chodzić 

od steru do bawolich rogów tylko po to by stwierdzić, że fał wyluzowany 
jest o 1 cm za mało, a teraz 3 cm za dużo, a teraz ... , i znowu nie da się 
założyć ucha na rogi, a brzeg się zbliża. Można, refowałem się tak ze dwa 
razy i jestem spełnionym żeglarzem. Obecnie zdecydowanie wolę zakładać 
refy nie wychodząc z kokpitu.

8. - Ucha są dospawane do bawolich rogów, służą do prowadzenia 
refhalsów i jednocześnie zatrzymują refhals w pozycji maksymalnego 
wybrania. Dalej refhals jest prowadzony przez bloczek przy pięcie masztu i
organizer do stopera na nadbudówce. Rozwiązanie to nie eliminuje 
możliwości obsługi w sposób oryginalny czyli przez ręczne założenie 
pierścienia na róg (pozostawiam tym, którzy lubią mocne doznania).
9. - Refhals
10. - Refszkentla
11. - Cuningham. Nie ma związku z refowaniem, ale zaznaczyłem go bo 
jest chyba najważniejszą z pomijanych regulacji na jachtach turystycznych 
(głównie czarterowych)

Ze względu na spawanie stali kwasoodpornej musimy się zdać na 
specjalizowany warsztat, ale to jedyna praca wymagająca fachowca, ceny 
regulowane. Pozostaje zakup liny, dwóch bloczków i trochę przyjemnej 
zabawy przy montażu.

Ilustracja 13: Knagi

Ilustracja 14: Lazy Jack

Ilustracja 15: Refowanie, hals



Małe też jest wielkie – Hals i szkentla
Na cóż zda się droga tkanina i piękny krój, obciągacz, cunningham 

i gięcie masztu oraz fał z Dynemy gdy brak jest mocowania na hals i 
szkentlę ? Dziwnym trafem nie znalazłem w firmowym bomie możliwości 
zamocowania tych dwóch skromnych linek. Ze względu na zmorę 
mazurskiego wędrowania czyli częste odpinanie bomu (z żaglem) od 
masztu, hals powinien być trwale związany z piętą bomu – wystarczające 
byłoby w tym celu małe uszko/otworek przelotowy/cokolwiek – ja 
wybrałem uszko. Również na noku bomu nie znalazłem czegokolwiek, a 
wystarczyłaby np. knaga szczękowa.

Przy okazji drobiazgów dobrze mieć przetyk łączący bom z 
masztem wyposażony w ucho, dzięki temu przy łączeniu nie trzeba szukać 
po kieszeniach, a i przetyk z kieszeni nie wypadnie bo wisi podczepiony do
okucia zawsze dostępny. Dygresja o wadze drobiazgów. Podobno jeden z 
lądowników NASA rozbił się na księżycu bo w jednym miejscu wśród 
tysięcy linijek kodu sterującego znalazła się kropka zamiast przecinka – nie
wiem czy to prawda, ale drobiazgi i tak są istotne.

12. - Ucho na hals dospawane do okucia. Dzięki niemu hals jest związany z
bomem i niewrażliwy na wszelkie operacje na styku bomu z masztem.
13. - Hals
14. - Przetyk spinający bom z masztem wyposażony w uszko 
umożliwiające przywiązania go do okucia.
15. Dodatkowa linka wykorzystująca ucho na hals. Po odpięciu bomu 
zapewnia dystans bom-maszt zabezpieczający przed wysunięciem pełzaczy 
z likszpary – bom można położyć obok masztu bez konieczności 
odczepiania grota od masztu, co bardzo skraca całą operację związaną z 
kładzeniem i stawianiem masztu.
16. - Szkentla
17. - Bloczek redukujący siłę potrzebną do regulacji szkentlą napięcia liku 
dolnego grota
18. - Knaga zaciskowa

Jak poprzednio jedynie ucho na hals wymaga pomocy warsztatu 
szkutniczego, reszta prac to czysta przyjemność we własnym zakresie. 
Montaż knagi na noku bomu wymagał użycia wiertarki i gwintowników ze 
względu na trudność z zamocowaniem śrub przy pomocy nakrętek.

