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Paradny Hamburg
Szybsze, większe i bezpieczniejsze... 

Współczesne statki handlowe odgrywają klu
czową rolę w globalnym łańcuchu dostaw. Po
nad 90 proc. towarów światowej wymiany han
dlowej przewożonych jest statkami towarowy
mi. A popyt na nowy tonaż wciąż rośnie...

To właśnie dlatego w lata parzyste w Ham
burgu w czasie 4 wrześniowych dni spotykają 
się wszyscy, którzy chcą liczyć się w morskim 
biznesie. Tegoroczna, 23. już edycja targów 
Shipbuilding Machinery and Marine Technolo
gy, przypada na 23 - 26 września. Targi orga
nizowane co dwa lata w centrum Hamburg Mes
se to prawdziwa mekka światowego przemy
słu okrętowego. Wystawiają się na nich stocz
nie - producenci statków towarowych, pasa
żerskich, okrętów wojennych, luksusowych 
jachtów i innych jednostek pływających, wy
twórcy silników, systemów hydrauliki, automa
tyki okrętowej i łączności, urządzeń radiona
wigacyjnych, mebli i wszelkiego wyposażenia 
na statki. Jest o co grać. Ocenia się, że świato
wy rynek samego tylko wyposażenia okręto
wego wart jest od 60 do 65 miliardów euro. 
Targi to także świetna okazja do poznania in
nowacyjnych rozwiązań i najnowszych tech
nologii w budownictwie okrętowym - nie tyl
ko zresztą na halach wystawienniczych, ale 
także podczas odbywających się licznych pa
neli i konferencji.

SMM działa jak magnes. Po części to oczy
wiście zasługa miejsca - magia morskiej trady
cji dawnego hanzeatyckiego miasta przyciąga 
równie silnie jak jego współczesny rozmach - 
merkantylny, kulturalny i architektoniczny, do
dajmy - wspomagany świetną promocją.

W roku 2006 magnes ten przyciągnął 1669 
firm - wystawców z ponad 50 krajów, oraz 
46 946 zwiedzających z branży, z ponad 100 
krajów. Ponad 18 proc. z nich stanowili przed
stawiciele firm armatorskich i żeglugowych. 
Przed dwoma laty mimo, że tereny wystawien
nicze obejmowały 12 hal (w tym 7 na dwóch 
poziomach) nie wystarczyło miejsca dla wszyst
kich chętnych firm. Dlatego w 2008 roku do 
ich dyspozycji będzie dodatkowo 6 nowych hal, 
w sumie 87 tys. m kw.!

Liczbę tegorocznych wystawców, którzy 
przyjadą z 55 krajów szacuje się na ok. 1800. 
Swój udział zapowiedziały także polskie firmy, 
których naliczyliśmy 43. I my także tam bę
dziemy - z „Naszym MORZEM” i nie tylko... 
W następnym wydaniu miesięcznika przedsta
wimy obszerną relację z tegorocznych targów.

Z tych przed dwoma laty, oprócz imponu
jącego rozmachu samej wystawy najbardziej 
utkwiły mi w pamięci doki stoczni Blohm & 
Voss i port w Hamburgu. Zobaczyłem je z bli
ska z pokładu stateczku, podczas godzinnej 
wycieczki po Elbie. Słuchałem słów skippera
- przewodnika, który z dumą opowiadał
0 stoczni i o drugim pod względem wielkości 
porcie w Europie. Podpłynęliśmy tak blisko, 
że mogłem nieomal dotknąć burty potężnego 
kontenerowca i to w trakcie jego rozładunku. 
A chwilę potem nasz stateczek dołączył do kilku 
innych pływających wokół zapakowanego 
kontenerami olbrzyma, manewrującego w por
cie w asyście holowników. Dziesiątki turystów 
z wypiekami na twarzach obserwowały ruchy 
tego kolosa... Pomyślałem wtedy, że cóś takie
go możliwe jest chyba tylko w Hamburgu. To 
miasto, które po prostu trzyma się morza 
(mimo, że dzieli je od niego 120 km). Takie 
właśnie wrażenie wynoszą z niego setki tysię
cy turystów rocznie...

Przekonaliśmy się o tym także podczas nie
dawnej parady wycieczkowców w Hamburgu
- pierwszej takiej imprezy na świecie, która oka
zała się kolejnym wizerunkowym, edukacyjnym
1 z pewnością także komercyjnym sukcesem. 
Zapraszam do lektury tekstu z okładki...

Grzegorz.Landowski@naszemorze.(om.pl
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Fot. Piotr B. Stareńczak
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WYDARZENIA polskie stocznie

Stocznia Szczecińska Nowa dla Mostostalu Chojnice, Stocznia Gdynia dla ISD Polska. 
To najbardziej prawdopodobny scenariusz prywatyzacji naszych stoczni.

2 kilkunastu chętnych do wzięcia 
udziału w prywatyzacyjnym wyścigu, 
na placu boju zostały dwie firmy - Mo
stostal i LSD. Inne, w wyznaczonym 
przez Ministerstwo Skarbu Państwa ter
minie, nie złożyły wiążących ofert. Ko
misja Europejska sugeruje, by nasze 
stocznie przejął inwestor branżowy, 
a obie starające się o przejęcie stoczni 
firmy z produkcją statków miały do nie
dawna mało wspólnego.

Mostostal Chojnice do tej pory produ
kował konstrukcje stalowe. Dlatego stocz
niowy interes zamierza przeprowadzić 
razem ze specjalistą w tej branży - nor
weską firmą Idstein. 2 kolei ISD Polska 
(część ukraińskiego koncernu Donbas) 
przemysłem stoczniowym zajmuje się 
dopiero od zeszłego roku, kiedy to prze
jęła Stocznię Gdańsk. Po przejęciu Gdy
ni, chce połączyć oba zakłady. A to nie 
podoba się części związkowców.

________ Szczecin z Norwegami

Ulstein Yerft to norweska gai pa prze- 
mysłowo-stoczniowa, produkująca spe
cjalistyczne statki, m.in. obsługujące plat
formy wiertnicze. Właściciele Mostostalu 
oczekują od Norwegów wyłożenia pie
niędzy na szczecińską stocznię i zapew
nienia know' how.

- Mają bardzo dobrą organizację pro
dukcji - mówił pod koniec sierpnia, na 
konferencji u wojewody' zachodniopo
morskiego 2bigniew Urbaniec, przewod
niczący Rady Nadzorczej Mostostalu, za
pewniając, że firma po przejęciu Stoczni 
Szczecińskiej Nowej nie zamierza ani za
przestać produkcji statków, ani zwalniać 
pracowników.

- Budow'a statków* na pierwszym miej
scu - przekonywał. - Na drugim produkcja 
konstmkcji wielkogabarytowych i prze
strzennych, następnie stworzenie jądra

spółki, wydziałów' pracujących na potrze
by pochylni i produkcji konstmkcji stalo
wych i wreszcie rozwój biura projektowe
go, które projektowałoby statki także na 
zamówienie fum zewnętrznych.

Fiima chciałaby wyprowadzić szczeciń
ski zakład na prostą w ciągu 3 lat. 2amie- 
rza dokończyć już zawarte kontrakty. Obaj 
udziałowcy chcą włożyć w przejmowany 
zakład 180 min euro. Od Skarbu Państwa 
oczekują 232 min zł pomocy publicznej 
na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. 
Prowadzone są także rozmowy z armato
rami w sprawie nierentowny eh kontraktów-. 
Jak zapewniają przedstawiciele Mostosta
lu, z dwoma z trzech udało się zawrzeć 
wstępne porozumienie.

Program restaikturyzacji SSX został 
przesiany do Komisji Europejskiej pod 
koniec sierpnia. Nie przewiduje zwolnień 
pracowników. Co więcej, jak zapewniają 
władze Mostostalu, prowadzone są roz-
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WYDARZENIA polskie stocznie^

mowr) z inwestorami zagraniczny mi, któ
rzy będą chcieli zatrudnić dodatkowych 
ludzi.

Szczecińscy związkowcy uważnie słu
chają zapowiedzi ewentualnego inwesto
ra. W edlug nich, więcej w tym pobożnych 
życzeń niż konkretów. Ale, jak podkre
ślają, ważne, że jest porozumienie z U1- 
steinem i rozmowy z armatorami o kon
traktach.

Gdynia jest za 
a Gdańsk przeciw

Sytuacja w7 Trójmieście jest nieco bar
dziej skomplikowana. ISD Polska chce 
połączyć stocznie w Gdyni i Gdańsku, co 
jest kością niezgody między związkow
cami. Ci z gdyńskiej Solidarności chcą, by 
1SI) przejęło ich zakład, ich gdańscy ko
ledzy stanowczo nie chcą połączenia. 
Twierdzą, że nowy właściciel przeniesie 
działalność stricte stoczniową do Gdyni, 
Gdańskowi zostawiając produkcję kon
strukcji stalowych, potrzebnych m.in. do 
zbudowania stadionów7 na Euro 2012.

- Zostaliśmy oszukani. Mieliśmy pro
dukować statki, a teraz mówi się. że bę
dziemy produkow ać elementy do budo
wy Baltic Areny. To praca na trzy miesią
ce, a co dalej? - pyta Karol Guzikiewicz, 
wiceprzewodniczący Solidarności Stocz
ni Gdańsk.

Związkowcy zapowiadają referen
dum, wr którym pracownicy stoczni będą 
mieli zadeklarować czy są za, czy prze
ciw planom ISD. Prezes firmy Konstanty 
Litwinow na łamach „Kuriera Stoczni 
Gdańskiej” stanowczo zapowiedział, że 
„...jeżeli pracownicy odmówią uczestnic
twa w procesie uzdrawiania stoczni, nie 
pozostanie nam nic innego, jak wyco
fać się z inwestycji stoczniowej w Gdań
sku.” Podkreślił po raz kolejny, że po 
ewentualnym połączeniu Stoczni Gdańsk 
i Stoczni Gdynia produkcja stoczniowa 
w tym pierwszym zakładzie będzie kon
tynuowana. Plan ISD zakłada, że wr Gdań
sku cięte będą blachy i montow ane seg
menty statków, wysyłane następnie do 
Gdyni. Na prace wykończeniowe i prze
kazanie armatorowi całe statki będą tra
fiać ponownie do Gdańska.

Marek Lewandowski, rzecznik Solidar
ności Stoczni Gdynia, w specjalnym 
oświadczeniu apeluje do kolegów 
z Gdańska, by zaprzestali sabotowania 
działań ISD.

- Ponieważ Komisja Europejska dała 
polskiemu rządowi czas tylko do 12 w7rze- 
śnia, a żaden nowy inwestor się nie zgło
sił, jest to jedyny i ostateczny program 
dla Gdańska i Gdyni. Jeśli nie zostanie 
zaakceptowany przez Brukselę - Stocz
nia Gdynia zbankrutuje. Jest też bardzo 
prawdopodobne, że i Gdańsk podzieli ten

los - tłumaczy, dodając, że bez względu 
na to, jak uzasadnią swdj protest i w jakie 
słowa go ubiorą, będzie to protest za ban
kructwem Stoczni Gdynia.

Plan restrukturyzacyjny LSD jest taki, 
że spółka wniesie do gdyńskiego zakła
du co najmniej 320 min euro (kweta 
może się zwiększyć nawet dwaikrotnie). 
Z kolei Skarb Państwa miałby udzielić 1,35 
mld zł pomocy publicznej na spłatę pu
blicznoprawnych zobowiązań stoczni. Nie 
waadomo tylko, czy Komisja Europejska, 
która kategorycznie sprzeciwia się udzie
laniu stoczniom dodatkowej pomocy pu
blicznej, zgodzi się na takie rozwiązanie. 
Ministerstwo Skarbu formalnie deklaruje, 
że spłaci stare długi stoczni. Część bran
żowych ekspertów7 podejrzewa jednak, 
że opracowywany jest tam wariant ban
kructwa stoczni, jako bardziej korzystny 
dla budżetu państwa.

Polski rząd na przekonanie Komisji 
Europejskiej, iż znalazł poważnych inwe
storów7 do prywatyzowanych stoczni ma 
czas do połowy września. Przy czym nie
zwykle w7ażne jest, by europejscy urzęd
nicy mieli pewność, że owi inwestorzy 
zapewnią wieloletni byt przejętymi zakła
dom, bez kolejnych, państwowych za
strzyków7 finansowych. Jeżeli plany re
strukturyzacyjne nie przekonają Brukse
li, uruchomi ona procedury, które dopro
wadzą stocznie do bankructwa.

Trzy lata temu gdańscy stoczniowcy 
domagali się oddzielenia od Stoczni Gdynia. 
Teraz protestują przeciw ponownemu 
połączeniu obu zakładów. Na pierwszym 
planie wiceprzewodniczący stoczniowej 
Solidarności Karol Guzikiewicz.

Czesław Romanowski

Nierentowne
wodowanie

23 sierpnia w Stoczni Gdynia 
zwodowano ro-ro samochodowiec 
Gentle Leader. Statek, który zamó
wiła firma Ray Car Carriers, należą
ca do izraelskiego armatora Ramie- 
go Ungara, jest kolejnym przykła
dem nierentownych umów, które 
ciągną stocznię w Gdyni (w podob
nej sytuacji jest SSN) na dno. Statki 
zakontraktowano kilka lat temu, kie
dy stal i robocizna były tańsze, a do
lar mocniejszy. Stocznia do wodo
wanych teraz statków musi dopła
cać kilkadziesiąt milionów złotych. 
W praktyce nie ona płaci, a Skarb 
Państwa.

MORZE • nr 9 • wrzesień 2008



WYDARZENIA morskie konflikty

Wojna u kaukaskich wybrzeży

Sciaacz rakietowy Dioscuria,

Na początku sierpnia na Kaukazie roz
gorzała wojna. Gruzińska próba reunifi- 
kacji Południowej Osetii wywołała mili
tarną ripostę Rosji, która błyskawicznie 
przerodziła się w otwartą agresję przeciw
ko niepodległemu państwu. Środek cięż
kości działań znajdował się co prawda na 
lądzie, ale u czarnomorskich wybrzeży 
Kaukazu pojawiły się okręty rosyjskiej 
Floty Czarnomorskiej. Pod pretekstem 
ochrony wybrzeży Abchazji, pozostawa
ły w gotowości do rozpoczęcia blokady 
liczącego 310 km wybrzeża Gruzji. Do
szło do potyczki, w której zatopiony zo
stał jeden z okrętów podnoszących ban
derę z czerwonym gruzińskim krzyżem.

_____________ Flota niepodległej

Pod koniec istnienia Związku Sowiec
kiego, w portach Gruzji bazowała 184. 
Brygada Okrętów Pogranicza. Jej główną 
bazą było Poti, zaś punkty manewrowe 
znajdowały się w Ochamchire, Batumi, 
Anaklii i Suchumi. Po rozpadzie czerwo
nego imperium, w 1992 roku brygada 
została wycofana do Sewastopola, pozo

stawiając w Poti jedynie sześć zdewasto
wanych kutrów patrolowych.

W tym czasie Gruzja podjęła już sta
rania, by stworzyć własną, narodową siłę 
morską. Na czele zajmującej się tym ko
misji stanął były oficer floty sowieckiej

(był między innymi dowódcą atomowe
go okrętu podwodnego), komandor Alek
sander Javakhishvili. Wysiłki napotkały 
jednak na olbrzymie trudności, gdyż Gru
zja nie była członkiem Wspólnoty Nie
podległych Państw (stała się nim w 1994

Świat z niepokojem obserwuje sytuację w tym rejonie
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Gruziński ścigacz 
rakietowy Dioscuria. 
Nie ma żadnej 
pewności, czy 
w widocznych na 
pokładzie pojemnikach 
transportowo- 
startowych 
rzeczywiście znajdują 
się rakiety MM-38 
Exocef...

Flagową jednostką 
gruzińskiej straży 
wybrzeża jest ex- 
niemiecki trałowiec 
Ayeti.

Bandera
Kwestia bandery Gruzińskiej Ma

rynarki Wojennej jest dość zagma
twana. Na części zdjęć widoczne są 
okręty podnoszące flagę państwową 
(rys. 1) w charakterze bandery, na 
niektórych zaś jest inna bandera,

Rys. 1 Rys. 2

przedstawiona na rysunku 2. Z kolei 
rysunek 3 przedstawia prawdopo
dobnie proporzec marynarki wojen
nej. Być może Czytelnicy wspomogą 
nas przy rozwiązaniu owych weksy- 
lologicznych zagadek.

Rys. 3 bandera
straży wybrzeża

roku, po obaleniu pierwszego prezyden
ta Zwiada Gamsachurdiji i objęciu urzędu 
głowy państwa przez byłego sowieckie
go ministra spraw zagranicznych Eduarda 
Szewrdnadze) i wyłączona została przez 
Moskwę z podziału Floty Czarnomorskiej.

Gdy w 1992 roku wybuchła wojna 
w Abchazji, Gruzja była pozbawiona efek
tywnych sił morskich. Tylko dzięki mo
bilizacji jednostek cywilnych, udało się 
wówczas przeprowadzić, w sierpniu 
tegoż roku, ewakuację 173 kobiet i dzie
ci z zagrożonej przez Abchazów Pitsun- 
dy, a w kwietniu roku następnego wes
przeć desantem taktycznym akcję prze
ciwko czeczeńskiemu komendantowi 
Szamilowi Basajewowi.

W 1996 roku Gruzja ponownie zgłov 
siła pretensje do części jednostek Floty* 
Czarnomorskiej, wychodząc ze słuszne
go założenia, że również Gruzini przy
czynili się do ich zbudowania, ale Moskwa 
ponownie nie podjęła tematu.

Kilka jednostek patrolowych przeka
zała Gruzji Ukraina, która rozpoczęła rów
nież szkolenie kadr morskich kaukaskie
go państwa. Gruzja - w ramach dążeń do 
członkostwa w NATO - wystawiała okrę
ty do zorganizowanej pod auspicjami so
juszu „Black Sea Naval Co-operation Task 
Group”.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
Gruzja pozyskała kilka jednostek, w for
mie darowizny, od Grecji, Turcji i Stanów 
Zjednoczonych, a w 2004 roku Niemcy 
przekazały jej pozbawiony uzbrojenia 
przeciwminowego trałowiec i, pochodzą
cy jeszcze z sił morskich NRD, kuter pa
trolowy. Trałowiec nie trafił jednak do 
marynarki, ale do straży wybrzeża, uwa
żanej za jedną z najbardziej efektywnych 
gruzińskich formacji policyjnych.

________ Prewencyjne zatopienie

Trudno odtworzyć dokładnie przebieg 
wydarzeń, które rozegrały się u czarno
morskich wybrzeży Kaukazu. Według 
komunikatów rosyjskich, 9 sierpnia 2008 
r. około godziny 16.00, w pobliżu zespo
łu okrętów rosyjskich (jednostką flagową 
był krążownik Moskwa typu Sława, 
w skład zespołu wchodziła między inny
mi fragata Smietliwyj i trzy okręty desan
towe - K.K.) manewrujących u brzegów 
Abchazji, pojawiły się cztery gruzińskie 
okręty. Rosjanie przekazali jakoby ich za
łogom (na 16 kanale UKF, tak zwanym 
kanale bezpieczeństwa - K.K.), że dal
sze zmniejszanie odległości, czyli wejście 
w ogłoszoną przez nich strefę „zakazaną”,
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Siły morskie Gruzji
Siły morskie Gruzji składają się 

z dwóch komponentów: marynarki 
wojennej i straży wybrzeża. W momen
cie wybuchu konfliktu z Rosją mary
narka wojenna posiadała 19 jednostek 
pływających. Największy potencjał 
bojowy miały dwa ścigacze rakietowe:

■ Dioscuria - ex-Ippopliarchos Bat- 
sis, francuski typ Combattante, bud. 
1971 r., wyporność 280 ton, 47,0 m x 
7,1 m x 2,5 m, prędkość maksymalna 
36 węzłów, zasięg przy prędkości 30 
węzłów 800 mil morskich, uzbrojenie: 
4 rakiety MM 38 Exocet, 2 x II 35 mm 
armaty, 2 wt 533 mm - uzyskany 
w 2004 roku od Grecji,
■ Tbilisi - ex-Konotop, ex-R 15, so
wiecki projekt 206 MR, bud. 1981, wy
porność 258 ton, 39,5 m x 7,6 m x 2,1 
m, prędkość maksymalna 40 węzłów, 
zasięg przy prędkości 20 węzłów 650 
mil morskich, uzbrojenie: 2 rakiety P- 
21, 76 mm armata, 30 mm armata ro
tacyjna AK-630) - uzyskany w 1999 
roku od Ukrainy.

Najliczniejsza jest grupa jednostek 
patrolowych:

■ Batumi - ex-PSKR-648, sowiecki 
projekt 205 P, bud. 1975, 210 ton, 39,5 
x 8,0 x 1,8 m, 36 węzłów, zasięg 450 
mil morskich przy 34 węzłach, 2 x II 
30 mm armaty, 4 zrzutnie bomb głębi
nowych - uzyskany od Ukrainy,
■ IveHa i Mestia - ex-Lindos i ex-Di- 
los, grecki typ Diłos, bud. 1978, 86 ton, 
29,0 x 5,1 x 1,7 m, 25 węzłów, zasięg 
przy prędkości 24 węzły 1 600 mil mor

skich, 2 x II 23 mm armaty) - uzyska
ne od Grecji,
■ Akhemata - sowiecki projekt 368P, 
bud. I960, 90 ton, 29,6 x 5,8 x 1,5, 20 
węzłów, zasięg 460 mil przy 17 wę
złach, 37 mm armata),
■ Kutaisi (ex-AB 30, turecki typ AB 
21, bud. 1969, 170 ton, 40,2 x 6,4 x 
1,7 m, 22 węzły, 1 x 40 mm armata, 2 
x 20 mm armaty - uzyskany od Turcji,
■ kutry patrolowe o numerach 10,12, 
14 i 16 oraz uzbrojony trawler rybacki 
Gantiadi.

Równie różnorodnie prezentuje się 
grupa jednostek desantowych, którą 
tworzą dwa byłe bułgarskie okręty de
santowe noszące obecnie nazwy Gu- 
fia i Atia oraz dwa kutry desantowe. 
Jednostki pomocnicze to dwa kutry 
nurkowe, jednostka pożarnicza i ho
lownik.

Personel marynarki liczył 531 osób 
(181 oficerów, 200 podoficerów, 114 
marynarzy z poboru i 36 pracowników 
cywilnych). Funkcję dowódcy sprawo
wał komandor porucznik Mamuka Ba- 
lakhadze.

Straż wybrzeża posiadała dwa okrę
ty i 24 kutry patrolowe. Jednostka fla
gowa to Ayeti (ex- Minden, były nie
miecki trałowiec typu Linden). Drugi 
okręt patrolowy to Georgy Toreli (so
wieckiego typu 205P). Pozostałe jed
nostki, w tym Tsonte Dadinii General 
Mazniashisillibęóące darem amerykań
skim, to niewielkie przybrzeżne patro
lowce o wyporności nie przekraczającej 
100 ton i uzbrojone w artylerią małoka
librową i karabiny maszynowe).

Gruziński ścigacz rakietowy Dioscuria w trakcie ćwiczeń z amerykańskim śmigłowcem 
Sea Hawk. Na śródokręciu jednostki dobrze widoczne pojemniki 
dla rakiet przeciwskrętowych MM-38 Exocet.

Ścigacz rakietowy Tbilisi płonący w Poti 
po zdetonowaniu ładunków wybuchowych 
przez rosyjskie „zespoły niszczycielskie

spowoduje użycie uzbrojenia. Ponieważ 
Gruzini nie podporządkowali się i jakoby 
dwukrotnie zamierzali przeprowadzić atak 
rakietowy, jednostki Floty Czarnomorskiej 
otworzyły ogień artyleryjski zatapiając 
ścigacz rakietowy.

Według pierwszych doniesień miał 
być to Tbilisi, ale później pojawiły się 
zdjęcia tej jednostki płonącej w Poti, po 
rosyjskim ataku przeprowadzonym 12 lub 
13 sierpnia. Jeżeli więc w istocie zatopio
no ścigacz rakietowy, to musiał to być 
Dioscuria. Wiadomość nie jestjednak 
pewna.

Powyższa wersja wydarzeń nie jest 
zbyt spójna. Jeżeli Gruzini rzeczywiście 
zamierzali przeprowadzić atak rakietowy 
(pierwszym tego symptomem jest uak
tywnienie stacji radiolokacyjnej kierowa
nia uzbrojeniem rakietowym - K.K.), to 
biorąc pod uwagę zasięg posiadanych 
rakiet, nie mieli żadnego powodu, by 
wchodzić w zasięg rosyjskich armat. Nie 
jest jednak pewne, czy Gruzini rzeczy
wiście mogli użyć rakiet. Co prawda ści
gacz Dioscuria, jak wynika z dostępnych 
zdjęć, posiadał na pokładzie cztery po
jemniki transportowo-startowe dla rakiet 
MM-38 Exocet, a ścigacz Tbilisi dwa han
gary dla rakiet P-21/22), nie ma jednak 
żadnej pewności, czy były w nich rakie
ty. A jeżeli nawet były, to czy znajdowa
ły się w stanie gotowości bojowej.

Biorąc pod uwagę, że pierwszy okręt 
trafił do Gruzji w roku 2004 r., a drugi 
w roku 1999, nie jest pewnym, że owe 
jednostkowe, w warunkach gruzińskich, 
egzemplarze uzbrojenia zdołano zacho
wać w stanie technicznej sprawności.

Poza tym Rosjanie twierdzą, że 
w pobliżu ich okrętów manewrowały 
cztery gruzińskie jednostki, podczas 
gdy Gruzja posiadała tylko dwa ściga
cze rakietowe, a włączanie innych jed
nostek w ugrupowanie ścigaczy wyko
nujących zadanie bojowe zazwyczaj nie 
jest praktykowane. Prawdopodobne
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więc, że okręty Floty Czarnomorskiej 
znajdowały się nie u wybrzeży Abcha
zji, ale znacznie bardziej na południe 
i że przechwyciły grupę jednostek gru
zińskich, które uchodziły z Poti przed 
atakami lotniczymi, po czym „prewen
cyjnie” zatopiły jedną z nich.

_____ Rosyjska „misja pokojowa"

Według części publikacji, zatopioną 
jednostką był kuter patrolowy Georgy 
Toreli, a o jego losie przesądziła nie arty
leria, a przeciwskrętowy pocisk rakieto
wy Malachit (SS-N-9) wystrzelony z kor-

Rosyjski krążownik 
rakietowy Moskwa 
(ex-Sława), flagowa 
jednostka Floty 
Czarnomorskiej.

wety rakietowej Mirazh (projekt 1234.1, 
analogiczna do korwety Gejzer; która 
w lipcu gościła w Gdyni, o czym pisaliśmy 
w lipcowym numerze - red.).

Wersję o blokadzie zdają się potwier
dzać kolejne wydarzenia. W dniach 12 - 
14 sierpnia siły rosyjskie wkroczyły do Poti, 
gdzie „zespoły niszczycielskie” rozpoczę
ły wysadzanie infrastruktury bazy i porzu
conych w niej okrętów. To, że gruzińskie 
załogi zeszły z pokładów, świadczy o tym, 
iż nie było możliwości odprowadzenia ich 
do Suchumi (leżącego tuż przy tureckiej 
granicy, gdzie byłyby znacznie bezpiecz
niejsze - K.K.), prawdopodobnie na sku
tek rosyjskiej blokady. Moskwa konse
kwentnie zaprzecza zorganizowaniu blo
kady, gdyż zgodnie z postanowieniami pra
wa międzynarodowego blokada morska " 
jest krokiem wojennym, zaś Rosjanie 
twierdzą, że prowadząc działania przeciw 
Gruzji realizują „misję pokojową”.

Wtedy to zniszczony został ścigacz 
rakietowy Tbilisi i co najmniej pięć innych 
jednostek (według części doniesień na
leżących do straży wybrzeża). Rosjanie 
zadali marynarce gruzińskiej bardzo po
ważne straty, cofając ją w rozwoju do 
początku lat dziewięćdziesiątych.

Rozważanie powyższe mają jednak 
tylko charakter domniemań, które w przy
szłości trzeba będzie zweryfikować. 
W chwili, gdy powyższy materiał odda
ny został do druku, większości wątpliwo
ści dotyczących przebiegu wydarzeń nie 
można było rozstrzygnąć.

Krzysztof Kubiak

Rosyjska
Flota Czarnomorska

■ krążownik Moskwa,
■ trzy niszczyciele,
■ dwie fregaty,
■ dwa okręty podwodne (z tego 

jeden prawdopodobnie nie
sprawny),

■ pięć dozorowców (korwet),
■ dziesięć ścigaczy rakietowych,
■ sześć trałowców,
■ siedem okrętów desantowych.

Integralne lotnictwo floty to pułk 
samolotów szturmowych, pułk śmi
głowców i pułk samolotów transpor
towych.

Kuter patrolowy Iveria 
należący do greckiego 
typu Dilos. Obie 
jednostki tego typu 
zostaty przekazane 
Gruzji bez uzbrojenia 
i dopiero później 
zainstalowano na nich 
po dwie 23 mm armaty 
ZU-23-2.

)
117.

i

Jednostka patrolowa 
Georgy Toreli należąca 
do sowieckiego typu 
205Pzostaia uzbrojona 
w stare 37 mm armaty, 
gdyż Gruzini przejęli ją 
bez uzbrojenia-

Ścigacz 
rakietowy 
Tbilisi.
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WYDARZENIA kraj

Konflikt w Akademii Morskiej

- Wybory rektora Akademii Morskiej w Gdyni 
przeprowadzono niezgodnie z prawem - twierdzi 
jeden z kandydatów na to stanowisko. Popiera go część 
kadry naukowej i studentów. - To prywatna wojna 
człowieka, który nie potrafi pogodzić się z poraikq 
~ odpowiadajq władze uczelni. Ministerstwo 
Infrastruktury prześwietla sprawę.

17 kwietnia tego roku w Akademii 
Morskiej w Gdyni odbyły się wybory rek
tora na czteroletnią kadencję. Kandyda
tów było trzech: prof. Romuald Cwilewicz, 
prorektor ds. kształcenia, prof. Krzysztof 
Kołowrocki, kierownik Katedry Matema
tyki Wydziału Nawigacyjnego oraz dr 
Zbigniew Burciu, kierownik Katedry Eks
ploatacji Statku tegoż wydziału. Wyboru 
dokonało kolegium składające się 
z przedstawicieli nauczycieli akademic
kich, pracowników oraz studentów. Wy
grał profesor Cwilewicz - głosowało na 
niego 35 z 58 elektorów (rektorem zo
staje kandydat, który uzyska ponad po
łowę ważnych głosów - red.). Kołowrocki 
otrzymał 13, Burciu 9 głosów, jeden 
z elektorów wstrzymał się od głosu.

Zaraz po wyborach, ich zgodność 
z prawem zakwestionował profesor Ko
łowrocki. Napisał w tej sprawie list do Mi
nisterstwa Infrastruktury i Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według 
niego, wybory powinny zostać unieważ
nione z dwóch podstawowych powodów 
- bezprawnego wyznaczania (a nie wy
bierania) przedstawicieli studentów do 
kolegium elektorów oraz nie zapewnie
nia tajności samego aktu wyborczego.

Wybierani czy wyznaczani?

Profesor Kołowrocki tłumaczy, iż po
ważnym, wręcz dyskredytującym wybo
ry naruszeniem prawa był fakt, że przed
stawiciele studentów zostali wyznaczeni 
przez prezydium parlamentu studenckie
go, a nie wybrani spośród ogółu studen
tów. A to jest niezgodne ze statutem Aka
demii Morskiej (jest tam zapis, że „przed
stawiciele studentów do organów kole
gialnych są wybierani przez wszystkich 
studentów wydziału, który reprezen
tują0 oraz obowiązującą ustawą o szkol
nictwie wyższym.

- Ustawodawca wyraźnie mówi, iż na 
udział pracowników i studentów uczelni 
w pracach kolegium elektorów pozwala 
wyłącznie wybór na członka tegoż kole
gium, a nie np. powoływanie lub wyzna
czenie - argumentuje profesor.

O tym, w jaki sposób do kolegium tra
fiają przedstawiciele studentów mówi 
Regulamin Samorządu Studentów AM. To 
właśnie tam jest negowany przez Koło- 
wrockiego zapis. O jego niezgodności z in
nymi przepisami informował Ministerstwo 
Infrastruktury jeszcze przed kwietniowy
mi wyborami. Ministerstwo zwróciło się 
do rektora władz uczelni o wyjaśnienie 
sprawy.
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Senat zaś, 24 kwietnia, już po wybo
rach i proteście profesora Kołowrockie- 
go zatwierdził regulamin, jako zgodny ze 
statutem uczelni.

- Regulamin samorządu studenckiego 
na czas wyborów nie był zaakceptowa
ny przez senat, a powinien - mówi inny 
pracownik uczelni. - W tej sprawie zabie
rałem głos jeszcze przed wyborami na 
posiedzeniu senatu.

- Chcieliśmy wziąć udział w wyborach 
- mówią, proszący o anonimowość stu
denci. - W dziekanacie wywieszony był 
regulamin z informacją, że przedstawicie- 
le-elektorzy będą wybierani spośród ogó
łu studentów. Dowiedzieliśmy się, że 
swoją kandydaturę trzeba zgłosić do par
lamentu studentów. Tam jednak, mimo 
kilkukrotnych wizyt, nikogo nie zastali
śmy. Pewnego dnia okazało się, że elek
torzy już są, sami się wybrali i innych 
wyborów nie będzie.

Mówią, że zostali skutecznie wyklu
czeni z udziału w wyborach, o których nie 
sposób było znaleźć jakiejkolwiek infor
macji na witrynie uczelni: - Na innych 
uczelniach były stworzone strony inter
netowe na ten temat, każdy zaintereso
wany mógł się tam wszystkiego dowie
dzieć. U nas - nic.

Kamil Bażuk, przewodniczący Parla
mentu Studentów Akademii Morskiej 
w Gdyni twierdzi, że wszystko odbyło się 
zgodnie z zatwierdzonym przez senat 
uczelni regulaminem. A ten nie przewi
duje „powszechnych” wyborów: - Data 
oraz godzina zebrań, na których dokony
wano wyborów nie była tajemnicą, wie
dzieli o nich przedstawiciele ogółu stu
dentów Akademii, którzy mieli dokonać 
wyboru. Wszystko odbyło się zgodnie 
z procedurą pośredniego wyboru przed
stawicieli studentów, powszechnie przy
jętą w społeczności studenckiej w na
szym kraju.

Takiego samego zdania jest Leszek 
Cieśla, przewodniczący Parlamentu Stu
dentów Rzeczypospolitej Polskiej. W lip- 
cu kilkoro niezadowolonych studentów 
zebrało na uczelni sto podpisów pod pro
testem wyborczym w sprawie niewłaści
wego, ich zdaniem, powoływania ich 
przedstawicieli do kolegium. Ci, z który
mi rozmawialiśmy, podkreślają:

- Nie chodzi nam o osobę wybranego 
rektora, którego oceniamy wysoko i gdy
by wybory zostały przeprowadzone tak 
jak powinny, nie mielibyśmy nic przeciw
ko. Chodzi nam o to, że zostało złamane 
prawo, że zostaliśmy pominięci. Chcieli

byśmy być po prostu uwzględnieni 
w procesie wyboru. Tylko tyle.

Prof. Romuald Cwilewicz na pytanie 
o legalność wyborów, odpowiada: - Nie 
jestem uprawniony do oceny prawidło
wości przeprowadzenia wyborów, szcze
gólnie, że byłem jednym z kandydatów. 
Do tejże oceny są uprawnione odpowied
nie organy i proszę do nich zwrócić się 
z tym pytaniem.

Uprawniony organ, czyli Ministerstwo 
Infrastruktury, 16 lipca podjęło decyzję 
o unieważnieniu uchwały senatu uczelni, 
w której stwierdza on zgodność studenc
kiego regulaminu z ustawą o szkolnictwie 
wyższym. Ministerstwo uznało, że sporny 
artykuł „odbiera możliwość realizacji 
czynnego prawa wyborczego przyznane* 
go wszystkim bez wyjątku studentów?" 
ustawy o szkolnictwie wyższym, zgodnie 
z którą „każdy kto posiada czynne prawo 
wyborcze jest uprawniony do zgłaszania 
kandydatóu)\ Władze uczelni odwołały się 
od tej decyzji. Pod koniec sierpnia nadal 
trwała wymiana pism w tej sprawie mię
dzy ministerstwem, a Akademią Morską.

Wątpliwości co do zgodności regulami
nu z ustawą, w piśmie do minister Anny 
Wypych-Namiotko (odpowiadającej za 
gospodarkę morską w Ministerstwie Infra-

Inauguracja roku akademickiego 2006 w gdańskiej Akademii Morskiej. Na pierwszym planie ówczesny rektor 
prof. Józef Lisowski, za nim, z prawej, prof. Romuald Cwilewicz.
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WYDARZENIA kraj

Komentarz rektora
Proszony przez nas o komentarz do protestu profesora Kołowrockiego do

tychczasowy rektor uczelni, prof. Józef Lisowski powiedział tylko, że takie po
stępowanie „świadczy o klasie człowieka” i przesłał nam oficjalne stanowisko
w tej sprawie, z prośbą o publikację.

„Ryzyko porażki w wyborach rektora99
■ Wybory są wewnętrzną sprawą autonomicznej Uczelni.
■ Regulamin wyborów, skład Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz kalendarz 

wyborczy uchwala Senat zgodnie z wymaganiami ustawy o szkolnictwie wy
ższym i Statutu Uczelni.

■ Za prawidłowość wyborów zgodnie z w/w aktami prawnymi odpowiada 
Uczelniana Komisja Wyborcza.

■ Ustępujący rektor nie jest stroną w wyborach.
■ Kandydat stając do wyboru na stanowisko rektora musi mieć świadomość, 

że wygrywa, według oceny elektorów, tylko jeden, najlepszy spośród wszyst
kich kandydatów.

■ Pozostali kandydaci muszą szukać przyczyn porażki przede wszystkim 
u siebie.

■ Na przykład, nie można szukać przyczyn porażki w systemie głosowania, 
wspólnie przed laty ustalonym i zatwierdzonym przez Senat, w którym bra
ło się wielokrotnie udział i nie protestowało.

■ Kandydat powinien na wstępie ocenić ryzyko porażki konkurując z kandy
datami posiadającymi już doświadczenie w pełnieniu funkcji prorektora przez 
dwie lub cztery kadencje.

■ Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że kandydat, który w latach 1990- 
2005 był czterokrotnie wybierany na stanowisko prorektora ds. kształcenia, 
zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, musiał przed głosowaniem uzy
skać aprobatę Uczelnianego Samorządu Studenckiego

■ 4-krotne uzyskanie aprobaty na stanowisku prorektora ds. kształcenia w okre
sie 15 lat wymagało rzeczywistego zaufania przez kolejne roczniki studentów.

■ Obecne wybory nie są ostatnimi, za cztery lata będą następne.

Prof, dr hab. inż. Józef Lisowski 
Rektor Akademii Morskiej w Gdyni 

1989-1996,2002-2008

struktury) wyraziła prof. Barbara Kudryc- 
ka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wdzięczność za karteczkę

Drugą z głównych kwestii podnoszo
nych przez profesora Kołowrockiego była 
sama procedura wyborów, nie spełniają
ca wymogów tajności.

- Wyglądało to tak, że każdy elektor 
otrzymywał jedną kartkę pustą oraz trzy 
kartki z nazwiskami kandydatów. Kartkę 
z nazwiskiem wybranego kandydata na
leżało włożyć do koperty a następnie 
wrzucić do urny. Pozostałe kartki elekto
rzy zatrzymywali dla siebie, co jest nie
dopuszczalne, z uwagi na wymóg tajno
ści głosowania, daje bowiem możliwość 
weryfikacji głosów i późniejszego mob- 
bingu elektorów, szczególnie przy tak 
małej ich liczbie.

- Niewykorzystane kartki do głosowa
nia zostają w ręku - w tym momencie 
wybory nie są tajne - tłumaczy dalej pro
fesor. - Powinno być tak, że nazwiska 
kandydatów są na jednej kartce, tak jak 
przy innych wyborach. A jeżeli są jakieś 
pozostałe kartki, powinno się je wrzucać 
do innej urny i niszczyć. Wówczas spra
wa jest czysta. To jest tak oczywiste, że 
nie ma o czym rozmawiać.

Prof. Zbigniew Powierża, przewodni
czący komisji wyborczej odpierał te za
rzuty na łamach „Dziennika Bałtyckiego”: 
- Została też zachowana zasada tajności. 
Wyborcy wkładali jedną z trzech kartek 
z nazwiskiem elekta. Żeby to zrobić, mieli 
do dyspozycji całą wielką aulę. Gdy ktoś 
chciał mieć poczucie intymności, to w tak 
dużej sali mógł je znaleźć. Niepotrzebna 
była żadna kotara czy zasłona.

