
Lekcja I dla modelarzy zaawansowanych 

Jak zbudować drewniane gretingi 
 

W ramach tej lekcji chciałbym zaproponować jak można zrobić łatwo i dokładnie greting 

drewniany występujący często w modelach żaglowców, statków i okrętów. 

Na żaglowcach pokłady nie były szczelnie przykryte deskami. W większości górny pokład 

miał luki prowadzące do niższych pokładów. Były tam trzymane łodzie, zapasowe drzewca i inny 

sprzęt potrzebny szybko na pokładzie, ale którego na pokładzie trzymać nie można było (np. 

łodzie podczas bitwy natychmiast by na górnym pokładzie zniszczono). Luki (otwory w pokładzie) 

przykrywano kratkami zwanymi gretingami, aby marynarze nie wpadali pod pokład oraz aby 

zapewnić więcej przestrzeni. Gretingi były lekkie i można je było szybko zdjąć, aczkolwiek nie 

chroniły przed wodą spływającą w głąb statku - często marynarze śpiący na pierwszym pokładzie 

armatnim byli oblewani. 

 

Rysunek 1 Typowy greting drewniany na żaglowcu.  
(Źródło - http://santisimatrinidad.jun.pl) 

 

Jedną z kar w flotach wojennych opartych na żaglowcach była kara chłosty na marynarzu 

przywiązanym do stojącego pionowo na pokładzie gretingu.  

http://santisimatrinidad.jun.pl/


Istnieje również spolszczone słowo grating czyli krata pomostowa - podłogowy element 

wypełniający ażurowe pomosty, podesty itp.  

Współcześnie w gretingi wyposaża się jednostki, takie jak Dezeta, czy Omega. Drewniane 

kratownice zapewnić mają suche poruszanie się po kokpicie oraz swobodne spływanie wody do 

zęzy. Na dużych jednostkach takie rozwiązanie bywa spotykane również wewnątrz pomieszczeń 

np. w kambuzie, kingstonie, maszynowni. 

W celu zbudowania gretingu wybieramy odpowiednie listewki zgodnie ze skalą, w której 

wykonujemy cały model. Następnie na papierze lub cienkim kartonie rysujemy dwie linie 

przecinające się pod katem prostym (rysunek 2 – niebieskie linie). Będzie to punkt odniesienia do 

budowy całej konstrukcji. 

Następnie wzdłuż pionowej linii przyklejamy listewką (wystarczy ją posmarować klejem 

punktowo na dwóch końcach) o długości trochę dłuższej niż wewnętrzna wielkość gretingu 

(szerokość gretingu pomniejszona o dwie grubość zewnętrznych listewek). Musimy poczekać aż 

klej trochę podeschnie. Po około 3 do 5 min. przykładamy (nie kleimy) równolegle do 

zamocowanej listewki drugą listewkę (będzie ona dystansem) i trzecią, która przyklejamy na 

końcach. Po przyłożeniu trzeciej listewki od razu przytrzymujemy ja, żeby się nie przemieściła i 

ostrożnie wyjmujemy drugą listewkę (nie przyklejoną). Spełniła ona swoją rolę w celu 

umieszczenia kolejnej listewki równolegle do pierwszej i w równych odległościach równych 

grubości listewki. Na rysunku 2 są to listewki w kolorze brązowym C ustawione pionowo. 

 

 

Rysunek 2 Sposób przyklejenia listewek do kartki papieru. 

 



Z kolejnymi listewkami postępujemy podobnie. Po przyklejeniu odpowiedniej ilości listewek 

pionowych musimy przygotować kolejne listewki poziome. Długość ich powinna być trochę 

dłuższa niż wewnętrzna szerokość gretingu. Pierwszą listewkę (jasno brązową na rysunku 2) 

przyklejamy nanosząc po kropli kleju na każdą listewkę, z która górna listewka będzie miała 

kontakt. Listewkę tą umieszczamy na styk do namalowanej linii niebieskiej od dołu i lekko 

dociskamy. Po minięciu 3 minut możemy przyklejać kolejną pamiętając, żeby między listewkami 

włożyć na moment dystans o grubości ok. 1mm (patrz rysunek 2 widok A). Tak postępujemy z 

kolejnymi listewkami. Następnie czekamy kilka godzin jak całość wyschnie. Po wyschnięciu 

usuwamy papier, do którego przyklejone były listewki. Na dwóch końcach przykładamy listewki 

oznaczone na rysunku 2 literą A. Wzdłuż tych listewek odcinamy wystające nadmiary. A następnie 

za pomocą cienkiej piłki (rysunek 3) przecinamy przygotowany przez nas półprodukt. 

 

Rysunek 3 Sposób przycinania naszego półproduktu do robienia gretingu. 

 

Oczywiście przecinamy wzdłuż cienkich szpar. Na rysunku 4 widać efekt wykonanych cięć w 

postaci podstawowych prefabrykatów, które posłużą nam do wykonania całego gretingu. 

 

 

Rysunek 4 Pojedynczy prefabrykat do budowy gretingu. 



Następnie powinniśmy jedną czołową stronę każdego uciętego elementu delikatnie 

przeszlifować na papierze ściernym. Będzie to stanowić równą bazę do kolejnego etapu budowy. 

W kolejnym kroku przyklejamy do siebie zrobione wcześniej prefabrykaty. Najlepiej jest to zrobić 

na równej powierzchni na położonej uprzednio kartce papieru. Stroną przeszlifowaną kładziemy 

w stronę kartki. Kleimy starannie nanosząc klej w niewielkich ilościach (mała kropla) na każdy 

wystający klocek – rysunek 5. Po wyschnięciu odrywamy od kartki i ostrożnie przeszlifowujemy 

papierem ściernym lewy i prawy bok, żeby wyrównać element pod kolejna operację. 

 

Rysunek 5 Dwa sklejone ze sobą prefabrykaty. 

 

Kładziemy znowu wyszlifowaną strona na kawałek papieru i przyklejamy dwie boczne listewki 

prawą i lewą (rysunek 5). Proszę pamiętać, żeby przyklejane listewki były trochę dłuższe (ok. 1 

do 2mm). Pozwoli to po wyschnięciu ładnie przeszlifować czołowe powierzchnie i estetycznie 

wyrównać.  

 

 

Rysunek 6 Gotowy greting drewniany. 

Na koniec odrywamy papier i starannie szlifujemy wszystkie boki i powierzchnie czołowe. Na 

koniec proszę pamiętać o tzw. ogradowaniu czyli lekkim stępieniu ostrych kantów. Operacje tą 



wykonujemy za pomocą niezbyt grubego papieru ściernego przecierając dwa razy ostre 

krawędzie. 
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