Most to nie przeszkoda - Talia bramki masztu 
Będąc młodym można skakać po deku ze zwinnością górskiej 

kozicy i w sekundę wykonać milion czynności by położyc maszt. Jednak 
przychodzą lata gdy trzeba wspomagać się rozumem (gdy i te lata przeminą
lepiej niż pływać snuć wspomnienia w tawernie). Możnaby na przykład 
(zakładając że szot bramki masztu jest zbuchtowany na dziobie i wszystkie 
stopery nadbudówki są zajęte) rozciągnąć szot błyskawicznie po 
półpokładzie – jak stażacy linię gaśniczą - nie przejmując się zbytnio jego 
skręceniem (był przecież buchtowany na łokciu) bo nie trzeba go 
przesadzać na siłę przez żadne kipy i przelotki, a zatrzasnąć po drodze 
nanizane na nim na stałe bloki prowadzące i obłożyć na samoknagującym 
kabestanie szotowym. Trwałoby to mniej więcej tyle co przeczytanie 
poprzedniego zadania. Możnaby na krótkie przejście pod mostem opuścić 
maszt nie do końca. Możnaby nie odpinać bomu lecz uwolniony równie 
szybko przez snapszekle od talii i obciągacza położyć nokiem na pasach 
balastowych. Możnaby za mostem powrócić jeszcze szybciej tylko kręcąc 
korbą. Przy okazji sztywny sztag podziękuje dłuższą pracą za utrzymanie w
ciągłym napięciu.

Pomysł wydaje się przedni, koszt realizacji żaden, bo bloczki 
znajdą się w przepastnym worku z dingsami, który jest na każdym jachcie.

Ilustracja 16: Szkentla

Ilustracja 17: Talia bramki, blok 1.

Ilustracja 18: Talia bramki, blok 3



MODERNIZACJE

Manewry portowe - Sterowanie silnikiem
Punkt ten śmiało mogą pominąć osoby, którym nigdy nie zdarzyło 

się pomylić strony lewej z prawą, czyli teoretycznie większość mężczyzn, a
skierowany jest do osób które czynią to nagminnie czyli praktycznie do 
(większości) kobiet. Standardowo silnik przyczepny wyposażony jest w 
rumpel, można nim wychylać niezależnie od steru w lewo i prawo, 
rumplem można też zmieniać obroty silnika obracając go zgodnie lub 
przeciwnie do wskazówek zegara, przy czym należy pamiętać że jeśli 
cofamy to ster działa odwrotnie, jeśli stoimy tyłem to lewo zamienia się z 
prawo, a jeśli obrócimy się i zamienimy ręce na rumplu to odruchowo 
dodamy obrotów zamiast zdejmować. Wyposażeni w tą logiczną wiedzę 
wpływamy do portu przy (jak zwykle) przeszkadzającym wietrze, płytkiej 
wodzie, kręcąc się jak bąk przy sterze, słysząc jednym uchem 
przeszkadzające podpowiedzi załogi. Nabrzeże rośnie w oczach i jeszcze te 
łódki wokół pojawiające się niewiadomo skąd – kilka sekund na wiele 
decyzji – będziesz motany jak Wiktor Suworow w "Akwarium" przed 
komisją weryfikacyjną.

W stresie nasze decyzje mogą być statystycznie rzecz ujmując 
"losowe". W matematyce rzucając monetą jest 50% przegranych, w życiu w
tej samej sytuacji dziwnym trafem 80%, więc nie kuśmy losu. W takiej 
sytuacji sterowanie musi być tak proste jak prosta u Euklidesa: silnik 
sprzężony ze sterem, obroty sterowane manetką – do dziobu naprzód, do 
rufy wstecz - prościej przy silniki zaburtowym być nie może.

19. - Zaburtowy silnik uciągowy z rozruchem elektrycznym, sterowany 
manetką.
20. - Popychacz spinający silnik z rumplem steru
21. - Przegub o 2. stopniach swobody
22. - Pętla kompensacyjna sterociągów
23. - Przegub popychacza
24. - Gniazdo na rumplu
25. - Podkładka z filcu pomagająca wytłumić dźwięki generowane przez 
drgania popychacza
26. - Tulejka elastyczna z termokurczliwej izolacji elektrycznej również 
pomagająca wytłumić nieprzyjemne dźwięki. Mimo smarowania silikonem 
ulega przetarciom i należy ją wymieniać.