Według profesora Kołowrockiego, 
cała ta operacja z wyborami jest odzwier
ciedleniem szerszego problemu, który 
występuje w uczelni, chęci utrzymania się 
na stanowiskach „starej władzy”, czyli 
wieloletniego rektora Józefa Lisowskiego 
i „jego ludzi”, m.in. profesora Cwilewicza. 
Za lojalność, czyli wybranie dotychczaso
wego prorektora do spraw kształcenia, 
„władza” miałaby się w przyszłości od
wdzięczyć.

Profesor Kołowrocki podkreśla, że jego 
protest nie ma charakteru prywatnej woj
ny: - Nie jestem rozżalony, czuję jedynie 
niesmak - mówi.

Profesor Cwilewicz jest zdziwiony za
liczaniem go do „grupy Lisowskiego”.

- Nie wiem, co miał na myśli pan pro
fesor Kołowrocki. Ja takiego układu nie 
widzę. Profesor Lisowski, jako rektor,

przez 12 lat był w takim samym stopniu 
przełożonym profesora Kołowrockiego, 
jak i moim - tłumaczy.

Protestu wyborczego swego kontrkan
dydata nie chce oceniać. Jak mówi, ma 
on prawo do swojej opinii.

-Jednak zarówno szanowny pan pro
fesor Kołowrocki, jak i ja, nie jesteśmy 
prawnikami, więc trudno mi polemizo
wać z jego poglądami. Sprawę należy zo
stawić powołanym do tego organom - 
odpowiada.

W tym wypadku odpowiednie orga
na (oba ministerstwa) nie doszukały się 
nieprawidłowości. Co więcej, mimo, iż 
kwestia wyboru przedstawicieli studen
tów nie została ostatecznie rozstrzygnię
ta, minister infrastruktury pod koniec 
sierpnia przyznał rektorowi-elektowi wy

nagrodzenie i dodatek funkcyjny rektora 
od 1 września 2008 roku. Pośrednio za
twierdził w ten sposób wynik uczelnia
nych wyborów.

- Nawet jeżeli okaże się, że sposób 
wybierania przedstawicieli studentów nie 
był zgodny ze statutem uczelni, nie ozna
cza to, że wybory są nieważne — usłysze
liśmy w ministerstwie.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na 
uczelni przeprowadzona zostanie jednak 
ministerialna kontrola. Obie strony kon
fliktu zawiadamiają bowiem wyższe wła
dze o nieprawidłowościach, które, według 
nich, mają miejsce w Akademii Morskiej 
w Gdyni. I nie dotyczą jedynie wyborów 
rektora uczelni.

Czesław Romanowski
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Ekspedycji Orzeł nie udało się odnaleźć 

wraku legendarnego okrętu podwodnego. 
Nie oznacza to jednak, że poniosła

całkowitą klęskę.

Statek badawczy Instytutu Morskie
go w Gdańsku Imor; z członkami wypra
wy na pokładzie, przybił do Molo Połu
dniowego w Gdyni 14 sierpnia, punktu
alnie o godz. 14. Na brzegu czekały ro
dziny i dziennikarze. Wieść o niepowo
dzeniu ekspedycji dotarła do Polski kilka 
dni wcześniej, ale o szczegółach poszu
kiwania szczątków najsłynniejszego pol
skiego okrętu, mogli opowiedzieć jedy
nie uczestnicy rejsu.

______________________ Niedosyt

- Wracamy z pewnym niedosytem, 
jednak szczęśliwi, że zrobiliśmy ogrom
ny krok w poszukiwaniu Orła - mówi 
Krzysztof Piwnicki, prezes Morskiej Agen
cji Poszukiwawczej, organizacji skupiają
cej pasjonatów historii i nurkowania, któ
ra zorganizowała ekspedycję.

Ten krok to wyeliminowanie najbar
dziej, jak się wydawało do tej pory, praw

Imor wraca do Gdyni.
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WYDARZENIA powrót ekspedycji

dopodobnej hipotezy próbującej wyjaśnić 
zagadkę ostatniego rejsu Orla, mówiącej, 
że zatonął po wejściu na niemieckie pole 
minowe. Od teraz każda następna publi
kacja na temat dziejów polskiego okrętu 
będzie musiała uwzględniać ustalenia 
poczynione przez MAP. To znacznie po
suwa sprawę do przodu, zawężając pole 
przyszłych poszukiwań.

„Nasze MORZE” towarzyszyło eks
pedycji od początku obejmując nad nią 
patronat. Przygotowania do wyprawy 
trwały trzy lata. Tyle czasu zajęło człon
kom stowarzyszenia przeczesanie pol
skich i zagranicznych archiwów w nadziei 
odnalezienia klucza do rozwikłania tajem
nicy zatonięcia Orła. Sama wyprawa trwa
ła dziesięć dni i była największym przed
sięwzięciem eksploracyjnym w historii 
naszego kraju. To, że udało się ją zorga
nizować, przecierając szlak dla następ
nych tego rodzaju projektów, to drugi 
z powx>dów, dla których trudno mówić 
o jej całkowitym niepowodzeniu.

W czasie poszukiwań na Morzu Pół
nocnym badacze przeczesali bardzo do
kładnie, korzystając z pomocy sonarów, 
sondy i zdalnie sterowanego podwodne
go robota, obszar o powierzchni 866 ki
lometrów kwadratowych (obejmujący 
dawne niemieckie pola minowe l6a i l6b 
wraz z przyległościami) położony około 
150 mil morskich na południe od wybrze
ży Norwegii.

Badania, nawet w czasie sztormowej 
pogody, prowadzone były non stop przez 
całą dobę. W ich trakcie ekspedycja na
trafiła na l60 różnego rodzaju obiektów 
podwodnych, w tym m. in. na sześć wra
ków. Wśród nich znajduje się parowiec 
handlowy, który wpłynął na minę i za
tonął w czasie drugiej wojny światowej. 
Inne ciekawe znalezisko to metalowy 
żaglowiec.

_______________________ Sukcesy

- Nie zamierzamy się poddawać - 
mówi skarbnik MAP Hubert Jando. - Te
raz czeka nas ponownie praca nad doku
mentami. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku znowu wyruszymy na poszukiwa
nie Orła. Chcemy próbować aż do skut
ku. Liczymy na to, że kiedyś w końcu 
będziemy mogli zakomunikować: Znaleź
liśmy go!

Wyprawa nie doszłaby do skutku gdy
by nie zaangażowanie sponsora - firmy 
Balex Metal z Bolszewa koło Wejherowa, 
producenta i dostawcy rozwiązań budow
lanych wysokiej jakości.

- Nie wykluczamy finansowego wspar
cia także następnej ekspedycji - mówi 
Wojciech Godlewski, dyrektor marketin
gu Balex Metal.

Badania MAP-u na Morzu Północnym 
można było na bieżąco śledzić na stronie 
internetowej projektu www.orzel.ba- 
lex.eu. W ciągu kilkunastu dni zanotowa
ła 100 tysięcy odwiedzin. Dużo. Rozbu
dzenie zainteresowania historią Orła 
wśród Polaków, to kolejny sukces eks
pedycji. Ogłoszony na stronie www kon
kurs, został rozstrzygnięty już w 76 se
kundzie. Zwycięzcą został Mateusz Bart
nik z Zabrza, któremu właśnie tyle czasu 
zajęło udzielenie odpowiedzi na 10 py
tań dotyczących wyprawy. W nagrodę 
dostał aparat fotograficzny.

Orzeł to niewątpliwie najsłynniejszy 
okręt w historii Polskiej Marynarki Wojen
nej . Wsławił się przedarciem, we wTrze- 
śniu 1939 roku, z Morza Bałtyckiego do 
Anglii po brawurowej ucieczce, bez map, 
z internowania w Tallinie. W ostatni rejs 
wyszedł 23 maja 1940 roku.

Jeśli okręt zatonął po wejściu na nie
mieckie pole minowe spenetrowane 
przez Ekspedycję Orzeł, to jest mało 
prawdopodobne, by go tam nie odnala
zła. Skoro zaś tak się nie stało, znaczy to, 
że powód zatonięcia był inny. Jaki? Ist
nieje przynajmniej kilka hipotez próbu

jących to wyjaśnić. Po ustaleniach doko
nanych przez tegoroczną wyprawę za
gadka ostatniego patrolu legendarnego 
okrętu stała się jeszcze bardziej frapują
ca. Obiecujemy, że „Nasze MORZE” to
warzyszyć będzie w każdej próbie jej roz
wikłania.

Tomasz Falba, Cze

Andrzej SiacJek testujący kamerę podwodną.

Odlewejs 
Hubert Jando, Andrzej 
Siadek i Benedykt Hac 

podczas narady 
dotyczącej przeszukania 

pola minowego 16b.

- Wracamy z pewnym 
niedosytem - mówi 
Krzysztof Piwnicki 
(w środkuj, prezes 
Morskiej Agencji 
PoszukiwawczejL
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Na ratunek morświnowi

Ponad tysiqc pingerów, specjalnych urządzeń do odstraszania 
morświnów, dostaną polscy rybacy. Będą montowane 
na sieciach rybackich. Zdaniem naukowców to jeden z najbardziej skutecznych 
sposobów ochrony tych morskich ssaków przed całkowitym wyginięciem.

Naukowcy nic potrafili dokładnie 
określić, ile morświnów żyje na wolności. 
Szacuje się, że w samym Bałtyku jest ich 
około tysiąca. Niestety, zwierząt z roku 
na rok ubywa. W Czerwonej Księdze 
Gatunków Zagrożonych oznaczone są 
jako gatunek, który może stosunkowo 
niedługo wymrzeć. Dlatego córa/, czyściej 
podejmowane są działania mające na celu 
jego ochronę.

Jedny m z najnowszych jest zastosowa
nie w sieciach rybackich specjalnych urzą
dzeń wysyłających fale radiowe odstra
szające morświny. Pomysł jest bardzo 
skuteczny.

Próba ochrony

- W Kanadzie i Stanach Zjednoczo
nych, krajach, w których od lat stosuje się 
pingery, ich skuteczność sięga ponad 90 
procent-wyjaśnia prof. Krzysztof Skóra, 
kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oce

anografii 1'niwersyteai Gdańskiego. - 
Mam nadzieję, że z czasem podobnie 
będzie u nas. Szkoda tylko, że urzędnicy 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju \X si 
w Warszawie, którzy zamawiali te urzą
dzenia, nie rozmawiali wcześniej z nami. 
Na rynku są już bowiem dostępne bar
dziej nowoczesne mechanizmy. Dobrze 
jednak, że w ogóle podejmują takie dzia
łania.

Prof. Skóra dodaje, że w ramach wła
snego projektu zamierza na Zatoce Puc
kiej ustawić specjalną zagrodę z pinge- 
rów. Zdaniem naukowca właśnie w tym 
miejscu morświny są najbardziej zagrożo
ne. Projekt ruszy w przyszłym roku. 
W tym przeprowadzone będą jeszcze ba
dania, które określą, kiedy dokładnie mor
świny pojawiają się w zatoce.

Urządzenie, które zakupiło właśnie 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ry
bacy dostaną za darmo. Projekt współfi
nansowany jest przez Unię Europejską.

- Finger podobny jest do korka moco
wanego na sieciach - mówi Andrzej Kraw
czuk, okręgowy inspektor Rybołówstwa 
Morskiego ze Słupska. - Urządzenia trafią 
do rybaków, którzy łowią ryby sieciami 
z tzw. dużym oczkiem, tylko na łodzie po
wyżej 12 metrów długości. Nie wiem jed
nak, czy wystarczy dla wszystkich.

________ Pieniądze w błoto?

Morświna chroni się nie tylko poprzez 
system urządzeń odstraszających. Od 
stycznia tego roku bałtyccy iybacy nie 
mogą łowić łososia tzw. pławnicami, czyli 
pływającymi sieciami. Właśnie dlatego, że 
zdaniem naukowców pławnice szkodą 
morświnom. Problem w tym, że unijni 
urzędnicy przed wprowadzeniem zaka
zu, nie zrobili badań, które wykazałyby, 
czy zagrożenie jest realne. Dlatego ryba
cy zaskarżyli decyzję o wprowadzeniu 
zakazu do Europejskiego Trybunału Spra
wiedliwości (pisaliśmy o tym w lipcowym 
numerze „Naszego MORZA”.

- Co ciekawe w ubiegłym roku pra
cownicy Morskiego Instytutu Rybackie
go w Gdyni zrobili badania, z któiych 
wynikało, że pławnice nie szkodzą mor
świnom. Niestety, żaden z unijnych 
urzędników nie wziął ich pod uwagę - 
mówi Grzegorz Szomburg, lybak i arma
tor z Jastarni, który złożył skargę.

Rybacy są też sceptycznie nastawieni 
do pingerów.- Wydaje mi się, że to unijni 
urzędnicy nakazali wprowadzenie syste
mu odstraszającego, a nasi bez żadnej 
analizy kupili je. To wyrzucanie pienię
dzy w błoto - mowa Grzegorz Hałubek 
ze Związku Rybaków Polskich.

Hubert Bierndgarski

Specjalistyczne 
urządzenia będą 
montowane na sieciach 
rybackich, by odstraszały 
morświny.
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WYDARZENIA kraj

Mniej kutrów, więcej kasy

Walka, .
o rundusze

Nie ma porozumienia pomiędzy urzędnikami i rybakami 
w sprawie wydatkowania funduszy unijnych na lata 
2007-2013. Do wykorzystania jest ponad miliard euro. 
Problem w tym, że strony majq całkiem inne pomysły 
na zagospodarowanie tych pieniędzy.

Pieniądze mają być przeznaczone na 
rybołówstwo morskie i śródlądowe oraz 
przetwórstwo rybne. Zdaniem urzędni
ków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, najwięcej pieniędzy należy prze
znaczyć na modernizację i rozbudowę 
portów rybackich oraz poprawę komuni
kacji w tych portach. W programie zakła
da się kolejną likwidację - o ponad 30 
proc. - floty rybackiej zajmującej się po
łowami dorsza i jednocześnie zwiększe
nie o 15 proc. zatrudnienia w firmach zaj
mujących się rybołówstwem i przetwór
stwem rybnym. Prawie jedna trzecia fun
duszy (około 300 min euro) ma być prze
znaczona na utworzenie przy Urzędach 
Marszałkowskich specjalnych agend, któ
re będą się zajmowały weryfikacją i oceną 
wniosków o dofinansowanie, składanych 
przez środowiska rybackie. Zdaniem sa
mych rybaków, to wyrzucanie pieniędzy 
w błoto.

- Nikt nam nie potrafi powiedzieć, po 
co te instytucje mają powstać i czym się 
mają zajmować - mówi Piotr Necel ze 
Zrzeszenia Rybaków Morskich z Gdyni. - 
W planach na ten cel przeznacza się aż 
33 proc. wszystkich środków. Mamy rów
nież odmienne zdanie co do moderniza
cji floty rybackiej. Według naszej propo
zycji, Unia Europejska powinna dofinan
sować 60 proc. kosztów, resztę zaś ryba
cy. Według projektu rządowego, UE do
łoży tylko 40 proc. Żadnego z rybaków 
nie będzie stać na tak wysokie wydatki. 
Tym bardziej, że urzędnicy zamiast po
móc nam w rozwoju, planują likwidację 
ponad 30 proc. całej floty zajmującej się 
połowami dorsza.

Piotr Necel mówi dalej, że urzędni
cy z Ministerstwa Rolnictwa wcale nie 
konsultowali programu ze środowiskami

rybackimi, mimo że rybacy wysłali swoje 
propozycje. Rybacy dali urzędnikom czas 
do 20 sierpnia. Po tym terminie odbyło 
się kolejne spotkanie, na którym omawia
ne były szczegóły wydatkowania pienię
dzy. Niestety, mimo kilkugodzinnej dys
kusji, strony nie doszły do porozumienia.

- Czas na przesyłanie projektów do 
Unii Europejskiej przesunięto, będzie 
jeszcze okazja do spotkania ze środowi
skami rybackimi i wspólnego omówienia 
projektu - mówi Kazimierz Plocke, wice

minister do spraw rybołówstwa w Mini
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Nie 
chcemy nikogo niszczyć i likwidować. 
Naszym zamiarem jest jak najlepsze i naj
bardziej skuteczne wykorzystanie tych 
funduszy. Natomiast co do lokalnych 
agend, które mają powstać przy urzędach 
marszałkowskich, nieprawdą jest, że ich 
funkcjonowanie pochłonie jedną trzecią 
dotacji. Poza tym, dzięki nim wnioski o do
finansowanie składane przez organizacje

rybackie będą lepiej sprawdzane. Zwięk
szy się zatem szansa na pozyskanie unij
nej dotacji.

Po ostatnim spotkaniu, urzędnicy zła
godzili niektóre ze swoich pomysłów. Mię
dzy innymi dofinansowanie modernizacji 
jednostek rybackich. Unia dofinansowywa
łaby, jak chcą rybacy, 60 proc. kosztów 
inwestycji, ale w zamian za zmniejszenie 
floty połowowej o 30 proc. Obecnie w Pol
sce jest zarejestrowanych 800 kutrów i ło
dzi rybackich. Plocke jest przekonany, że 
rybacy na kolejnym spotkaniu przedstawią 
propozycję likwidacji floty.

Zdaniem wiceministra, Komisja Eu
ropejska już we wrześniu zatwierdzi pro
gram dla Polski.

- Mamy takie uzgodnienia na piśmie - 
zapewnia. W następnej kolejności resort 
rolnictwa przygotuje projekt ustawy o Eu
ropejskim Funduszu Rybackim i we wrze
śniu skieruje go pod obrady rządu. Pro
cedura legislacyjna zostanie zakończona 
w listopadzie, co pozwoli na uruchomie
nie jeszcze w tym roku przyjmowania 
wniosków przez Agencję Restrukturyza
cji i Modernizacji Rolnictwa na dwa dzia
łania: rekompensaty dla rybaków za okre
sy przestojów w połowach oraz złomo
wanie statków. Plocke zaznaczył jednak, 
że uruchomienie działań oznacza tylko

rozpoczęcie przyjmowania wniosków. 
Jest mało prawdopodobne, by rybacy 
otrzymali pieniądze w tym roku. Podob
nie myśli prezes Stowarzyszenia Armato
rów Rybackich Bogdan Waniewski. Uwa
ża, że uruchomienie programu w tym roku 
jest niemożliwe ze względu na długotrwa
łość procesu legislacyjnego.

Hubert Bierndgarski

Unia Europejska zgodzi się na zmniejszenie wkładu własnego potrzebnego do ubiegania się 
o dotację unijną, kiedy Polska zgodzi się na kasację 30 proc- polskiej floty rybackiej.
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WYDARZENIA rocznice

SN2NP nadaje

Morsem
z latarni

Krótkofalowcy, żeby urozmaicić sobie życie 
i uatrakcyjnić hobby, co jakiś czas zabierajq swój 
sprzęt i jadq. A to do jakiegoś zamku, a to do latarni 
morskiej, bqdź na... bezludnq wyspę.

Na początek nieco historii: w sierpniu 
1789 roku Kongres Stanów Zjednoczo
nych uchwala pierwszą na świecie usta
wę o latarniach morskich. Na cześć tego 
wydarzenia, wiele lat później, 18 sierp
nia ustanowiony zostaje Światowym 
Dniem Latami Morskich. Z kolei w 1901 
roku, włoski wynalazca radia Guglielmo 
Marconi przeprowadza pierwszą trans
atlantycką transmisję radiową, która tą 
drogą łączy dwie latarnie morskie: 
w Komwalii i Nowej Funlandii.

Dokładnie sto lat później, w 2001 roku 
angielscy pasjonaci krótkofalarstwa posta
nawiają, iż w każdą trzecią niedzielę sierp
nia krótkofalowcy amatorzy nadawać i od
bierać będą wiadomości radiowe z latarń 
morskich na całym świecie. W tym roki| 
po raz ósmy część z nich zabrała swój" 
sprzęt i pośpieszyła do najbliższej tego 
typu budowli.

______________Łapanie łączności

Od czterech lat krótkofalowcy - An
drzej Arczykowski, Jerzy Biegański, Piotr 
Kment i Jerzy Antczak - weekend w oko
licach 18 sierpnia spędzają w zabytkowej 
latami morskiej w gdańskim Nowym Por
cie. Tu mają najbliżej - wszyscy są miesz
kańcami Trójmiasta lub okolic. Jak tłuma
czy Andrzej Arczykowski, w eterze od 
trzydziestu lat znany bardziej jako SP2BRN 
(to indywidualny znak do użytku codzien
nego, który posiada każdy krótkofalowiec 
- red.): - Jesteśmy już starszymi panami, 
przyjeżdżamy tutaj z wygody...

- ...no i z powodu sympatycznego la
tarnika - wtrąca Stefan Jacek Michalak, 
właściciel latarni w Nowym Porcie.

Po co przybywają? Jerzy Biegański 
(SP2IZC) tłumaczy: - Jesteśmy tu po to, 
by dać możliwość połączenia się z nami 
krótkofalowcom z całego świata. Anglicy 
ustanowili specjalny dyplom dla tych, któ
rzy tego dnia łączą się z latarniami. Im 
więcej „zaliczonych” latarni, tym wyższe 
miejsce w specjalnym rankingu. Z kim 
rozmawiamy? Z całym światem. Nie ma 
ograniczeń.

Arczykowski: - Dzisiaj (w niedzielę, 17 
sierpnia) zrobiliśmy („zrobić” znaczy na
wiązać łączność - red.) Chiny, Japonię, 
Puerto Rico, kilku Amerykanów, mnóstwo

Przyjeżdżają tutaj, bo latarnik sympatyczny 
i mają blisko... Od lewej: Jerzy Biegański 
(SP2IZC), Piotr Kment (SP2TQW),
Stefan Jacek Michalak (latarnik),
Andrzej Arczykowski (SP2BRN) 
i Jerzy Antczak (SP2BIK).
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WYDARZENIA rocznice

Andrzej Arczykowski f SP2BRN): Dzisiaj zrobiliśmy Chiny, Japonię, 
Puerto Rico, kilku Amerykanów, mnóstwo ludzi z Europy, Rosję...

ludzi z Europy, Rosję. Przez jeden dzień 
około czterystu łączności. To nie jest re
kordowy wynik, bo nie ma dobrych wa
runków.

__________ Za graty i na latarnię

Nie wszyscy krótkofalowcy siedzą 
przy aparaturze w swoich mieszkaniach. 
Część poszukuje różnych form uatrakcyj
nienia tego hobby.

- W tej chwili jest w Polsce akcja ak
tywności z zamków: ludzie biorą sprzęt, 
wsiadają w samochód, jadą... - zaczyna 
Biegański.

- ...nawet jeżeli jest to kawałek gru
zu... - uzupełnia Arczykowski.

- ...tak, nawet ruiny zamku. Robią 
łączności, a za określoną liczbę zrobio
nych punktów dostają dyplom. Na po
dobnej zasadzie odbywa się aktywność 
z latami morskich. - kończy wyjaśnienia 
Biegański.

Korzyść jest obopólna: krótkofalow
cy mają frajdę i zdobywają punkty, a la
tarnia jest dzięki temu reklamowana.

- Mówimy w eter, że nadajemy z za
bytkowej latami w Nowym Porcie („z za
bytkową kulą czasu” - uzupełnia Stefan 
Jacek Michalak) i ktoś tam z drugiego 
końca Polski o tym słyszy. Będąc w Gdań
sku bez wątpienia będzie chciał tę latar
nię zobaczyć.

Radiostacja, z której trójmiejscy krót
kofalowcy nadają, mieści się w stojącym 
kilka metrów od latarni budynku Urzędu 
Morskiego. Trudno byłoby to robić z do
syć ciasnej kopuły zabytkowej budowli. 
Na niej zamontowali antenę radiostacji. 
Wszystko zgodnie z regułami.

- Warunki aktywności latarnianej są 
takie, że radiostacja musi być zlokalizo
wana w odległości stu metrów od latarni 
— mówi Arczykowski.

Pierwsza transmisja
Pierwsza transmisja transatlantyc

ka odbyła się ze starej, nie używa
nej obecnie latarni morskiej w No
wej Funlandii - Signal Hill (Wzgórze 
Sygnałowe). Tam partner Marconie
go, nadający z Korwalii odebrał jego 
sygnał - wybrali jak najmniejszy dy
stans, żeby wszystko się udało.

W „latarniany weekend” nie tylko ta 
z Nowego Portu, ale niemal wszystkie 
polskie latarnie zaanektowane zostają 
przez krótkofalowców. Każda ma swoje 
krótkofalarskie oznaczenie. Ta w Nowym 
Porcie to SN2NP.

Na sekundę 
_____________ z bezludną wyspq

Latarnie morskie to nie jedyna forma 
krótkofalarskiej aktywności mająca zwią
zek z morzem. - Często zdarza się, że 
specjalne ekspedycje nadają z bezlud
nych wysp. - mówi Arczykowski.

- Każdy z krajów ma określony krót- 
kofalarski prefiks - wyjaśnia Biegański. - 
Są krótkofalowcy, tzw. DX’mani, których 
ambicją jest „zrobić” wszystkie kraje na 
świecie. Ale bardzo egzotyczne wyspy są 
w części lub całości niezamieszkałe, choć 
posiadają ów prefiks. Dla krótkofalowca 
taka wyspa jest niezmiernie łakomym 
kąskiem. Problem w tym, że stamtąd nie 
ma komu nadawać.

Co robić? W takim wypadku bogaci 
krótkofalowcy, najczęściej ze Stanów, 
Kanady czy Japonii, skrzykują się i orga
nizują wyprawę - z własnym sprzętem i za 
własne oraz pozyskane od sponsorów (są 
nimi najczęściej producenci sprzętu krót- 
kofalarskiego) pieniądze. Wcześniej ogła
szają się w prasie branżowej, wynajmują

statek, pakują i jadą. Ustawiają agregaty, 
namioty, a krótkofalarski świat czeka z za
partym tchem.

- A potem zaczyna się szaleństwo, 
wszyscy chcą „zrobić” łączność - opowia
da Biegański. - Nadają stamtąd przez dwa 
tygodnie. Wówczas nie śpi się po nocach, 
czeka na dobre warunki, po to, by zrobić 
tę krótką, dwusekundową łączność.

Arczykowski: - Ze stacją rzadko spo
tykaną nie ma czasu porozmawiać, po
nieważ jest wielu chętnych do nawiąza
nia łączności.

Na świecie jest kilka milionów krót
kofalowców. W samej Japonii blisko mi
lion. W Polsce ok. 15 tysięcy, jak oceniają 
trójmiejscy pasjonaci, z tego czynnych ze 
trzy tysiące, a ok. pięćdziesięciu krótko
falowców „ma” wszystkie kraje. Oni też 
zaliczają się do DX’menow, np. Andrze
jowi Arczykowskiemu do kompletu bra
kuje tylko dwóch krajów: Korei Północ
nej i Jemenu.

Żeby potwierdzić fakt łączności wy
syła się kartę QSL z kuponem na zwrotną 
odpowiedź. Karty się zbiera, a człowiek 
od weryfikacji ocenia, czy łączność była 
autentyczna, czy nie. Suma wykonanych 
łączności skutkuje pozycją w tabeli naj
bardziej aktywnych DX’menow.

Czesław Romanowski
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WYDARZENIA świat
-------------------------------

Korespondencja własna z Hamburga

Parada
wyc i eczkowców

„Hamburg Cruise Days” to impreza nowa, ale jak mówiq organizatorzy, 
typowa dla morskiej metropolii, jakq jest Hamburg. Świetnie wypromowana, 
zwłaszcza w Niemczech, zgromadziła kilka wspaniałych statków, pośród których 
niekwestionowanq gwiazdq była Queen Mary 2 - jeden z największych 
wycieczkowców świata, czujqcy się zresztq w Hamburgu jak u siebie w domu, bardzo 
dobrze tam przyjmowany i łubiany przez mieszkańców.

Pierwsze statki przygotowują się do głównej parady. Astor mija zaproszonego 
specjalnie na „Hamburg Cruise Days” Sedova, by za nim zawrócić i ustawić 
jako jedna z dalszych jednostek za gościem prowadzącym paradę.

Wycieczkowiec AIDAaura mija 
przystań Landungsbrücken.
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Pierwsze w swiecie „Dni statków wy
cieczkowych” odbył) się między 30 lip- 
ca a 3 sierpnia br. Wycieczkowce - boha
terowie wydarzenia - ściągnęły nad w^odę 
i na wrodę około miliona ludzi.

Deutschland C. Columbus, AIDAaura
1 Astororaz największy żaglowiec szkolny 
świata Sedov i statek-muzeum z Hambur
ga Cop San Diego (większy od naszego 
Sołdka i... „na chodzie”) wzięły udział 
w dwóch paradach, które odbyły się z oka
zji „Hamburg Cruise Days 2008” - głównej
2 sierpnia br. i pożegnalnej następnego dnia.

Impreza znakomicie się udała i udo- 
wrodniła, że wśród mieszkańców Ham
burga, gości z głębi Niemiec i zza grani
cy jest mnóstwo fanów statków, nawet 
jeśli nie wszyscy są zaawansowanymi shi- 
ploverami.

Pierwsze „Hamburg Cruise Days” to 
oczywiście nie tylko parady Statków. Fragment portu i centrum Hamburga z lotu ptaka, podczas
Również urozmaicona wieloma atrakcja- głównej parady statków z okazji „Hamburg Cruise Days 2008”.
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WYDARZENIA świat

mi impreza służąca popularyzacji mor
skich rejsów wycieczkowych, promocji 
Hamburga jako „cruise destiiicaüon” i „ga
teway” (portu docelowego i startowego 
- bazowego dla wycieczkowcówO ściąga
jąca wydających w Hamburgu pieniądze 
turystów. To także kolejna znakomita 
okazja popularyzacji spraw morskich.

W Polsce nie mamy takich warunków. 
Ale nawet gdyby doszło u nas do zorga
nizowania podobnej imprezy, należy się 
spodziewać, że całą zabawrę i efekt zni
weczyłoby zbyt restrykcyjne podejście

kapitanów* portów*, którzy nie pozwolili
by na tak gęsty ruch jednostek pływają
cych. Jednak w Hamburgu przy okazji 
parady, z pięcioma nie najmniejszymi 
statkami morskimi i dziesiątkami kręcącej 
się obok i pomiędzy nimi „drobnicy”, do 
żadnej kolizji nie doszło...

„Hamburg Cruise Days 2008” okaza
ły się trafionym pomysłem. Jest wysoce 
prawdopodobne, przy znają organizatorzy, 
iż impreza zostanie powtórzona za 2 lata. 
Zanim się doczekamy, trzeba wykorzy
stać dwie najbliższe okazje, przy których

wrarto odwiedzić Hamburg. Przede 
wszystkim targi SMM, na których będzie 
obecne i ..NaszeMORZE” (23-26.09.2008) 
oraz kolejne „urodziny portu Hamburg” (8- 
10.03.2009, o czym z przyjemnością infor
mujemy morskich biznesmenów i miło
śników spraw morskich.

O imprezie i towarzyszących jej atrak
cjach opowiemy jeszcze w jednym z naj
bliższych wydań „Naszego MORZA”. Dzi
siaj zapraszamy do podziwiania parady.

PioSta

4-

ft

T

%
/

%
%

Statek-muzeum Cap San Diego, na stałe zacumowany 
w Hamburgu odprowadzał gości uczestniczących 

w pożegnalnej paradzie statków.

Statki, które służyły do obserwacji parady, po 
jej zakończeniu ani myślały wracać do 
przystani przy Landungsbrücken. Przecież 
port noęąjest piękny...

I

Tłumy na statkach, nabrzeżach i pirsach, 
ludzie wiwatujący i śpiewający zarówno na 
lądzie, jak i na statkach, pokazy fajerwerków 
i wreszcie tłok nä wodzie - to wszystko robiło 
niezaponihiane wrażenie...

»♦»u.

I

Wycieczkowiec Queen Mary 2 (widać 
górne partie nadbudówki i komin), 

którego wizyty hamburczycy uwielbiają 
(w mieście łatwo o gadżety pamiątkowe 

z wizerunkami statku, a u jubilerów 
można kupić srebrne pierścienie z QM2), 

nie mógł uczestniczyć w paradzie 
statków, ale jego krótka wizyta była 

fetowana fajerwerkami i tłumami 
witającymi i żegnającymi statek 

z nabrzeży i małych statków.
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MORZE W ARKTYCE na własne oczy

Polska Stacja Polarna 
w Homsundzie na Spitsbergenie.

Jeśli mielibyśmy się czymś chwalić poza granicami 
naszego kraju, to właśnie takimi placówkami jak 
Polska Stacja Polarna w Homsundzie na Spitsbergenie. 
W kolejnej relacji z naszego rejsu po wodach 
Arktyki opowiadamy o tym niezwykłym miejscu.

Na pierwszy rzut oka trudno odróż
nić brązowe budynki stacji od otaczają
cych ją skał. Dopiero kiedy podpływam 
pontonem ze statku szkolnego Akade
mii Morskiej w Gdyni Horyzontu\ dzięki 
któremu tutaj dotarłem, bliżej brzegu, za
czynam wyodrębniać poszczególne bu
dynki. Jestem zaskoczony rozległością 
stacji.

To pierwsze z wielu zdziwień, które 
czekają na mnie w czasie wizyty w pol
skiej placówce badawczej w Homsundzie. 
Po raz drugi zaskoczony zostaję zaraz po 
zejściu na brzeg. Witają mnie mieszkań
cy stacji... uzbrojeni po zęby. Z bronią na 
ramieniu i rewolwerami w kaburach wy
glądają, jakby za chwilę mieli wyruszyć 
na wojnę.

I poniekąd tak jest. Tyle, że ich prze
ciwnikiem nie są ludzie, ale zwierzęta — 
niedźwiedzie polarne. W drodze na Spits
bergen, na pokładzie Horyzontu //, na
słuchałem się różnych, mniej lub bardziej

mrożących krew w żyłach opowieści 
o białych misiach atakujących ludzi. Trak
towałem je jednak z przymrużeniem oka. 
A nuż doświadczeni polarnicy, chcąc na
brać będącego pierwszy raz w Arktyce 
dziennikarza, trochę podkoloryzowują 
rzeczywistość? Patrząc jednak teraz na 
poważnie wyglądających, witających 
mnie na Spitsbergenie mężczyzn, prze
konuję się, że nikt mnie nie oszukiwał. 
Zagrożenie ze strony niedźwiedzi jest 
prawdziwe.

Utwierdzam się w tym przekonaniu 
jeszcze bardziej, kiedy polarnicy zabra
niają mi samodzielnie pokonać, liczący 
zaledwie kilkaset metrów odcinek pomię
dzy brzegiem morza, a głównym wej
ściem do stacji.

- Pod żadnym pozorem, poza teren 
stacji nie wolno wychodzić bez zezwole
nie jej kierownika i bez broni - poucza 
mnie jeden z nich. -1, żeby wszystko było 
jasne: wyrażenie „poza teren stacji” ro

zumieć należy jako opuszczenie jej bu
dynku.

Pół wieku badań

Polska Stacja Polarna, położona nad 
Zatoką Białego Niedźwiedzia, będącą czę
ścią fiordu Hornsund (liczy sobie 30 kilo
metrów długości, maksymalnie 12 kilo
metrów szerokości i 260 metrów głębo
kości) na Spitsbergenie nosi imię wiel
kiego polarnika Stanisława Siedleckiego 
(1912-2002). Nie bez powodu. Kierował 
on ekspedycją, która ją pół wieku temu 
założyła.

Nie znaczy to, że pierwsi Polacy po
jawili się na wyspie dopiero w 1957 roku. 
Znany od końca XVI wieku Spitsbergen 
odwiedzali najpierw wielorybnicy, potem 
stał się ulubionym miejscem traperów, 
na końcu pojawili się tu uczeni. Zawitali 
na wyspę na przełomie wieku XIX i XX 
jako członkowie szwedzko-rosyjskiej eks
pedycji naukowej. Jednak polska flaga 
załopotała nad Spitsbergenem dopiero po 
odzyskaniu przez nasz kraj niepodległo
ści, w 1918 roku.

W latach trzydziestych ubiegłego wie
ku Polacy zorganizowali trzy wyprawy na 
Spitsbergen (pozostałością po nich są pol
skie nazwy geograficzne, które na stałe 
zagościły na mapach wyspy, m. in. góry
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Kopernika, Piłsudskiego czy Staszica, Lo
dowiec Polaków i wiele innych). Siedlec
ki brał udział w dwu pierwszych ekspe
dycjach.

Od momentu założenia, do roku 1978 
polska placówka w Homsundzie działała 
całorocznie w trakcie III Międzynarodo
wego Roku Geofizycznego 1957-1958, 
w następnych latach tylko w sezonach 
letnich. Latem 1978 roku została po raz 
pierwszy zmodernizowana i przystosowa
na do ciągłej pracy całorocznej. Od tej 
pory polscy polarnicy mogą w niej także 
zimować.

I robią to nieprzerwanie od trzydzie
stu lat. Kiedy przypłynąłem na Horyzon
cie II na Spitsbergen stałem się świad
kiem wymiany naukowców. Władzę nad 
stacją zdawała XXX ekspedycja polarna 
Polskiej Akademii Nauk kierowana przez 
Andrzeja Araźnego, a przejmowała XXXI 
pod „dowództwem” Marka Szymochy.

Jedne z pierwszych pytań, jakie zada
wałem polskim polarnikom, których spo
tykałem na Spitsbergenie brzmiały:

- Po co w ogóle Polsce potrzebna jest 
taka placówka jak ta w Homsundzie? Co 
przeciętny obywatel RP ma z istnienia 
stacji polarnej na Spitsbergenie?

Padały różne odpowiedzi. Najczęściej 
słyszałem, że to wielki prestiż dla Polski,

że namacalny wkład do światowej nauki. 
Przekonywano mnie, że na Spitsberge
nie kształtuje się pogoda dla krajów umiar
kowanej strefy klimatycznej, w tym Pol
ski. Argumentowano, że obserwacje me
teorologiczne prowadzone w Homsundzie 
mogą wyjaśnić wiele zjawisk klimatycz
nych, do których dochodzi na świecie. 
Mówiono, że obserwacja istniejących na 
Spitsbergenie lodowców daje odpowiedź 
na to, jak kształtowała się historia naszej 
planety. Tutaj bowiem można na własne 
oczy obejrzeć to, co na polskich ziemiach 
działo się w epoce lodowcowej, a więc 
kilkadziesiąt tysięcy lat temu.

W Polskiej Stacji Polarnej na Spitsber
genie prowadzi się wiele, nieraz bardzo 
skomplikowanych badań. Przez cały rok 
dokonywane są niezliczone ilości różne
go rodzaju obserwacji. Nie będę zanudzał 
Czytelników ich wymienianiem. Jak są 
ważne, przekonałem się podczas wy
cieczki pod, położony niedaleko, lodo
wiec Hansa. Dzięki Polakom to jeden 
z najbardziej znanych obiektów tego ro
dzaju na świecie. Długi na 16 kilometrów, 
szeroki na 2,5 kilometra, gruby na 400 
metrów, ten gigantyczny kawał lodu zaj
muje obszar o powierzchni 57 kilometrów 
kwadratowych.

Kiedy podpływam pontonem pod

czoło lodowca wysunięte w kierunku fior
du, staję się świadkiem jego cielenia się. 
Tak nazywa się moment, w którym frag
ment lodowca odrywa się od niego i z gło
śnym trzaskiem wpada do morza.

Ale nie to zjawisko zrobiło na mnie 
największe wrażenie, tylko fakt, że na 
własne oczy mogłem zobaczyć dowód 
na istnienie słynnego efektu cieplarnia
nego. Badania m. in. lodowca Hansa po
kazują bowiem, że klimat Ziemi stopnio
wo się ociepla. Kiedy w Homsundzie 
pojawili się pierwsi Polacy, lodowiec Han
sa sięgał znacznie dalej niż dzisiaj. W cią
gu ostatniego stulecia zmalał o 100 kilo
metrów kwadratowych. Nasi uczeni zmie
rzyli, że cofa się średnio aż o 17 metrów 
rocznie! J

Samowystarczalna wizytówka

Stanisław Siedlecki nazwał Polską Sta
cję Polarną w Homsundzie „polskim do
mem pod biegunem”. Początkowo my
ślałem, że to tylko poetyckie określenie 
zakochanego w Arktyce naukowca. Sły
szałem je jednak niemal od każdego, 
z kim o tej placówce rozmawiałem. Coś 
w tym musi być.