Oczywiście sam silnik w takim wykonaniu jest droższy, do tego 
popychacz z obustronnymi przegubami zamówiony w stoczni kosztował 
400 zł. Jednak uzyskany tym kosztem komfort psychiczny przy manewrach
portowych jest bezcenny.

Powrót do normalności - Modernizacja rolera
Dobrze jest rzeczy upraszczać, ale przesada nie jest wskazana. W 

najprostszym rolerze ze sztywnym sztagiem połączono funkcję fału i liny 
rolera przez co osiągnieto zamierzony efekt, który można wyrazić 
sloganem jednego z banków "jak coś jest do wszystkiego to jest do 
niczego". Ten o tym wie kto próbował zrolować genuę w porywistym 
wietrze ciągnąc za (uniwersalną) linkę grubości 4 mm. Ćwiczenie drugie: w
takim systemie spróbójcie na chwilę opuścić fok na sztagu na przykład w 
celu zmycia ptasich odchodów, albo zmniejszyć naprężenie w liku 
przednim foka na czas postoju. Zamiast narzekać lepiej zmodyfikować, 
przy okazji dobrze jest zmienić miejsce i sposób knagowania liny rolera tak
by móc ją obsługiwać z pozycji sternika, tak na wszelki wypadek.

Ilustracja 19: Sterowanie silnikiem

Ilustracja 20: Sterowanie, przegub

Ilustracja 21: Roler, krętlik

Ilustracja 22: Roler, lina



27. - Krętlik, dokupiony i nasunięty na sztywny sztag
28. - Fał foka jako odrębna lina, przeprowadzony przez maszt i
zakończony na knadze na maszcie
29. - Wolne miejsce po uniwersalnej linie 4 mm
30. - Lina rolera, udało się nawinąć średnicę 8 mm !
31. - Oryginalna knaga liny rolera, prawie na śródokręciu
32. - Nowy stoper, przy półkoszu rufowym, szybszy od knagi i pod ręką

Wszystkie prace można wykonać samodzielnie. Stoper i krętlik 
kosztują po ok 200 zł. Przykręcając stoper trzeba pamiętać o uszczelnieniu 
przejścia przez pokład na przykład wodoodpornym silikonem. Przed 
zakupem krętlika należy sprawdzić relacje średnicy zewnętrznej sztagu i 
średnicy wewnętrznej krętlika, by nie było przykrej niespodzianki. 
Nawinięcie grubszej liny na rolej wymaga rozwiercenia otworu w 
okładkach bębna i nie jest to zadanie banalne ze względu na grubość i 
materiał blachy. W internecie są porady na temat oznaczenia wierteł i 
sposobu wiercenia w stali kwasoodpornej. Większym wyzwaniem jest 
nasuniecie krętlika na sztag i przeprowadzenie nowej liny wewnątrz masztu
z wyjściem przez właściwą łezkę - wymaga sprytu pomysłowego 
Dobromira, ale po fakcie jest źródłem nie lada satysfakcji. 

Jak automatyczna skrzynia biegów - ? 
Przydatność tego urządzenia doceni kto choć raz samotnie halsował

po Bełdanach naprzeciw tabunowi opuszczającemu Guziankę. Nie, nie jest 
to klakson, a fok samozwrotny. Wynalazek równy automatowi w 
samochodzie – nie do przecenienia. Miejsc na szlaku gdzie dzięki temu w 
bajdewindzie można się wykazać zręcznością szczypiornisty jest znacznie 
więcej: Przeczka – gdy już wszyscy są na wodzie, Bramka Seksteńska - 
szczególnie przy niskim stanie wody, przejście Kirsajty – Mamry dla tych 
co kozakują idąc na żaglach, z Bodmy na Święcajty, .....