Miałem możliwość sprawdzenia co, 
podczas trzykrotnej wizyty w stacji. Po
larnicy mają znakomite, domowe warun
ki do pracy. Po ostatniej modernizacji, 
przeprowadzonej kilka lat temu, placów
ka stała się bodaj najnowocześniejszą 
stacją polarną na Spitsbergenie. Jako je
dyna tego rodzaju na całej wyspie ma 
oczyszczalnię ścieków.

Pierwszym pomieszczeniem, do któ
rego trafiają goście polskiej stacji, jest ob
szerny salon, w którym króluje telewizor. 
Dzięki satelitom można odbierać polskie 
kanały. Polarnicy mają zatem kontakt 
z krajem. Dzisiaj jest on łatwiejszy także 
dzięki intemetowi, który można odbierać 
w każdym komputerze zainstalowanym 
na stacji. Łączność z bliskimi możliwa jest 
także przez telefon satelitarny i radio.

Newralgicznym pomieszczeniem jest 
niewątpliwie kuchnia i mesa, gdzie spo
żywane są posiłki. Latem na stacji jest 
kucharz, zimą polarnicy muszą gotować 
sami. Dzielą się tym obowiązkiem. Śnia
danie i obiad jedzą razem, kolacje każdy 
przygotowuje we własnym zakresie. Ma
gazyny pełne są żywności dowożonej co 
roku Horyzontem II

- Stacja jest tak zorganizowana, że 
w razie czego może normalnie funkcjo
nować przez dwa lata bez kontaktu z ze
wnątrz - zapewnia Andrzej Araźny, w któ-
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rego towarzystwie zwiedziłem placówkę. 
Araźny doskonale zna stację. Spędził 
w niej ponad dwa lata.

W głównym budynku znajduje się 13 
jednoosobowych pokoi i 7 większych, 
wieloosobowych, przygotowanych na 
przyjęcie ponad 30 ludzi - naukowców 
odwiedzających stację w lecie. Polarnicy 
mają do dyspozycji łazienki, toalety, 8 
specjalistycznych laboratoriów, różnego 
rodzaju magazyny (w tym ten z kilkudzie
sięcioma sztukami broni i zapasem amu
nicji), pokój medyczny itp.

Kilkadziesiąt metrów od stacji stoi 
elektrownia z trzema agregatami diesla. 
Pracują na zmianę, nieprzerwanie przez 
całą dobę zapewniając placówce prąd 
i ogrzewanie. Polarnicy nie muszą się tak
że martwić o słodką wodę. Latem dopro
wadzana jest z pobliskiego jeziorka ruro
ciągiem, a w zimie uzyskiwana ze śniegu 
i brył lodu z lodowców.

Wokół stacji rozsiane są zabudowania 
pomocnicze: na brzegu zatoki stoją np. 
garaże i hangary dla łodzi i sprzętu pły
wającego, magazyny i dwa domki do 
pomiarów geomagnetycznych. W odle
głości 500 metrów, aby uniknąć wpływu 
samej stacji na wyniki badań, ulokowano 
kontener do badań środowiskowych, 
gdzie między innymi prowadzi się moni
toring zanieczyszczenia atmosfery.

W placówce są także warsztaty, w któ
rych w razie czego dokonać można na
praw sprzętu. Awaria zdarzyć może się 
zawsze. Polarnicy, szczególnie ci zimują
cy, muszą posiadać wiele praktycznych 
umiejętności daleko wykraczających poza 
ich specjalności naukowe (nie tylko tech
niczne ale też np. żeglarskie czy alpini
styczne). Konserwacji stacji dokonują też 
pracownicy techniczni, którzy przybywają 
do niej latem.

- Ze względu na tutejszy klimat i wie
loletnią zmarzlinę zaczynającą się już na 
głębokości około metra, wszystkie budyn
ki stacji zbudowane są z drewna i posa
dowione na palach - wyjaśnia jeden z ta
kich pracowników, cieśla Mirosław Góra.
- Dlatego co roku trzeba coś naprawić, 
wymienić, a niekiedy nawet zbudować. 
Wtedy przydają się moje umiejętności.

Modlitwa za zimowanie

Zycie na całorocznej stacji polarnej 
toczy się według pór roku, które wypa
dają mniej więcej w tym samym czasie 
co w Polsce. Latem, kiedy warunki stają 
się znośniejsze, a temperatura w Homsun- 
dzie oscyluje wokół zera w skali Celsju-

Pokój.

sza (najwyższa zanotowana temperatura, 
wlipcu 1998 roku, wynosiła plus 13,4 
stopni Celsjusza) przyjeżdżają tutaj na
ukowcy z całej Polski i z zagranicy. W sta
cji robi się tłoczno i gwarno. Badaniom 
sprzyja fakt, że w tym okresie trwa dzień 
polarny, czyli słońce przez całą dobę znaj
duje się nad horyzontem umożliwiając 
dłuższą pracę.

Sytuacja zmienia się jesienią, kiedy 
„letnicy” opuszczają stację. W placówce 
pozostaje 9 osób. W zimie temperatura 
spada grubo poniżej zera (najniższa za
notowana temperatura wynosiła, w lutym 
1979 roku, minus 39,6 stopni Celsjusza). 
Odczuwalna jest jeszcze niższa, ze wzglę
du na silne wiatry wiejące wtedy na Spits
bergenie, osiągające prędkość do 170 ki
lometrów na godzinę. Wiatr jest tak duży, 
że przez drobną szparkę, w ciągu kilku 
godzin, potrafi nawiać do budynku zaspę 
śniegu. Do tego, od 31 października do 
12 lutego, trwa noc polarna. Oznacza to,

Salon.

Łazienka.

że w tym czasie słońce nie pojawia się ani 
na chwilę ponad widnokręgiem. Niezależ
nie od pory dnia panują wtedy „egipskie”, 
a ściślej „spitsbergeńskie” ciemności.

- Da się przeżyć - zapewnia mete
orolog Jerzy Kwaczyński, prawdziwy po
larny weteran, który ma za sobą pięć zi- 
mowań. - Ale jest jeden warunek. Stacja 
to przecież nie tylko, choćby nie wiem 
jak komfortowe budynki, ale przede 
wszystkim ludzie, którzy tu razem ze sobą 
mieszkają i pracują. Jeśli będą tworzyć 
zgraną grupę, wyprawa będzie udana. 
W przeciwnym razie, zafundują sobie 
trudne do zniesienia „piekiełko”.

Stosunki panujące pomiędzy zimują
cymi polarnikami to delikatna kwestia. Nie 
byłem w stacji w czasie nocy polarnej, nie 
widziałem co się tam w tym czasie dzie
je. W czasie swojego pobytu na Spitsber
genie wysłuchałem jednak wielu opowie
ści na ten temat. Większość mówiła: „Nie 
mamy nic do ukrycia”. Mogłem bez skrę
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powania zadawać pytania np. o naduży
wanie alkoholu na stacji. Sprawa okazała 
się mniej sensacyjna, niż można się było 
spodziewać. Alkohol na stacji oczywiście 
jest, ale pod kluczem kierownika, który 
wydaje go według własnego uznania, zwy
kle przy okazji świąt albo uroczystości w ro
dzaju imieniny czy urodziny. O nadużywa
niu nie może być zatem mowy.

- Nie jesteśmy ani herosami walczą
cymi z przeciwnościami przyrody, ani tu
rystami na atrakcyjnej wycieczce - prze
konuje Araźny. - My tu po prostu pracu
jemy.

Za swoją pracę polarnicy dostają pie
niądze - ok. 3 tysięcy złotych miesięcz
nie na rękę. Jeśli któryś z nich nie dopil
nowałby swoich obowiązków, może „wy
lecieć” ze stacji bez względu na porę 
roku. Jak dotąd takich przypadków nie 
było. Zdarzało się oczywiście, że ktoś 
w trakcie zimowania opuszczał Homsund, 
ale działo się to na jego własną prośbę. 
Powody bywały różne, najczęściej kło
poty rodzinne.

Z perspektywy ludzi pracujących 
w stacji, nawet błaha niekiedy sprawa uro
snąć może do rangi prawdziwego proble
mu. Wielu polarników szuka więc pocie
szenia w religii. Pod tym względem ma
lutka wspólnota w Homsudzie w niczym 
nie odbiega od polskiej średniej. Więk
szość mieszkających i pracujących na 
Spitsbergenie ludzi to wierzący i prakty
kujący rzymscy-katolicy. Zgodnie z naka
zami Kościoła, mają obowiązek uczestni
czenia w niedzielnej mszy świętej. Z oczy
wistych względów nie mogą. Polarnicy 
organizują więc co niedziela nabożeństwo, 
w czasie którego wspólnie się modlą i roz
ważają teksty z Biblii.

Dwa, trzy razy do roku (najczęściej 
przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą) 
w Hornsundzie pojawia się także pastor 
z kościoła luterańskiego z oddalonej o po
nad 100 kilometrów stolicy Spitsberge
nu, miasteczka Longyearbyen, oraz księ
ża z misji katolickiej z położonych w Nor
wegii Tromso i Narviku. Stacja objęta też 
jest „modlitewnym parasolem” przez sio
stry z klasztoru karmelitanek bosych 
w Tromso.

__________ Kobiecy eksperyment

Zimownicy dobierani są starannie 
podczas specjalnego procesu rekrutacyj
nego organizowanego przez Zakład Ba
dań Polarnych i Morskich Instytutu Geo
fizyki Polskiej Akademii Nauk, który od
powiada za funkcjonowanie placówki. 
Najpierw w drodze konkursu wybierany

jest kierownik ekspedycji, który p óźniej 
dobiera sobie współpracowników. Jak do 
tej pory, była to niemal wyłącznie mę
ska obsada. Tylko dwie kobiety, w całej 
trzydziestoletniej historii polskich wypraw 
polarnych, zimowały w Hornsundzie.

Większość polarników (co ciekawe 
także kobiet), z którymi rozmawiałem, 
jest zdecydowanie przeciwna obecności 
kobiet w czasie zimowania. Argumentują, 
że ciężkie warunki klimatyczne, ilość pra
cy do wykonania, wymagająca dużej siły 
fizycznej, wreszcie ewentualne konflikty 
mogące wyniknąć ze skomplikowanych 
relacji damsko-męskich panujących w za
mkniętej przecież społeczności, powo
dują, że osoby płci pięknej nie są najlep
szymi kandydatami na polarników.

W tej perspektywie ciekawym eks
perymentem jest XXXI wyprawa polar
na, która zimować będzie na Spitsberge
nie w tym roku. Wśród jej uczestników 
są aż dwie kobiety: 24-letnia Elżbieta Maj- 
chrowska i 33-letnia Małgorzata Błasz
czyk.

-Jestem dobrej myśli - mówi Marek 
Szymocha, kierownik XXXI wyprawy 
polarnej, który zdecydował się na zabra
nie obu polamiczek na zimowanie. - Może 
jestem niepoprawnym optymistą, ale 
naprawdę nie znajduję przekonywują
cych argumentów za tym, aby uniemoż
liwiać kobietom udział w takich projek
tach. - Mam nadzieję, że po tej wyprawie 
ilość przeciwników kobiet na zimowaniach 
spadnie - zapowiada Elżbieta Majchrow- 
ska. - Razem z Gosią postaramy się

Autor artykułu z bronią przeciw 
niedźwiedziom polarnym.
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przekonać środowisko, że w niczym nie 
ustępujemy mężczyznom.

Majchrowska pochodzi spod Tarnow
skich Gór, w czasie wyprawy spełniać 
będzie funkcję meteorologa, Błaszczyk 
jest z Tychów i zajmować się będzie gla- 
cjologią (obserwowaniem lodowców). 
Obie były już wcześniej na Spitsberge
nie latem i dobrze wiedzą, na czym pole
ga praca polarnika.

- Czy czegoś się boimy? - zastanawia 
się Małgorzata Błaszczyk. - Nie nazwała
bym tego strachem, choć oczywiście za
wsze istnieje obawa przed tym, czy damy 
radę. Myślę jednak, że to pytanie zadaje 
sobie każdy, kto zamierza zimować na 
Spitsbergenie, niezależnie od płci.

Czy „kobiecy eksperyment” w pol
skiej stacji w Homsundzie się powiedzie? 
Trzymamy kciuki. Tak czy owak od jego 
efektu zależeć może los kobiet, które 
w przyszłości będą chciały pójść w ślady 
Majchrowskiej i Błaszczyk.

Na marginesie zauważyć trzeba, że 
w trakcie procesu rekrutacyjnego od 
przyszłych zimowników nie jest wyma
gane przedstawienie wyników badań psy
chologicznych. To o tyle zaskakujące, że 
noc polarna raczej nie sprzyja osobom 
o skłonnościach depresyjnych.

- Żadne badania nie pomogą w tej 
sytuacji - twierdzi Andrzej Araźny. - Dla
tego z reguły połowę składu wyprawy 
na zimowanie powinni stanowić kandy
daci z doświadczeniem polarnym, spraw
dzeni. A w razie kłopotów dyscyplinar
nych czy zdrowotnych, zawsze można 
wezwać śmigłowiec ratunkowy i szybko 
odesłać kogoś do domu.

Miś na Wilczku

Homsund uchodzi za jedno z najpięk
niejszych miejsc na całym Spitsbergenie. 
I nie ma się co dziwić. Polską stację po
larną otaczają wysokie góry i lodowce, 
latem pod nogami rozściela się wielobarw
ny kobierzec przeróżnych roślin (na ca
łej wyspie nie ma jednak wysokich 
drzew). Wszędzie słychać krzyki ptactwa.

Rejon fiordu wchodzi w skład Parku 
Narodowego Południowego Spistberge- 
nu. Miejsce to, ze względu na bogactwo 
flory i fauny, uznane zostało przez Unię 
Europejską za jedno z sześciu flagowych 
miejsc w Europie pod względem bioróż- 
norodności.

Pomimo tego, przez większą część 
roku panują tutaj niesprzyjające warunki 
do bytowania dla istot żywych. Królem 
Spitsbergenu jest niedźwiedź polarny.
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XXXI wyprawa - od lewej: Marek Szymocha - kierownik wyprawy, Małgorzata Błaszczyk 
- obserwator środowiska abiotycznego, Elżbieta Majchrowska - meteorolog, Marcin Janusz 

- obserwator środowiska biotycznego, Zbigniew Heyda -jonosferyk i sejsmolog, 
Kazimierz Zając - mechanik, Witold Kaszkin - meteorolog, Piotr Łepkowski - magnetyk,

Marek Pencarski - asystent terenowy, ratownik.

HORNSUND
♦ *77 00W*x^X**.5 3

BIEGUN 1452km 

WARSZAWA 2771km 

Tongyearbyen mkm 
ARCTOWSKI 16252km

Kierownik XXX wyprawy polarnej PAN Andrzej Araźny (z lewej) 
oraz kierownik XXXI ekspedycji Marek Szymocha.

Misie polarne żyją tylko i wyłącznie w Ark
tyce, czyli w okolicach wokół bieguna 
północnego, nie ma ich natomiast na 
Antarktydzie, czyli wokół bieguna połu
dniowego. Pingwiny odwrotnie - żyją tyl
ko na Antarktydzie, a w Arktyce ich nie 
uświadczysz. Przypominam o tym, często 
bowiem spotykam się z pomyłkami.

Dobrodusznie wyglądające niedźwie
dzie polarne są w rzeczywistości niezwy
kle groźnymi drapieżnikami. Osiągające

wysokość do 3 metrów i wagę do 800 
kilogramów zwierzęta, potrafią błyska
wicznie atakować z odległości kilkudzie
sięciu metrów. Ich główny pokarm sta
nowią foki, ale zgłodniałe ssaki potrafią 
zaatakować także ludzi. Dlatego na Spits
bergenie istnieje obowiązek noszenia bro
ni, a poruszać się po otwartej przestrzeni 
najlepiej w asyście drugiej osoby, która 
w razie czego może udzielić dodatkowej 
pomocy.
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Zimą polarnicy mogą poruszać się po 
Spitsbergenie tylko skuterami śnieżnymi.

Krzyż na przylądku Wilczka, „święte” 
miejsce polskich polarników.

Co roku stację polarną w Homsundzie 
odwiedza około 200 niedźwiedzi polar
nych, częściej zimą niż latem, kiedy foki 
odpływają na lodowych krach dalej na 
północ. Ale i latem można je spotkać. Ja 
miałem okazję zaobserwować niedźwie
dzia polarnego już w kilka godzin po zej
ściu na ląd. Mogłem na własnej skórze 
przekonać się, że ostrożność polarników 
jest jak najbardziej uzasadniona, choć 
w tym akurat przypadku, biały miś prze
wędrował nieopodal stacji specjalnie się 
nią nie interesując.

Choć na Spitsbergenie żyje kilka ty
sięcy niedźwiedzi polarnych, nie wolno 
zabijać ich bez potrzeby, a tylko w obro
nie koniecznej. Za nieuzasadnione zastrze
lenie zwierzęcia grożą bardzo wysokie 
kary pieniężne, a nawet wydalenie poza

wyspę z dożywotnim zakazem ponow
nych odwiedzin.

Misie przychodzą do stacji zwykle od 
przylądka Wilczka znajdującego się nie
opodal placówki. To jedno z najbardziej 
charakterystycznych miejsc w okolicy 
Hornsundu. Stoi tam krzyż, postawiony 
przez polarników w 1982 roku, jako wy
raz protestu przeciwko wprowadzeniu 
w Polsce stanu wojennego. Wysłali wte
dy także do kraju specjalny list.

Miejsce szybko nabrało symboliczne
go znaczenia. Dzisiaj swoje wota umiesz
czają tam polarnicy, którzy chcą podzię
kować Bogu za ocalenie życia np. po 
wpadnięciu w szczelinę na lodowcu.

Wypadki takie wcale nie należą do 
rzadkości. Badanie Spitsbergenu wciąż 
obarczone jest dużym ryzykiem. W suro
wych, arktycznych warunkach wystarczy 
chwila nieuwagi, by znaleźć się w opałach. 
Dlatego polarnicy, niezależnie od posiada
nych stopni naukowych i doświadczenia, 
muszą wzajemnie na sobie polegać, mieć 
do siebie absolutne zaufanie. Stąd zaraz po 
zejściu na brzeg zostałem pouczony, że 
wszyscy tutaj mówią sobie „ty”.

___________ Zmartwienia Uwego

Fakt, że możemy być dumni, iż Pol
ska Stacja Polarna w Homsundzie wyglą
da tak, jak wygląda zawdzięczać należy 
wysiłkowi wielu ludzi. Ale z kimkolwiek 
na Spitsbergenie nie rozmawiałem, pod
kreślał, ze największą robotę wykonał 
jeden człowiek - dr hab. Piotr Głowacki, 
kierownik Zakładu Badań Polarnych i Mor
skich PAN, popularnie nazywany, z racji 
swoich śląskich korzeni, „Uwem”.

Panuje powszechne przekonanie, że 
gdyby nie jego organizacyjny talent, do
konania Polaków na Spitsbergenie były
by znacznie skromniejsze. Głowacki za
bezpiecza materialny byt stacji dwojąc się 
i trojąc, często (co mogłem zaobserwo
wać na własne oczy) godząc ze sobą

sprzeczne interesy. Bez dwóch zdań to 
właśnie on, przeprowadzając ostatnią 
modernizację wprowadził hornsundzką 
stację w XXI wiek.

Stałą troską Głowackiego są oczywi
ście pieniądze. Uwe dokonuje cudów. 
Utrzymanie polskiej stacji w Horsundzie 
kosztuje, co było dla mnie sporym za
skoczeniem po tym, co zobaczyłem na 
miejscu, zaledwie 2 miliony złotych rocz
nie. W porównaniu do znaczenia placów
ki, nie tylko dla polskiej nauki (z jej pra
cy korzysta 25 polskich ośrodków nauko
wych i 35 instytucji zagranicznych), to 
niewiele.

Największym obecnie problemem, 
z jakim boryka się Głowacki jest transport. 
Do tej pory komunikację z krajem zapew- k 
niał Horyzont II Wzrastające ceny pali- H 
wa powodują jednak, że ten środek ko
munikacji staje się coraz mniej opłacal
ny. O nowym statku badawczym nie ma 
nawet co marzyć. Już w tym roku, wła
śnie z powodów ekonomicznych, trzeba 
było zrezygnować z jednego rejsu Hory
zontu lina Spitsbergen.

- Przez pół wieku działalności stacja 
przechodziła różne kryzysy - mówi Gło
wacki. - Jestem przekonany, że i z tym 
sobie poradzimy.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Falba

Autorem zdjęć z chrztu polarnego, 
które ukazały się w poprzednim nu
merze jest Mateusz Moskalik.

Czy Hornsund to jedyna polska sta
cja polarna na Spitsbergenie? Ilu 
naszych polarników pracuje na wy
spie? Gdzie leży najdalej położona 
na północ polska sauna? Czytaj 
w następnym numerze.

Fiord Hornsund to jedno 
z najpiękniejszych miejsc w Arktyce.
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Tajemnica Jeleniej Góry

W ciqqu dwóch lat zaqinęło dwóch kapitanów •,e,eniaGdrawp*>™'a«ca
. ^ T - r I 7 lipca 1978 roku, po feralnym

m/s Jelenia Góra. Obie sprawy nigdy nie zostały wyjaśnione. rejsie, do gdyńskiego portu.

W grudniu 1975 roku masowiec Jele
nia Góra (pojemność 2554 BRT, zbudo
wany w 1966 roku w Warnie, armator - 
PP Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni) 
wychodzi w podróż do Amsterdamu. Ka
pitanem jest, od października 1975 r,, 47- 
letni Stanisław Lużyński, absolwent Pań
stwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, wcze
śniej dowodzący statkiem Rzeszów. 
W holenderskim porcie statek przyjmuje 
ładunek mleka skondensowanego. Port 
docelowy - Lagos w Nigerii. Po długim 
oczekiwaniu na redzie, Jelenia Góra zo
stawia ładunek i ponownie płynie do 
Amsterdamu. W czasie podróży na statek 
dociera wiadomość, że będzie musiał za
brać następną partię mleka. Załoga jest 
rozgoryczona, bo oznacza to znaczne 
przedłużenie rejsu.

_ ________ Był pogodny dzień...

W kwietniu 1976 roku statek jest zno
wu w rejsie do Lagos. Po zakończeniu 
wyładunku okazuje się, że brakuje do

wodu odbioru ponad czterech tysięcy 
kartonów z mlekiem. Sprawa nie zostaje 
wyjaśniona. Statek wychodzi do Dakaru, 
gdzie przyjmuje inny ładunek z przezna
czeniem do Roen we Francji i płynie 
w rejs powrotny. W drodze jednak otrzy
muje kolejną złą wiadomość - załogę cze
ka następna nawrotka bez zawijania do 
kraju. Marynarze są wściekli.

11 czerwca Jelenia Góra zbliża się do 
redy Le Havre. Warunki pogodowe są 
znakomite: widzialność bardzo dobra, 
wiatr o sile 1-2 stopni Beauforta, stan 
morza 1. Przed godziną 13.00 na mostek 
wchodzi kapitan Lużyński. Razem z II ofi
cerem idzie do kabiny nawigacyjnej, gdzie 
oblicza czas do przybycia statku na redę 
Le Havre - Jelenia Góra ma tam być oko
ło godziny 15.15.

Kapitan poleca II oficerowi przygoto
wanie kuli oznaczającej zapotrzebowanie 
pilota i schodzi z mostku. Kilka minut 
później spotyka go idącego na schody do 
pokładu łodziowego starszy mechanik. 
Zamieniają kilka słów. Mechanik idzie do

swojej kabiny, a kapitan na pokład. Go
dzinę później II oficer oblicza, że na redę 
Le Havre wejdą nieco wcześniej i dzwo
ni do kapitana, żeby mu o tym powie
dzieć. Lużyński się jednak nie zgłasza. II 
oficer przypuszcza, że kapitan jest w me
sie. Każe jednemu z marynarzy tam go 
odszukać.

Marynarz nie znajduje kapitana ani 
w jego kabinie, ani w innych. II oficer wzy
wa kapitana dzwonkiem i powiadamia 
I oficera. Ten przez tubę każe członkom 
załogi szukać kapitana. Bez skutku. Ogło
szony zostaje alarm „człowiek za burtą”, 
do akcji włącza się miejscowy helikopter 
i inny polski statek. Bezskuteczne poszu
kiwania trwają do godziny 22.00 następ
nego dnia.

____________ Jakby się rozpłynął

Niemal dwa lata później, w lutym 
1978 roku sprawę rozpatruje Izba Mor
ska w Szczecinie. Wcześniejsze śledztwo 
Prokuratury Rejonowej w Szczecinie koń-
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czy się umorzeniem. Także Izbie Morskiej 
nie udaje się ustalić powodów zniknięcia 
kapitana Jeleniej Góry. Jeżeli chodzi o wą
tek zabójstwa, Izba zdaje się na prokura
torów, którzy nie wykryli sprawcy. Sędzio
wie wykluczyli pogodę jako ewentualny 
powód nieszczęśliwego wypadku - wa
runki były idealne, nie było przechyłów 
ani fali, która zalewałaby pokład. Także 
choroba psychiczna czy alkoholizm kapi
tana nie mogły być, wedle oceny sędziów, 
przyczyną wypadku - dowódca statku 
nie tylko nie nadużywał, ale właściwie 
nie pił alkoholu. Załoga wykluczyła rów
nież zaburzenia na tle psychicznym - ka
pitan był w znakomitej kondycji.

Niektórzy marynarze sugerowali, że 
kapitan mógł sam wyskoczyć za burtę. 
Sędziowie odrzucili i tę wersję wydarzeń, 
chociażby z tego powodu, że poprzed
niego dnia ustalał on z żoną szczegóły 
powrotu. Izba uznała, że załoga po za
uważeniu nieobecności kapitana prowa
dziła akcję poszukiwawczą w należyty 
sposób. Zwróciła jednak uwagę, że na 
statku zaraz po wypadku, nie zostały

przeprowadzone przez tamtejszą policję 
czynności śledcze, „aprzeprowadzenie 
wymiany załogi w obcym porcie, bez 
zawinięcia statku do kraju spowodowa
ło bezpowrotne utracenie śladów, w któ
rych można by uzyskać materiały co do 
przebiegu wypadku

- Dopuszczenie do takiej sytuacji 
świadczy o braku kwalifikacji w kierowa
niu kolektywami ludzi zatrudnionych na 
statkach w^ dalekim zasięgu, bądź też 
o świadomym godzeniu się na zatarcie śla
dów - czytamy w orzeczeniu szczeciń
skiej Izby Morskiej.

Sędziowie zalecali PLO oraz PŻM opra
cowanie instrukcji dla kierownictwa stat- 
kówT dotyczącej postępowania w przy
padkach podejrzenia popełnienia prze
stępstwa.

- Instrukcja taka powinna zobowiązy
wać, aby w przypadku zaistnienia potrze
by zabezpieczenia śladów, a w szczegól
ności kabiny zaginionego, wykonywane 
czynności były zgodne z zasadami postę
powania przygotowawczego i w miarę 
możliwości przeprowadzone z udziałem

wyspecjalizowanych organów w kraju lub 
za granicą - brzmiała sentencja.

Niedługo później na tym samym stat
ku wydarzyła się podobna tragedia, a za
łodze zdarzyły się podobne błędy.

____________ Kapitański problem

15 grudnia 1977 roku Jelenia Góra 
wychodzi ze Szczecina na kolejny afry
kański rejs - znów płynie do Lagos. Tym 
razem kapitanem jest Julian Kowalski 
(ma, jak Lużyński, 47 lat). W PLO pływa 
jako kapitan od 1964 roku. Od 1972 do 
1976 z powodu uznanej przez armatora 
winy przy zderzeniu z inną jednostką, 
zostaje zdegradowany i pełni funkcję 
kolejno EI, II i I oficera. Jako kapitan węa- 
ca na służbę właśnie podczas tego rejstł.

Inaczej niż jego tragicznie zaginiony 
kolega, kapitan Kowalski ma poważny 
problem alkoholowy. Do Lagos praktycz
nie nie trzeźwieje, na mostek przycho
dzi rzadko, a i to podpity. Statkiem prak
tycznie dowodzi I oficer, który zakazuje 
członkom załogi picia alkoholu z kapita
nem. Ten zarówno trzeźwy, jak pijany, 
zachowuje się spokojnie, zamyka w swo
jej kajucie, choć zdarza się, że chodzi do 
kabin i prosi, by poczęstowano go pi
wem,

I oficer zezna potem przed Izbą 
Morską: - Do połowy podróży, czyli od 
kraju do Lagos kapitan pił, ale z przerwa
mi, lecz większość tej podróży można 
zaliczyć, że kapitan pił. Nie mogę tego 
powiedzieć o drugiej połowie tej podró
ży, raczej zupełnie wówczas nie używał 
alkoholu.

Poza tym nie ma z kapitanem żadne
go problemu. Jest łubiany wśród załogi, 
mają go za człowieka tolerancyjnego, 
pobłażliwego, nie ingerującego w sprawy 
marynarzy. Taka postawa powoduje spo
re rozluźnienie obyczajów, przede wszyst
kim nieprzestrzeganie zakazu picia alko
holu na statkach.

Po rejsie Jelenia Góra trafia na re
mont klasy rocznej, a kapitan ma nadzie
ję na wyokrętowanie. Utwierdza go 
w tym armator. Jednak w niemal ostatniej 
chwili przed kolejnym rejsem okazuje się, 
że zmiennika nie będzie i kapitan musi 
płynąć.

- Wiedziałem od innych członków 
załogi, że kapitan miał wyokrętować i do 
ostatniego dnia mu to obiecywano, ale 
był zmuszony jechać w tą podróż - ze
znawał później II mechanik. - Podobno 
w ostatniej chwili syn przywiózł mu rze
czy na statek.
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Marynarz P.: - Moje wrażenie było 
takie, że należał się kapitanowi wypo
czynek.

Podróż do Las Palmas to, według obli
czeń III oficera, 99 rejs Jeleniej Góry. Już 
we francuskim Rożen, aż do portu doce
lowego kapitan znów pije. Sam lub 
z członkami załogi. 2 kantyny pobiera 5 
lub 6 butelek whisky i 2 bądź trzy żyt- 
niówki.

Starszy mechanik: - Uważam, że był 
człowiekiem małomównym, o swoich 
kłopotach nie nadmieniał. Miał usposo
bienie raczej skryte. Kapitan potrafił 
przyjść do kabiny, usiąść, ja pisałem a on 
siedział. Posiedział pół godziny, poszedł. 
Za ok. 20 minut znowu przyszedł: Jesz
cze pracujesz?”. Tak to było.

Przestaje też wychodzić na mostek 
i podpisywać dziennik okrętowy, nie 
schodzi na posiłki do mesy. Większość 
przyniesionych przez stewarda posiłków 
pozostaje nietknięta.

- Sprzątałem tam butelki po wodzie 
mineralnej, po piwie, od czasu do czasu 
była i butelka whisky - zeznawał steward.

Kapitan nie zamawia rozmów z do
mem. Dużo pali.

____________________ Pijany rejs

8 maja 1978 r. Jelenia Góra staje na 
redzie portu Las Palmas. Kapitana znów 
nie ma na mostku. Jest pijany, co stwier
dzają kolejno I i III oficer, którzy zastają 
go śpiącego w kabinie. Stawia się jednak 
następnego dnia, podczas cumowania 
w porcie w Las Palmas. Przyjmuje przed
stawiciela armatora i po raz pierwszy od 
dziewięciu dni schodzi na obiad do mesy.

W Las Palmas większość załogi kupu
je po butelce lub dwie whisky bądź hisz
pańskiej wódki. 2 zeznań młodszego 
marynarza J. wynika, że na statku w Las 
Palmas, a potem innych afrykańskich por
tach kwitnie handel między miejscowy
mi, a członkami załogi. Potwierdzał to 
przed Izbą Morską III oficer: - .. .zauwa
żyłem, że ludzie Luisa - miejscowego 
handlarza - wynosili z dolnego pokładu 
worki jutowe zapełnione częściowo zło
mem kolorowym. (...) Kiedy zatrzyma
łem się na chwilę przy trapie, stał tam 
kapitan, lecz nie reagował on na ludzi wy
noszących worki ze statku i ładujących je 
do stojącej furgonetki. W związku z tym 
ja też nie reagowałem i nie interesowa
łem się tym, ponieważ myślałem, że dzie
je się to za milczącą zgodą kapitana.

Po wyjściu z Las Palmas większość 
Załogi pije w najlepsze. W kabinach, po

kilku. W jednej z takich imprez uczestni
czy kapitan. 11 maja odwiedza starszego 
mechanika: - Ostatniego dnia przyszedł 
o godzinie 10.00 rano, czy nie mam piwa. 
Mówię, że mam, ale niecałą butelkę, na
pijemy się na pół. Nalałem do szklanki, 
kapitan wypił i poszedł.

Nieco później radiooficer przekazuje 
kapitanowi otrzymaną drogą radiową 
prośbę żony o pilny telefon. Kapitan nie 
zamawia jednak rozmowy z domem. Nie 
zjawia się też tego dnia na żadnej z wacht. 
II mechanik natyka się na niego około 
19.30. Kapitan stoi na pokładzie manew
rowym na rufie. Jest, według słów mary
narza, zamyślony, nie reaguje na powi
tanie.

- Jeżeli chodzi o kontakt oczny z ka
pitanem wówczas, to owszem obrócił 
głowę w moim kierunku, ale tak raczej 
niewidząco, jakby obojętnie, jakby bar
dziej był czymś innym zaabsorbowany niż

Drzwi kabiny kapitana 
Kowalskiego i jej wnętrze.

moją osobą - zeznaje później II mecha
nik. - Raczej określiłbym kapitana jako 
człowieka, który miał chyba jakieś zmar
twienie.

Tego dnia wieczorem w jednej z ka
jut marynarskich rozpoczyna się, trwają
ce do czwartej rano następnego dnia, suto 
zakrapiane przyjęcie urodzinowe jedne
go z marynarzy. W różnym czasie prze
wija się przez nie niemal cała załoga, nie 
ma jedynie kilku jej członków, m.in. ka
pitana.

Solenizant, marynarz S.: - Dostałem 
propozycję, nie pamiętam teraz od kogo, 
żeby kapitana zaprosić, ale stwierdziłem, 
że jako marynarzowi nie wypada mi iść 
i prosić kapitana.

W tym czasie na dwóch kolejnych 
wachtach zjawiają się pijani marynarze, 
którzy nie są w stanie pełnić swoich obo
wiązków. Wracają do swoich kajut, a ich 
przełożeni, kolejno III i II i I oficer nie-
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zgodnie z prawdą notują w dzienniku 
okrętowym, że obaj pełnili służbę.

__________________Znika kapitan

12 czerwca rano - pogoda, jak w cią
gu poprzednich godzin, znakomita, stat
kiem nie kołysze, widoczność jest bar
dzo dobra. Jeden z marynarzy schodzi na 
pokład łodziowy, by umyć szalupę przed 
malowaniem. Niedaleko łodzi zauważa 
należące do kapitana sandały. Mówi o tym 
III oficerowi, który nakazuje przeszukać 
statek. W kajucie i nigdzie indziej kapita
na nie ma.

I oficer ogłasza „człowiek za burtą”. 
Statek zawraca, marynarze przepatrują 
wodę. Około 13.00 komisja złożona 
z kilku marynarzy spisuje rzeczy kapi
tana, odkładając je potem na miejsce. 
Następnie jego kabina zostaje zamknię
ta. Jakiś czas potem zostaje jednak 
otwarta, ponieważ jeden z marynarzy 
znajduje na rufie opakowanie po jed
norazowej strzykawce. I oficer chce 
sprawdzić stan narkotyków. Okazuje

się, że zgadza się z zapisami w książce 
ewidencyjnej. Kabina znów zostaje za
mknięta. Statek kontynuuje poszukiwa
nia. Również w nocy, chociaż nikomu 
nie przychodzi na myśl włączenie re
flektorów. Bez skutku, kapitan Kowal
ski ginie bez wieści.

18 maja na redzie portu Abidjan do
wództwa statku obejmuje nowy kapitan. 
Przeprowadza trzecie oględziny kajuty 
zaginionego kapitana. Z protokółu: - „Ka
bina nie nosiła żadnych śladów uszko
dzeń- robiła wrażenie całkowicie i do
kładnie wysprzątanej. (.. .)

Na skraju stołu leżała książka W. 
Faulknerapt. „Intruz”. Książka ta zało
żona była czystą kartką papieru na jed
nej z pierwszych stron”

Gdy 7 lipca statek zawija do Gdyni 
rozpoczyna się śledztwo gdańskiej Pro
kuratury Wojewódzkiej. Przeprowadzone 
ekspertyzy wykazują, że na igłach jed
norazowych nie ma śladów używania. 
Badane są także ślady krwi znalezione na 
drzwiach sypialni i szafy oraz należącej do 
kapitana koszuli. Wiadomo, że to krew

ludzka, ale czy należy do kapitana, tego 
nie zdołano ustalić.

Po prawie rocznym śledztwie w spra
wie zaginięcia kapitana, zostaje ono umo
rzone. Prokuratura wszczyna jednak po
stępowanie w sprawie przemytu, który 
ujawniono w czasie śledztwa. Obejmuje 
27 członków załogi statku, zarówno z fe
ralnego jak i poprzedniego rejsu. Kilku 
z nich skazanych zostaje na kary pozba- 
wdenia wolności oraz grzywny.

Wypadek? 
Załamanie? 

___________________ Zabójstwo?

Gdyńska Izba Morska po przeprowa
dzonym postępowaniu stwierdziła, że ^... 
na statku odbywającym rejsy na linii 
Afryki Zachodniej, panowała zupełnie 
szczególna atmosfera braku dyscypliny, 
czemu nieprzeciwdziałało kierownictwo 
statku. Kapitan statku był bardzo tole
rancyjny, skoro nie wyciągnął żadnych 
sankcji dyscyplinarnych w stosunku do 
winnych zaniedbań członków załogi. 
Taka sytuacja wskazuje więc na to, że 
załoga nie miała żadnego interesu 
w ewentualnym pozbyciu się kapitana, 
co sugerowały plotki towarzyszące tej 
sprawie, zwłaszcza, iż uprzednio już 
w nie ustalonych okolicznościach zginął 
inny kapitan tego statku.”

Sędziowie wykluczyli „przestępcze 
działanie członka lub członków zało
gi” biorąc pod uwagę wyniki śledztwa 
(a właściwie ich brak) prowadzonego 
w tej sprawie przez prokuraturę. Rów
nież wersja o przypadkowym wypad
ku, jakiemu mógłby ulec kapitan nie 
została dowiedziona. Pogoda była do
bra, „nie występowały żadne istotne 
przechyły bądź kołysania statku, któ
re mogłyby uzasadnić podejrzenie 
przypadkowego wypadnięcia.” Rozwa
żano więc ostatnią teorię - samobój
stwo. Tu także Izba Morska nie dopa
trzyła się wskazówek, które mogłyby 
ją poprzeć. „Zachowanie się kapitana 
w ostatnim okresie przed zaginięciem 
było normalne i żaden z członków za
łogi nie zauważył, aby był szczegól
nie przygnębiony”.

Nieco dziwne wnioski biorąc pod 
uwagę zachowanie kapitana opisywane 
przez załogę - nie wychodzenie z kaju
ty, nie przychodzenie na mostek, czy nie
chęć do rozmowy z domem.

„Z wyjaśnień żony kapitana wynika, 
że nie miał on żadnych powodów oso
bistych bądź rodzinnych do targnięcia
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się na własne życie." - stwierdzili sędzio
wie. „Fakt znalezienia na pokładzie sza
lupowym sandałów, stanowiących nie
wątpliwie własność kapitana, nie może 
być podstawą rozstrzygnięcia wątpliwo
ści co do okoliczności jego zaginięcia.” - 
kończy ten wątek Izba Morska.

Jakie domysły na ten temat snuli 
członkowie załogi?

III oficer: - Różne były wersje, część 
przypuszczała, że to może był wypadek, 
po tych kapciach na pokładzie myślano, 
że może sądził, że skacze do basenu, nie 
wiem. Wydaje mi się, że jeżeliby ktoś 
wypadł przez przypadek, to obuwie nie 
stałoby tak idealnie równo, jak stało.

II oficer: - Stwierdzam z całą stanow
czością, że kapitan nie miał żadnych 
wrogów. Był człowiekiem bezkonflik
towym. Z I oficerem rozmawiał tak 
samo jak ze stewardem, czy maryna
rzem. Nie robił żadnej różnicy stano
wisk. Nie wywyższał się.

III oficer: - Kapitan był bardzo tole
rancyjny, nie ingerował w sprawy załogi, 
choć nawet nieraz powinien, ale nie re
agował. Absolutnie nie było żadnej przy
czyny (do jego likwidacji - red.) ze stro
ny załogi.

Marynarz S.: - Nikt źle o kapitanie nie 
mówił. Tak za bardzo to na statku nie 
dyskutowano na ten (zaginięcia kapitana 
- red.) temat. Według mnie to chyba było 
samobójstwo, może jakieś załamanie, nie 
wiem. Uważam, że raczej nikt kapitano
wi wt tym nie pomógł.

Marynarz P.: - Kwestia morderstwa 
moim zdaniem nie mogła wchodzić tu 
w rachubę, nie było żadnego psychopa
ty na statku, któryby w jakimś czynie nie
rozważnym mógł to zrobić. To mógł być 
albo nieszczęśliwy wypadek, bo te lacz
ki, które tam stały na burcie, może się 
mocno przechylił.

Starszy mechanik: - Teraz widzę, że 
kapitan mówił to w strzępach, np. „chy
ba nie pojadę”, „mam sprawcy do zała
twienia” - nie powiedział nic, co miało
by początek i koniec, tylko urywkami. 
Mówił, „będę miał nieprzyjemne rozmo
wy” - wiem, że dotyczyło to eksploata
cji; mówił „cholera, znowu muszę tam 
jechać”, tzn. do Afryki. W miarę tych na
szych spotkań widziałem jego przybicie 
takie, że chodził z jakimś problemem,
2 jakimś kłopotem.

Delegat ministra - kierowrnik Urzędu 
Gospodarki Morskiej przed Izbą Morską 
kpt. ż. w. Wojciech Babiński powiedział: 
"Jest to niewątpliwie jedna z tych tajem
nic, którą zabrało na zawsze morze.

- statek, na którym bez wieści 
zaginęło dwóch kapitanów 

(zdjęcie ze strony PLO).

_________ „Przemęczenie" załogi

Sędziowie surowo ocenili akcję poszu
kiwawczą prowadzoną przez załogę. 
W czasie postępowania okazało się m.in., 
że kapitana szukano, z powodu niewła
ściwego wyznaczenia pozycji statku, 8 - 
10 mil morskich od trasy, jaką szedł sta
tek w prawdopodobnym czasie zaginię
cia kapitana. Jeden z sędziów w czasie 
przesłuchiwania I oficera nie wytrzymał:
- Przecież to co wyście zrobili (chodziło 
o wytarcie mapy, w wyniku czego nie 
można było później ustalić pozycji stat
ku w czasie wypadku - red.), to jest kry
minał, to wyraźne, celowe zatarcie do
wodów, bo mogliście się znajdować i 20 
Mm od kursu, może statek był tak pija
ny, że płynęliście w przeciwną stronę. 
Mapa to przecież podstawowy doku
ment, na podstawie którego można 
stwierdzić, czy było prawidłowo czy nie!
- wołał oburzony.

Uwagi sędziów nie uszło nieprofesjo
nalne zabezpieczanie dowodów w spra
wie. „Po przeszukaniu statku i stwier
dzeniu, iż kapitana nie ma należało 
bezwzględnie zamknąć tę kabinę (kapi
tana), zabezpieczyć drzwi i pozostawić 
ją w tym stanie do czasu oględzin przez 
kompetentne władze. Nie było bowiem 
żadnych istotnych powodów do spisywa
nia, przy rozpoczęciu akcji poszukiwaw

czej, rzeczy kapitana, sprzątania kabi
ny, usuwania butelek itp.” Według sę
dziów działania owe zostały podjęte na 
skutek „przemęczenia” po spożyciu 
znacznej ilości alkoholu przez członków 
załogi.

Sędziowie wytknęli I i II oficerowi oraz 
marynarzom wachtowym, że stawiali się 
na służbę w stanie upojenia alkoholowe
go. „Praca na statku wymaga, zwłasz
cza z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, 
stałej gotowości wszystkich członków 
załogi do podjęcia działań niejednokrot
nie przekraczających ich zwykły zakres 
obowiązków. Tym m.in.podyktowany 
jest zakaz spożywania alkoholu na stat
kach. Osoby nie wykazujące wskaza
nych wyżej kwalifikacji nie powinny 
być zatrudniane w zawodzie maryna
rza, z uwagi na to, że swoim zacho
waniem powodują realne zagrożenie 
bezpieczeństwa żeglugi

Polskie Linie Oceaniczne w związku 
z opisywanymi wydarzeniami i ustalenia
mi śledztwa zwolniły z pracy I i II oficera 
(przeszedł na emeryturę), ochmistrza 
i sześciu innych marynarzy. Jelenia Góra 
w barwach PLO pływała do 1985 roku.

Czesław Romanowski

(Nazwisko drugiego 
z kapitanów zmieniliśmy)
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Druga połowa ubiegłego wieku to czas bardzo szybkiego rozwoju i ekspansji 
polskiej dalekomorskiej floty rybackiej. Po śledziu, dorszu i makreli z Morza Północnego 
przychodzi kolejno czas na afrykańskie pagrusy, na karmazyny z lodów Labradoru, 
mintaje z północnego Pacyfiku, kryla i ryby biało-krwiste z Antarktyki. Zawinięcia 
naszych trawlerów do Plymouth, Bostonu, Las Palmas, Dakaru, Kapsztadu,
Montevideo, Callao czy Vancouver sq rzeczq zwykłq i powszedniq.

W tych czasach, by otrzymać zgodę 
i poparcie władz na odbycie dalekiego rej
su, trzeba było sięgać po najbardziej prze
myślne uzasadnienia sportowe, naukowe 
i ideologiczne. Po ziemię z pola bitwy 
w Narviku popłynęły w roku 1957 Zew 
Morza i Generał Zaruski. W latach 1965- 
66, pod patronatem Polskiego Towarzy
stwa Geograficznego naukową wyprawę 
wokół Ameryki Południowej odbył Śmia
ły. Leonid Teliga na Opty^w latach 1967- 
69 opłynął świat jako „pierwszy, samot
ny polski i słowiański żeglarz”. Bezpre
cedensowym, jak na tamte czasy, wyda

rzeniem była całkowicie prywatna wo- 
kółziemska wyprawa Ludomira Mączki na 
Marii. Bez szczytnych celów, utytułowa
nych sponsorów, po prostu by płynąć, 
docierać do ciekawych miejsc i poznawać 
żyjących tam ludzi.

Z latami rejsów przybywało. Bywało, 
że wpływając do egzotycznych portów 
nasi żeglarze spotykali statki rybackie, 
które na rufie nosiły biało-czerwoną. Tra
fić na polskiego rybaka oznaczało los 
wygrany na loterii. Kąpiel, pranie, wizyta 
u statkowego lekarza, paliwo, remonty, 
zaopatrzenie w żywność, mleko, jaja,

świeży chleb, mapy morskie od I oficera, 
małe szekle, cienkie stalówki, nylonki 
i farby od bosmana, długie „nocne Pola
ków rozmowy”...

_______________ Toś pan głupszy

Jerzy Pisz, który w roku 1974 płynął 
na Marii przez Pacyfik, ładnie i ciepło 
napisał:

Czym były dła nas polskie statki ba
zujące w Całłao?Niełatwo odpowiedzieć. 
Mogłaby wyjść ckliwa laurka. Pięć stat
ków i wielu łudzi, którzy nigdy nie dali

Nasze MORZE nr 9 wrzesień 2008

Fo
t. M

. K
rz

ep
to

w
sk

i



MORSKIE SPOTKANIA wspomnienia

nam odczuć, że jesteśmy intruzami. 
A przecież mogli być zmęczeni, w złym 
nastroju, mogli po prostu mieć wszyst
kiego dosyć. Statek rybacki to nie dom 
dla rekonwalescentów. Ustawiczna wi
bracja, ciasne kabiny, nie mówiąc już
0 napięciach zawodowych, drobnych ludz
kich konfliktach - wszystko to drążyło 
odporność psychiczną na równi z ciężką 
odpowiedzialną pracą. Nie byłbym zdzi
wiony gdybyśmy przy którejś tam kolejnej 
wizycie usłyszeli: „Panowie spieprzajcie!” 
A jednak ci zagonieni ludzie znajdowali 
czas i zrozumienie dla naszych kłopotów.
1 to było cenne. Równie cenne, jak pomoc 
której nam nie szczędzili. Za tę cierpli
wość i serce, dzięki.

Rybacko-żeglarskie relacje oddaje jesz
cze trafniej znana powszechnie historyj
ka opowiadana przez Ludka Mączkę:

Wychodząc Marią z Kapsztadu prze
pływałem koło polskiego trawlera, z któ
rego wachtowy stojący na skrzydle most
ka zapytał: iłe mi za to płacą? Odpowie
działem, że sam finansuję swoje pływa
nie. Na to usłyszałem największy w mo
im życiu komplement: „Panie, toś pan 
jeszcze głupszy niż rybacy!” Zrozumia
łem wtedy, że jesteśmy ulepieni z podob
nej, a może nawet z tej samej gliny.

Wielu żeglarzy w swoich książko
wych wspomnieniach z rejsów opisywa
ło odwiedziny na „rybakach”, za to ryba
cy na ogół nie pisali o tym wcale, uważa
jąc za rzecz całkowicie normalną podaro
wanie komuś paliwa czy żywności. Gdy 
zbierałem materiały do książki „Pół wie
ku i trzy oceany” mówiącej o dziejach 
polskiego rybołówstwa, przekonałem się, 
że wbrew pozorom, o spotkanych gdzieś 
i kiedyś żeglarzach pamięta się nadal. 
Wielu rybaków zaczynało swoje morskie 
pływania pod żaglami, inni na odwrót, 
najpierw trafiali na statki rybackie. Żegla
rze byli dla nich „młodszymi braćmi”, któ
rym należy się opieka i pomoc. Gabriel 
Groch i Juliusz Hebel, późniejsi dyrekto
rzy wielkich rybackich przedsiębiorstw, 
prowadzili historyczną wyprawę do Narvi- 
ku. Leonid Teliga nim zbudował Opty, po
ławiał ryby u wybrzeży północno-zachod
niej Afryki na trawlerze Wigry. Zbyszek 
Kamicki był wtedy technologiem na Alba- 
korze i tak zapamiętał tamto spotkanie:

Prowadziliśmy połowy denne i sieci 
często darły się na zaczepach. Dla na
szego kapitana Żurka był to tak silny 
stres, że w końcu nerwy mu puściły i po
stanowił oddać się pięciodniowym ćwi
czeniom rełaksacyjnym. W tym czasie na 
łowiących obok Wigrach Tełiga był ryba
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kiem i przy okazji zbierał materiały do 
cyklu reportaży. Albakora była pierw
szym trawlerem rufowym w „Odrze”, 
więc Leonid chciał zobaczyć, jak wyglą
da praca na takim statku. Gdy przy
płynął szalupą, przy trapie powitał go 
kapitan i natychmiast zaprosił do swo
jej kabiny proponując uczestnictwo w re
laksacji. Za jakiś czas, gdy idąc na mo
stek przechodziłem obok kabiny kapi
tańskiej usłyszałem skierowany do mnie 
okrzyk: „Ty, wróbel chodź no, popatrz, 
tenfacet mówipięcioma językami!”. Oczy
wiście chodziło o naszego gościa. Za dwa 
dni, gdy znów znalazłem się w okolicy 
mostka, usłyszałem: „Ty, wróbeł chodź 
popatrz, ten facet mówi już tylko dwoma 
językami!” Kapitan Żurek był w jak naj- 
łepszejformie, jego tyrolski kapelusik tkwił 
na swoim miejscu i jedynie apaszka na 
szyi była nieznacznie przekrzywiona. Za 
to Leonid był wyraźnie zmęczony. Moż
liwe, że jedną z przyczyn jego wyczer
pania był twardy jak marszpikiel wska
zujący palec, którym kapitan zwykł po
szturchiwać swojego rozmówcę, by pod
trzymać jego gasnącą uwagę. Wiele lat 
później, gdy czytałem „Trawłerem do 
Afryki” nie znałazłem tam ani słowa 
o udziale Teligi w rybackim relaksie, 
a przecież była to bardzo ciekawa i po
uczająca historia.

Ze szklaneczką wina...

Pięć lat później, 9 stycznia 1969 roku, 
Teliga na Opty, prawie kończąc swój wo-

kółziemski rejs, wszedł do Dakaru i na
tychmiast wpadł w ręce załogi Emilii 
Gierczak - statku Szkoły Rybołówstwa 
Morskiego w Świnoujściu. Później, gdy 
żeglarz wyszedł już ze szpitala, do Daka
ru zawinęło Wieczno z Morskiego Insty
tutu Rybackiego w Gdyni. Odwiedzałem 
wtedy po raz pierwszy Afrykę. Gdy na 
naszym statku pojawił się Teliga, byłem 
w wielkiej rozterce, czy zostać i słuchać 
jego opowieści, czy iść w miasto i pozna
wać Czarny Ląd. Przesiadywaliśmy na 
pokładzie całymi nocami, kambuz praco
wał pod upodobania gościa, który snuł 
wspomnienia przerywane, niestety zbyt 
często, prośbą o mocnego lub sporta. Ju
rek Porębski, który również uczestniczył 
w tym rejsie, napisał później piosenkę 
„Skąd się tu wziąłeś biały żeglarzu...”.

Rejs Opty trwał nieco ponad dwa lata, 
rejs Marii lat jedenaście! Nic więc dziw
nego, że z opowieści o rybackich spotka
niach z Ludomirem Mączką można by 
napisać oddzielną książkę. W 1974 roku 
na dalmorowskim trawlerze Cetus bazu
jącym w Callao, kapitanem był Zbigniew 
Dzwonkowski, który wspomina jak po
znał Ludka:

Któregoś dnia wachtowy powiadomił 
mnie, że na statek przyszedł „jakiś Po
lak”. To był Ludek. Zjedliśmy w mesie 
obiad, później przeszliśmy do mojego 
salonu na kawę i kieliszek wina. Dowie
działem się, że stoi Marią w La Punta 
Yacht Cłub Peruano i czeka na załogę, 
która lada dzień ma z Polski przypłynąć 
Sienkiewiczem. Ludek nie skarżył się, ale



Fo
t. M

. K
rz

ep
to

w
sk

i

MORSKIE SPOTKANIA wspomnienia

wyczułem, że z postojem ma jakieś kło
poty. Następnego dnia obaj z I oficerem 
wbiłiśmy się w mundury i w towarzy
stwie naszego agenta pojechałiśmy do 
kłubu. Siedzieliśmy przy drinku, kiedy 
podszedł do nas komandor, zaczęliśmy 
rozmowę, zaprosiłem go wraz z mał
żonką na statek, na niedzielny obiad. 
Od tego momentu senior Ludomir 
zaczął być w klubie inaczej traktowany. 
Wyszliśmy w morze i gdy po kilku tygo
dniach wróciliśmy, Maria stała na lądzie. 
Trwały ostre prace malarskie i wtedy 
poznałem nowych załogantów. Jurka 
Pisza, który ciągle coś fotografował 
i uśmiechniętego Kazika Jasicę- specja
listę od jachtowych mechanizmów. Je
stem miłośnikiem koni, Ludek sporo 
jeździł konno, wspominał swoje wy
prawy do Mongolii i Afryki, miał dużą 
wiedzę i dar opowiadania, nic więc 
dziwnego, że nasze pogwarki ciągnę
ły się nieraz długo w noc. Ostatni raz 
widzieliśmy się z Ludkiem w połowie 
lutego 1975 roku w morzu. Łowiliśmy 
na północ od Callao, Maria szła w kie
runku Galapagos. Stanęliśmy w dryfie, 
szalupę załadowaną prowiantem 
zrzuciliśmy na wodę... Trzy długie sy
gnały syreną i odpowiedź rożka mgło- 
wego... Później przyszło od Ludka kil
ka kartek pocztowych z różnych miejsc 
i różnych lat...

O postoju Marii w Kapsztadzie opo
wiada Włodek Przysiecki - rybak-elek- 
tryk, ale także kapitan jachtowy:

Przyleciałem na Kniazika z pod
mianą pod koniec kwietnia 1982 roku. 
Zaraz też dotarła do mnie wiadomość, 
że w porcie jest Maria. Gdy tam posze
dłem, Ludek bardzo się ucieszył, bo miał 
do naprawy kilka urządzeń elektrycz
nych, między innymi agregat napędza
ny silnikiem od kosiarki. Widać było, że 
i jacht, i armator są już zmęczeni pod
różą. Ludek pracował w stoczni, by pod
reperować stan kasy jachtowej, później 
zaczął chorować. Oddałem go w ręce 
naszego lekarza, który zajął się nim na 
tyle skutecznie, że gdy w dniu 22 maja 
przyszliśmy na jacht z pięknie przygoto
wanym przez kucharza urodzinowym 
półmiskiem, jubilat okazał się na tyle 
zdrowy, że w jednej chwili zjadł prawie 
cały poczęstunek/ Obecni na przyjęciu 
państwo Świechowscy postanowili za
brać nas do siebie, by kontynuować miły 
wieczór i wtedy okazało się, że gardero
ba Ludka zupełnie nie nadaje się do re
prezentacji. Pobiegłem na statek i przy
niosłem swój komplet khaki, wreszcie 
było OK. Na tym spotkaniu ustalono, że 
pozostający bez pracy Ludek mógłby na
prawić komuś cieknący dach i w ten spo
sób zarobić parę randów. Gdy następ
nego dnia rozpoczęły się prace, zaraz 
na samym początku popełniono podsta
wowy błąd i poczęstowano Ludka szkla
neczką wina. Natychmiast okazało się, 
że dekarz miast łazić po dachach, woli 
być kiperem i na tym skończyła się jego 
praca zarobkowa w branży budowlanej.

Żegnany przez żeglarzy Bonito opuszcza port w Montevideo.

Cienka czerwona linia

Z Kapsztadu Maria ruszyła w kie
runku Montevideo. W załodze oprócz 
Ludka był jeszcze Fritz Enichlmair gra
jący na trąbce w kapsztadzkiej filharmo
nii. Na południe od brazylijskich wyse
pek Martin Vaz doszło do niecodzien
nego spotkania. Wspomina kapitan Mie
czysław Jędraszak:

Płynęliśmy Hajdukiem na łowiska fal- 
klandzkie łowić kalmary. Rano na pu
stym oceanie wachtowy wypatrzył jakiś 
punkt, który nie był statkiem. Kazałem 
zmienić kurs i wkrótce okazało się, że 
to jacht, który niesie na bezanmaszcie 
polską banderę, a na rufie Maria i „ Szcze
cin7 To Mączka! Dałem sygnał syreną, 
na pokład jachtu wyskoczyło dwóch lu
dzi, jeden sięgnąłpo trąbkę i zagrał wspa
niałego marsza. Morze było spokojne, 
stanęliśmy w dryfie, oni zrzucili żagle. 
Rozmawialiśmy przez ukaefkę, Ludek 
wypytywał o Szczecin, nie potrzebowali 
jedzenia, bo zostali dobrze zaopatrzeni 
przez nasze statki rybackie w Kapszta
dzie. Na pożegnanie znów usłyszeliśmy 
pięknego marsza. Daliśmy sygnał syreną, 
odpowiedział nam rożek mgłowy i za 
rufą zniknął mały, dzielny jacht, który 
opłynął świat.

Wojtek Seńków, mistrz z przetwórni na 
Gople, spotkał w Las Palmas żeglarzy, któ
rzy przypłynęli tam na Darze Bielska:

Jacht wszedł do portu krótko po nas, 
przeszli ciężki sztorm na Biskajach i tu
taj chcieli doprowadzić wszystko do po
rządku. Wieczorem mieliśmy już gości 
na pokładzie. Mieli zwykłe w takiej sy
tuacji braki, ale dodatkowo jeszcze po
szukiwali 300-litrowych beczek na pali
wo, które obiecano im z rosyjskiej bazy 
stojącej nieopodal. Nasi mechanicy becz
ki znaleźli, wspólnie z Rosjanami napeł
nili i ustawili na pokładzie Gopła. Jacht 
miał nad ranem podejść po cichu pod 
naszą burtę, zabrać paliwo i jakby ni
gdy nic oddalić się. Tymczasem żegla
rze pijąc wieczorem za cudem urato
wane życie, wznieśli o kilka toastów za 
dużo i na statku pojawili się dopiero 
koło południa. Za późno, bo celnicy już 
dawno wstali! Wieczorem wychodziliśmy 
na łowisko i jedynym rozwiązaniem było 
dokonać przeładunku w morzu. Jak to 
zrobić bez wielkich odbijaczy, przecież 
jacht roztrzaska się o naszą burtę! Wpa
dliśmy na pomysł, by z dala od ludzkich 
oczu, powiązane razem beczki zwodo
wać (przecież paliwo jest lżejsze od 
wody!), a później żeglarze niech już so-
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Dar Szczecina podchodzi do burty Barakudy, na drugim planie Langusta. Las Palmas, 1972r.

bie z tym radzą. Tak też zrobiliśmy. 
Wczesnym popołudniem Dar Bielska 
wyszedł w morze, my kilka godzin za 
nimi. Do beczek dołączyłem kilka gru
bych, białych worków foliowych, do któ
rych włożyłem zamrożone kalmary i pa
rę butelek schłodzonego piwa. Gdy ich 
wyprzedziliśmy, zepchnęliśmy wszystko 
do wody. Worki doskonale pełniły rolę 
pławek sygnalizacyjnych. Widać było jak 
chłopcy gimnastykują się z upiornie 
ciężkim ładunkiem. Później, przez ra
dio dostaliśmy wiadomość, że operacja 
skończyła się pomyślnie.

Wojtek Zawadzki był chiefem w ma
szynie i stał z awarią w Valparaiso, kiedy 
wszedł tam Zawisza Czarny.

Żeglarze mieli jakiś problem z toaletą 
próżniową, nowa właśnie zakupiona nie 
chciała działać, potrzebny był elektryk. 
Mam sentyment do żagli, bo zanim zo
stałem rybakiem pływałem po Jeziorze 
Charzykowskim. W Szkole Morskiej 
w Gdyni ścigaliśmy się szalupami na tra
sie Gdynia - Sopot- Gdynia. Kiedyś in
struktor zaprowadził nas do basenu 
jachtowego i pokazał małyjachcik, przy 
którym krzątał się jakiś facet. Okazało

się, że to był Teliga, który wybierał się 
w rejs dookoła świata. Przeżyliśmy szok, 
bo z jednej strony my - wielka nauka, 
praktyki, zaliczenia, egzaminy, a z dru
giej strony - mała łupinka i jeden czło
wiek. .. Na Zawiszę poszliśmy z Antkiem 
Stepaniukiem, elektrykiem. Pierwszą 
spotkaną osobą, był Mieczysław Wa
chowski - znana postać. Czułem, że 
Antek zaraz coś wywinie i rzeczywiście, 
usłyszałem: „Ja to pana skądś znam ”? 
Wachowski odparł: „Może z telewizji”. 
Na co Antek: „Chyba nie, boja mam za 
mały ekran”!Awarię udało się usunąć, 
żeglarze miło nas podejmowali, dowie
dzieliśmy się od nich, że pływają dookoła 
Hornu, aby więcej i więcej ludzi mogło 
to zaliczyć. Z mojego punktu widzenia 
nie ma to większego sensu. Jeśli wynika 
z założonej trasy i nie można tego unik
nąć, to w porządku. Ale płynąć po to, 
by zaliczyć i wysłać SMS to już nie jest 
żeglarstwo, a pospolity jachting. Wielo
letnie pływanie nauczyło mnie, by nie
bezpieczeństwu schodzić z drogi. Kilka
krotnie miałem pożar w maszynie, to
piłem się na Kaczawie, wiem jak cienka 
jest marynarska czerwona linia.

__________ Już się nie spotkają...

Regułą w spotkaniach rybaków 
i żeglarzy było, że jedna strona, wiado
mo która, brała, a druga dawała. Opowia
danie kapitana Leona Skelnika przypomi
na wyjątkową sytuację, która tylko po
twierdza regułę:

Żuławy to był mój statek, od począt
ku, od stoczni. W1980 roku wieźliśmy 
na Wyspę Króla Jerzego V Wyprawę An- 
tarktyczną. Po odebraniu ryb ze stat
ków przy Georgii Południowej, poszli
śmy po ładunek na Falklandy. Tutaj, 
w Port Stanley spotkaliśmy barkentynę 
Pogoria, w załodze której był Dariusz 
Bogucki. Darek w wielkiej sali kinowej na 
spotkaniu z załogą opowiadał o swoich 
rejsach polarnych. Gdy usłyszał, że przy
gotowujemy się do podmiany samoloto
wej i właśnie jesteśmy w trakcie szycia 
wielkich worów żeglarskich doznał 
olśnienia: „Przecieżja mam dla was igły 
do maszyny, wiem, że zawsze ich bra
kuje”! Miał rację, worki szyliśmy ręcznie 
i to był jedyny przypadek jaki znam, kie
dy rybacy doznali od żeglarzy tak wiel
kiej pomocy.
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Są jeszcze dziesiątki takich wspo
mnień, w których powtarza się podobny 
scenariusz osnuty wokół braterstwa ludzi 
morza: Otago, Copernicus, Zew Morza, 
Dar Szczecina, Narcyz, Nord LV, Mazu
rek, Miranda, Gedania... W styczniu 2000 
roku w Montevideo po raz ostatni doszło 
do spotkania polskiego statku rybackie
go i polskiego jachtu z dala od kraju. Opo
wiada kapitan Marian Kosmowski:

Bonito, którym dowodziłem, stał na 
doku w stoczni Tsacos i tu dostałem wia
domość, że w marinie za miastem za
cumowała Maria. Natychmiast tam po
jechaliśmy i rzeczywiście to był Ludek!

Miełi płacić za postój jakieś horrendalne 
sumy, wiadomo Urugwaj, więc postano
wiłem, że przeprowadzimy ich do na
szej stoczni. Dzięki znajomościom uzy
skałem zgodę na postój w basenie obok. 
Następnego dnia Maria stanęła niedale
ko nas i teraz już mogliśmy cieszyć się 
prawie stałą obecnością znakomitego 
żeglarza i jego załogi. Zostali odkarmie- 
ni, domyci, oprani, ostrzyżeni. Oddałem 
Ludkowi do dyspozycji swój salon, cały
mi dniami tam przesiadywał pisząc li
sty i kartki do przyjaciół. Wieczorami 
przy niekończącej się kolacji rozmawia
liśmy. Ludka poznałem blisko 20 lat

wcześniej, też w Montevideo, podczas 
jego pierwszej wyprawy. Dwa tygodnie 
później, gdy wychodziliśmy na łowiska 
antarktyczne, na kryla, Ludek stał na kei, 
machał do nas, tak go zapamiętałem.

Te spotkania to już przeszłość. Znik
nęły z dalekich łowisk polskie statki ry
backie, a w miejsce żeglarzy coraz czę
ściej pojawiają się jachtsmeni. Teraz w rej
sie pieniądze wyjmuje się z bankomatu, 
kąpiel i pranie robi w marinie, zaopatrze
nie kupuje w supermarketach, wyposa
żenie w sklepach żeglarskich. Piękne, 
lśniące, nowoczesne jachty nie pasują do 
zardzewiałych, śmierdzących mączką „ry
baków”. Spotkania ludzi ulepionych z tej 
samej gliny i pełne romantyzmu wspo
mnienia odeszły w przeszłość stając się ^ 
historią. Pozostała wdzięczność tych, któ
rym rybacy pomagali spełniać ich marze
nia, pozostały jachty: Zawisza Czarny, 
Mazurek, Peace noszące jeszcze nie tak 
dawno nazwy: Cietrzew, Jarząbeki Gopło.

Maciej Krzeptowski

Autor jest dr nauk przyrodniczych, 
żeglarzem, kapitanem jachtowym, 
podróżnikiem. I honorowym Amba
sadorem Szczecina.

„Nocne Polaków rozmowy” w Las Palmas. 
Żeglarze z Daru Bielska podczas wizyty na Gople.
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Trałowiec NATO z Norwegii

Po zakończeniu II wojny światowej 
większość flot zachodnich weszła w fazę 
pospiesznej demobilizacji. Dziesiątkami 
i setkami wycofywano ze służby jednostki 
eskortowe, okręty desantowe, trałowce 
i inne „kadłuby”, których przydatność 
w czasie pokoju była bardziej niż wątpli
wa. Prócz przyczyn natury finansowej, 
wpływało na to doktrynalne absolutyzo
wanie broni atomowej, z którego wyni
kło przeświadczenie, że działania morskie 
o charakterze podobnym do tych, które

Alta
dane techniczne

Wyporność standardowa 333 
tony, wyporność pełna 384 tony, 
wymiary: 44,0 x 8,5 x 2,6 m, silniki 
wysokoprężne o mocy 880 KM, 
prędkość maksymalna 13,5 węzła, 
zasięg 2500 mil morskich przy pręd
kości 10 węzłów, zapas paliwa 25 
ton, uzbrojenie: 2 x 20 mm armaty, 
2 karabiny maszynowe 12,7 mm, 
komplet trałów, załoga 38 osób.

miały miejsce w latach 1939-1945 są już 
anachronizmem.

Zmieniła to wojna koreańska, pierw
szy z tzw. konfliktów „lokalnych”. W jej 
trakcie, mimo zaangażowania znacznych 
sił, nie doszło do użycia broni masowego 
rażenia, a o powodzeniu bądź niepowo
dzeniu operacji wojskowych decydowa
ła między innymi przewaga w „konwen
cjonalnych” środkach walki.

W1950 roku zorganizowana przez siły 
ONZ (de facto Amerykanów) operacja 
desantowa w rejonie portu Wonsan za
kończyła się fiaskiem, gdyż armada in
wazyjna trafiła w rejonie przybrzeżnym 
na gęste zagrody minowe postawione 
w strefie przybrzeżnej przez Koreańczy
ków z Północy, wspieranych przez so
wieckich doradców. Doświadczenie to 
w sposób zasadniczy wpłynęło na po
strzeganie roli jednostek obrony przeciw
minowej w przyszłych konfliktach.

Amerykanie zareagowali w typowy 
dla siebie sposób. Opracowali projekt ta
niego trałowca, typu Adiutant (Bluebird) 
i budowali go zarówno dla własnej floty, 
jak i dla sojuszników. W efekcie, w Stanach 
Zjednoczonych powstało 167 okrętów 
o drewnianych kadłubach, z których US 
Navy wcieliła do służby tylko 21 jedno
stek. Dalsze kilkanaście powstało w in

nych krajach na podstawie amerykańskich 
projektów i przy wydatnej amerykańskiej 
pomocy.

Marynarka Wojenna Norwegii miała 
10 trałowców typu Adjutant. Dwa z nich 
(Sauda- ex USS MSC 311 i Sira- ex USS 
MSC 312) bezpośrednio zza oceanu, otrzy
mała w roku 1953 i 1955, pięć (Ogna, 
Vosso i Tista, Kvina i Ultą) zbudowano, 
wykorzystując silniki dostarczone przez 
Amerykanów, w stoczniach krajowych 
(1954- 1955) zaś trzy {Tana-ex. Rose- 
leare, ex USS MSC 103, Alta - ex Arion, 
ex USS MSC 104, Glomma- ex Bostogne, 
ex USS MSC 151) pozyskano od sił mor
skich Belgii w zamian za dwa trałowce 
amerykańskiego typu MSO {Langen - ex 
USS MSO 498 i Nansen-ex USS MSO 499). 
Wymiana miała miejsce w roku 1966.

Po wycofaniu ze służby Alta przeka
zana została Muzeum Sił Zbrojnych. Okręt 
jest obecnie obsadzony przez hobbistów 
- członków stowarzyszenia rezerwistów 
Marynarki Wojennej. Utrzymują oni jed
nostkę w pełnej sprawności technicznej 
i jak twierdzą, mogą przystąpić do wyko
nywania zadań przeciwminowych w skła
dzie floty w ciągu 48 godzin od otrzyma
nia rozkazu.

Krzysztof Kubiak
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MORZE GOSPODARKI „niemieckie” masowce

Kopalnia Wałbrzych w październiku 1975 r.

W dzisiejszym świecie, w którym brakuje romantyzmu 
kojarzonego dawniej z pracą na morzu, wciąż zdarzają 
się statki żegnane z sentymentem i wspominane życzliwe 
przez marynarzy i żeglugowców. Jednymi z najstarszych 

we współczesnej polskiej flocie i zarazem najbardziej 
łubianymi, były statki z serii „Niemieckich".

„Niemieckie” należały do kilku serii 
uniwersalnych masowców „handysize” 
(12-14 tys. ton nośności), zbudowanych 
na zamówienie Polskiej Żeglugi Morskiej 
w latach 1969-77 w stoczniach hiszpań
skich (tzw. siarkowce), duńskich („neo- 
liberty” z bomami) i niemieckich, głów
nie dla zastąpienia starzejących się stat
ków klas „empire” i „libertyn”, na których 
spoczywał wcześniej główny ciężar ob
sługi eksportu polskiego węgla i zaspo

kajania potrzeb polskich hut w zakresie 
zaopatrzenia w rudę żelaza. Statki z tych 
nowych serii, w większości przypadków, 
otrzymywały (zgodnie ze swoim pierwot
nym przeznaczeniem) nazwy polskich hut 
i kopalni. W serii „Niemieckich” nastąpił 
niestety wyłom od tej zasady. Poza jed
nostkami Kopalnia Sosnowiec, Huta Zgo
da, Kopalnia Zofiówka, Kopalnia Wał
brzych i Huta Zygmunt, dwóm statkom 
nadano nazwy Rolnik i Budowlany.

„Niemieckie” powstały w stoczni nie
mieckiej, ale w kooperacji z polskim prze
mysłem okrętowym. Wyposażono je 
w silniki napędu głównego dostarczone 
przez Stocznię Gdańską, polskie radary, 
urządzenia sterowe. Nie da się jednak 
ukryć, że to, co decydowało o wyjątko
wości (w wyglądzie) oraz nowoczesno
ści (np. automatyka siłowni) i zaawanso
waniu technicznym (projekt statku i roz
wiązania na nim zastosowane) pochodzi
ło ze stoczni niemieckiej.

W roli królika

Dzisiaj polski armator musi zamawiać 
masowce w stoczniach dalekowschodnich, 
gdyż polskie nie są w stanie zapropono
wać konkurencyjnych cen na tego typu', 
relatywnie nieskomplikowane, statki. Daw
niej, w czasach gospodarki sterowanej cen
tralnie, problem niemożności budowy stat
ków dla krajowych armatorów w Polsce 
wracał niemal tak często, jak „dyżurny” 
sznurek do snopowiązałek, którego wiecz
nie brakowało. Na ogół nie słychać było 
jednak jasnej odpowiedzi. Musiałaby ona 
bowiem brzmieć: „polskie stocznie zajęte 
są budowaniem za bezcen statków dla 
Związku Radzieckiego”.

Dobrze się stało, że niemieckie statki 
trafiły do floty PŻM. W powszechnej opi
nii była to wyjątkowo udana seria.

Wszystkie jej jednostki były stopnio
wo doposażane w nowocześniejszy sprzęt 
(np. radary renomowanego producenta 
Kelvin Hughes, GPS, GMDSS). Poprawia
no też na nich warunki socjalne, jedno
cześnie stopniowo redukując liczebność 
załóg. W latach 70. załoga Rolnika skła
dała się z 25-28 osób, a w ostatnim okre
sie z 17.

Prawdopodobnie o większości tych 
statków dałoby się opowiedzieć coś cie
kawego. Jerzy Bitner wspomina niebez
pieczną akcję, którą sprawnie i z sukce-

Dlaczego
„Niemieckie”?

Potocznie tak je nazywano, bo sta
nowiły jednolitą serię masowców we 
flocie Polskiej Żeglugi Morskiej, zbu
dowaną w Niemczech. Czasem mó
wiono o nich „niemieckie kopalnie” 
lub żartobliwie - „zawody” (w nawią
zaniu do Rolnika i Budowlanego).
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sem przeprowadzono na Rolniku. Statek 
ruszył 20 marca 1978 roku na pomoc 
Ziemi Lubelskiej płynącej z Murmańska 
do Szczecina, która po stracie płetwy ste
rowej dryfowała na skały norweskiego 
brzegu. Rolnik odciągnął ją od niebez
piecznych skał, choć była prawie dwa 
razy większa. Akcja podjęcia holu odby
wała się w bardzo trudnych warunkach, 
przy sile wiatru 6-8 st. B i wysokiej, mar
twej fali. Udało się uratować załogę, sta
tek i ładunek.

Mało kto dziś pamięta, że Rolnik był 
„królikiem doświadczalnym” w osobli
wych eksperymentach. Kryzys gospodar
czy w schyłkowej Polsce Ludowej obfi
tował w pomysły mające rzekomo dawać 
ogromne oszczędności energii lub paliw. 
Stąd słynna „turbinka Kowalskiego”, któ
ra miała redukować zużycie paliwa w sa
mochodach. Ktoś też zapragnął, by statki 
napędzane były, przynajmniej częścio
wo. .. wodą. Na PŻM-owskim statku sto
sowano w czasie badań „wynalazku” 
emulsję wodną jako paliwo! Rezultatów 
można się domyślać - „cudowne” rozwią
zanie nie przyjęło się ani u nas, ani w świę

cie, ale poczciwy silnik główny Rolnika 
na szczęście to wytrzymał.

____________ Ratunek w kryzysie

Tak długą służbę w PŻM statki zawdzię
czają prawdopodobnie... kryzysowi. Pod 
koniec lat 80. Polska Żegluga Morska sku
piała ponad sto jednostek. Statki przekra
czające w tamtych czasach wiek 20 lat 
uważano za przestarzałe i w większości 
sprzedawano. Było prawdopodobne, że do 
końca lat 90. cała seria „Niemieckich” bę
dzie sprzedana lub oddana na złom. Jed
nak wspomniany kryzys, którego doświad
czyły wszystkie polskie przedsiębiorstwa 
żeglugowe i brak możliwości inwestowa
nia w nowe statki, doprowadził w PŻM do 
stwierdzenia, że trzeba dbać o istniejący 
majątek i jak najefektywniej i najdłużej 
z niego korzystać. Pozbywano się jedynie 
tych jednostek, które już zupełnie nie nada
wały się do eksploatacji, lub których sprze
daż wyjątkowo się opłacała.

Ta dalekowzroczna polityka sprawi
ła, że PŻM, jako jedyny duży polski ar
mator, przetrwał polski kryzys okresu

Akcja pomocy Ziemi Lubelskiej.

przemian ustrojowych i gospodarczych 
w niezłej kondycji. Większość przedsię
biorstw żeglugowych wyprzedawała, czę
sto za bezcen, majątek, co prowadziło 
w konsekwencji do ich upadku lub mar
ginalizacji.

Flotę PŻM jako pierwsze opuściły 
w 2000 roku Budowlany i Kopalnia Wał
brzych. Oba pływają do dziś, pierwszy 
od maja 2004 r. jako Svyatoy Nikola, 
wcześniej jako Baska, drugi od marca 
2003 r. pod banderą Belize jako Corozal, 
wcześniej Yucatan (od lutego 2001 r.) 
i Corazal (od października 2002 r.).
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Huta Zygmunt opuściła PŻM w 2001 
roku. Od maja tegoż roku pływa do dziś 
pod nazwą Belmopan,, głównie po Mo
rzu Śródziemnym.

Kolejną okolicznością, która przedłu
żyła żywot części „Niemieckich” w pol
skiej flocie, była - przynajmniej według 
oficjalnej wersji - wrażliwość społeczna 
kierownictwa PŻM. Mówiono, że w PŻM 
występuje przerost zatrudnienia i by unik
nąć zbyt dużej liczby zwolnień, zamiast 
sprzedawać statki, zaczęto je gruntownie 
odnawiać i remontować. Na te kuracje 
odmładzające „załapały się” masowce

Huta Zgoda i Rolnik. Remonty przepro
wadzono też na Kopalni Zofiówce i Ko
palni Sosnowiec. Pływały one w barwach 
PŻM do roku 2006 roku. Ex Kopalnia 
Zofiówka to obecnie Captain Bash ar (od 
czerwca 2006 r.), noszący banderę pa- 
namską, a ex Kopalnia Sosnowiec pływa 
dziś, także pod banderą panamską, jako 
Captain Eglio (od kwietnia 2006 r.).

W końcu ostały się we flocie tylko 
Huta Zgoda i Rolnik. Pływały głównie po 
wodach europejskich i północno-afrykań- 
skich. W sierpniu 2007 roku, po raz ostatni 
pod polską nazwą Huta Zgoda, zawinęła

do gdyńskiego portu, zatrzymując się na 
krótko przy nabrzeżu siarkowym (Obroń
ców Poczty Polskiej). Od września 2007 
r. pływa jako Captain Abdullah, pod ban
derą Panamy.