33. - Prosta szyna poprzeczna z łożyskowanym wózkiem, zwracam uwagę 
na solidny montaż do pokładu ze względu na znaczną siłę wyrywającą od 
pracującego foka
34. - Szot poprowadzony przez blok zwrotny w maszcie nad salingiem 
przez maszt, kolejny blok przy pięcie, organizer do stopera na nadbudówce
35. - Talia redukująca siłę na szocie
36. - Okucie pełniące rolę analogiczną do wózka kipy szota genuy

Automat wymaga dopłaty, może nie takiej jak w przypadku 
samochodu, ale ceny są znaczne:
- fok ok. 900 zł
- blok zwrotny wraz z zabudową w maszcie ok. 200 zł
- szyna z osprzętem i jej montaż do pokładu ok. 2500 zł

Montaż szyny i bloku w maszcie sugeruję zlecić szkutnikowi. Nam 
pozostaje postawienie kropki nad i czyli przewleczenie szota i wciągniecie 
żagla. Jest to najdroższa z tu opisanych ale i najprzydatniejsza adaptacja 
łodzi do żeglowania po zatłoczonych rynnowych jeziorach. Zwrot przez 
sztag wykonuje jedna osoba jedną ręką !

Za luksus trzeba płacić - Bimini, topenanta, .......
Luksusem na jachcie w skwarne lato jest cień po stronie 

nasłonecznej. Gdy wybranka żąda cienia jest to lekki wyrok (wszak 
mogłaby żądać krokodyla). Rad nie wola zamówiłem bimini –  rzecz 
praktyczna w upale ale tylko podczas postoju lub jazdy na silniku, gdyż 
rozłożone ogranicza możliwość obserwacji pracy pędnika. Niestety 
praktyczne czyli długie (w stronę dziobu) bimini wchodziło w kolizję z 
topenantą – wynik był oczywisty. Brak topenanty spowodował konieczność
zamocowania sprężystej podpory bomu, która w efekcie łącznie z żaglem 
wygrywała zawsze ze starym obciągaczem bomu, wiec i on poległ 
zastąpiony mocniejszą konstrukcją.

Ilustracja 23: Roler, stara knaga

Ilustracja 24: Roler, nowy stoper

Ilustracja 25: Talia foka



Do kolekcji należy dodać podwyższenie podpory masztu ponad 
bimini i przeróbka wodzika oraz talii achtersztagu. I kto mi powie, że 
kobiety nie są kosztowne.

37. - Dodatkowa, wyższa podpora masztu, sięgająca ponad bimini
38. - Zmieniony wodzik achtersztagu, zamocowany na półkoszach, 
poprowadzony przez ucha w konstrukcji bimini.
39. - Nowy obciągacz o większym przełożeniu
40. - Elastyczna podpora bomu eliminująca topenantę.

Koszt bimini i dodatkowej podpory masztu (oryginalna znalazła się
poniżej bimini) wyniósł 3000 zł. Firm oferujących tego typu prace jest 
wystarczająca ilość, ale w sezonie mają dużo pracy, lepiej więc dokonać 
zamówienia i pomiarów jesienią by z początkiem sezonu być pierwszym w 
kolejce do montażu.

Podpora bomu również nie jest tania. Cena zawiera się od 1000 do 
1500 zł w zależności od wielkości łodzi, ale to już koniec złych wieści. 
Montaż podpory, przeróbka talii obciągacza i wodzika achtersztagu to 
proste czynności do wykonania we własnym zakresie przy pomocy 
narzędzi dostępnych w dobrym bosmanacie. Ewentualnie skrócenie i 
zakucie stalówki achtersztagu może wymagać specjalistycznej pomocy 
tegoż bosmana.

Ważne w szuwarowym pływaniu jest to, że dla odłączenia bomu od
podpory wystarczy go lekko unieść. W tym miejscu jest jeszcze drugie dno 
tej opowieści. Tak na prawdę bimini było tylko pretekstem do usunięcia 
topenanty. Nowy zestaw podpora - obciągacz zmniejsza ilość czynności 
przy stawianiu i refowaniu grota – poluzowanie obciągacza powoduje 
automatycznie uniesienie noku bomu czyli odciążenie liku wolnego 
niezbędne do postawienia, zrzucenia czy refowania grota.

Wisienka na torcie – Drifter
Każdy chciałby mieć Porsche, każdy chciałby płynąć gdy inni 

dryfują jak korek na fali. Nic prostszego (w obsłudze) wystarczy mieć 
Drifter na rolerze, stawiany na wytyku ! Po kilku latach turystycznej 
mordęgi z Genakerem wydawałoby się, że luksusowo stawianym z rękawa, 
powiedziałem "dość", czas na coś lepszego. Na samo wspomnienie tej 
zmiany wyglądam jak Willem Dafoe w nowelce "The Smile Man" i gorąco 
polecam tym którzy mają ładne rufy do podziwiania (przez innych).