Przypomnijmy jeszcze, iż w ostatnich 
latach eksploatacji u polskiego armatora 
Kopalnia Sosnowiec, Kopalnia Zofiówka, 
Huta Zgoda oraz Rolnik pływały głów
nie między Afryką Północną (przede 
wszystkim Maroko) a Polską, przewożąc 
z Gdańska siarkę kruszoną, a do Polic 
i Gdańska - fosforyty (składnik do pro
dukcji m.in. nawozów sztucznych).

UWAGA; Powyższe informacje pochodzą głównie z bazy danych LR Fairplay - „Sea-web”. Wiele jednak wskazuje na to, że właścicielem trzech statków: Captain Eglio, Captain Bashar 
i Captain Abdullah jest Sabra Group z Syrii (wszystkie statki mają identyczne kominy z literą „S”), która eksploatuje statki przez swoją firmę Riamar Shipping Co Ltd.

* Różnice w wymiarach głównych statków mogą wynikać z błędu źródła (statki były jednostkami bliźniaczymi).
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MORZE GOSPODARKI „niemieckie” masowce

Huta Zgoda w traKcie budowy-

Ostatni z serii

Rolnik pływał w barwach PŻM od li
stopada 1975 roku. W ciągu 33 pracowi
tych lat odbył ponad 600 podróży (co 
stawia go w rzędzie rekordzistów we flo
cie PŻM) i przewiózł ok. 8,5 min ton 
ładunków. Nigdy nie uczestniczył w po-

Huta Zgoda wchodzi do portu w Szczecinie-

ważnym wypadku, czy groźnej kolizji, ani 
nie uszkodził dna na mieliźnie.

Zawijał nie tylko do portów europej
skich i afrykańskich. Był w USA i Kana
dzie, w Brazylii, a nawet w Arktyce! Pierw
szym dowódcą statku był, nieżyjący już, 
kpt. ż.w. Bolesław Romik, ostatnim kpt. 
ż.w. Bodgan Wójcik.

W połowie maja br. Rolnik odbył 
ostatnią podróż w barwach PŻM, z Ca
sablanki do Gdańska, z fosforytami, zwa
nymi w marynarskim żargonie „pia
chem”. Statek trafił na Nabrzeże Che
mików przedsiębiorstwa Fosfory grupy 
Ciech, gdzie został rozładowany. Stam
tąd przeholowano go na pływający dok 
nr 4 w Gdańskiej Stoczni Remontowej 
SA, gdzie 30 maja formalnie przekaza
no Rolnika armatorowi włoskiemu, i to

już na jego konto odbywał się w Gdań
sku remont klasowy.

Mimo zmiany przynależności kapita
łowej, statek - przynajmniej na razie - 
pozostał niemal dosłownie w polskich 
rękach. Objęła go załoga złożona wyłącz
nie z Polaków (łącznie z kapitanem, któ
ry, notabene, też znał ten statek i inne 
z serii ze swojej wcześniejszej pracy 
w PŻM).

20 czerwca wyruszył przez Kanał Ki- 
loński, gdzie nie omieszkali go obfotogra-

Seria dla PŻM
Seria siedmiu masowców zosta

ła zbudowana na zamówienie Pol
skiej Żeglugi Morskiej i przekazana 
do eksploatacji wiatach 1974-76 
przez niemiecką stocznię Schlichting 
Werft GmbH z Travemünde koło Lu
beki w RFN.

Jednostki zaprojektowano tak, 
by ich zanurzenie w stanie pełnego 
załadowania pozwalało na zawijanie 
do portu w Szczecinie. Wyposażo
no je w siłownie zautomatyzowane 
przystosowane do pracy bezwach- 
towej 16/24 h. Statki z tej serii eks
ploatowane były początkowo głów
nie w trampingu średniego zasięgu 
w przewozach węgla i rudy.

Statki mają pięć ładowni, na 
przemian krótsze (3) i dłuższe (2). 
Przy przewozach ładunków ciężkich 
(np. rudy żelaza) zapełniane były 
tylko ładownie krótkie. Ex Kopal
nia Sosnowiec i jej młodsze „siostry” 
mają krótką dziobówkę oraz rufów- 
kę, na której ustawiona jest cztero
kondygnacyjna nadbudówka z 22 
kabinami załogowymi. Statki mają 
rufy pawężowe i bardzo wydatne 
gruszki dziobowe.

Jednostki wyposażone zostały 
w silniki napędu głównego o mocy 
5443 kW (7400 KM), napędzające 
pojedynczą śrubę nastawną i za
pewniające prędkość eksploata
cyjną 15 węzłów. Były to dwusu
wowe, pięciocylindrowe jednostki 
napędowe typu B&W 5K62EF na 
paliwo ciężkie, zbudowane w Stocz
ni Gdańskiej im. Lenina. Statki otrzy
mały po dwa zespoły prądotwór
cze o mocy 456 kW i jeden o mocy 
132 kW.
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Współczesne losy
■ Huta Zygmunt (obecnie Belmo
pan) sprzedana w kwietniu 2001 r. za 
1 200 000 USD i od tamtego czasu eks
ploatowana przez armatora tureckie
go International Shipping Group & Tra
ding Ltd.

■ Kopalnia Sosnowiec (znana ostat
nio jako Captain Eglió) sprzedana zo
stała armatorowi Riamar Shipping Co 
Ltd z Syrii i eksploatowana jest przez 
niego do dzisiaj.

■ Huta Zgoda (obecnie Captain Ab
dullah) eksploatowana jest przez ar
matora Navigest Ship Management & 
Services SA ze Szwajcarii.

■ Kopalnia Zofiówka (teraz Captain 
Bashar) sprzedana została w maju 
2006 r. za 2 150 000 USD i eksploato
wana jest od tamtego czasu przez ar
matora Intersea Management SA z sie
dzibą w Szwajcarii.

■ Kopalnia Wałbrzych (obecnie Co- 
rozat) sprzedana została w grudniu 
2000 r. za 850 000 USD i od tamtego 
czasu eksploatowana jest przez arma
tora tureckiego International Shipping 
Group & Trading Ltd.

■ Rolnik (przemianowany w czerw
cu br. na Rolń) został sprzedany w ma
ju 2008 roku za ok. 5 000 000 USD. 
Tzw. armatorem zarejestrowanym (re
gistered owner) statku stała się nale
żąca najprawdopodobniej do włoskie
go kapitału, zarejestrowana w Pana
mie, firma Palstek Shipping Inc., a za
rząd techniczny i załogowy objęła fir
ma Italtech s.r.l. z Włoch.

■ Budowlanego (obecnie Svyatoy Ni
kolay) sprzedano w czerwcu 2000 r. 
i od tego czasu zmieniał właścicieli 
i operatorów. Obecnie eksploatowany 
jest i zarządzany przez grupę firm z sie
dzibami na Ukrainie i w Monaco (Fed- 
comshipping, Fedcominvest Monaco 
SAM i Fedcomshipping).

Kopalnia Zofiówka w Sluiskil24.03.1991 r.

fować niemieccy shipspotterzy, do Bar
celony. Ma być ponoć eksploatowany 
głównie na Morzu Śródziemnym.

Co ciekawe, statek opuszczał stocz
nię jako Roln, całkowicie zewnętrznie 
odświeżony, ale wciąż ze znakiem arma
torskim PŻM na kominie. Jakby żal mu 
było się rozstawać z dbającym właścicie
lem. Nowy armator zaoszczędził - nie zle
cił tego stoczni, tylko scedował zatarcie 
zewnętrznych śladów przynależności stat
ku do polskiej floty na załogę, która do
konała tego, w większości, bo prace koń
czono po wyjściu statku w morze, jesz
cze w Gdańsku, przy nabrzeżu basenu 
górniczego, skąd statek zabrał złom.

Jerzy Bitner, który był na Rolniku, gdy 
oglądali go i fotografowali potencjalni 
kupcy, podkreśla, że wszyscy byli zdzi
wieni i zaskoczeni niezwykle dobrym sta
nem blach kadłuba, funkcjonalnością roz
wiązań, a także wzorowym wręcz utrzy
maniem i czystością pomieszczeń 33-let- 
niego statku. Najwyraźniej spodziewali się 
czegoś zupełnie innego. Jeden z nich, 
oglądając mostek, zapytał nawet, czy 
centrala sterowania balastami naprawdę 
działa? Wyznał, że widział młodszy sta
tek, na którym zbiorniki balastowe napeł
niano pompą pożarową! Oglądający pol
ski statek wyrażali też - jak relacjonuje 
Jerzy Bitner - zgodną opinię, że tak wy
trzymałych i solidnych jednostek jak Rol
nik, dziś już nigdzie się nie buduje...

Podobne opinie i dobry stan Rolnika 
to jednak nie tylko świetna reklama dla 
niemieckiej stoczni, czy polskiego pro
ducenta silnika głównego, ale również 
znakomite świadectwo dbałości wszyst
kich załóg, które na nim pływały oraz ja- 
kęści przedsiębiorstwa żeglugowego, któ
re statek eksploatowało. Mimo zaawan
sowanego wieku, także wszystkie inne 
statki z serii, nadal pływają.

Rzadka uroda

Jednym z najbardziej charakterystycz
nych elementów sylwetki tych statków 
była bardzo duża gruszka dziobowa - 
rzadkość na masowcach tej wielkości. In
nym szczegółem, również wyróżniającym 
statki z serii, był wyjątkowo zgrabny 
dziób. Masowce wzbudzały zainteresowa
nie w wielu portach świata i stanowiły 
świetną wizytówką Polskiej Żeglugi Mor
skiej.

Marynarze PŻM mówią: „to były do
bre statki”. Seria przez długie lata zyska
ła licznych fanów. PŻM-owskie „zawody”, 
„kopalnie” i „huty” - odznaczały się wy

jątkową, jak na masowce, urodą. Znane 
są też i łubiane wśród shiploverow z wie
lu krajów, szczególnie przez niemieckich, 
darzących pływające do dziś statki ze 
Schlichting szczególnym sentymentem. 
Tym bardziej, że... przeżyły stocznię, 
która przekazała pierwszy swój statek

w 1935 roku, ostatni - w 1986 r., a rok póź
niej została zamknięta i „zaorana”.

A była znaczącym fragmentem nie
gdysiejszej świetności niemieckiego prze
mysłu okrętowego...

Piotr B. Stareńczcik
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Mikołaj Król, 
prezes Conrada. Conrad spełnia marzenia

Pierwsze jachty 
powstawały tutaj 

na długo przed 
drugą wojną 

światową.

?
4 -

MORZE GOSPODARKI przemysł jachtowy

Magiczne
miejsce

Masz pomysł na duży, luksusowy, do tego nietypowy 
jacht? Nikt nie chce się podjqć budowy? Przyjdź 
do Conrada. Kolejna firma, którq prezentujemy 

w naszym cyklu poświęconym najciekawszym polskim 
stoczniom jachtowym, specjalizuje się w realizacji 

takich właśnie niestandardowych projektów.

Na terenie stoczni Conrad, nad brze
giem Martwej Wisły w Gdańsku, czuje
my się, jakbyśmy odbywali podróż w cza
sie. Pierwsze jachty powstawały tutaj na 
długo przed drugą wojną światową. Choć 
w okresie PRL-u stocznia kilkakrotnie 
zmieniała nazwę (w ostatniej fazie istnie
nia w Polsce Ludowej nosząc imię wiel
kiego pisarza-marynisty Josepha Korze- 
niowskiego-Conrada), jedno nie ulegało 
nigdy zmianie - budowano tu zawsze 
bardzo solidne jachty.

Luksus dla indywidualistów

Stocznia zaczynała od łódek sporto
wych klasy Finn, Latający Holender czy 
Star. Ale zbudowała także takie sławne 
jednostki, jak m. in.: Wojewoda Pomor
ski (potem znany jako LadyB., na której 
Krzysztof Baranowski odbył swój drugi 
rejs dookoła świata) czy Mazurek, na któ

rym Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako 
pieiwsza kobieta samotnie opłynęła zie
mię. Od stoczni wzięła także swoją na
zwę długa seria Conradów, które stały 
się bardzo popularne w ZSRR, dokąd 
głównie były eksportowane.

Rok 1989 spowodował załamanie 
produkcji. Stare tynki zbytu nagle się za
mknęły, nowych nie było. Stocznia prak
tycznie przestała istnieć. Do idei budo
wy jachtów na tym terenie powrócono 
dopiero, kiedy kupiła ją prywatna polska 
spółka Marine Projects z Gdańska, znana 
w Europie firma budującą kadłuby, nad
budówki i kompletne statki o długości do 
stu metrów.

Marine Projects nie była zupełnie „zie
lona” w branży jachtowej. W 1993 roku 
wybudowała i kompleksowo wyposaży
ła 6l-metrową brygantynę, pływającą do 
dziś pod nazwą Swan Fan Makkum. Po
wstała ona jako dokładna replika dziewięt

nastowiecznego żaglowca. Bazując na 
tych i podobnych doświadczeniach, Ma
rine Projects wspólnie z grupą innych pry
watnych inwestorów, pięć lat temu, po
wołała do życia stocznię Conrad, której 
celem jest budowa luksusowych jachtów 
na indywidualne zamówienie.

- To jest to coś, czym przyciągamy 
klientów, czym też wyróżniamy się na tle 
konkurencji - wyjaśnia Mikołaj Król, pre
zes Conrada. - Na Zachodzie mało kto 
chce się bawić w taką produkcję jak na
sza. Tam niechętnie dokonuje się zmian 
w projektach typowych jednostek. Moż
na oczywiście zażyczyć sobie, za dodat
kową, zwykle sowitą opłatą, innej niż 
standardowa tapicerki kanapy w salonie 
czy okleiny mebli, ale i to robi się zwykle 
tylko w ramach katalogu. A my realizuje
my marzenia naszych klientów o posia
daniu własnego, naprawdę oryginalnego 
jachtu.
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_______________ Światowy unikat

Trzeba przyznać, że Conrad trzyma się 
tej filozofii konsekwentnie. W ciągu pię
ciu lat stocznia zbudowała dziewięć jach
tów i każdy inny (łączy je tylko fakt, że 
do ich budowy użyto stali i aluminium)

Pieiwszy był 27-metrowy trójpokła- 
dowy jacht motorowy Escape S, zapro
jektowany przez sławnego angielskiego 
projektanta Billa Dixona. Potem szybka 
(rozwijająca 48 węzłów) łódź aluminio
wa Capo 12FC i Jack London - 15-me- 
trowy jacht motorowy w stylu retro, przy
pominający staiy holownik. I to właśnie 
powstałe na jego bazie jachty, są w tej 
chwili najlepszą wizytówką możliwości 
gdańskiej stoczni.

Żaden ze zbudowanych dotychczas 
przez Conrada jachtów nie trafił w pol
skie ręce. Jednostki popłynęły m.in. do 
Szwecji, Włoch, USA i krajów byłego Związ
ku Radzieckiego. Nie ma w tym niczego 
dziwnego, bo kosztują od dwóch do kilku 
milionów euro, a w Polsce mało kogo stać 
na wydanie takich pieniędzy na jacht.

W zamian za cenę, klient ma prawo 
żądać niemal wszystkiego. Szczególną 
uwagę stocznia przywiązuje do wykoń
czenia wnętrz swoich jednostek. To oczko 
w głowie prezesa Króla i jego żony 
Agnieszki, która w Conradzie zajmuje się 
ich projektowaniem (oboje są architekta
mi z wykształcenia). Jachty budowane 
przez Conrada stają się w ten sposób jed
nostkami rzeczywiście unikatowymi. In
nych takich na świecie nie ma.

W ubiegłym roku Conrad zrobił ko
lejny krok naprzód. Zwodował pierwszą 
własną jednostkę firmowaną nazwą Con
rad- jacht żaglowy Conrad 66. Ten luk
susowy jacht o stalowym kadłubie, dłu
gości 20 m, szerokości 6 m i z żaglami 
o powierzchni prawie 200 m2 został za
projektowany specjalnie dla gdańskiej 
stoczni przez znanego w świecie polskie
go projektanta Juliusza Strawińskiego.

Druga oryginalna jednostka - moto
rowy jacht Conrad Classic 58- miał z ko
lei swoją światową premierę na ostatnich 
targach Boot 2008 w Dusseldorfie, gdzie 
cieszył się dużym zainteresowaniem.

- Jesteśmy młodą firmą, musimy do
piero zbudować markę, Conrad 66 to 
pieiwszy krok w tym procesie, drugi to 
Conrad Classic 58- mówi Król. - Przed 
nami długa droga, ale jestem przekona
ny, że nam się uda. Wierzę w magię tego 
miejsca.

Tomasz Falba

Klasyczne piękno
Conrad Classic 58 to niezwykły i bar- bodną podróż po Bałtyku i Morzu Śró- 

dzo piękny jacht motorowy. Zapewnia- dziemnym, a nawet dalekie wypady na 
my, że nie jest to zdanie przepisane wody oceaniczne. Dwa silniki (Yanmar 
z promocyjnego folderu. Przekonaliśmy 2 x 125 KM) i ster strumieniowy spra- 
się o tym osobiście odwiedzając jednost- wiają, że łódź jest łatwa do prowadze- 
kę tego typu o nazwie Gentelman. nia także w ciasnych, zatłoczonych ma- 
Jacht odróżniał się bardzo wyraźnie od rinach. Conradem Classicem 5£stero- 
całej reszty, niemal identycznych, łódek wać można zarówno ze sterówki, jak 
stojących w gdańskiej malinie. Jego cha- i stanowiska zlokalizowanego na gór- 
rakterystyczny żółty komin był już z da- nym pokładzie. Jacht zachwyca jed- 
leka widoczny. Conrad Classic 58 zo- nak nie tylko z zewnątrz, wewnątrz 
stał zaprojektowany jako klasyczny jacht także jest co podziwiać. Trzy kabiny 
motorowy w tradycyjnym stylu przez Ju- (armatorska dla właściciela jednostki 
liusza Strawińskiego. Zarówno kadłub i dwie dla gości) każda z łazienką, sa- 
i nadbudówka, jak i udekorowana drew- lon połączony z kuchnią, którego na- 
nem tekowym sterówka, zbudowane są turalnym przedłużeniem jest pokład 
ze stali. Klasyczny image jachtu pod- rufowy powodują, że na jednostce jest 
kreślają stylowe, nierdzewne i chromo- naprawdę dużo miejsca. Zakamarków 
wane okucia. Conrad Classic 58mA po- do wypoczynku jest na Conradzie 
nad 17 m długości, prawie 5 m szero- Classicu 58 zresztą więcej. Ławeczki 
kości i, przy zanurzeniu 1, 39 m wypie- na dziobie i materace na górnym po
ra prawie 35 ton wody. Duża objętość kładzie zachęcają do opalania. Cena 
zbiorników paliwa (prawie 6 tys. litrów) za to wszystko, jak na taki produkt, 
zapewnia zasięg umożliwiający swo- niewygórowana - od 800 tysięcy euro.

Gentleman z charakterystycznym żółtym kominem.
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Pozycja prawna kapitana (7)

Publiczno-prawne

kompetencje
Poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
kapitan jest przedstawicielem władzy 
państwowej. Oprócz opisanych do tej pory 
funkcji, posiada także publiczno-prawne 
kompetencje do działania w zastępstwie 
niektórych organów państwa. Ponieważ z natury 
rzeczy na statku nie ma urzędów, kapitan 
w sytuacjach wyjątkowych musi w niezbędnym 
zakresie, zastąpić sąd, notariusza, urząd stanu 
cywilnego, policję, prokuraturę, a nawet komisję 
wyborczą.

W ograniczonym zakresie kapitan 
sprawuje funkcję urzędnika stanu cywil
nego. W przypadku urodzenia lub zgonu 
na statku w czasie podróży morskiej, obo
wiązkiem kapitana jest sporządzenie 
wpisu do dziennika okrętowego i spisa
nie protokołu, a następnie zgłoszenie 
zaistniałego faktu urzędowi stanu cywil
nego pierwszego portu polskiego, do któ
rego statek zawinie, a za granicą - pol
skiemu urzędowi konsularnemu.

______________ W roli urzędnika

Na statku można sporządzić, oprócz 
testamentu zwykłego pismem ręcznym, 
testament szczególny (tzw. testament 
podróżny regulowany art. 953 kodek
su cywilnego). Dochodzi on do skutku 
przez oświadczenie woli złożone przez 
spadkodawcę przed kapitanem lub jego

zastępcą, w obecności dwóch świadków. 
Kapitan lub jego zastępca spisują wolę 
spadkodawcy, podając datę jej spisania, 
odczytują treść pisma w obecności świad
ków i spadkodawcy, po czym podpisują 
je: spadkodawca, kapitan lub jego zastęp
ca i świadkowie. Jeżeli spadkodawca nie 
może podpisać pisma, należy podać przy
czynę braku podpisu. Gdyby zachowa
nie powyższej formy testamentu szcze
gólnego nie było możliwe, istnieje moż
liwość sporządzenia innego testamentu 
szczególnego, tzw. testamentu ustne
go (art. 952 k.c.). Kapitan przekazuje 
testament wraz z aktem zabezpieczenia 
mienia sądowi rejonowemu właściwemu 
dla pierwszego portu, do którego statek 
zawinął, a za granicą - polskiemu urzę
dowi konsularnemu.

Jeżeli śmierć osoby na statku nastą
piła w sposób gwałtowny, lub jeżeli są

podejrzenia, że mogła mieć związek 
z przestępstwem, kapitan, z pomocą le
karza okrętowego lub osoby przeszko
lonej medycznie, powinien spisać pro
tokół z dokładnym opisem stanu 
zwłok. W przypadku znalezienia zwłok 
na morzu należy, w miarę możliwości, 
wydobyć je i starać się ustalić tożsamość 
zmarłego. W dzienniku okrętowym 
powinna zostać wpisana data, godzina 
i miejsce znalezienia zwłok.

Ciała osób zmarłych na morzu po
winny być pochowane przez zatopie
nie, zgodnie ze zwyczajami morskimi, 
chyba że statek w ciągu 24 godzin od 
zgonu przybije do portu. Kapitan ma 
także obowiązek zabezpieczyć mienie 
pozostałe po zmarłym. W tym celu, 
przy udziale dwóch osób, sporządza 
protokół, który obejmuje spis rzeczy 
zmarłego. Po zawinięciu do portu pol-

NaszeMORZE nr 9 wrzesień 2008



MORZE PRAWA kodeks

skiego kapitan przekazuje jeden eg
zemplarz wspomnianego spisu do sądu 
rejonowego. Zabezpieczone rzeczy, za 
pośrednictwem armatora, należy prze
kazać rodzinie albo złożyć w urzędzie 
morskim. Za granicą protokół zabezpie
czenia mienia przekazuje się polskie
mu urzędowi konsularnemu.

______________ W roli policjanta

Kapitan ma także obowiązek dzia
łania w zastępstwie organów ścigania 
poprzez dokonanie czynności o charak
terze policyjno-śledczym w przypadku 
popełnienia na statku przestępstwa ści
ganego z urzędu. Do jego obowiąz
ków należy sporządzenie szczegółowe
go zawiadomienia o popełnieniu prze
stępstwa, zabezpieczenie dowodów, 
zatrzymanie podejrzanego w zamknię
tym pomieszczeniu i przekazanie wła
ściwym władzom w porcie polskim lub 
jednostce Marynarki Wojennej, Straży 
Granicznej czy Policji. Kapitan może 
także powiadomić o przestępstwie pol
ski urząd konsularny i postąpić zgod
nie z jego poleceniem. Naturalnie ka
pitan, w pierwszej kolejności, powinien 
poinformować o każdym nadzwyczaj
nym zdarzeniu armatora, a następnie 
agenta, jeśli ten urzęduje w danym 
porcie.

Należy podkreślić, że kapitan we
dle polskiego prawa nie ma kompeten
cji urzędnika stanu cywilnego do udzie
lania ślubów, choć prawo niektórych 
państw dopuszcza taką formę zawarcia 
małżeństwa (np. w Wielkiej Brytani 
oraz w niektórych stanach USA). Kapi
tan polskiego statku nie powinien jed
nak zgadzać się na propozycję pasaże
rów, aby udzielił im ślubu, chyba że ce
remonia taka byłaby tylko zabiegiem 
technicznym, po dokonaniu formalno
ści prawnych w polskim urzędzie sta
nu cywilnego.

_____________W roli spisującego

Z mniej znanych funkcji publicznych 
kapitana można jeszcze wymienić obo
wiązki wynikające z uchwały Państwo
wej Komisji Wyborczej z 1997 r. w spra
wie sporządzania i aktualizacji spisu wy
borców przez kapitanów statków mor
skich. Kapitan ma obowiązek sporzą
dzić i aktualizować spis wyborców dla 
obwodu głosowania ustanowionego na 
polskim statku morskim. Wykaz wybor
ców kapitan, za pośrednictwem arma

tora, przekazuje wojewódzkiemu biu
ru wyborczemu, właściwemu dla sie
dziby armatora, nie później niż na 10 
dni przed wyborami. Kapitan podpisu
je spis wyborców i opatruje swoją pie
częcią, a także w trybie ostatecznym 
rozpatruje reklamacje dotyczące spisu 
wyborców.

Daleko idące uprawnienie daje ka
pitanowi rozporządzenie ministra - kie
rownika Urzędu Gospodarki Morskiej 
z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad 
i warunków sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych na 
morskich statkach handlowych w żeglu
dze międzynarodowej oraz w między
narodowych portach morskich. Zgod
nie z § 4 rozporządzenia kapitan stat
ku, ze względu na bezpieczeństwo 
i porządek na statku, może wprowadzić 
całkowity lub częściowy zakaz sprze
daży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych.

Protest morski

Złożenie protestu morskiego (Se a 
Protest) to obowiązek kapitana, regu
lowany przez art. 64 kodeksu morskie
go. Protest morski jest oświadczeniem 
kapitana składanym na okoliczność po
wodującą znaczną szkodę albo praw
dopodobieństwa jej wystąpienia.

Wypadek uzasadniający protest 
morski dotyczyć może statku, osoby na 
nim przebywającej lub ładunku. Kapi
tan wówczas obowiązany jest w ciągu 
dwudziestu czterech godzin od chwili 
przybycia statku do pierwszego portu, 
albo w ciągu dwudziestu czterech go
dzin od wypadku, który nastąpił w por
cie, zgłosić protest morski. W kraju - 
w izbie morskiej. W porcie, w którym 
nie ma izby morskiej - sądowi rejono
wemu, za granicą - polskiemu urzędo
wi konsularnemu.

Jeżeli nie jest to możliwe, kapitan 
podejmuje czynności niezbędne dla 
ustalenia okoliczności wypadku i zabez
pieczenia dowodów w trybie przewi
dzianym prawem miejscowym. Do spi
sania protestu morskiego niezbędna jest 
lista załogi statku, dziennik okrętowy 
oraz poświadczony przez siebie wypis 
z dziennika okrętowego, a w razie za
ginięcia dziennika - szczegółowy opis 
wszystkich okoliczności wypadku. Or
gan przyjmujący protest sporządza pro
tokół, w którym zamieszcza zeznania 
złożone przez kapitana i członków za
łogi wskazanych przez kapitana. Za

mieszcza także odpowiednią wzmian
kę w dzienniku okrętowym. Kapitan ma 
prawo żądać poświadczonych odpisów 
akt obejmujących treść protestu.

Protest morski ma na celu wstępne 
zabezpieczenie dowodu i w konse
kwencji może mieć znaczenie dla 
ewentualnej odpowiedzialności armato
ra, przewoźnika morskiego i kapitana 
(np. zeznania w nim zawarte mogą 
przyczynić się do zwolnienia powyż
szych podmiotów od odpowiedzialno
ści za szkody wyrządzone skutkiem 
wypadku morskiego). Naturalnie 
w ewentualnym procesie, protest nie 
stanowi bezwzględnego dowodu na 
okoliczności w nim zeznane, bowiem 
może być on podważony przez inne 
środki dowodowe.

Od protestu morskiego należy od
różnić protest zwykły (.Letter of Pro
test) spisywany również przez kapita
na, jednakże na okoliczność wypadków 
o mniejszym ciężarze gatunkowym, 
a także w sytuacji, gdy niemożliwe jest 
zgłoszenie oświadczenia kapitana do 
odpowiednich organów. Ponadto pro
test zwykły nie jest obowiązkiem ka
pitana i spisywany jest przede wszyst
kim dla zabiezpieczenia interesu arma
tora przed późniejszymi ewentualnymi 
roszczeniami poszkodowanych (dodat
kowo niezbędne jest zebranie doku
mentacji dowodowej tj. zdjęć, zeznań 
świadków).

Ważne jest zatem, aby kapitan miał 
świadomość, jaki rodzaj protestu jest 
właściwy w danych okolicznościach, 
oraz że niespełnienie obowiązku spi
sania protestu morskiego może grozić 
odpowiedzialnością karno-dyscypli- 
namą, natomiast brak sporządzenia pro
testu zwykłego może prowadzić do 
poniesienia odpowiedzialności dyscy
plinarnej.

Piotr Radwański 
piotr.radwanski@op.pl

W następnym odcinku:

Kola i odpowiedzialność kapitana 
w sytuacjach ekstremalnych. Zde
rzenia statków oraz ratownictwo 
mc >rskie.

Źródła:
■ Kodeks morski z 2001 r. z dalszymi zmianami
■ Jan Łopuski, Prawo morskie, t. II, Prawo żeglugi 

morskiej, Bydgoszcz 1997
■ Jerzy Młynarczyk, Prawo Morskie, Gdańsk 2002

Nasze MORZE nr 9 wrzesień 2008 9

mailto:piotr.radwanski@op.pl


POCZTÓWKA Z MORZA polskie żaglowce

Zrodzona
Kontrowersyjna Pogoria

z marzeń

AFlP^

Godło Szk€>ly 
pod Żaglami.

Zbudowana pod auspicjami Radiokomitetu Pogoria wielokrotnie zmieniała 
właściciela, zawsze służqc szkoleniu młodych entuzjastów żeglarstwa w spartańskich 

warunkach żaglowego statku. Mało brakowało, by sprzedano jq po sierpniowych 
strajkach 1980 roku, gdy przez Polskę przetaczały się najdziksze pogłoski 

o luksusach, jakie przygotowano na niej dla partyjnych dygnitarzy...
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Opisując w czerwcowym numerze 
„Naszego MORZA” losy żaglowców 
PCWM, wspomnieliśmy o inicjatywie pod
jętej w 1973 roku przez Adama Jassera. 
Powołał on Bractwo Żelaznej Szekli - 
akcję prowadzoną wspólnie z Telewizją 
Polską. Uczestnicy pływali najpierw na 
Zaruskim, od 1975 roku - Rutkowskim, 
potem na Zewie Morza, jednak praktyka 
wskazywała na konieczność posiadania 
własnego żaglowca. Myślano początko
wo o zakupie takiej jednostki za granicą, 
ale spotkanie kpt. Krzysztofa Baranow
skiego i inż. Zygmunta Chorenia dopro
wadziło do zmiany tych zamierzeń.

W Stoczni Gdańskiej zespół kierowa
ny przez inż. Chorenia pracował w tym 
czasie nad projektem żaglowca typu B- 
95, który miał zastąpić wysłużony Dar 
Pomorza. Zbudowanie mniejszej jednost
ki dawało konstruktorom możliwość wy
próbowania niektórych rozwiązań. Kpt. 
Baranowski z kolei pomógł w dotarciu do 
prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji 
Macieja Szczepańskiego, który w tamtych 
czasach dysponował prawie nieograniczo
nymi funduszami, był zainteresowany 
żeglarstwem i mógł - poprzez związki 
KRiTV z BŻS - „przepchnąć” sprawę sfi
nansowania budowy statku z funduszy 
telewizyjnych.

Pierwszy sukces

W grudniu 1977 roku przystąpiono do 
projektowania przyszłej Pogorii- bo taką 
nazwę, pochodzącą od śląskiego jeziora 
i tamtejszego ośrodka żeglarskiego, po
stanowiono nadać nowemu statkowi. 
W październiku 1978 roku projekt był 
gotowy. Przedstawiał trzymasztową bar- 
kentynę, ze stałymi rejami - przez co 
uproszczono ich mocowanie i obsługę. 
Obróbkę blach rozpoczęto w lipcu 1979 
roku, a 10 października tego roku sym
bolicznie położono stępkę. Wodowanie 
- nietypowe, bo przy użyciu dwóch dźwi
gów - miało miejsce 23 stycznia 1980 
roku. 1 czerwca 1980 roku (Dzień Dziec
ka!) podniesiono na żaglowcu polską ban
derę i proporzec Bractwa Żelaznej Sze
kli. Budowa żaglowca kosztowała ok. 70 
min ówczesnych złotych. Na żaglu do dziś 
nosi numer PZ-1980.

Kapitanem Pogorii został j. kpt. ż. w. 
Krzysztof Baranowski - główny inicjator 
budowy. Z załogą jungów BŻS wyruszył 
w wielki debiut statku - na zlot żaglow
ców 1980 roku. Pierwszy etap prowadził 
spod wyspy Fehrman do Karlskrony, 
z opłynięciem Bornholmu i Gotlandii.

Pogoria przeszła linię mety pierwsza, 
zwyciężając w klasie A2. Równie dobrze 
zapowiadał się drugi etap regat, który 
wystartował z duńskiego Frederikshavn, 
jednak przerwano go w morzu z powo
du niesprzyjającej pogody. Pogoria oka
zała się najszybszym żaglowcem tych 
regat, ale niekorzystne dla niej przelicz
niki spowodowały, że zajęła ostatecznie 
III miejsce w swojej klasie.

Żaglowiec wracał do kraju, spodzie
wając się hucznego powitania i fetowa
nia sukcesów. Jednak zamiast tego, Po
goria trafiła w sam środek rozliczeń z po
przednią epoką. Okrzyknięta została sym
bolem rozpasania „czerwonej burżuazji”, 
a ludzie powtarzali sobie równie sensacyj
ne, co bzdurne plotki: o luksusowych ka
binach dla partyjnych bonzów, o murzyn
kach w załodze, o galerii cennych obra
zów, o garażu dla „mercedesa”, o sejfach 
na kosztowności... Autor niniejszego, jesz
cze wiosną 1981 roku rozmawiał ze stocz
niowcami, którzy przysięgali, że osobiście 
pracowali przy urządzeniu na Pogorii staj
ni dla koni...

Antarktyczny huragan

Pogoria stała się kłopotliwym bala
stem dla Radiokomitetu, który początko
wo chciał się jej jak najszybciej pozbyć - 
zamierzano sprzedać ją za granicę, a Brac
two Żelaznej Szekli rozwiązać. Sprzeci
wiła się temu m.in. „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej i żeglarze związani z BŻS oraz 
niektórzy, trzeźwo myślący, publicyści.

Postulowano również jej przekazanie in
nemu armatorowi. W Polsce chętnych do 
przejęcia było wielu, wśród nich Zakład 
Oceanologii PAN, Liceum Morskie w Gdy
ni, WSM w Szczecinie, ZHP oraz PZŻ. 
Ostatecznie, w połowie listopada ustalo
no, że właścicielem pozostanie KRiTV, 
natomiast armatorem zarządzającym na 
dwa lata będzie Polski Związek Żeglar
ski, który przydzielił żaglowiec Bractwu 
Żelaznej Szekli w użytkowanie w sezo
nie. Poza sezonem Pogoria miała sama 
zarabiać na utrzymanie. Organizacyjnie 
miał się tym zajmować Zarząd Działalno
ści Gospodarczej PZŻ. A przy okazji - 
prawdziwym powodem pozostawienia 
Pogorii w kraju okazały się nie względy 
społeczno-patriotyczne, ale bardziej pro
zaiczne. Pieniądze z jej sprzedaży (ok. 2 
min dolarów) wpłynęłyby do kasy pań
stwowej, a nie do Radiokomitetu - więc 
decydenci KRiTV stracili zainteresowanie 
tematem.

Zapotrzebowanie na usługi żaglow
ca zgłosił Instytut Ekologii Polskiej Aka
demii Nauk. Wciąż dowodzona przez kpt. 
Baranowskiego Pogoria popłynęła z po
czątkiem grudnia 1980 roku na Antarkty
dę, aby z tamtejszej stacji PAN im. H. Arc- 
towskiego odebrać grupę naukowców, 
którzy nie mogli wcześniej wrócić do kra
ju. Przedarła się przez zimowe sztormy 
na Bałtyku, próbowała opłynąć Horn (na 
przeszkodzie stanęła niesprzyjająca po
goda i awaria sprzęgieł) i 6 lutego 1981 
przybyła do stacji arktycznej. Kotwicząc 
w Zatoce Admiralicji, przeżyła huragan

Nasze MORZE nr 9 wrzesień 2008

Fo
t. 

K
rz

ys
zt

of
 K

am
iń

sk
i



POCZTÓWKA Z MORZA polskie żaglowce

o sile ponad 15°B. Pod względem żeglar
skim rejs był bardzo udany. Pogoria prze
była ponad 20 tys. mil, dobowe przebie
gi przekraczały 200 mil, a prędkość przy 
sprzyjających wiatrach - 13 węzłów. Nie
stety, podczas powrotu do kraju, u ujścia 
Łaby, we mgle, statek zderzył się 12 kwiet
nia 1981 roku z PLO-wskim drobnicowcem 
Generał Stanisław Popławski. Pogoria stra
ciła bukszpryt, a wraz z zerwaniem lin ta- 
kielunku stałego, zgiął się grotmaszt.

Po 10-tygodniowym remoncie znów 
przystąpiła do szkolenia młodzieży - tym 
razem jungowie BŻS odbywali na niej 
tygodniowe rejsy w ramach turnusów or
ganizowanych w Jastarni. Pod koniec 
września 1981 roku towarzyszyła Daro
wi Pomorza w jego ostatnim rejsie pod 
banderą Wyższej Szkoły Morskiej, do fiń
skiej Kotki. Na masztach.

___________ Szkoła pod żaglami

W 1982 roku Pogoria znów popły
nęła na zlot żaglowców. Ubogie fundu
sze spowodowały, że w Falmouth zabra
no na pokład każdego, kto chciał zapła
cić za rejs. Pozbawiono przez to Pogorię 
możliwości uczestnictwa w regatach 
pierwszego etapu, z Falmouth do Lizbo
ny - przepisy wymagały, aby wiek co 
najmniej połowy załogi zawarł się w prze
dziale 16-24 lata. W drugim etapie Pogo
ria przystąpiła do wyścigu - i znów przy
szła pierwsza w klasie A, nawet przed 
Darem Młodzieży. Ostatecznie sklasyfi

kowano ją na IV miejscu ogólnie i na 
I miejscu w klasie A2. Następnie statek 
pływał na wodach niemieckich podczas 
„Kieler Woche”, a w drugiej połowie se
zonu, po powrocie do Polski, znów szko
liła się na nim młodzież.

Zimą 1982/1983 na Pogorii rozpo
częto modernizację. Zmieniono kształt 
rufy poprawiając opływ wody w tym re
jonie oraz wymieniono gaflowy bezanża- 
giel na bermudzki. W tym czasie zaczął 
krystalizować się pomysł „Szkoły pod 
żaglami”. Jego inicjator i realizator - kpt. 
Krzysztof Baranowski - tak po latach 
mówił o genezie „Szkoły”:

Chwila odpoczynku.

- Opłynąłem samotnie świat dookoła 
i nie czułem potrzeby, aby wciąż w ten 
sam sposób potwierdzać swoje kwalifika
cje. Przychodzi czas, że niemal każdy spor
towiec chce zostać trenerem lub nauczy
cielem. Ja chciałem młodych ludzi zabrać 
w daleki rejs, nie przerywając ich nauki. 
Trzeba było na statku otworzyć szkołę.

Kluczem, jak zwykle, były finanse. 
Kpt. Baranowski zaproponował, aby mło
dzież sama zarobiła na rejs, podejmując 
się na rok pracy przy opiece nad oso
bami niepełnosprawnymi i starszymi, 
a pieniądze miały być przesyłane przez 
Polski Komitet Pomocy Społecznej na 
konto „Szkoły pod Żaglami”. Rzecz ja
sna, nie zaniedbano też akcji zdobywa
nia sponsorów. Część pieniędzy dała 
telewizja, której ekipa miała kręcić fil
my, pewną kwotę wysupłał Komitet 
Antyalkoholowy.

Tymczasem sypnęły się protesty. Nie
które kuratoria uznały akcję za niemo
ralną, odezwał się też przewodniczący 
gdańskiego oddziału fasadowego Patrio
tycznego Ruchu Odrodzenia Narodowe
go - emerytowany kapitan Walenty Mile- 
nuszkin (wcześniej wsławił się propozycją 
zmilitaryzowania załóg polskich statków 
handlowych, aby zapobiec masowym 
ucieczkom w portach zagranicznych po 
wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 
roku), który z sejmowej trybuny grzmiał 
o „wycieczce dla trzydziestu uprzywile
jowanych”.

Polski Związek Żeglarski miał bardziej 
atrakcyjne (dla siebie) plany lukratywnych 
czarterów, ZHP wołało na łamach „Świa
ta Młodych” o przeznaczenie pieniędzy 
na budowę łódek dla drużyn wodnych
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ZHP, a Urząd Morski zaczął zastanawiać 
się nad kwalifikacjami Krzysztofa Bara
nowskiego do prowadzenia dużego 
żaglowca (posiadał stopień jachtowego 
kapitana żeglugi wielkiej, który nie 
uprawniał do prowadzenia „normalnych” 
statków). Awantura sięgnęła wyżyn władz 
państwowych. Na początku kwietnia kpt. 
Baranowski zwrócił się do ówczesnego 
premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego:

„Gdy skończyłem wokółziemski rejs 
Polonezem w 1973 roku, wręczał mi 
Pan, jako minister obrony narodowej, 
nominację na kapitana marynarki wo
jennej wraz z dewizą: już dość samot
nych rejsów, teraz trzeba przekazywać 
swoje doświadczenia młodszym. Tak 
właśnie czynię?.

Interwencja poskutkowała - premier 
treściwie musiał przedstawić swoją opi
nię, bo PZŻ objął patronat nad akcją, 
a oponenci na pewien czas zamilkli. Urząd 
Morski nie robił już obiekcji w sprawie 
kwalifikacji kpt. Baranowskiego, choć dla 
zachowania twarzy dodano mu „anioła 
stróża” w stopniu kapitana żeglugi mor

skiej. Do akcji włączył się też Polski Ko
mitet UNESCO, który zwrócił się z prośbą 
do podobnych komitetów w krajach od
wiedzanych przez Pogorię, o roztoczenie 
opieki nad jachtem.

________________Swojska zawiść

7 września 1983 roku Pogoriawyru
szyła w podróż „Szlakiem starych kultur” 
z załogą złożoną z 30 jungów wytypowa
nych w trakcie ogólnopolskich eliminacji 
- „Kaczorów”. Ci, którzy odpadli w po
szczególnych etapach eliminacji zostali 
nagrodzeni rejsami bałtyckimi i mazurski
mi. Pogoria popłynęła przez Morze Śró
dziemne (Barcelona, Fiumicino - zwie
dzanie Rzymu i Watykanu, spotkanie 
z papieżem, Pireus - zwiedzanie Aten, 
Aleksandria) ku brzegom Sri Lanki (po 
drodze był jeszcze Bombaj), zaś droga 
powrotna wiodła wokół Afryki z zawinię
ciami m.in. do Durbanu i na wyspę Św. 
Heleny. 4 stycznia 1984 roku spotkała 
się na Oceanie Indyjskim z Darem Mło
dzieży, a 10 czerwca - po dziewięciu

miesiącach - zawitała do Gdyni. W trak
cie rejsu zrealizowano program II klasy 
licealnej.

Opinie o rejsie były różne - wydaje 
się, że zagrała tutaj nasza swojska, do
brze znana zawiść. Sami uczestnicy oce
niali go bardzo pozytywnie, podkreśla
jąc walory wychowawcze jakie niosło nie 
tylko uczestnictwo, ale nawet eliminacje 
do udziału w nim. Po kilku latach przy
pomniano sobie o tym rejsie przy okazji 
pojawienia się dwóch książek o takim 
samym tytule - „Szkoła pod żaglami”. 
Autorem pierwszej był kpt. Baranowski 
- inicjator rejsu i dowódca Pogoni. Drugą 
napisał Jacek Czajewski - podczas rejsu 
I oficer jachtu i dyrektor szkoły. Obie 
wzbudziły kontrowersje - pierwsza 
przedstawiała rejs w nader uładzony spo
sób, niejako na wzór powieści młodzie
żowych. Druga bez ogródek krytykowa
ła niektóre wydarzenia, nie negując przy 
tym wartości edukacyjnych i wychowaw
czych rejsu. A prawda o rejsie leży w do
świadczeniu życiowym, jakie zyskali jego 
uczestnicy, zaś miarą poziomu naukowe
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go (i samodyscypliny uczniów) jest fakt, 
że z trzydziestki licealistów tylko dwóch 
nie zdało na wyższe studia.

Po powrocie do Polski Pogorię 
znów wysłano, w sezonie 1984 roku, 
w bałtyckie rejsy z jungami, a na zimę 
pożeglowała na Morze Śródziemne, 
gdzie zarabiała pieniądze w czartero
wych rejsach. Ministerstwo Oświaty nie 
chciało już słyszeć o kolejnej edycji 
„Szkoły pod Żaglami”, a kpt. Milenusz- 
kin zapowiadał weryfikację przepisów 
dotyczących żeglarstwa i ukrócenie 
wyłudzania pieniędzy. Trzeba było szu
kać innej możliwości realizacji tego 
pomysłu - okazało się, że zaintereso
wali się nim Kanadyjczycy.

14 lipca 1985 roku Pogoria wyszła 
z Gdyni w kolejny rejs transatlantycki. 
Tym razem kpt. Baranowski dowodził 
grupą 25 dziewcząt - „Papug”. Z począt
kiem września przybyli do Quebec, po 
czym w ramach czarteru załatwionego 
przez PZŻ we wrześniu 1985 roku, sta
tek wyruszył z Montrealu w rejs „Szkoły 
pod Żaglami” dokoła świata, z mieszaną 
polsko-kanadyjską grupą młodzieży re
klamowany jako... inicjatywa kanadyjska. 
Wygodnie zapomniano o polskiej wypra
wie pod tym samym szyldem z 1983 
roku. Kanadyjska „Szkoła” odwiedziła 
porty w 25 krajach, na czterech konty
nentach. Rejs powtórzono w następnym 
sezonie.

________ Propagandowe zadęcie

Po zakończeniu kanadyjskiego czar
teru Pogoria powróciła do Bractwa 
Żelaznej Szekli, jednak znów zaczęły 
się nad nią gromadzić czarne chmury. 
Polska znajdowała się wówczas w tra
gicznej sytuacji gospodarczej i pienię
dzy poszukiwał nawet Radiokomitet. 
Wrócił pomysł, aby sprzedać Pogorię 
za dewizy. Realizację transakcji zleco
no „Intersterowi”, który odmówił, pro
ponując w zamian odkupienie jachtu. 
Ostatecznie Pogoria trafiła, już jako 
własność PZŻ, do Trzebieży, do tam
tejszego Centralnego Ośrodka Żeglar
skiego im. A. Benesza, a kpt. Baranow
ski zaplanował kolejny rejs dokoła świa
ta - trzynastomiesięczny, z udziałem 
młodzieży polskiej (Bractwo Żelaznej 
Szekli), radzieckiej (z Komsomołu) 
i amerykańskiej (skierowanej przez or
ganizacje żeglarskie z USA) - jak zwy
kle pod nazwą „Szkoły pod Żaglami”. 
Znów odezwały się głosy przeciwne 
(umilkły, gdy do akcji włączył się ra

dziecki „Komsomol”), a program rejsu 
okrojono do dziewięciu miesięcy, gdyż 
armatorowi pilnie potrzebne były zy
ski z czarterów.

Pogoria wyruszyła w rejs szkolny 1 
września 1988 roku z załogą złożoną z 30 
piętnastolatków i 17 dorosłych maryna
rzy i opiekunów, pod czterema bandera
mi: polską, amerykańską, radziecką i ONZ. 
Rejs prowadził przez Atlantyk i wokół 
Ameryki Południowej. W Ushuaia, na Zie
mi Ognistej, nastąpiła wymiana załogi. 
Towarzyszące mu zadęcie propagando
we było olbrzymie - jak donosiła prasa 
w dniu jego rozpoczęcia:

„.Młodzieżowa załoga Pogorii wysto
sowała z pokładu jachtu do sekretarza 
generalnego KC PZPR Michaiła Gorba
czowa, prezydenta USA Ronalda Reaga
na i do I sekretarza KC PZPR Wojciecha 
Jaruzełskiego posłanie następującej tre
ści: My, uczestnicy rejsu przyjaźni zwra
camy się z pokładu jachtu Pogoria z we
zwaniem do kontynuowania wysiłków 
na rzecz trwałego pokoju i współpracy 
między wszystkimi narodami świata...”. 
I dalej w tym samym duchu - w nadziei 
na przychylność władz w organizacji na
stępnych rejsów. Nie zdało się to na wie
le, gdyż żądza dewiz okazała się w PZŻ 
silniejsza. A ponieważ jeden z radzieckich 
uczestników miał oświadczyć na konfe
rencji prasowej w Leningradzie „... pod
czas rejsu zobaczyłem, jak wygląda 
świat. Przekonałem się, że byłem we 
własnym kraju oszukiwany”, utracono 
również poparcie Komsomołu.

Po powrocie, wiosną 1989 roku, Po
gorię znów wydzierżawiono Kanadyjczy
kom, zaś kapitan Baranowski zdecydował 
się zbudować inny żaglowiec - przyszły 
Fryderyk Chopin. „Interster” natrafił na 
kłopoty z kolejnymi czarterami. Warunki 
socjalne na pokładzie coraz mniej odpo
wiadały nie tylko turystom, ale również 
zaprawionym w morskiej przygodzie 
żeglarzom. Pod koniec 1992 roku barken- 
tynę postawiono na zimę w Trzebieży, 
gdyż skończył się termin klasy czterolet
niej. Pieniądze z czarterów inwestowano 
w budowę żaglowca Zew; który po roku 
nieudanej eksploatacji sprzedano Japoń
czykom. Na wiosnę nie nadawała się już 
do pływania. Po raz kolejny pojawiły się 
pogłoski o jej sprzedaży - ponoć za cenę 
złomu.

__________Pod skrzydłami Gdyni

Na szczęście, w początku 1993 roku 
w sukurs przyszło miasto Gdynia, które
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na pięć lat postanowiło wziąć Pogorię 
w czarter, przejmując jednocześnie pra
wo własności do jednej trzeciej żaglowca 
(pozostałe dwie trzecie pozostało przy 
PZŻ). Na jej rufie pojawiła się Gdynia jako 
port macierzysty, a gdyńscy żeglarze mie
li zagwarantowane pierwszeństwo w mu- 
strowaniu na rejsy. Żaglowiec - który pil
nie wymagał remontu - skierowano do 
stoczni remontowej „Nauta”, która wyko
nała prace jako podwykonawca Stoczni 
Gdynia SA, w ramach jej rozliczeń z mia
stem (remont obejmował m.in. wymianę 
instalacji elektrycznej i wodnej). Zarządza
jącym statkiem została Gdyńska Funda
cja Żeglarska. W lipcu i sierpniu, Pogoria 
uczestniczyła w drugim etapie regat „Cut
ty Sark Tall Ships Races 1993” na trasie 
z Bergen, przez Larvik, do Esbjergu. Zja
wiła się też na imprezie „Hansa Sail” 
w Rostocku, a jesienią wypływała w kil
kudniowe rejsy, tzw. ekologiczne. Oto jak 
w lokalnym „Kurierze Gdyńskim” z grud
nia 1993 roku podsumowano ten sezon:

„.Fundacja wprowadziła zasadę orga
nizacji tygodniowych rejsów z wejściem 
do minimum jednego portu zagranicz
nego, dofinansowując tzw. „dobokoje”. 
Dła wychowanków domów dziecka 
udział w rejsie był bezpłatny. Załogi re
krutowano spośród młodzieży szkół 
gdyńskich. Na pokład Pogorii w sezonie 
\93 trafiło 470 adeptów morskiej przygo
dy, a biłans pływań zamknął się sumą 
6282 wy żeglowanych mił morskich. Pły
wali uczniowie VIII klas szkółpodstawo-

Była kłopotliwym 
balastem dla Radiokomitetu,,,
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Wkambuzie.

wych i szkół średnich, często całymi Ma
sami. Iwcałe nie musiełi hyc żeglarza
mi. Wponiedziałek, w dniu zamustro- 
wania na pokład, członek załogi był „zie
lony”. Na zakończenie rejsu potrafił ob
sługiwać żaglowiec w każdym miejscil.

W 1994 roku Pogorii zapewniono bo
gaty program. Wiosną Wydział Oświaty 
Urzędu Miasta Gdyni wspólnie z Fundacją 
Żeglarską zorganizował podczas ferii świą
tecznych kurs żeglarski dla l60 uczniów, 
którego koszty pokryło miasto. W połowie 
kwietnia wypłynęła w tygodniowy rejs 
z młodzieżą polską i szwedzką, pod opieką 
naukowców z Instytutu Oceanologii PAN, 
zawijając do Karlskrony - inicjatorem rejsu 
był naczelnik Wydziału Oświaty gdyńskie
go Urzędu Miasta Kazimierz Iwaszko.

1 maja wypłynęła do Kanady na za
proszenie amerykańskiej filii Sail Training 
Association - organizatora morskiego fe
stynu na Wielkich Jeziorach połączonego 
ze zlotem żaglowców z okazji imprez 
w Montrealu, Toronto i Erie. Rejs podzielo
no na sześć etapów, a w każdym udział 
wzięło po 40 żeglarzy. Pogońa odwiedzi
ła również Chicago, uczestnicząc w obcho
dach 25-lecia polonijnego Joseph Conrad 
Yacht Club”, a w Ontario spotkała się 
z mieszkającymi tam Kaszubami. Po zakoń
czeniu amerykańskiego etapu rejsu Pogo

ńa zawinęła do Lizbony, skąd ostatnia zmia
na żeglarzy wróciła do Polski, a żaglowiec 
przeszedł na Morze Śródziemne, aby tam 
zarabiać na swoje utrzymanie.

______Bliska znajomość muszli...

W kwietniu 1995 roku w rejs na Po- 
gorii wypłynłą grupa 33 inwalidów słu
chu - młodzieży skierowanej przez In
stytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkow
skiego. Rejs poprowadził na Morze Śró
dziemne, a udział w nim wzięło łącznie 
70 wychowanków i 8 opiekunów. Latem 
żaglowiec uczestniczył w Operacji Żagiel 
’95 na Morzu Północnym na trasie z Edyn
burga, przez Bremerhaven iFrederik- 
shavn do Amsterdamu. Potem z Hambur
ga wyszedł do Aalborga - siostrzanego 
miasta Gdyni - z grupą gdyńskich leka
rzy, nauczycieli i dziennikarzy, którzy 
dojechali do Hamburga mikrobusami, a w 
Aalborgu mieli spotkać się ze swymi od
powiednikami, aby omówić możliwości 
wspólnych działań. Niestety, zatwardziałe 
szczury lądowe najwyraźniej nie doceni
ły uroków żeglarstwa, bo taki opis prze
żyć zostawiła uczestnicząca w nim Kata
rzyna Fryc z gdańskiego oddziału „Gazety 
Wyborczej”:

„Na Pogorii zastaliśmy grupę mło
dzieży z całej Polski, która uczestniczy
ła w regatach tegorocznej Operacji 
Żagiel. Jeszcze przed wyruszeniem na 
morze podzielono nas na wachty i wy
znaczono terminy dyżurów w kuchni 
i na pokładzie. W porcie wypróbowali
śmy wdrapywanie się na reje. W sobotę 
po południu wyszliśmy w morze. Mieli
śmy pecha. Był sztorm — na oko ósemka 
- orzekł jeden z wilków morskich. Pierw
sza noc upłynęła pod znakiem choroby 
morskiej. Większość z nas już wówczas 
zawarła bliską znajomość z muszlami 
klozetowymi, które odtąd towarzyszyły 
nam w potrzebie. Było jeszcze gorzej, ze

względu na oszczędność wody, w kra
nach często było sucho.

Z pierwszych dwóch dni żeglugi Po
gorii nie mam najlepszych wspomnień. 
Te, które zachowałam, nadawałyby się 
chyba jedynie do podręcznika schorzeń 
lokomocyjnych. Poza godzinami spędzo
nymi na wachcie w kambuzie i na po
kładzie, najczęściej gdyńską delegację 
można było zastać na kojach lub prze
wieszoną przez pokładowe relingi. - 
Kurczaka nie oddam— syczał z zaciśnię
tymi ustami jeden z załogantów po ob
fitej kolacji. Zaraz potem musiał się 
z nim rozstać. Wycieńczonej nauczyciel
ce pomogła dopiero doba spędzona pod 
kroplówką. Na posiłki stawiali się nielicz
ni’.

W tym czasie Pogońa była już zarzą
dzana przez polską filię Sail Training As
sociation, która przejęła żaglowiec po 
zawieszeniu działalności przez Gdyńską 
Fundację Żeglarską. W maju 1996 roku 
STĄP skierował żaglowiec na Morze Śró
dziemne, gdzie miała pływać ze zmie
niającymi się załogami polskiej młodzie
ży. W lipcu zajęła pierwsze miejsce w re
gatach zlotu żaglowców na trasie śró
dziemnomorskiej. Pierwszy etap prowa
dził z Genui do Palmy na Majorce, drugi 
z Palmy do Neapolu. Wracała do kraju 
opromieniona sukcesami, jednak pech 
dopadł ją w Kanale Kilońskim - w nocy, 
w gęstej mgle doszło tam do kolizji z fiń
skim frachtowcem Laura. Uszkodzenia 
okazały się niewielkie, najpoważniejszym 
było złamanie bukszprytu, około 1,5 me
tra od noku. Uszkodzenia naprawiono 
w Gdańskiej Stoczni Remontowej jeszcze 
pod koniec tego roku. Na ferie wiosenne 
1997 roku stanęła u nabrzeża Centralne
go Muzeum Morskiego w Gdańsku, a har
cerze zorganizowali na niej szkolenie sta
cjonarne dla członków drużyn wodnych 
z całej Polski.

____________ W służbie edukacji

Potem znów zaokrętowali na nią 
żeglarze skierowani przez Instytut Głu
chych im. J. Falkowskiego w Warszawie. 
Była to już druga wizyta głuchoniemych 
żeglarzy na Pogorii, a siódma w ogóle - 
pierwsze zorganizowano na Zewie Morza 
i Henryku Rutkowskim. Dwa kilkudnio
we rejsy wiosenne 1997 roku były egza
minem i selekcją przed rejsem jesiennym, 
w którym żeglarze popłynęli na Atlantyk. 
Co prawda finanse nie pozwoliły zreali
zować wszystkich planów, ale i tak miało 
ich wystarczyć na zrobienie pętli po Atlan-

Pojemność 289 brutto, 41 netto, TR;

46,8 z bukszprytem 40,9
Wymiary całkowita kadłuba x 8,0 x 3,7, m;

Ożaglowanie trzymasztowa barkentyna, 909 m2 żagla;

Silnik ZMiN Warszawa, 310 KM (228 kW);

Załoga 6 osób stała + miejsca dla 54 osób załogi wymiennej.
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Pogoria w gdyńskim basenie po zakończeniu rejsu do Cejlonu-

tyku i odwiedzenie kilku portów afrykań
skich. Jednak wcześniej - w lipcu - Po
goria zdążyła jeszcze wziąć udział w zlo
cie żaglowców w Aberdeen, skąd arma
da ruszyła do norweskiego Trondheim. 
Niestety, pogoda nie dopisała iflauta 
zmusiła żaglowce do użycia silników.

We wrześniu 1997 roku, Pogoria po
płynęła jeszcze w kilkudniowe bałtyc
kie rejsy z młodzieżą gdyńskich szkół 
średnich, a 30 tego miesiąca wypłynęła 
na Atlantyk w awizowany wcześniej rejs 
z głuchoniemymi żeglarzami. Pierwszy 
etap prowadził na Wyspy Kanaryjskie, 
gdzie miała nastąpić zmiana załogi, 
a stamtąd do Kadyksu. 2 braku funduszy 
do wymiany załóg nie doszło, a etapy dru
gi i trzeci przełożono na wiosnę następ
nego roku.

Wysiłek STAP-u, żeglarzy i warszaw
skiego Instytutu doceniło za to jury do
rocznej nagrody „Rejs Roku” ufundowa
nej przez „Głos Wybrzeża” przyznając Po- 
gorii i załodze wyróżnienie za paździer
nikowy rejs. Wiosenny rejs trwał prawie

dwa miesiące i pod koniec maja Pogoria 
przybyła do Gdyni, aby przyjąć na po
kład następną grupę żeglarzy, którzy 
poprowadzili ją na kolejny zlot żaglow
ców do holenderskiego Delfzijl.

Następny sezon zakończył się dla 
Pogoni dużym sukcesem. Trasa regat 
zorganizowanych podczas zlotu „Cutty 
Sark Tall Ships’ Races 1999” wiodła eta
pami z St. Mało w Bretanii, przez Gre
enock i Lerwick do duńskiego Aalborga. 
Nie była najszybsza, ale na zakończenie 
regat nagrodzona została nagrodą „Cutty 
Sark Trophy”, o czym w tajnym głosowa
niu zdecydowali kapitanowie wszystkich 
uczestniczących w zlocie żaglowców. 
Doceniono w ten sposób wkład załogi 
w dzieło międzynarodowej współpracy 
i nawiązywania przyjaźni między młody
mi żeglarzami.

Przypomnijmy, że Pogoria była trze
cim w historii polskim żaglowcem nagro
dzonym tą nagrodą. Pierwszym był Dar 
Pomorza w 1980 roku, a drugim - Iskra 
w 1989 roku.

W 2000 roku Pogoria wzięła udział 
w milenijnym zlocie żaglowców z hisz
pańskiego Kadyksu przez Bermudy do 
Bostonu i Halifaksu. Uroczyste zakończe
nie zlotu miało miejsce w Amsterdamie.

W następnych latach w sezonie brała 
udział w żeglarskich imprezach na wodach 
północnoeuropejskich, zimę spędzając na 
Morzu Śródziemnym. Wyprawiała się też 
za ocean. Od 2000 roku do programu jej 
wykorzystania włączyło się warszawskie 
stowarzyszenie „Edukacja pod żaglami”, 
które powróciło do idei zapoczątkowa
nej jeszcze przez kpt. Baranowskiego.

Pogoria powstała z marzeń grupki 
entuzjastów, którzy potrafili wykorzystać 
stosowną chwilę. Zapłaciła za to okresem 
niesławy i niechęci. Trzykrotnie omal nie 
opuszczono na niej polskiej bandery. Ura
towali ją kolejni wizjonerzy. Mamy nadzie
ję, że wszelkie rafy pozostały już za nią 
i będziemy się nią cieszyć jeszcze przez 
długie lata.

Marek Twardowski
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10 lat temu |
Wrzesień 1998 r.

1 - Do Gdyni przybył z wizytą żaglowiec 
Chilijskiej Marynarki Wojennej Esmeralda.

4 - W porcie gdańskim oficjalnie ruszyła 
budowa, finansowanego przez kapitał 
zagraniczny, terminalu zbożowego, któ
rego inwestorem była spółka Europort 
Inc. Poland. Inwestycję kilka lat później 
przerwano ze względu na brak zaintere
sowania jej usługami.

8 - Spółka Trójmiejska Korporacja Stocz
niowa utworzona przez Stocznię Gdynia 
SA i warszawską firmę Evip Progress pod
pisała, z syndykiem masy upadłościowej 
Stoczni Gdańskiej Andrzejem Wierciń
skim, umowę kupna majątku stoczni za 
115 min zł.

15 - Zmarł Jan Szymański - główny twór
ca i pierwszy dyrektor naczelny Polskiej 
Żeglugi Bałtyckiej, a wcześniej długolet
ni dyrektor przedsiębiorstwa „Barka” 
w Kołobrzegu, który wyprowadził to 
przedsiębiorstwo na pozycję najlepszej 
wtedy polskiej firmy rybackiej.

19 - W Stoczni Szczecińskiej SA odbył się 
chrzest pierwszego z serii 4 chemikaliow
ców typu B-579 - m/s Bo w Master, bu
dowanych dla armatora Odfjell ASA z Ber
gen. Stępkę położono 12 maja 1998 r. 
Wodowanie odbyło się 21 lipca tego sa
mego roku.

30 - W Kalkucie rozpoczęto złomowa
nie chińskiego statku Yu Mei, który do 
1989 roku pływał jako polski Antoni Gar- 
nuszewski.

W polskich stoczniach zwodowano 2 kon
tenerowce i holownik oceaniczny.

20 lat temu ____________
Wrzesień! 988 r.

1-2 - Zakończył się strajk w gdańskich 
stoczniach.

14 - Z inicjatywy zespołu roboczego PIHZ 
kierowanego przez prof. Witolda Andrusz

kiewicza, doszło w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku do podpisania aktu notarialne
go powołującego spółkę z o.o. Wolny Ob
szar Celny w Gdańsku. Akt Notarialny pod
pisało 12 udziałowców, m.in. C. Hartwig 
Gdańsk, PLO, Morski Port Handlowy 
Gdańsk, PHZ Baltona SA, Polcargo Gdańsk, 
Bank PKO SA. Zmaterializowanie pomysłu 
nastąpiło jednak dopiero kilka lat później.

1" f
21 - Załoga statku PLO Świecie płynące
go z Bangkoku do Sajgonu uratowała 
z częściowo zatopionej drewnianej łodzi 
33 Wietnamczyków znajdujących się 
w stanie skrajnego wyczerpania.

30 - Rozpoczęła działalność Baza Remon
tu Kontenerów stoczni remontowej „Ra- 
dunia”, gospodarująca wtedy na 4 ha pla
ców składowych dzierżawionych od 
MPG-Gdynia.

W polskich stoczniach zwodowano sta
tek dźwigowy i trawler burtowy.

|30 lat temu
Wrzesień 1978 r.

2 - Polski drobnicowiec Kraków został 
w porcie Freetown zaatakowany przez pi
ratów. Załoga odstraszyła ich wystrzeli
wując rakiety sygnalizacyjne.

11 - Węglowiec Wieczorek (ostatni B-30 
zbudowany dla Polski) przybył do bry
tyjskiego Dalmuir do złomowania.

22 - W Stoczni Północnej położono stęp
kę pod pierwszy z serii B-407 trawler-prze-
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twórnię, budowany dla szczecińskiego 
„Gryfu”, który później nazwano Aquila.

27 - Do Gdyni przybył z kurtuazyjną 
wizytą brytyjski niszczyciel rakietowy 
London.

29 - Na pokładzie okrętu-muzeum Bły
skawica powitano milionowego zwiedza
jącego.

W polskich stoczniach zwodowano sta
tek ro-ro, drobnicowiec, masowiec, traw- 
ler-przetwórnię, okręt desantowy i dwa 
okrętu hydrograficzne.

40 lat temu ___
Wrzesień 1968 r.

2 - W Stoczni Północnej położono stęp
kę pod pierwszy kuter torpedowy pol
skiej konstrukcji (Projekt 664) nazwany 
Bitny.

1-2 rejsu szkolnego do Murmańska i Ar- 
changielska powrócił okręt szkolny MW 
Gryf. W drodze powrotnej zabrał w Rey- 
kjaviku grupę polskich naukowców.

12 - Do służby wszedł statek badawczy 
Mir-1, zbudowany w Gdyńskiej Stoczni 
Remontowej na kadłubie kutra typu B- 
24s. W trzy lata później przemianowano 
go na Doktor Lubecki.

16 - Przebywający w Miami drobnico
wiec Polanica został ostrzelany i uszko
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dzony przez kubańskich kontrrewolu
cjonistów.

30 - W Stoczni im. Warskiego przekaza
no armatorowi hinduskiemu drobnicowiec 
Vishva Vikas (typu B-445), który pół roku 
wcześniej zwodowano dla PLO jako Wła
dysław Jagiełło. Był jednym z wielu stat
ków budowanych dla polskich armatorów, 
które „Centromor” sprzedał obcym arma
torom w trakcie budowy, w poszukiwaniu 
dewiz. Taki sam los spotkał zwodowane
go 14 września drobnicowca Zygmunta 
Augusta, który ostatecznie wszedł do służ
by jako hinduski Vishva Chętna.

30 - Jerzy Pertek, autor książek dokumen
tujących polskie aspiracje morskie i pol
ski wkład w wojnę morską w latach 1939- 
1945, otrzymał nagrodę ministra obrony 
narodowej.

W polskich stoczniach zwodowano 2 drob
nicowce, 5 trawlerów-przetwórni i okręt 
hydrograficzny.

50 lat temu

7 - W Gdyni podniesiono banderę na jach
cie Dar Opola (typu J-140), zbudowanym 
w Stoczni Gdańskiej.

16 - W brytyjskiej stoczni Charles Hill 
zwodowano holownik Eol, który potem 
wszedł do służby jako Koral.

f 4-

W polskich stoczniach zwodowano wę- 
glowiec i 4 trawlery burtowe.

60 lat temu
______________Wrzesień 1948 r.

8 - Zmarł Tadeusz Wenda, budowniczy 
gdyńskiego portu.

70 lat temu
Wrzesień 1938 r.

We wrześniu z Gdyni na łowiska Morza 
Północnego po raz pierwszy wyszedł 
polski kuter rybacki. Był to Hel-111 Fran
ciszka Piechockiego, z polską załogą.

80 lat temu
Wrzesień 1928 r.

18 - Węglowiec Robur El wyszedł z Gdy
ni do Gandawy z ładunkiem węgla 
w pierwszą podróż pod polską banderą.

Rubrykę redagujq: 
Jerzy Drzemczewski 
i Marek Twardowski

Zdjęcia zostały wykonane przez 
autorów lub pochodzq z ich zbiorów 

i wydawanych przez nich ksiqiek.
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Tajemnica pierwszego rejsu

Dookoła
Polak

Który 2 Polaków pierwszy opłynqł świat dookoła? Pytanie 
to ciągle pozostaje bez odpowiedzi. Pierwszym, którego 
podróż znamy dokładnie, był Paweł Edmund Strzelecki.

Leonid Teliga, Krzysztof Baranowski 
- te dwa nazwiska przytoczy niemal każ
dy nasz rodak pytany o Polaków, którzy 
opłynęli świat dookoła. Interesujący się 
tematem nieco głębiej, dodadzą człon
ków załogi Daru Pomorza,, który doko
nał tego przed II wojną i parę innych jesz
cze nazwisk z powojennej historii polskie
go żeglarstwa. Znawcy tematu dorzucą 
Władysława Wagnera, który na trzech 
kolejnych Zjawach zakreślił wokół- 
ziemską pętlę wiatach 1932-1939.

Ale Paweł Edmund Strzelecki przyj
dzie na myśl naprawdę niewielu. Jeden 
z największych polskich podróżników (je
śli nie największy) znany jest bowiem 
przede wszystkim z odkryć dokonanych 
w Australii. Tymczasem, choć zapewne 
najjaśniejszy, to jednak tylko epizod, jeden 
z wielu w jego niezwykle bogatym życiu. 
Był jedynie częścią podróży wokół ziemi.

_______________Rosyjskie wyjgłki

Polacy nigdy nie czuli speqalnego po
ciągu do słonej wody. Pierwsza Rzeczpo-

Góra Kościuszki, odkryła przez Strzeleckiego, 
jest najwyższym szczytem Australii (liczy 
2228 m n. p. m.j. Tki na zdjęciu zrobionym 
przez satelitę Landsat, ze strony NASA.

spolita, jako państwo, nie podejmowała, 
tak jak inne ówczesne mocarstwa europej
skie, wielkich morskich wypraw. Wolała 
skupić się na ziemiach wschodnich. Tam 
widziała swoją przyszłość polska szlachta 
i tam robiła fortuny. Nie czuła, o czym już 
na tych łamach pisaliśmy, potrzeby żeglo
wania w pogoni za wątpliwym zyskiem.

Od reguły bywają zwykle wyjątki. 
Historia odnotowała wielu Polaków (albo 
właściwiej - poddanych polskich wład
ców), którzy wyruszali w świat na pokła
dach statków lub okrętów. Byli wśród nich 
Kurlandczycy, którzy nawet założyli ko
lonie w Afryce i na Karaibach. Byli kapro
wie w rodzaju Pawła Beneke. Byli nawet 
tacy, którzy robili kariery na dalekich 
morzach jak Krzysztof Arciszewski, który 
został admirałem floty brazylijskiej. Żaden 
wszakże z nich nie odbył nigdy podróży 
wokół ziemskiego globu.

Rozbiory przekreśliły ostatecznie ma
rzenia obudowie silniejszych związków 
Rzeczypospolitej z morzem. Przez ponad 
sto lat żaden statek handlowy ani tym bar
dziej okręt wojenny nie reprezentował 
Polski na tym polu. A jeśli znalazł się jakiś 
Polak, który zapragnął zrealizować swoje 
marynarskie marzenia, musiał to robić pod 
obcą banderą. I paradoksalnie, właśnie przy
najmniej trzech z takich ludzi mogłoby pre
tendować do miana rodaka, który jako 
pierwszy opłynął ziemię dookoła.

I tak (jak w swojej znakomitej pracy 
„Odkrywanie świata. Polacy na sześciu 
kontynentach” podaje Ryszard Badowski) 
istnieją przekazy świadczące o tym, że 
porucznicy rosyjskiej marynarki, Janow
ski i Szwejkowski, na statku Suworow, 
przepłynęli z Kronsztadu, wokół przyląd
ka Dobrej Nadziei, na Alaskę. Jednostka 
należała do Kompanii Rosyjsko-Amery

Paweł Edmund Strzelecki ruszył w świat 
po upadku powstania listopadowego.

kańskiej zajmującej się handlem na tej 
trasie. Rejs odbył się w latach 1813-1816. 
Statek powrócił do Europy wokół przy
lądka Horn, zamykając w ten sposób 
wokółziemską pętlę. Nic więcej właści
wie o nich nie wiadomo poza tym, że 
Polacy na statku wykonywali zwyczajne 
marynarskie obowiązki.

Według innych ustaleń, kilka lat póź
niej, ziemię dookoła opłynął, na podob
nej trasie i to aż dwukrotnie (w roku 1827 
i 1831) inny oficer rosyjskiej floty han
dlowej o polskim nazwisku Dionizy Za
remba, W czasie swoich podróży' miał do
wodzić najpierw brygiem Ochock, a po
tem barkiem Urup.

Informacje na temat pierwszych Po
laków (choć nie mamy pewności, czy 
czuli się Polakami), którzy opłynęli świat 
dookoła są nadzwyczaj skąpe. Żaden nie 
zostawił opisu podróży. Być może dlate
go, że nie uważali, by było w niej coś 
szczególnego?

Nie ma za to wątpliwości co do naro
dowości Pawła Edmunda Strzeleckiego. 
Trasę jego wokółziemskiego rejsu zna
my dokładnie z jego szczegółowej rela
cji. I niektórzy właśnie jemu przyznają 
polską palmę pierwszeństwa w opłynię- 
ciu świata.

______ Do Australii i z powrotem

LTrodzony w 1797 roku pod Pozna
niem Strzelecki swoją historyczną podróż 
rozpoczął z dwóch powodów. Jednym 
była nieszczęśliwa miłość (był za biedny 
na ślub z bogatą panną), drugim upadek 
powstania listopadowego, w którym wziął
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udział jako emisariusz Rządu Narodowe
go, a po którego klęsce musiał uciekać 
z kraju. Trafił do Anglii, gdzie zajął się stu
diowaniem geografii i geologii.

W1834 roku, po kilku podróżach po 
Starym Kontynencie, udał się w kierun
ku Nowego Świata. Badał tam wschod
nie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i Ka
nady. Zainteresował się też życiem nie
których indiańskich plemion. Dłużej ob
serwował Huronów znad jeziora Ontario 
i Seminolów na Florydzie. Potem ruszył 
na Antyle, odwiedził Kubę, Meksyk, po
płynął w górę rzek Missisipi i Ohio. W su
mie spędził w Ameryce Północnej pół
tora roku dokonując odkrycia bogatych 
złóż miedzi w okolicach Jeziora Ontario 
na terytorium Kanady.

To był jednak dopiero początek jego 
wielkiej przygody. W1836 roku widzimy 
go już wysiadającego ze statku w Rio de 
Janeiro. W Ameryce Południowej prze
płynął 5 tysięcy kilometrów rzekami Rio 
Grande, Parana i La Plata. Był w Argenty
nie, Urugwaju i Brazylii, przez Andy do
stał się do Chile. W Valparaiso wsiadł na 
brytyjski okręt wojenny Cleopatra, któ
rym popłynął na północ zwiedzając za
chodnie wybrzeża obu Ameryk, aż do 
Kalifornii. Ten etap podróży zajął mu rów
nież półtora roku.

Po powrocie do Valparaiso polski obie
żyświat wsiadł na statek Fly, by poprzez 
Hawaje i Tahiti, dotrzeć, wiosną 1839 roku, 
do Nowej Zelandii. Stamtąd udał się do 
Australii, gdzie spędził cztery łata (do 1843 
roku) dokonując odkryć, które przyniosły

mu największą sławę. Co ciekawe znamy 
dokładnie datę jego przyjazdu do Australii. 
„The Sydnej Gazette” doniosła bowiem, że 
25 kwietnia 1839 roku do Port Jackson za
witała francuska barka o nazwie Justine, na 
pokładzie której przybył hrabia Traliski 
(czyli Strzelecki właśnie).

Wnętrze kontynentu australijskiego 
nie było wtedy jeszcze rozpoznane. Strze
lecki zbadał najwyższe pasmo górskie 
Australii - Wielkie Góry Wododziałowe, 
a jego najwyższy szczyt nazwał Górą Ko
ściuszki. Odkrył też w nich pokłady zło
ta, ropy naftowej i węgla brunatnego. 
Ustalił źródła największej australijskiej rze
ki Murray. Udał się także na Tasmanię. 
Jak trudne to były przedsięwzięcia niech 
świadczy fakt, że przed jedną z ekspe
dycji Strzelecki, na wszelki wypadek, spi
sał nawet testament.

Wiosną 1843 roku polski badacz roz
począł podróż powrotną do Europy. Do 
Londynu dotarł (jakżeby inaczej) poprzez 
Hongkong, Półwysep Malajski, Indie, Kair 
i Paryż. Wokółziemską pętlę zamknął 
więc po prawie dziesięciu latach.

W 1845 roku Strzelecki wydał w An
glii pierwszą naukową książkę o Australii, 
która przez wiele lat była podstawowym 
źródłem informacji o tym kontynencie dla 
badaczy z całego świata. Po ukazaniu się 
tej publikacji spadł na Polaka deszcz za
służonych nagród, wyróżnień i odzna
czeń. Podróżnik zmarł w 1873 roku w Lon
dynie. Dzisiaj jego nazwisko upamiętniają 
w Australii: pasmo górskie, dwa szczyty, 
jezioro, rzeka i miasto.

Czas komercji

Wyprawa Strzeleckiego rozpoczęła 
polskie podróże dookoła świata. Do od
zyskania przez nasz kraj niepodległości 
w 1918 roku, jeszcze kilkunastu rodaków 
opłynęło glob dookoła. Byli wśród nich 
m. in. Seweryn Korzeliński, Stefan Paw
licki, Stanisław Bobelak, Grzegorz i Sewe
ryn Bobrowscy, Benedykt Tyszkiewicz, 
Stefan Szolc-Rogoziński, Napoleon Żaba, 
Julian Fałat, Karol Lanckoroński, Hugo 
Zapałowicz, Modest Maryanski, Paweł 
Chrzanowski i Aleksander Laszenko. Przy
pominamy ich nazwiska, bo warte są tego. 
Większość z nich nie funkcjonuje w zbio
rowej świadomości.

Na marginesie zauważmy, że opłynię- 
cie świata dookoła ma na swoim koncie 
także jeden z naszych największych pi
sarzy, uchodzący za najwybitniejszego 
marynistę w historii literatury światowej, 
czyli Joseph Conrad-Korzeniowski, który 
dokonał tego wiatach 1878-1879 jako 
marynarz na kliprze Duke of Sutherland.

Trzeba na koniec podkreślić, że pod
róż dookoła świata żadnego z wyżej wy
mienionych (od Pawła Edmunda Strzelec
kiego do Josepha Conrada-Korzeniowskie- 
go), z oczywistych względów nie odbyła 
się pod biało-czerwoną banderą. Na taki 
rejs musieliśmy poczekać do lat trzydzie
stych XX wieku, czyli wspomnianego na 
początku rejsu Daru Pomorza i Włady
sława Wagnera.

Tomasz Falba
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Fenomen
Golfsztromu (2)

Pierwszą część „Fenomenu Golfsztro
mu” (w sierpniowym ...Naszym MORZU" 
- red.) zakończyłem stwierdzeniem, iż 
przyczyną niezwykle ciepłego klimatu Is
landii jest opływający ją Prąd Irmingera 
będący odnogą Prądu Północnoatlantyc
kiego. ten zaś przedłużeniem Prądu Za
tokowego (niem. Gołfsztrom. ang. Gui- 
fstream) biorącego początek w Zatoce 
Meksykańskiej. Prąd Zatokowy i Północ
noatlantycki stanowią fragment olbrzy
miego wiru wód powierzchniowych na 
Atlantyku.