41. - Płaski roler napędzany liną bez końca czyli pętlą
42. - Wytyk. Oddalenie Driftera od Foka umożliwia dostawienie foka przy 
niektórych kursach – zysk w ciągu żaden, ale efekt wizualny rozwiera 
szczęki.
43. - Przelotka
44. - Bloczek otwierany
45. - Naciąg pętli

Oczywiście można kupić markowy roler z liną w postaci pętli, 
blokiem zwrotnym wyposażonym w stoper i otwieralnymi podwójnymi 
kipami do montażu na reling. Jednak ceny nie są zachęcające - ten dodatek 
do obsługi żagla przewyższa dwukrotnie cenę samego żagla. A propos 
drifter o powierzchni 31 m2 kosztował ok 2000 zł. Dedykowany do takiego
żagla roler z krętlikiem produkcji krajowej to wydatek ok 600 zł. Roler 
napędzany jest liną średnicy 6 mm, więc dwie grubości z powodzeniem 
mieszczą się w typową przelotkę montowaną na słupkach relingowych. 
Zakończeniem od strony rufy jest bloczek otwierany. Trzeba być 
przygotowanym, że bloczki tego typu są trudno dostępne, nawet w sklepach
internetowych osiągalne są na specjalne zamówienie a ich ceny zawierają 
sie w zakresie 200-400 zł. Najtańszym wydatkiem jest zakup amortyzatora 
zapewniającego naciąg pętli napędzającej roler. Wystarczy guma z 
haczykami ze sklepu motoryzacyjnego przeznaczona do mocowania 
bagażu. W granicach 1 zł za sztukę.

Ilustracja 27: Bimini

Ilustracja 28: Obciągacz, podpora
bomu

Ilustracja 30: Naciąg pętli

Ilustracja 26: Szyna foka

Ilustracja 29: Drifter na wytyku



Po przeczytaniu powyższego opisu można odnieść wrażenie, że 
modyfikowanie łodzi we własnym zakresie to czynność łatwa prosta i 
przyjemna. Przyjemna niewątpliwie tak, co do pozostałych walorów 
sugeruję przed realizacją własnych pomysłów podpatrzeć jak to robią inni, 
w internecie, w pismach, na targach i na wodzie.

W moim wypadku pamiątką jednej z "wpadek" jest właśnie wytyk. 
Nie jest on niezbędny do postawienia driftera. Drifter jest żaglem 
podobnym do genakera, ale bardziej płaskim i przy wybranym przednim 
liku umożliwia żeglowanie ostrzej niż genaker. Gdy ma wybrany przedni 
lik.... Mimo "dochowania należytej staranności" tak się stało, że dostałem 
żagiel z likiem przednim za długim o kilka centymetrów. Na całe szczęście 
urodził się Pitagoras i dzięki jego twierdzeniu udało sie określić punkt 
mocowania rogu halsowego – tak spowstał pierwszy wytyk. Drugi jest już z
mocmniejszego profilu i jak na razie nie ugiął się pod naporem żagla.

Na zakończenie chciałbym opisać sposób połącznia linki w pętlę. 
Zasłyszany od żaglomistrza i zmodyfikowany (jakżeby inaczej) 
samodzielnie:
a. - oba końce rozgrzewamy równocześnie po przeciwnych stronach grota 
lutownicy elektrycznej
b. - końcówki zsuwamy z grota i dociskamy czołowo
c. - w celu usunięcia powstałego na styku zgrubienia miejsce połączenia 
owijamy folią do pieczenia i podgrzewamy opalarką gazową
d. - rozgrzane połączenie w folii na płaskim podłożu rolujemy płazem 
szabli dziadka
e. zdejmujemy folię.

Pomyślnych wiatrów !

Autor Jacek Szumski. Przedstawiona na zdjęciach łódź to Maxus 28 
"Solaris". Najpoważniejsze z wprowadzonych modyfikacji zostały 
skonsultowane z projektantem łodzi lub wykonane we współpracy ze 
stocznią.
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Ilustracja 31: Rozgrzewanie 
końcówek

Ilustracja 32: Dociskanie

Ilustracja 33: Powtórne podgrzanie

Ilustracja 34: Rolowanie

Ilustracja 35: Po zdjęciu folii