Wiry takie istnieją w każdym z oce
anów. przy czym ich kierunek jest na 
półkuli północnej zgodny, a na południo
wej przeciw ny do ruchu wskazówek ze
gara. Te olbrzymie masy wód wprawiają 
w ruch pasaty - stałe wiatry strefy mię
ci zyzwrotnikowrej wiejące na półkuli pół
nocnej z północnego wschodu na połu
dniowy zachód, a na południowej z połu
dniowego wschodu na północny zachód. 
Im bliżej linii ich spotkania, tym więcej 
przeważa w nich kierunek w schodni. Utrzy
mywanie tego samego kierunku sprawia, 
iż mimo niezbyt dużej siły (3-5°B) po
wodują nie tylko znaczny rozwój falowa
nia, ale wprawiają także w ruch wody po
wierzchniowi: wr poprzek każdego z oce
anów’ płyną w pobliżu równika ze wscho
du na zachód prądy, któiych szerokość 
wynosi kilkaset mil morskich, głębokość 
150-200 m. zaś prędkość do 1,5 w^ęzła. 
jednym z nich jest Prąd Północnorówmi- 
kow\. drugim zaś Prąd Polu dni oworów- 
nikowy. W zachodnich częściach oce
anów pierwszy z nich skręca na północ, 
drugi na południe, potem - na szerokości 
geograficznej ok. 40-50° - na wschód, 
a następnie, w e wschodnich częściach 
oceanów, w stronę równika i łączą z od
powiadającymi im prądami zamykając 
tym samym kołową cyrkulację na każdej 
z półkul.

Wracamy na Atlantyk. Otóż cyrkula
cja atlantyckich wńd powierzchniowych 
na półkuli północnej bierze początek od 
Prądu Irółudniowwówmikow-ego, który 
w pobliżu wybrzeży Ameryki Południo
wej dzieli się: jedna część skręca na po
łudnie płynąc wzdłuż brzegów tego kon

tynentu pod nazwy Prądu Brazylijskiego, 
druga zaś skręca na północny zachód i ja
ko Prąd Gujański, a potem Karaibski za
sila w*ody Zatoki Meksykańskiej. Stąd wy
pływa następnie prąd, któiy pomiędzy 
Kubą i Flotydą wypływa na Atlantyk. Jest 
to Prąd Flory clzki. Mija on w' bliskiej odle
głości ten półwysep, a następnie jako 
Prąd Zatokowy dociera wzdłuż wschod-

Temperatura powierzchni północno• 
zachodniego Atlantyku. Ameryka Północna 
ma kolor czarny i ciemnogranatowy, 
a Prąd Zatokowy - czerwony.

nich wybrzeży kontynentu Północnoame
rykańskiego aż do okolic Nowej Fundlan- 
dii, gdzie skręca na wschód przechodząc 
wr Prąd Północnoatlantycki, którego od
nogą jest wspomniany Prąd Irmingera.

Jednak klimat Islandii to nie wszyst
ko, co się tyczy fenomenu Golfstromu. 
Nieco dalej na wschód odchodzi od Prą
du Północnoatlantyckiego jeszcze jedna 
odnoga - Prąd Norweski. Płynąc na wschód 
mija on od północy Szkocję, dociera do 
południowo zachodnich wybrzeży Nor
wegii i kieruje na północ, wzdłuż jej uroz
maiconego fiordami wybrzeża. To dzięki 
jego ciepłym w'odom fiordy nie zama
rzają, a jeśli to okresowro i tylko podczas 
najsroższych zim. To on sprawna, że Nor
wegia jest potęgą pod w zględem hodowli 
łososia, a Kirkenes - port na samym szczy
cie kraju, czy rosyjski Murmańsk leżący 
bardziej na wschód i nieco na południe, 
są portami żeglownymi przez cały rok. 
A przecież obydwa leżą za kołem polar

nym!
Można wyobrazić sobie moje zdumie

nie, gdy łowiąc ryby na spinning w tych
że fiordach za kołem polarnym, wycią
gnąłem po raz pierwszy zaczepioną o ha
czyk rozgwiazdę - żyjątko znane mi wy
łącznie z tropiku, albo też - gdy płynąc 
ciemną nocą, jednym z fiordów, ujrzałem 
podrażnione falą dziobową statku i bły
skające w wodzie fosfoiyżującym świa
tłem nocoświetliki. Takie same, jakich 
setki tysięcy obserwowałem: na Atlanty
ku w strefie tropikalnej. Niewiaiygodne 
jak daleko na północ niesie je i stwarza 
warunki do życia ciepły prąd oceaniczny 
biorący swój początek w odległej o kil
kanaście tysięcy kilometrów Zatoce Mek
sykańskiej.

Ciepłe wody Prądu Północnoatlantyc
kiego i będącego jego przedłużeniem, 
skręcającego z wolna na południe szero
ko rozlanego, ale niosącego wciąż jesz
cze ciepłe wody Prądu Kanaryjskiego 
mają także wpływr na klimat Europy. Za
chodnia cyrkulacja atmosferyczna, jaka 
przeważa w umiarkowanych szeroko
ściach geograficznych (ok. 70 proc. to 
wiatry z kierunku W, SW i NW) sprawia, 
że napływające nad nią znad Atlantyku 
pow ietrze jest nie tylko wilgotne, ale i cie
płe. W okresie zimową/m w Irlandii, Wa
lii, Anglii, czy położonej bardziej na pół
noc Szkocji przeważają temperatury do
datnie. To samo, chociaż w nieco mniej
szym stopniu, dotyczy północnej Francji 
i Niemiec, a także Belgii i Holandii.

I na koniec jeszcze jedno, co wiąże 
się z fenomenem Prądu Zatokowego. 
Węgorze. Gdyby nie on, nie łowilibyśmy 
ich w naszych w rzekach i jeziorach. Pły
nie on bowiem przez graniczące z Kara
ibami Morze Sargassowe, gdzie wykluwają 
się z ikiy i zabierają z nim w daleką dro
gę małe, kilkucentymetrowe węgorzyki. 
Niesione jego nurtami docierają m. in. do 
wybrzeży Europy, a następnie wpływają 
do rzek i jezior, gdzie wiodą dorosłe 
życie. Po kilku latach, wiedzione instynk
tem wracają, pokonując kilka tysięcy mil 
do tego morza, by tu spełnić swój pod
stawowy obowiązek - złożyć ikrę w jego 
ciepłych i czystych wodach.

Stefan Trzeciak

Dr hab. Stefan Trzeciak jest dzieka
nem Wydziału Nawigacyjnego Aka
demii Morskiej wr Szczecinie, auto
rem książek o tematyce morskiej.
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Pedant
Pływałem kiedyś z kapitanem nie

zwykle pedantycznym. Najbardziej wy
rażało się to w mundurach, które, czyściut
kie i odprasowane nosił na statku na okrą
gło, zmieniając je stosownie do strefy 
klimatycznej na trasie Szczecin - Morze 
Beringa na północnym Pacyfiku. Rejs 
w jedną stronę tiwał czterdzieści kilka dni, 
z kilkugodzinną przerwą na redzie Kana
łu Panamskiego. Podczas postoju statku 
w Szczecinie, gdy wyładowywano mącz
kę lybną i mrożone lyby, aż do wyjścia 
z Kanału Angielskiego, był to mundur gra
natowy ze złoconymi guzikami i cztere
ma paskami kapitańskimi na rękawach.

Po pokonaniu Kanału i wyjściu na 
Atlantyk, był to mundur piaskowy, a ka
pitańskie paski wędrowały na kontrastu
jące z mundurem czarne pagony na ra
mionach. Całość doskonale uzupełniała 
biała koszula i czarny krawat. Dalej, gdy 
wchodziliśmy w Wyż Azorski, pojawiała 
się na kapitanie krótka, przewiewna blu
za piaskowego kolom, czyli battle dress 
(mundur połowy) i odpowiednie do niej 
spodnie. Jeszcze dalej, gdy dominował 
już upał i duchota, kapitan paradował 
w śnieżnobiałej koszuli z nieodłącznymi 
ośmioma w sumie paskami na ramionach 
i beżowych lub białych, odprasowanych 
krótkich spodniach oraz białych getrach.

Stosownie do mundurów zmieniał 
buty - wypastowane i błyszczące czar
ne stanowiły uzupełnienie granatu 
i piasku, zaś utrzymane w tonacji bia
łej adidasy, za duże (wtedy) pieniądze, 
uzupełnienie śnieżnej koszuli i beżo
wych lub białych krótkich spodni. Im
ponował nam wszystkim.

To samo, tylko w odwrotnej kolejno
ści miało miejsce na Pacyfiku: do okolic 
Los Angeles biała koszula, krótkie spodnie 
i getiy, a potem kolejno: battle dress, beż,

a na końcu, na wysokości Vancouver - 
granat.

Tej pedantyczności wymagał też od 
innych. Zarządzał między innymi niespo
dziewane inspekcje, sprawdzając czy 
w marynarskich kabinach panuje ład i czy
stość. Wdrapywał się wówczas na usłuż
nie podstawiany stołek (gdybym napisał, 
że wzrostu był mniej niż średniego, to 
i tak bym przesadził) i, nie żałując ręka
wa munduru, przeciągał ręką po wierz
chach szaf doszukując się, choćby jedne
go, pyłka kurzu. Gdy go nie znalazł, robił 
to jeszcze raz.

Wpadał też znienacka, a to do kuch
ni, zwracając uwagę kucharzowi na niby 
to dziwne, dochodzące z niej zapachy, 
a to do magazynku bosmańskiego, by 
sprawdzić czy wszystko jest na swoim 
miejscu, a to na forpeak na dziobie, czy 
dobrze ułożył się łańcuch kotwiczny. 
W wyniku jego działań statek w krótkim 
czasie pod jego dowództwem wyglądał, 
jakby dopiero co wyszedł ze stoczni.

Ale oprócz pedantyczności, miał tenże 
kapitan jeden nawyk i jedną przywarę!

Nawyk miał niewątpliwy związek z je
go szczerą chęcią bycia nieco wyższym 
niż był, a może nawet - w skrytych ma
rzeniach - bycia rzeczywiście wysokim. 
Aby się pocieszyć, że nie jest tak źle z je
go wymiarami, stawał co jakiś czas na 
mostku przed sternikiem z kołem w rę
ku, niby to podziwiając rozciągający się 
przed dziobem pejzaż. Tiwał tak zadu
many przez dobrą chwilę, a potem od
skakiwał i przepraszającym tonem pytał 
sternika: „mam nadzieję, że nie zasłania
łem panu?”. A ten dzielnie odpowiadał: 
„jakoś sobie radziłem, panie kapitanie.” 
Kapitan nie kiył zadowolenia z takiej od
powiedzi, co i tak nie wpływało na zmia
nę jego wymiaru w pionie, ani zwyczaj,

by po kilku dniach znowu oglądać w za
dumie pejzaż przed dziobem statku

Przywarą natomiast było to, że miał 
zwyczaj skradania się na mostek, a to ze 
skrzydła prawie na czworakach, a to od 
siebie z kabiny po schodach. Miał to cho
lerne szczęście, że otwierał drzwi akurat 
wtedy, kiedy towarzystwo oficerskie było 
najbardziej rozgadane i roześmiane. Prze
praszając, wycofywał się niby to skonfun
dowany, zamykał za sobą delikatnie drzwi 
i... wszywał przez stewarda na .dywanik 
chiefa pokładowego. Czasami od razu, 
a czasem po godzinie czy dwóch, różnie 
bywało. Nie podnosząc głosu, instruował 
go długo i dokładnie o niewłaściwym za
chował niu oficerów* na mostku, o niebez
pieczeństwie, jakie z tego tytułu może 
grozić statkowi, karygodnym braku od
powiedzialności z ich strony itd. Niewaiż- 
ne - zapewniał - że wTokół jak okiem, 
a nawret radarem sięgnąć, nie ma żadne
go obiektu. Najważniejsze na morzu, to 
odpowiedzialność i bezpieczeństwa.

A przemawiał przy tym, siedząc roz
party wygodnie w fotelu, tak grzecznie 
i kulturalnie, celebrując słowa, że chief, 
kiedy już wychodził wysłuchawszy 
wszystkiego, krztusił się z wściekłości, 
a potem objeżdżał swojego podwładne
go, ten sW'Ojego, aż do ostatniego wr tym 
łańcuszku winowajców. Jakie to proste: 
jedno przewinienie, a trzy, może jSiawet 
cztery, na obniżającym się coraz bardziej 
poziomie zależności służbowej, opieprze
nia. Wynik tego był doskonały - na stat
ku funkcjonowało wszystko jak w szwaj
carskim zegarku, a o kapitanie wszyscy 
mówili z szacunkiem i tylko dobrze.

Stefan Trzeciak
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Łapanie
gwiazd

_________Porzgdne przypiekanie

(...) „Lwów” kładzie się bardzo na bok. 
(...) Około czwartej rano siła wiatru osią
ga maximum. Przy pomocy wachty, nas 
luzującej, robimy zwrot, gdyż cyklon pę
dzi nas zbyt szybko w kierunku Irlandji. 
Wyspy Scilli pozostały już poza nami. 
Przy zwrocie przez rufę pęka nam tylny 
żagiel (bezan) i następna wachta ma spo
ro roboty z naciągnięciem sztormowego 
trójkątnego żagla. Służba na tak silnym 
wietrze jest wyczerpująca. Zjadłszy kilka 
kawałków mięsa, które uparcie wyska
kuje z talerza na pokład, cała zmiana za
sypia pokotem.

(...) Ciepłe noce pozwalają sypiać na 
pokładzie, a gwiaździste niebo daje chcą
cym robić obserwacje astronomiczne 
wyborny materjał do obliczeń. Wieczora
mi słyszy się na pokładzie wykrzykniki 
„uwaga” - „stop” znaczy to, że kto może 
„łapie” gwiazdy. Była nawet poważna 
obawa, że wyłapiemy wszystkie gwiaz
dy i nazajutrz nie będzie z czego prowa
dzić nawigacji.

______________ Mocnym krokiem

Kiedy w środę, dnia 11 lipca r. b. wie
czorem, biały jak mewa statek pasażer
ski „Żeglugi Gdańskiej” - „Gdynia” - pod
szedł do molo pasażerskiego, zaroił się 
jego pokład wycieczkowiczami, którzy 
nazajutrz mieli ruszyć na 10-dniową włó
częgę po północnym Bałtyku. (...)

Ryga leży o kilkanaście kilometrów od 
wybrzeża w głębi lądu. Statek idzie sze
rokim potężnym, masy wód toczącym 
nurtem Dźwiny. Na prawo i na lewo pła
skie, niskie brzegi. Wzdłuż nich tartaki, 
fabryki, magazyny, składy, coraz więcej 
urządzeń portowych, coraz więcej stoją
cych przy brzegach statków. Mijamy kil
kanaście malutkich stateczków rzecznych 
i kilka małych szkunerów, które, czerpiąc 
wiatr pełnemi żaglami, idą ciężko pod 
prąd obładowane szczapami drzewa. Aż 
nareszcie przed nami wyrasta las komi
nów, dachów i wież. Poprzez całą szero
kość przerzucony potężny most żelazny. 
(...)

W Rydze jest dużo Polaków. Coś 
z górą 14.000. Kiedy „Gdynia” po raz 
pierwszy do Rygi zawitała - była niedzie
la. Gruchnęła wieść, że w porcie stoi 
pierwszy w Rydze polski statek pasażer
ski. Rozpoczęła się istna pielgrzymka na 
pokład „Gdyni”. W ciągu jednego dnia 
przewaliło przezeń blisko 2.000 rodaków. 
Każdy chciał nacieszyć swe oczy wido
kiem tego polskiego statku, wprawdzie

Dzień za to dostarcza nam tyle blasku 
i słońca, że przypieka porządnie. Ci, któ
rzy cieszyli się, że na „południu” będą 
mogli chodzić boso, nie mogą ustać na 
rozgrzanych deskach pokładu. Pomimo 
żaru lejącego się z nieba, wilgoć bardzo 
duża, pleśnieją nie tylko skórzane przed
mioty, ale ubrania i tytoń. Szczególnie to 
ostatnie odczuwamy najdotkliwiej i z trwogą 
patrzymy w przyszłość, kiedy nasze za
pasy, zredukowane pleśnią do połowy, 
wyczerpią się. (...)

Wzruszającą niespodziankę sprawiła 
nam polska rodzina, osiadła na azjatyc
kim brzegu Bosforu, która na widok „Lwo
wa”, przepływającego przed jej domem, 
zamanifestowała swe uczucia patrjotycz- 
ne, powiewając entuzjastycznie sztanda
rem i barwami narodowemi i przesyłając 
nam tą drogą najdroższe nam pozdrowie
nia. Oddaliśmy jej ukłon, spuszczając ban
derę do połowy. Cześć niewygasłym na 
obczyźnie uczuciom, najdroższym sercu 
Polaka! (...)

(„Lwowem” dookoła 
Europy, Michał Leszczyński)
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niewielkiego, ale świadczącego najdobit
niej o tem, że zmartwychwstałe Państwo 
Polskie idzie już mocnym krokiem na 
podbój mórz. (...)

Na drugi dzień, w poniedziałek rano 
wychodzimy z Hango do Helsingforsu, po 
fińsku zwanego Helsinki. Statek idzie cały 
czas nurtem wewnętrznym przez t. zw.

70 lat temu, we wrześniu 
1938 roku „Morze" pisało:

_________Marynarka głosi pokój

Kto z licznych letników i turystów 
w Gdyni wstał wcześnie w dniu 8 sierp
nia - ten mógł oczy i serce pokrzepić nie
codziennym dla mieszkańców „głębi lądu” 
widokiem: na jasnej, lustrzanej, rozedrga
nej tysiącem blasków słonecznych tafli 
morza, wracający w podróży wielki pol
ski transatlantyk - m/s „Piłsudski”, w barw
nej gali flagowej - obok trzy piękne okrę
ty wojenne pod banderą Francji płynące
- dalej zaś istny rój holowników, motoró
wek, kutrów, parowców wycieczkowych
- natłoczonych ludźmi, pragnącymi po
witać serdecznie francuskich gości, a za
razem przyjrzeć się uroczystemu momen
towi salutu.

O godzinie 8.30 kpt. marynarki Go- 
razdowski w charakterze oficera komple- 
mentacyjnego, wchodzi na pokład kontr- 
torpedowca Jaguar”. W chwilę później 
bandera polska podnosi się majestatycz
nie na przedni maszt okrętu francuskie
go, a jednocześnie z rufy pada pierwszy 
strzał. 21 razy grzmią działa Jaguara”, 
podczas gdy „Chacal” i „Leopard” suną 
wolniutko za okrętem flagowym...

Bandera polska spływa w dół. W za
mian od strony portu wojennego zaczy
na grzmieć i błyskać. To O. R. P. „Bałtyk”
- stary weteran tylu wojen, a były fran
cuski „D’Entrecasteaux” - jak za dawnych 
czasów podniósł trójkolorową banderę 
Francji i strzał za strzał odpowiada na po
witanie. (...)

Przez pięć dni tłumy ludności zalega
ły molo Wilsona, witając owacyjnie na
szych gości. Obwód gdyński Ligi Morskiej 
i Kolonialnej, dzięki uprzejmości francu-

szkery. Szkery, to maleńkie, lasem poro
śnięte, skaliste wysepki, ręką Stwórcy rzu
cone, jak mak, na szmaragdowe wody 
morza. Trudno opisać ich cały urok. Wśród 
zieleni lasów, coraz wykwitają, jak barw
ne kwiecie, wille i domki, w których lud
ność miast Finlandji spędza swoje krót
kie lato. Statek lawiruje wśród wiech i tyk,

skiego dowództwa, zorganizował zwie
dzanie okrętów. Kiedy zaś 12-go wieczór 
Jaguar”, „Leopard” i „Chacal” opuszcza
ły Gdynie, żegnano je gorącym „do wi
dzenia”.

Tak oto z każdym dniem, w oparciu 
o kolebkę potęgi i wolności narodów - 
morze - rośnie znaczenie mocarstwowe 
Polski, krzepną sojusze, naprawiają się 
sąsiedzkie stosunki, rozwijają się koniunk
tury polityczne i gospodarcze. Wszystko 
to zaś w dużej mierze dzięki naszej ma
rynarce wojennej, która grzmotem dział 
swych głosi pokój i dobrobyt...

(Powitalne salwy, Inż. J. Ginsbert)

__________________ Rybna klęska

Rok bieżący przyniósł kaszubskim 
wsiom rybackim biedę. Zawiodły całko
wicie połowy szprotów, będące funda
mentem bytu rybaka. Już w roku ubie
głym szproty pokazały się tylko na krót
ko, ale ostatniej zimy nie złowiono ich na 
polskich wodach przybrzeżnych nawet 
centara.

Niedość na tym!... Zawodzą również 
połowy ryb większych, jak flądry, dorsze 
i skarpie. Ryb tych jest 4 do 5 razy mniej 
niż zwykle o tej porze bywało. To już nie 
chwilowa bieda, to klęska! (...)

Po wojnie światowej rozpowszechnił 
się zwyczaj dokonywania połowów przy 
pomocy tzw. „trałów”, inaczej „włóków”. 
Kuter włóczy za sobą kombinację sieci 
i zagarnia w nie wszystko co napotka. Co 
na drodze - to nieprzyjaciel!... Sposób ten, 
który pomnożył połowy bardzo znacz-

przeróżnego rodzaju, pewnie prowadzo
ny przez specjalnego pilota. (...)

(Najmilsza włóczęga, 
Henryk Tetzlaff)

nie, zawiera w sobie wielkie niebezpie
czeństwo, bowiem w razie nierozumnej, 
rabunkowej gospodarki, grozić może 
wyjałowieniem morza.

Ryby składające ikrę w zimie, pomię
dzy styczniem a kwietniem, w poszuki
waniu spokoju i bezpieczeństwa ciągną 
tedy instynktownie na wody głębsze, 
w okolice Bornholmu. Jednak wszędzie 
znajdują je rybacy z trałami i, niepomni 
na przyszłość, łowią „ryby-matki”, pęka
te od ikry, chude i niesmaczne. (...)

Od stycznia do kwietnia połowy tra
łami powinny być jak najsurowiej zaka
zane. (...)

Obfitość ryb nie przyjdzie sama i od 
razu. Ale rok bieżący winien stać się wresz
cie przełomowym w dziejach powojen
nego rybołówstwa. Do chat rybaczych 
musi zajrzeć dobrobyt z prac rybaczych 
zrodzony. (...)

Dopóki zaś to nie nastąpi, dużą po
moc doświadczonym przez los rybakom 
mogliby oddać letnicy odwiedzając gro
madnie pomniejsze osiedla nadmorskie: 
ciche spokojne Dębki, pachnącą jodem, 
tuż przy plaży położoną Karwię, sielskie 
Ostrowo, Chłapowo, spokojnym morzem 
się cieszące, duże Swarzewo, w najgłęb
szym luku Zatoki Puckiej położone, 
wreszcie na helskim międzymorzu: Cha
łupy, Kuźnicę, Jastarnię... (...)

(Czy Bałtyk jałowieje?, 
Mieczysław Zydler)

Opr. Czesław Romanowski

Zachowaliśmy 
oryginalną pisownię. 
Archiwalne numery 

„Morza” można 
znaleźć na stronie: 

http://www.magemar.com.pl/
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Mórz Popołudniowych
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T
elegram z Warszawy z Przedsiębiorstwa Handlu Zagra
nicznego ,,Polscrvice?! był bardzo lakoniczny i brzmiał: 
2 MECHANIK MS TRIPOLI WYLOT 15.

Spojrzałem na kalendarz. Była sobota, 10 maja 1980 
roku. Zaledwie sześć dni temu wróciłem z Filipin po zdecydo
wanie nieudanym kontrakcie na rozlatującym się tankowcu 
bandery cypryjskiej i po powitaniach oświadczyłem uroczyście 
żonie i dzieciom:

DOSYĆ PŁYWANIA! A W SZCZEGÓLNOŚCI NA STATKACH 
BYLEJAKICH BANDER.

Było to jednak już sześć dni temu! Sześć dni od powrotu do 
szarej, siermiężnej peerelowskiej rzeczywistości, z kartkami 
żywnościowymi, z pustymi półkami w sklepach i z zakłamaną 
propagandą ,,ze Związkiem Radzieckim na czele”. A tymcza
sem otrzymany telegram (wtedy jeszcze istniało coś takiego 
jak telegram, teleksy były rzadkością, a o internecie, komór
kach, SMS-ach nikt w PRL nie słyszał) otwierał mi drogę do 
normalnego świata i do możliwości legalnego zdobywania nie
mal fortuny, bo w owym czasie miesięczna pensja II mechani
ka na obcym statku przekraczała - w przeliczeniu na kurs czar- 
norynkowy - dwuletnią średnią krajową.

Gdy tak siedziałem z owym telegramem w ręku i wpatry
wałem się w jego nieskomplikowaną treść, przypomniały mi

się słowa jednej z moich licznych ciotek, której mąż był mary
narzem w carskiej jeszcze flocie i która twierdziła:

NIE WIERZ WRACAJĄCEMU Z MORZA, GDY MÓWI, ŻE
NIGDY WIĘCEJ.

• • •

Tak było i tym razem. W poniedziałek zadzwoniłem do 
Warszawy i gdy dowiedziałem się, że jest to nowoczesny sta
tek do przewozu płynnych gazów, zbudowany w Niemczech 
zaledwie przed dwoma laty, który pływa raczej tylko w Euro
pie, a także, gdy poznałem wielkość uposażenia, podjąłem „je- 
dy nie słuszną” (jak sądziłem) decyzję: JADĘ!

Czasu było niewiele, ale na szczęście jeszcze nie rozpako
wałem skromnej walizki z poprzedniego kontraktu, a wszyst
kie sprawy papierkowa przy wyjazdach służbowych były dość 
uproszczone i załatwiane bez kolejki.

W „Poiseiwiee” podpisałem umowę, z której, ku mojemu za
dowoleniu wynikało, że kontrakt ma trwać zaledwie 4 miesiące.

Lecieliśmy we dwójkę. Marian też był mechanikiem i moim 
młodszym kolegą z Morskiej Szkoły.

Wczesnym popołudniem wylądowaliśmy w Zagrzebiu, a że 
samolot do Zadaru startował dopiero wieczorem, wyskoczyli
śmy do miasta. Nieco nieprzyjemnie zaskoczyła nas koniecz
ność otwarcia bagażu oddawranego do przechowalni, jak się 
bowiem dowiedzieliśmy, było to podyktowane zagrożeniami 
terrorystycznymi.

- Ładnie się zaczyna - stwierdziłem i w ramach polepszenia 
nastroju poszliśmy z Marianem na jugosłowiańskie dobre wino 
do jednej z licznych winiarni.

W Zadarze agent umieścił nas w eleganckim hotelu „Koło
wate”, co znacznie poprawiło nasze samopoczucie.

Trzy następne dni oczekiwania na statek, który jakoś się 
spóźniał, można było potraktować jako wczasy, nie tyle pod 
gruszą, co pod palmą. Spędzaliśmy czas leniwie i stwierdzili
śmy ponad wszelką wątpliwość, że wino w Zadarze jest nawet 
jeszcze lepsze niż w Zagrzebiu. Nie psuliśmy też sobie nastro
ju zastanawianiem się, co mogło być przyczyną spóźniania stat
ku aż o trzy dni.

Wreszcie późnym niedzielnym popołudniem agent zawiózł 
nas do portu. Nasz przyszły statek prezentował się nieźle. Co 
prawda nie był zbyt duży, tak na oko około 5000 BRT, ale 
sylwetkę miał zgrabną i widać było, że wybudowano go w przy
zwoitej stoczni.

Na burcie widniała nazwa Tripolis, a poniżej wiły się węży
ki liter arabskiego pisma. Na rufie czernił się napis macierzy
stego portu Alger, a nad nią powiewała zielono-biała flaga z czer
wonym księżycem i również czerwoną gwiazdą.

Nienajgorzej - pomyślałem porównując w myślach swój 
poprzedni statek, trzymający się kupy za pomocą rdzy i farby. 
Wchodziłem na trap w dość radosnym nastroju.

Moja babcie mawiała, że nigdy nie należy zawczasu ani się 
cieszyć, ani martwić, bo na wszystko przyjdzie odpowiedni 
moment. I miała świętą rację, bo oto...

Na trapie powitał nas starszy mechanik Zbyszek, którego 
znałem z jakichś przelotnych spotkań w Gdyni. Powitał słowa
mi, które jak kubeł lodowatej wody zgasiły błyskawicznie mój 
radosny nastrój.

- Panie Andrzeju - powiedział. - A po co pan się w to wszystko 
wepchał?

Muszę przyznać, że zbaraniałem i po dłuższej chwili zdoła
łem jedynie wyjąkać:
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- O co chodzi, dlaczego?
- Zobaczycie panowie - zapewnił nas starszy mechanik.
I zobaczyliśmy... Lista problemów technicznych, jaką przed

stawił nam na powitanie chief była całkiem spora.
Po pierwsze, były bardzo duże kłopoty ze startem główne

go silnika z powodu nadpalonych zaworów startowych, tak, że 
wszelkie manewry były swego rodzaju totolotkiem pod tytu
łem: wystartuje czy nie? I czy uda się przed wyczerpaniem 
powietrza startowego butlach?

Po drugie, wytwornica nie chciała produkować gazu obo
jętnego. Z urządzeniem takim ani ja, ani Marian nie spotkali
śmy się w dotychczasowej karierze na morzu.

Po trzecie, w ciągu 18 miesięcy od zbudowania statku, aż 
osiem razy zmieniły się komplety oficerów-mechaników.

Po czwarte, motorzyści byli Algierczykami, znali jedynie ję
zyk arabski, natomiast wszelkie zagadnienia natury technicznej 
były im zdecydowanie obce.

Po piąte, przewożony skroplony gaz był łatwopalny, wy
buchowy, rakotwórczy i wątrobożrący.

- Stop, wystarczy! - przerwałem wyliczanką.
Spojrzałem na Mariana
- Co robimy? - zadałem pytanie, na które ani on, ani ja nie 

znaliśmy odpowiedzi.
Sytuacja nasza była zdecydowanie patowa. Przyjechaliśmy 

do Zadaru za własne pieniądze i nie mieliśmy już prawie dewiz 
na ewentualny, natychmiastowy powrót do kraju.

- Dokąd statek ma teraz płynąć? - zapytałem.
- Niedaleko, do Vlisinqen w Holandii - odparł chief. - Jakieś, 

góra, osiem dni.
Zapadło milczenie.
- No i co? - pytanie było rzucone w przestrzeń.
- A jakby tak wymienić te nadpalone zawory? - mruknął 

Marian.
- Ba - odparł chief - kiedy nie ma zapasowych...
- Zamówić przez agenta.
- Próbowałem, ale kapitan mówi, że armator się nie zgadza.
- Sytuacja nieszczególna - zauważyłem niezbyt odkrywczo. 

- Ponieważ brak nam pieniędzy na powrót, trzeba spróbować 
tu zostać, póki nie zarobimy na bilet do Polski. Choćby pocią
giem. Chyba, że chief ewentualnie pożyczy...

- Kiedy ja też nie mam. Jestem tu dopiero dwa tygodnie. 
Przyszliśmy z Vlisinqen, gdzie zamustrowałem.

- No to spróbujemy - zdecydowałem bez entuzjazmu.
Spróbowaliśmy. Pierwszy start udał się dopiero po którejś

próbie, po wyczerpaniu powietrza z butli i po ponownym na
ładowaniu. Przedtem zeszli ze statku dwaj mechanicy, chyba 
Serbowie, którym kapitan wypłacił - choć z oporami - zarobek 
za niespełna dwa miesiące ich pobytu na Tripolis.

Po uporczywych fanaberiach przy starcie, silnik w morzu 
sprawował się zupełnie znośnie, a że pogoda na Adriatyku i dalej 
była wręcz idealna, więc zdawać by się mogło, że na razie 
wszystko jest OK. Rzeczywistość była zdecydowanie inna.

Oto bowiem po wyładunku przywiezionego gazu, w zbior
nikach pozostały jego opary. Łatwopalne, wybuchowe itp. Żeby 
usunąć zagrożenie, należało zbiorniki napełnić tak zwanym 
gazem obojętnym, który zabezpiec zał przed wybuchem, a na
stępnie wykonać szereg operacji, przygotowujących statek do 
pobrania - jak się okazało - innego, równie paskudnego gazu 
w owym Vlisinqen.

Ow tajemniczy „inert gas”, czyli obojętny, to były po pro
stu spaliny paliwa płynnego o ściśle określonej zawartości czy

stego tlenu, zresztą bardzo niewielkiej, bo wynoszącej w na
szym przypadku - o ile pamiętam - zaledwie 2 czy 2,5 proc.

I tu był właśnie problem, bo ilość czystego tlenu w spali
nach, a zatem ilość podawanego do spalarki powietrza, była 
regulowana automatem najeżonym elektroniką.

Tu muszę wyznać, że z naszej trójki nikt nie był elektroni
kiem, a elektryk okrętowy, drobny Słoweniec o imieniu Cele- 
stino, na każde pytanie odpowiadał dość monotonnie: „I am 
very sorry, I don’t now”. I to było wszystko, co można było 
z niego wycisnąć.

Po kilku dniach bezowocnych prób uruchomienia i wyregu
lowania wytwornicy „inert” gazu, doszliśmy do wniosku, że 
w automacie brakuje jednego panela. Oczywiście w częściach 
zapasowych go nie było. Tymczasem w poradniku zasad prze
wozu statkami płynnych gazów wyczytałem, że to co jest w tej 
chwili w naszych zbiornikach, może wybuchnąć w samoczyn
nej reakcji po przekroczeniu temperatury bodajże trzydziestu, 
trzydziestu kilku stopni Celsjusza.

Włosy na głowie zjeżyły się całej naszej trójce. Przecież 
płynęliśmy latem przez obszary, gdzie temperatura w połu
dnie może znacznie przekroczyć 35 stopni C.

Zrobiło nam się zdecydowanie niewesoło. Wieźliśmy 
w zbiornikach wybuchowe opary, a główny silnik nie dawał 
żadnej gwarancji. Na domiar złego jakoś tak po minięciu Sardy
nii prawie zabrakło... jedzenia. Pozostał głównie ryż, a wiado
mo, że daje on siłę dopiero... po trzech latach od zjedzenia.

Ponieważ kapitanem był Hiszpan o pięknym nazwisku Rey 
i dumnym imieniu Heliodoro, oprócz ryżu na statku było też 
wino, którego pełną szklankę serwowano do każdego, coraz 
mizerniejszego posiłku.

Załoga na owym wspaniałym okręcie stanowiła oryginalną 
mieszankę ras i kolorów skóry. Trzeci oficer, jak kapitan, był 
Hiszpanem, nieznoszący się nawzajem, starszy oficer i drugi 
byli Serbem i Chorwatem (albo odwrotnie), trzej mechanicy to 
Polacy, steward Francuz z Algerii, a jego pomocnik Arab. Ra
diooficerem był Grek, bodaj z Egiptu. O elektryku Słoweńcu, 
już wspomniałem.

W oficerskiej mesie mówiło się czasami sześcioma języka
mi naraz!

Mijały coraz głodniejsze dni naszego rejsu na beczce z wy
buchową mieszanką. Próby zmuszenia armatora, poprzez ka
pitana, do zajścia do jakiegoś portu po drodze i zamówienia 
zaworów do silnika oraz serwisu do cholernego INERTU, nie 
dawały żadnego rezultatu.

Wreszcie nasza cierpliwość się wyczerpała i postanowiliśmy 
pójść na całość. Na wejściu do Kanału La Manche poszliśmy do 
kapitana.

Rozmowa była krótka, ale ostra. Oznajmiłem, że stan tech
niczny statku nie zapewnia bezpieczeństwa załodze, a wobec 
oporu armatora uważamy podpisaną umowę za zerwaną z je
go winy.

- Schodzimy w najbliższym porcie - oznajmiłem ostrym to
nem - a teraz żądamy natychmiastowej wypłaty, bo w prze
ciwnym razie zatrzymamy silnik i wyjdziemy z maszynowni.

Jak wspomniałem, statek wchodził do Kanału, wokoło krę
ciło się sporo innych jednostek, oprócz nas nikt nie potrafiłby 
uruchomić silnika, a i nam, co tu ukrywać, nie zawsze udawało 
się za pierwszym razem.

Kapitan Rey oburzył się i krzyknął:
- Czy wiecie, co wam za to grozi? Co ja z wami mogę zrobić?
- Wiem - odparłem z maksymalnym, na jaki mnie było w tej
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chwili stać, spokojem. - Każesz nas zaaresztować. Ale jak doj
dziesz do portu bez nas?

- Zawołam holownik.
- To będzie ostatni holownik w pana kapitańskiej karierze - 

zauważyłem obojętnym tonem. - Potem już nikt pana nigdzie 
nie będzie chciał mieć za kapitana. Zresztą, jaki holownik ze
chce ciągnąć nieodgazowany gazowiec.

Dyskusja, jeżeli to co się działo, można było tak określić, 
trwała jeszcze czas jakiś, wreszcie Stary pękł.

Podliczył nasze należności i otworzył kasę pancerną, skąd 
wyciągnął parę paczek dolarów. Dwa banknoty studolarowe 
schował do kieszeni koszuli.

- To na najbliższy port. Dla mnie - wyjaśnił.
Kiwnęliśmy głowami ze zrozumieniem.
Zaczęło się liczenie i podział na trzy kupki. Moja była na 

końcu. I w mojej zabrakło stu dolarów.
W kasie też już nie było amerykańskiej waluty.
- Resztę dam panu w hiszpańskich pesetach - zapropono

wał kapitan.
- W pesetach? - skrzywiłem się.
- To bardzo dobra waluta - pośpieszył kapitan. W tym, mo

mencie przypomniały mi się dwa studolarowe banknoty, które 
schował na swoje wydatki.

- Pan ma jeszcze dwieście dolarów w kieszeni - powiedzia
łem.

o
nagle roześmiał siKapitan spojrzał na mnie bac 

a potej^ $vyjp^z brakującą w ^v.
Wzięliśmy ka|dy swoją kupkęjroktfów, których 

było całkiem sporo, jak na ówczesne warunki w PRL i podzię
kowawszy kapitanowi, chcieliśmy wyjść z kabiny (w maszynie 
był tylko motorzysta i elektryk), gdy kapitan wstrzymał nas 
mchem ręki.

-Jeszcze nie koniec, dżentelmeni - powiedział,
Zatrzymaliśmy się zdziwieni i zaskoczeni.
- O co chodzi? - zapytałem.
- Tylko jedno pytanie, panowie. Czy wyszlibyście napraw

dę z marynarzami i zatrzymali silnik w Kanale?
- Coś pan - wzruszyłem ramionami.
- To po co mówił pan takie rzeczy, second?
- A wypłaciłby pan, kapitanie, gdybym tego nie powiedział?
- Nie, oczywiście nie, second! - roześmiał się kapitan i wy

ciągnął z szafki butelkę dobrego, bo hiszpańskiego wina.

• • •

Z naszym zejściem w Vlisinqen i powrotem do kraju wcale 
nie było prosto ani łatwo, ale to już zupełnie inna historia. 

Może kiedyś wrócę do niej.

- Ale to dla moich potrzeb... - zaczął kapitan, ale mu prze
rwałem.

- Niech pan weźmie pesety - zaproponowałem, dość trze
ba przyznać, bezczelnie. - To bardzo dobra waluta...

Za miesiąc opowiadanie 
„Towarzysz sztuki kulinarnej”.
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Zmyślność delfina m
i jego dziwna sympatia 
do człowieka zachwyca 
ludzi już od dawien

delfi nem
dawna. Od odległej
starożytności delfin 
był motywem chętnie

Oto nasze prywatne, światowe delfinarium.

stosowanym w sztuce. 
Nie inaczej bywa 
współcześnie.

Badania nad delfinami potwierdzają 
ich wrażliwość, dobroduszność, pojęt- 
ność, łatwość uczenia się i skłonność do 
zabaw oraz wysoką inteligencję. Potra
fią się śmiać i porozumiewać między 
sobą. Niestety, do tej pory nie rozszy
frowano „języka”, którym się posługują. 
Lubią uznanie i pieszczoty. Przejawiają 
zachowania altruistyczne, nie opusz
czają chorego osobnika. Czasem z roz
paczy po stracie towarzysza decydują 
się na śmierć na plaży.

Są oddanymi przyjaciółmi ludzi. Ist
nieją dowody na to, że nieraz delfiny 
świadomie ratowały z opresji rozbitków 
z morskiej katastrofy. Bliski kontakt z del
finami przynosi niespodziewanie dobre 
efekty terapeutyczne osobom z nerwica
mi, depresjami i innymi chorobami o pod
łożu psychicznym.

1. Baraszkujące, a może polujące (?) 
wśród ryb stado delfinów na fresku jed
nej ze ścian minojskiego pałacu w Knos- 
sos, na Krecie. Malowidło jest bodaj naj
starszym znanym wyobrażeniem tego 
stworzenia - przypuszczalny okres po
wstania -1600 lat p.n.e.

2. Na naskalnej płaskorzeźbie w Teme- 
nos Artemidorosa, w antycznej miejscowo
ści Thera (nie mylić z minojskim Akrotiri) 
na wyspie Santorini, na Morzu Egejskim - 
delfin symbolizuje Posejdona! Temenos to 
Święty Okrąg, a pochodzący z Perge w Azji 
Mniejszej Artemidoros był dowódcą floty 
Ptolemeuszów, ostatniej dynastii królów 
Egiptu (III/II wiek p.n.e.).

3. Na wyspie Delos znajduje się mo
zaika, na której Eros-Hermes powozi parą 
wesołych delfinów. Czyżby w micie od
zwierciedlony był fakt oswojenia delfina? 
Tam też inny motyw ozdobny: delfin 
oplatający kotwicę.
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MORSKA SZTUKA z bliska

4. Innym mitem jest opowieść 
o Hermiasie, pięknym chłopcu z Ipsos 
koło Milas. Chłopak często kąpał się 
z delfinem, lecz kiedyś utonął. Zrozpa
czony delfin wyskoczył na brzeg, by 
zginąć. O micie przypomina brązowy 
odlew rzeźby zwanej „Eros na delfinie” 
w muzeum, w Efezie. Podobna, również 
z brązu, statuetka - chłopak jadący na 
delfinie - z połowy V wieku p.n.e., 
znajduje się w Muzeum Narodowym, 
w Atenach. Taki sam motyw znajduje
my w marmurowej fontannie zachowa
nej w Pompejach.

5. W muzeum, w Rodos wśród wie
lu antycznych znalezisk imponuje po
tężna rzeźba kamiennego delfina. 
Prawdziwie butlonosy delfin! Może 
też, będąc symbolem, w jakimś miej
scu reprezentował Posejdona? Oprócz 
delfina symbolami Posejdona są: koń, 
wół i sosna.

7. Już za naszych czasów w porcie 
Frikes na wyspie Itaka postawiono 
wdzięczny pomnik - kompozycję baśnio
wej syreny w towarzystwie dwu delfinów. 
Delfiny i syrena wykonane są z brązu, 
a wzburzone fale morskie z zaśniedziałej 
miedzi, mają szmaragdowy kolor.

8. Rodzinka delfinów wesoło barasz
kuje na pomniku ustawionym na wodach 
greckiego portu Kastellorizon, na wyspie 
o tej samej nazwie. W locie, gdy wysko
czyły z wody, uchwycił je artysta. Umiesz
czone na skalistej podstawie, wykonane 
z brązu odlewy mają wrzecionowate, 
smukłe, kształty. Trudno nie oprzeć się 
iluzji, że są żywe!

w kształcie kielicha. Olbrzymią bazylikę 
budowano w latach 1994 - 2004.

10. Delfiny lubią towarzyszyć jachtom 
i statkom. Surfują na fali uprawiając tak 
zwany „whalewatching”. Gdy płyną na 
fali dziobowej wydaje się, że ścigają się 
ze statkiem, lub go prowadzą. Są wów
czas wdzięcznym obiektem do obserwa
cji i doskonale „wypadają” na zdjęciach 
oraz przed kamerą.

6. Na greckiej wyspie Thasos w mia
steczku Thasos (Panayia) obok starego 
rybackiego portu zbudowano nowy port 
(Nea Limani) - port turystyczny. Na kei 
ustawiono na postumencie marmurowy 
pomnik parze delfinów wyskakujących na 
powierzchnię morza.
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9. A to już całkiem blisko. W jeziorku 
obok bazyliki mniejszej Matki Bożej Li- 
cheńskiej trzy delfiny unoszą fontannę

Tekst i zdjęcia 
Marian Lenz

Kapitan Marian Lenz jest żeglarzem, 
prowadzi rejsy morskie po Morzu 
Śródziemnym i Egejskim. Publikuje 
w miesięcznikach „Żagle” i „Poznaj 
Świat”.



OBRAZY MORZA sztuka

Tajniki dziel marynistów (32)

Malarz przystępny

Wśród wielu znamienitych artystów, którzy w okresie międzywojennym 
sięgali po tematykę marynistycznq, znalazły się też nazwiska malarzy 

pośledniejszej rangi, ale nie mniejszego zapału w odtwarzaniu widoków morskich.
Dzisiaj nierzadko zapomniani, stanowiq często przykład sprawnego 

rzemiosła i realistycznego sposobu pokazywania rzeczywistości, który choć niemodny,
nadal cieszy się zainteresowaniem przeciętnego odbiorcy sztuki.
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OBRAZY MORZA sztuka

„Długie Pobrzeże”, ok. 1950, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.

Ten stary, dobry realizm z przeszłości 
ma dzisiaj często rangę dokumentu od
twarzającego w przyjemny dla oka spo
sób wygląd dawnych jednostek, portów 
czy rybaków przy pracy. Bohater tego 
artykułu, Eugeniusz Dzierzencki, nigdy 
nie należał do artystów wybitnych, nie 
miał też ambicji torowania drogi dla no
wych prądów w sztuce, poprzestał na 
malowaniu pejzaży, przede wszystkim 
marynistycznych, których główną zaletą 
jest dobrze opanowany warsztat malarza 
realisty i urok bezpretensjonalnych, swo
bodnie malowanych wybrzeży, czy łodzi 
rybackich.

_________ Malowanie na eksport

Artysta urodził się w 1905 r. w War
szawie. Tutaj też w 1924 r. podjął studia 
na Akademii Sztuk Pięknych pod kierun
kiem M. Kotarbińskiego i W. Skoczylasa. 
Edukację artystyczną zakończył rok póź
niej, by całkowicie poświęcić się malo
waniu. Podejmował najczęściej tematy

kę pejzażową, rzadziej widoki miejskie 
i martwą naturę. Od 1935 r. malował 
przede wszystkim pejzaże marynistycz
ne z polskiego wybrzeża. Inspirację czer
pał z corocznych wyjazdów na Półwysep 
Helski, odwiedzał również Karwię, Lisi Jar 
oraz Jastrzębią Górę. W jego artystycznym 
dorobku znaleźć można też, chociaż spo
radycznie, widoki morskie znad Morza 
Śródziemnego, np. z okolic Capri. Po 
wojnie zamieszkał w Sopocie. Nadal po
chłaniała go przede wszystkim tematyka 
marynistyczna. Liczne prace artysty były 
chętnie kupowane przez obcych arma
torów i zdobiły wnętrza statków pływa
jących pod banderami Francji, W. Bryta
nii, USA, Brazylii, Norwegii. Obok malo
wania obrazów, zajmował się również 
współorganizowaniem życia artystyczne
go na Wybrzeżu. Współtworzył po woj
nie m.in. tutejszy Związek Artystów Pla
styków. Ponadto uczestniczył w licznych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i zagranicą, m.in. w Pierwszej 
Wystawie Marynistycznej w Warszawie

w 1958 r. Zmarł w 1990 r. w Sopocie.

_________________Melancholijnie

Marynistyka, z którą tak silnie związał 
się artysta, występuje w jego pracach 
w kilku powtarzających się wątkach te
matycznych. Do ulubionych należały: ma
lownicze widoki zróżnicowanego polskie
go wybrzeża, nadmorskie skarpy, klifo
we urwiska, łagodne zakola wody rozle
wającej się na płaskim brzegu, widoki 
Sopotu i Gdańska, statki w porcie. Ale 
szczególnie upodobał sobie malarz łodzie 
rybackie, które portretował na wzburzo
nym morzu, zacumowane w niewielkich 
rybackich portach, bądź po prostu wy
ciągnięte na piach plaży.

W zbiorach Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku znajdują się czte
ry prace artysty. Dwie z nich przedsta
wiają łodzie rybackie na pełnym morzu. 
Pierwszy obraz pt. „W Zatoce Puckiej” 
ukazuje widok na spokojne morze z dwie
ma łodziami w centrum kompozycji. Bije
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od obrazu swoisty melancholijny spokój. 
U źródeł tego wrażenia leżą majestatycz
ne sylwetki jednostek dostojnie unoszo
nych przez gładką toń morską. Obraz 
malowany jest swobodnie, chociaż reali
stycznie. Ten realizm jest jednak głębo
ko osadzony w tradycji tego gatunku 
malarstwa. Gdy starzy mistrzowie holen
derscy chcieli ukazać bezmiar morza, sto
sowali kompozycję z mocno obniżoną 
linią horyzontu i wspólną dla wody i nie
ba gamą kolorystyczną. Sprawiało to, że 
obrazy ich były prawie monochromatycz
ne, a granica pomiędzy morzem i niebem 
ledwie widoczna. Sugerowało to bezkres 
otwartej przestrzeni.

2 tego pozornie tylko prostego, ale 
niezwykle skutecznego sposobu korzy
stało wielu malarzy. Uciekł się do niego 
również Eugeniusz Dzierzencki. Omawia
ny obraz utrzymany jest w jednolitej, sza- 
roniebieskiej tonacji, wzbogaconej gdzie
niegdzie delikatnymi muśnięciami oliw

kowej i szmaragdowej zieleni oraz złama
nych, srebrzystych bieli, które tak dosko
nale oddają plamy światła kładące się na 
wodzie. Drobne, zamglone sylwetki stat
ków, jakie widnieją na linii nisko usytu
owanego horyzontu podkreślają prze
strzenność kompozycji. 2 tradycji, dobre
go realistycznego malarstwa wynika rów
nież sposób malowania pierwszoplano
wych łodzi rybackich. To konkretne typy 
jednostek zwane lugrami, jakie można 
było spotkać na wodach 2atoki Puckiej. 
Kształt kadłubów i charakterystyczne ga- 
flowe ożaglowanie nie pozostawiają co 
do tego żadnych wątpliwości. Obraz ma
lowany jest cienko, długimi pociągnięcia
mi pędzla z delikatnymi impastami.

Realistycznie

Kolejny z obrazów pt. „Kuter gaflo- 
wy” przedstawia widok na wzburzone 
morze z trzema równolegle spiętrzony

mi morskimi falami o białych grzywach, 
które „rzeźbią” toń morską w sposób nie
odparcie przywodzący na myśl prace 
Antoniego Suchanka, najwybitniejszego 
obok Mariana Mokwy polskiego maryni- 
sty. To nieprzypadkowe podobieństwo 
podkreślają jeszcze nisko latające nad 
wodą mewy.

Motyw ten także często występuje 
w obrazach Suchanka. Ale o ile prace tego 
ostatniego mają zazwyczaj charakter sym
boliczny, to Eugeniusz Dzierzencki sku
pia się na odtworzeniu rzeczywistości. Tu 
również w centrum kompozycji umieścił 
łódź rybacką. Tym razem możemy oglą
dać ją od rufy i prawej burty, jak zmaga 
się ze sztormem. Wysoka fala podbija 
w górę jej dziób, a napięte i silnie wydę- | 
te od wiatru żagle niebezpiecznie prze
chylają ją na lewą burtę. Inaczej niż w ob
razie omówionym poprzednio, tutaj toń 
morska odcina się zdecydowanie od nie
ba, jej ciemna kolorystyka, oparta na to-
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„Gdynia w porcie", po 1954, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.

nach granatowych i szaroniebieskich, 
gdzieniegdzie podmalowanych ciemną 
zielenią, z kontrastowymi, białymi grzy
wami fal, przykuwa wzrok do pierwszo
planowej, dramatycznej sceny. Taki wy
bór skraca nieco perspektywę. Aby roz
budować kompozycję w głąb, artysta 
wprowadził motyw statku żaglowego w II 
planie. Jego niewielka sylwetka stanowi 
dla patrzącego punkt odniesienia pozwa
lający na odczucie odległości.

Swobodnie

Kolejne z prezentowanych tu płócien 
pt. „Długie Pobrzeże” przedstawia jedno 
z najbardziej rozpoznawalnych miejsc 
Gdańska, stary port nad Motławą. Malo
wany z perspektywy usytuowanej po 
przeciwległej stronie rzeki wyspy Oło- 
wianki, ukazuje widziane od strony wody 
nabrzeże ze zwartą zabudową starych 
kamieniczek i górującą nad nimi sylwetą 
Żurawia. Z wody wyłaniają się pachoły 
cumownicze, do których podpływają nie

wielkie jednostki, m.in. łódź rybacka i ho
lownik. Malowanie wedut, bo tak nazy
wają się widoki miejskie, nie jest łatwym 
zadaniem. Każdy z artystów próbuje ina
czej podejść do tematu. Jedni odtwarzają 
architekturę z drobiazgową dokładnością, 
inni skupiają się raczej na oddaniu ulot
nego wrażenia, mniej dbając o szczegó
ły. Omawiany obraz malowany jest swo
bodnie, krótkimi, szerokimi pociągnięcia
mi pędzla, tworzącymi mozaikę czystych, 
nasyconych kolorów, nanoszonych na 
podobrazie bez poprawek i mieszania 
pigmentów. Ale to luźne podejście do 
tematu nie przeszkodziło artyście uchwy
cić tego, co najistotniejsze, masywnej bry
ły Żurawia, skontrastowanej ze smukły
mi proporcjami wąskich, zwieńczonych 
szczytami gdańskich kamieniczek, wyła
niających się w tle wieżyczek i charakte
rystycznych sylwetek jednostek pływa
jących.

Ostatni z prezentowanych obrazów 
pt. „Gdynia w porcie” przedstawia zakom
ponowany po skosie fragment nabrzeża

portowego, przy którym zacumowano 
statek towarowy. Statkiem tym jest s.s. 
Gdynia, o czym informuje napis przy sy
gnaturze: „ Gdynia w porcie” w prawym 
dolnym rogu kompozycji. Jednostka zo
stała zbudowana w 1954 r. w Stoczni 
Gdańskiej dla Polskiej Żeglugi Morskiej 
w Szczecinie. Częściowo tylko widoczny 
znak armatora „PŻM” widnieje na komi
nie maszyny parowej. W głębi widoczne 
dźwigi, magazyny portowe, po prawej 
fragment wagonu na szynach służącego 
do transportu towarów. Przyglądając się 
pracy w porcie z bliska, niejako od we
wnątrz, artysta z powodzeniem wpisuje 
się w nurt tematyki portowej i stocznio
wej, szczególnie popularnej wśród mala
rzy Wybrzeża po II wojnie światowej.

Liliana Giełdon

Ilustracje:
© Centralne Muzeum Morskie 

wGdańsku
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W październiku ub. roku informowaliśmy, że Andrzej Soysal, kapitan żeglugi 
wielkiej, autor prac o tematyce morskiej (m.in. opisywanej także na naszych 
łamach książki „Kawaler krzyża Lotaryngii", o Polakach biorących udział w wojnie 
na Pacyfiku), pracuje nad scenariuszem filmu na podstawie własnej książki „Wilhelm 
Gustloff. Zagłada przyszła z głębin". Gotowy scenariusz jest teraz w trakcie ostatecznej 
redakcji. Będzie przetłumaczony na język niemiecki i angielski. Współscenarzysta 
i producent Jacek Samojłowicz planuje zainteresowanie nim Amerykanów.
Czekając na wielką produkcję, drukujemy fragmenty scenariusza.

(...)
Wzmożony ruch na korytarzu. Admirał 

Kummetz szybkim krokiem zmierza do sali 
konferencyjnej. Obok admirałowie Thiele 
i Rugę w towarzystwie swoich sztabów.

Sala konferencyjna była urządzona ze 
smakiem(...). Klubowe skórzane fotele 
dawały minimum wygody tak potrzeb
nej zapracowanym oficerom. Zgrabna 
dziewczyna w marynarskim mundurze 
podała wszystkim filiżankę kawy. Lamp
ka francuskiego koniaku wprowadziła 
oficerów w mniej oficjalny nastrój. Oskar 
Kummetz z poważną miną, bardzo dono
śnym głosem omówił sytuacje wojenną, 
która wszystkim była dobrze znana. Ofen
sywa sowieckich armii pancernych stano
wi zagrożenie dla Gdańska i Gdyni (...).

- Otrzymałem dzisiaj przekazany da
lekopisem rozkaz Grossadmirała Karla 
Deonitza - by jak najszybciej, zachowu
jąc ścisłą tajemnicę, marynarzy z U-Boot 
Waffe przerzucić do Kilonii. Tam czekają

na obsadzenie załogami nowoczesne 
okręty podwodne, które mogą z powo
dzeniem wznowić wojnę na Atlantyku.

To ostatnie stwierdzenie - wywołało 
gorącą dyskusję na temat zasadności wy
słania okrętów podwodnych na Atlantyk... 
Zirytowany admirał Thiele głosem wzbu
rzonym mówi:

- To jest wysłanie tych marynarzy na 
pewną śmierć - przecież ich akcja na 
Atlantyku nie odwróci biegu wojny. Prze
waga aliantów w tej fazie wojny, tak na 
morzu, jak i w powietrzu jest miażdżąca 
i tylko to powinniśmy brać pod uwagę - 
ci młodzi ludzie bardzo przydadzą się do 
odbudowy naszego kraju po zakończe
niu działań wojennych.

Kummetz karcącym wzrokiem spoj
rzał na swego podwładnego i odrzekł:

- Rozkaz to rozkaz - czy go akceptu
jemy, czy nie - musimy go wykonać! 
Wywiad przeciwnika bardzo intensywnie 
pracuje, by posiąść informacje o naszych 
planach przebazowania wyszkolonego 
personelu broni podwodnej. Trzeba ich 
przechytrzyć. Jak? To musimy na dzisiej
szej naradzie ustalić.

Admirał Friedeburg (dowódca broni 
podwodnej na morzu Bałtyckim Hans von 
Friedeburg - red.) pykając fajeczkę, z za
frasowaną miną rozmyślał nad rozwiąza

niem problemu. (...). Jeszcze raz spoj
rzał przez okna sali konferencyjnej - 
gdzieś daleko w perspektywie nabrzeży 
portowych kłębiły się tłumy ludzi czeka
jących na zaokrętowanie. W tym momen
cie umysł wypełniła mu bajka Anderse
na - „Szczurołap z Hammelm” o niepo
zornym człowieczku, który grając na fle
cie wyprowadził z miasta wszystkie szczu
ry, uwalniając mieszkańców od niebez
piecznej plagi. Ta scena podsunęła ad
mirałowi pewną myśl, którą można było
by w aktualnej sytuacji zastosować.

- Tak. Jest wyjście! Przecież można na 
statek transportowy załadować między 
tysiące uciekinierów cywilnych - wyspe
cjalizowanych i dobrze wyszkolonych ma
rynarzy naszej IT-Boot Waffe! (...)

Kummetz miał pewne wątpliwości 
natury etycznej - takie przemieszanie 
marynarzy z cywilnymi uciekinierami 
stworzy ogromne zagrożenie dla przewo
żonych pasażerów! (,..)

- Do dzieła panowie - odrzekł Friede
burg - stawiam wniosek, by całe zadanie 
otrzymało kryptonim,,Operacja Hannibal”. 
Rozkazy rozpoczęcia musimy wydać na tej 
naradzie! Czas nagli. Komandorze Schutze 
- proszę przygotować, zachowując mak
symalną tajemnicę, nasze okręty koszaro
we Wilhelm Gustloff i Hansa.
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MORZE W FILMIE scenariusz
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Komandor wiedział, że przygotowa
nie do rejsu leżącego przy kei od kilku 
lat statku koszarowego, będzie wymaga
ło kilku dni intensywnej pracy załogi 
maszynowej.

- Panie admirale - odpowiedzi! - sil
niki główne naszego pasażera będą wy
magały dostarczenia wielu niezbędnych 
części zapasowych, a to wymaga kilku dni 
dużego zaangażowania załogi. Jestem jed
nak pewny, że statki koszarowe będą na 
czas gotowe do wypłynięcia w rejs.

Admirał Kummetz przyjął z uśmiechem 
aprobaty zapewnienie komandora.

(...)

Koszary II Dywizjonu Szkolnego na 
Oksywiu. Duża sala jadalna - przy stoli
kach siedzą dziewczęta ze służb pomoc
niczych Kriegsmarine. Spożywają drugie 
danie obiadu, gdy na salę, w towarzystwie 
adiutanta, wchodzi dowódca Dywizjonu 
komandor Schutze. Gwar głosów rozga
danych dziewczyn powoli milknie - 
wszystkie spojrzenia kierują się na ko
mandora. Ma coś ważnego do zakomuni
kowania! W jego głosie dziewczyny wy
czuwają zdenerwowanie.

- Moje drogie panie! Jutro wszystkie 
okrętujecie na statek koszarowy Wilhelm 
Gustloff. Macie teraz kilkanaście godzin, 
by pożegnać się z rodzinami i spakować 
rzeczy osobiste. Wasze pozostające ro
dziny też będą ewakuowane w innym ter
minie. Porty Gdańsk i Gdynia będą bro
nione przez nasze bohaterskie wojska 
i na razie nic im nie zagraża. Wiem że 
boicie się rejsu przez niebezpieczne 
wody Bałtyku - lecz zapewniam was, że 
statek będzie chroniony przez nasze okrę
ty wojenne, które zapewnią eskortę aż 
do portu przeznaczenia.

Słowa komandora z trudem docierały 
do umysłu Małgosi. Spoglądała wylęknio
nym wzrokiem na swe równie zaszoko
wane koleżanki. Helga i Ruth jakoś nie
spokojnie się kręciły. - Co z nami będzie 
- odezwała się Helga. Zostawiamy rodzi
ców na pastwę wroga?

Na to pytanie trudno było znaleźć 
odpowiedź. Dla Małgosi był to cios - zo
stawiała rodziców na wielką niewiadomą. 
Co może się przydarzyć po wkroczeniu 
wojsk sowieckich? Pewien glejt bezpie
czeństwa stanowił pobyt ojca w hitlerow
skim kacecie Sztuthoff i współpraca 
z konspiracją antynazistowską. Ale czy to 
wystarczy? Rozstanie z Władkiem stano
wiło większy problem. Koleżankom o tej 
miłości nie mogła mówić. Ta tajemnica 
musiała pozostać w jej sercu do końca 
wojny. A Władek ze swym zaangażowa
niem w konspiracji był w każdej chwili 
narażony na śmierć!

Nabrzeże portu wojennego na Oksy
wiu. Tęgi mróz szczypie oczy. Tłumy 
uciekinierów okupują wszystkie wolne 
miejsca na nabrzeżu. Kobiety, dzieci, star
cy - krążą koło swych bagaży i tobołków 
przytupując dla rozgrzewki! Potężny ka
dłub statku jest dla nich jedyną nadzieją na 
koniec poniewierki. Patrzą na te arkę zba
wienia, podziwiając potężny komin, wspa
niałe nadbudówki z kabinami, które być 
może zapewmią ciepło i minimum wygo
dy, tak potrzebnej wyczerpanym ludziom. 
Małgosia przedziera się przez ten tłum 
spoglądając z troską na tysiące niemowląt 
i dzieci tulonych przez matki, chroniące je 
przed dokuczliwym mrozem. (..,)

- Ach, to Ty Margo! - radośnie ode
zwała się Helga. - Jesteś nareszcie! Już 
martwiłyśmy się, że gdzieś zaginęłaś 
w tym tłumie.

Zmęczony i niewyspany komandor 
Schutze cichym i beznamiętnym głosem 
oznajmia: - Moje panie - spać będziecie 
na pryczach w basenie - może to będzie 
oznaczać brak wygód, ale na kilkanaście 
godzin rejsu to musi wystarczyć!

(...)
- Dziewczęta ustawiać się do embar- 

kacji. Swój podręczny bagaż trzymajcie 
przy sobie - te słowa komandora urucho
miły rozpoczęcie okrętowania 370 dziew
cząt z Pomocniczej Służby Marynarki 
Wojennej. Wraz z nimi ustawiali się w kar

nych szeregach marynarze z II Dywizjo
nu Szkolnego Broni Podwodnej. Długi 
szereg umundurowanych dziewczyn po
woli, krok za krokiem zbliżał się ku wej
ściu do pomieszczeń pasażerskiego ko
losa. (...)

We wnętrzu statku dziewczyny po
dążały w kierunku basenu, w którym każ
da odnalazła numerowaną koję. Helga 
i Margo miały miejsca do spania po są
siedzku.

(...)

Okrętowanie uchodźców przebiega
ło mniej sprawnie niż personelu bojowe
go Marynarki Wojennej. Przy głównym 
wejściu pilnowało trapu kilku marynarzy 
z załogi statku.

Priorytet miały przepustki na rejs 
wydane przez Urząd Gauleitera. Właści
ciele takich kart embarkacyjnych z pew
nością należeli do zasłużonych działaczy 
NSDAP. Inni wywodzili się z administracji 
lub Policji Bezpieczeństwa obejmujących 
miasta Prus i Gdańska. Kilku funkcjona
riuszy pracujących w budynku na Neugar- 
tenstrasse przybyło z rodzinami, otrzymu
jąc uprzywilejowane miejsca w kabinach 
I klasy. Zalegające nabrzeże wielotysięcz
ne tłumy z nadzieją spoglądały na po
kłady statku. Ścisła kontrola przy trapie 
eliminowała mężczyzn zdolnych do no
szenia broni. Niektórych bez ważnych 
przepustek ciupasem kierowano do 
Volkssturmu!

Zastępca kapitana, I oficer Louis Re
ese miał pełne ręce roboty. Kilka cięża
rówek przybyło z Królewca przywożąc
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w drewnianych skrzyniach specjalny ładu- 
nek wysłany przez Gauleitern Kocha. 
Ochrona tych skrzyń składająca się z kil
ku żołnierzy Waffen SS świadczyła, że 
ich zawartość ma duże znaczenie dla wiel
korządcy tamtych terenów... Reese nie 
dociekał, co się w tych skrzyniach znaj
duje, bo na to nie miał czasu. Uznał, że 
ze względu na wartość ładunku, załaduje 
skrzynie na pokładzie, na wysokości 
I ładowni. Krótki przelot z Gotenhaven do 
Kilonii uzasadniał tę decyzję. Zwracając 
się do żołnierzy ochraniających ładunek, 
powiedział: - Rejs będzie krótki i po przy
płynięciu do portu przeznaczenia ten 
ładunek będzie można w pierwszej ko
lejności wyładować! Żołnierze polegali na 
fachowości I oficera i uznali jego decyzję 
za słuszną. Ich dowódca dodał tylko: - 
Gauleiter Koch będzie zadowolony, że 
jego ładunek, który określał jako niezwy
kle cenny, jest traktowany priorytetowo 
i w Kilonii będzie wyładowany natych
miast po zacumowaniu statku!

Oficerowie pokładowi kierowani 
przez I oficera uwijali się jak frygi po po
kładach, by tę ludzką ciżbę obdartą, 
głodną, wyziębiona i schorowaną, odpo
wiednio umieszczać w miejscach nadają
cych się do siedzenia. O jakiejkolwiek 
wygodzie nie mogło być mowy. Wszyst
kie kabiny w pierwszej kolejności zajęli 
prominentni pasażerowie.

Wynędzniałe tłumy kobiet i dzieci 
zajmowały miejsca na długich koryta
rzach. Gdy były zajęte, oficerowie kiero
wali napływające tłumy na pokład spa
cerowy. Na szczęście kuloodporne szy
by zabezpieczały od wiatru i mrozu z ze

wnątrz. Kamizelki ratunkowe, które każ
dy pasażer otrzymał, służyły jako podusz
ki do spania. Komunikaty nadawane przez 
statkową rozgłośnie nakazywały, by 
w czasie rejsu każdy kamizelkę ratunkową 
miał na sobie.

Bez względu na niewygody - wszy
scy zaokrętowani pasażerowie odczuwa
li ulgę i radość, że najgorsze mają za sobą. 
(...)

Kapitan Petersen cały czas przebywa 
na mostku - z tego miejsca dogląda pra
widłowego przebiegu embarkacji pasa
żerów.

- Panie kapitanie - głos zastępcy po
dany przez interkom dociera na mostek. 
- Mamy już na burcie 6 tysięcy ludzi, to 
czterokrotnie przewyższa dozwolone 
normy. Co dalej?

Kapitan naradza się z komandorem 
Schutze, który radzi się admirała Tliełe - 
w jakim momencie zakończyć okrętowa
nie pasażerów? Admirał telefonicznie do 
komandora: - Kontynuować okrętowanie 
pasażerów, nie bacząc na wymogi bez
pieczeństwa! (...)

Kapitański salon na statku Wilhelm 
Gustlojf. Skórzane klubowe fotele usta

wione dookoła dębowego stołu są zajęte 
przez oficerów w granatowych mundu
rach. Przy stole naradę prowadzi koman
dor Schutze.

- Panowie, dopóki nie podniesiemy 
kotwicy, będziemy do ostatniej chwili 
dobierać pasażerów.

Kapitan Petersen: - Dla tak licznej 
masy ludzi stłoczonych na pokładach, 
środków ratunkowych na pewno zabrak
nie. Jako kapitan tego statku odpowie
dzialny za bezpieczeństwo pasażerów, 
powinienem odmówić wypłynięcia!

- Panie kapitanie, sytuacja jest nad
zwyczajna - rzekł komandor Schutze. - 
Wszystkie statki, które mamy do dyspo
zycji, przewożą maksymalne ilości ludzi. 
Musimy wszystkich uciekinierów ewaku- 1 * 
ować z zagrożonego rejonu. Zebrało się 
ich w naszych portach ponad dwa milio
ny. Musimy ich ewakuować do Rzeszy!
W tym względzie odstąpimy od wymo
gów Konwencji Bezpieczeństwa, bo in
nego wyjścia nie mamy.

I oficer Louis Reeses poinformował 
zebranych, że na pokładzie będzie prze
wożony cenny ładunek w skrzyniach. 
Transport do Rzeszy zlecił Gauleiter Erich 
Koch Königsberg. Strzegący ładunku żoł
nierze Waffen SS o zawartości skrzyń nie 
mogli powiedzieć nic konkretnego. Moż
na się tylko domyślać, że w skrzyniach są 
wywożone jakieś bezcenne dzieła sztuki 
z muzeum.

- Domyślam się moi panowie, że to 
fragmenty słynnej „Bursztynowej Kom
naty”, uważanej nie bez podstaw za ósmy 
cud świata.

Widząc zainteresowanie zebranych, 
Reeses kontynuował: - Bursztynowa Kom
nata jest wspaniałym arcydziełem wyko
nanym w 1701 roku przez niemieckich 
mistrzów. Była prezentem króla Prus Fry
deryka I dla cara Rosji Piotra I. Licząca 55 
m2 komnata, perła rezydencji carów Ro
sji, wypełniała jedną z sal w Carskim Sio
le. Gdy nasze wojska tam dotarły, kom
nata w całej okazałości, nienamszona, sta
ła się trofeum wojennym, które zagarnął 
Gauleiter Koch. Teraz prawdopodobnie 
to arcydzieło sztuki znajduje się na na
szym statku.

Na stole rozłożono dokładną mapę 
Morza Bałtyckiego. Należało się zastano
wić, jaki wybrać kurs, by zapewnić mak
symalne bezpieczeństwo płynącego kon
woju. Każdy z uczestników spotkania miał 
inną koncepcję trasy rejsu. W warunkach 
prowadzenia działań wojennych w tej
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części Bałtyku, gdzie zagrożenie ze stro
ny sowieckich okrętów podwodnych i ku
trów torpedowych było duże, ciekawą 
propozycje przedstawił I oficer statku.

- Panowie, uważam, że najbezpiecz
niejszy dla statku, na którym mamy praw
dopodobnie około 11 tysięcy pasażerów 
i załogi, byłby kurs wytyczony w pobliżu 
linii brzegowej. Tam głębokość sięga 
przeciętnie do 15 metrów. Na tej głębo
kości żaden okręt podwodny nie jest 
w stanie skrycie manewrować. A gdyby 
statek natknął się na minę lub został stor
pedowany od strony otwartego morza - 
to wysoki kadłub statku pogrążając się 
pod powierzchnią wody da pasażerom 
szansę ratunku. W tych okolicznościach, 
gdyby statek osiadł na dnie - to prawie 
cały kadłub z pokładami musiałby ster
czeć ponad powierzchnią morza.

Jednak ta mądra argumentacja nie 
przekonała wysokiego gremium koman
dorów z Kriegsmarine. (...)

Kapitan Petersen ze swej kabiny udał 
się na mostek. Oficerowi wachtowemu 
nakazał podniesienie trapu. To już koniec 
oficjalnej embarkacji pasażerów.

- Panie Lange - proszę zawiadomić 
ałdisem komendę portu o przybliżonej 
ilości pasażerów - 10 582, chociaż sadzę, 
że jest ich o wiele więcej. Podając tę licz
bę wydaję na siebie wyrok, bo nie powi
nienem z taką ilością pasażerów wypły
wać w morze.

Komandor Schutze osobiście ałdisem 
zgłasza gotowość statków do podniesie
nia kotwicy i wyjścia w morze. - Proszę 
o wysłanie przyrzeczonych okrętów wo
jennych do naszej eskorty.

Błysk świateł z wieży sygnalizacyjnej 
podaje na statek hiobową wiadomość. 
Niszczyciele i torpedowce prawie wszyst
kie są zaangażowane w akcji bojowej 
u wybrzeży Kurlandii. Komandor odczy
tując znaki morsa, rzucił jakieś dosadne 
przekleństwo! - Bez silnej eskorty okrę
tów wojennych będziemy narażeni na nie
bezpieczeństwo ataków torpedowych, ale 
czekać już nie możemy, za dużo ludzi 
mamy na burcie.

Z portu wojennego wypływają dwa 
stare torpedowce - większy Lowe i mniej
szy PT- 19. Kapitan Petersen do koman
dora: - Te okręty nie zapewnią nam sku
tecznej ochrony. Podobno za 8 godzin 
wypływa do Kilonii ciężki krążownik Ad
miral Hipper i duży eskortujący go tor
pedowiec T-36. Może te kilka godzin 
poczekamy, z taką eskortą będzie bez

pieczniej płynąć - argumentował kapi
tan. Jednak komandor zdecydował, że 
jego konwój nie będzie czekał na silną 
eskortę licząc, że pod osłoną nocy statki 
miną najbardziej niebezpieczny rejon 
Morza Bałtyckiego.

(...)

Pierwszy oficer podąża na dziób stat
ku. Podmuchy lodowatego wiatru niosą 
tumany śniegu, który boleśnie uderza po 
twarzy. Cieśla statkowy z dwoma mary
narzami przygotowują windę kotwiczną 
do pracy. Reese zajmuje stanowisko ob
serwacyjne na samym dziobie. Jego ko
menda: - Wybierać kotwicę - jest natych
miast realizowana. Ciężki, kiłkutonowy 
kawał żelaza powoli podnosi się z dna 
morza uwalniając statek z uwięzi pozycji 
kotwiczenia. Sygnał z dziobu dzwonem 
okrętowym oznajmił, że kotwica puściła 
i jest wciągnięta do kłuzy. Kapitan na 
mostku przesunął rączkę telegrafu ma
szynowego na „Bardzo wolno naprzód”. 
Statek powoli rozpoczął cyrkulację kie
rując swój dziób w kierunku półwyspu 
Helskiego. Manewrująca w pobliżu Han
sa również skierowała swój dziób na peł
ne morze. Lodowaty wiatr wiejący od 
wschodu zmusił wszystkich pasażerów 
do szukania ciepła w przepełnionych 
pomieszczeniach statku. Silny mróz do
chodzący do minus 20 stopni potęgo
wany wiejącym wiatrem, dawał się we 
znaki obserwatorom na skrzydłach 
mostka. Płynąca za rufą Hansa nagle 
zrobiła zwrot. Jej niespodziewana zmia
na kursu zrobiła spore zamieszanie 
w szyku. Poważna awaria urządzenia ste
rowego uniemożliwiła statkowi konty
nuowanie rejsu. Wypełniony pasażera
mi, niebezpiecznie dryfował powodu
jąc zagrożenie dla żeglugi. Wezwane 
z portu holowniki wzięły go na hol. 
W ten rejs Hansa już nie popłynie.

Niezbadane są wyroki opatrzności. Być 
może ta awaria steru uratowała życie ty
siącom pasażerów, którzy równie licznie 
okupowali jej pokłady. Na mostku Wil

helma Gustloffa kapitan przesunął rącz
kę telegrafu maszynowego na „Pełna 
naprzód”. Dziewięć tysięcy pięćset koni 
mechanicznych powoli rozpędzało potęż
ny kadłub do maksymalnej szybkości, 
jaką statek w tym stanie technicznym 
mógł osiągnąć. Krótka, ostra bałtycka fala 
swymi bryzgami oblewała pokłady i dziób 
statku. Lodowaty prysznic dawał się we 
znaki marynarzom - obserwatorom na 
skrzydle mostka (...). Kapitan z lornetką 
na szyi siedział w fotelu prowadząc roz
mowę z komandorem Zahnem. Petersen 
co kilka minut przykładał lornetkę do 
oczu, lecz w tej zamieci śnieżnej mógł 
tylko od czasu do czasu ujrzeć sztormują
cy na fali stary torpedowiec.

(...)

Kiosk okrętu podwodnego S -13. 
Dowódca okrętu Kapitan III Rangi Alek
sander Marinesko przez lornetkę z uwagą 
obserwuje zbliżający się przed dziób okrę
tu ogromny szary kadłub zaciemnionego 
statku transportowego. Przez głowę do
wódcy lotem błyskawicy przebiegają róż
norodne myśli. Cichym głosem zwraca się 
do swego zastępcy Jefremkowa:

- Sprawa jest czysta, ten statek jest 
zaciemniony i eskortowany przez okręt 
Kriegsmarine, chociaż w ciemnościach 
nocy tego nie widać, ale bandera na 
flagsztoku jest z pewnością wojenna.

Sasza: - Sprawa jest oczywista i nie ma 
nad czym się zastanawiać. Ten statek 
możemy uważać za zatopiony!

- To potwierdzenie było mi potrzeb
ne, dziękuję zastępco. - Uwaga na wy-

Nasze MORZE • nr 9 • wrzesień 2008 79



rzutniach! - głos dowódcy wzmocniony 
interkomem dotarł do marynarzy stoją
cych we wnętrzu okrętu przy mechani
zmie odpalania torped. - Pierwsza pal! - 
rozkazał Marinesko donośnym głosem, 
gdy dziób Wilhelma Gustloffa zaczął 
wchodzić na linię celownika. Torpeda 
opuściła wyrzutnię i okrętem mocno 
szarpnęło do tyłu. Stalowe cygaro miało 
do pokonania niewielką odległość, co 
dawało gwarancję pewnego trafienia. 
Druga pał! - padła komenda po kilku se
kundach. Pierwsza torpeda już mogła 
pokonać połowę drogi do celu i w tym 
czasie się uzbroić, bo tak działało auto
matyczne zabezpieczenie przed przed
wczesnym wybuchem, który mógł uszko
dzić własny okręt. Trzecia torpeda śladem 
poprzednich pomknęła do celu.

Po odpaleniu torped, S-13 stracił na 
wadze kilkanaście ton, co dało się odczuć 
po wstrząsach kadłuba. Czwarta torpeda 
nie dała momentu szarpnięcia - sygnalista 
zameldował, że nie opuściła wyrzutni. 
Dziwnym trafem miała na powierzchni 
wypisane hasło: „Za Stalina55. Wybuchy 
poszczególnych torped były dobrze wi
doczne i było słychać, że wszystkie trafiły 
w cel.

Dowódca do oficerów: - Opuszcza
my kiosk i wchodzimy w pełne zanurze
nie. Teraz, gdy na powierzchni rozpęta 
się piekło, musimy umknąć jak najdalej 
od tego miejsca! Ta cholerna torpeda 
w wyrzutni bardzo utrudni manewry pod 
wodą. Chłopcy, zróbcie wszystko, żeby 
ją z tej rury wydobyć. Teraz się zacznie 
prawdziwe polowanie na nas. Musimy jak 
najszybciej dopłynąć do głębszej wody!

- Torpeda wydobyta z wyrzutni - ma
rynarze radośnie meldują swój sukces.

- Maładcy - odzywa się dowódca - te
raz możemy dowolnie manewrować okrę
tem pod wodą. Szumonamierniki wska
zywały, że ugodzony statek jakąś swoją 
częścią dotknął dna - trzaski w słuchaw
kach były przeraźliwe! Odgłosy śrub 
szybko płynących okrętów wojennych 
nakazywały dowódcy rozpoczęcie skom
plikowanych manewrów pod wodą, by 
przeciwnik nie ugodził śmiertelną salwą 
zanurzonego okrętu. Torpedowiec Love 
i kilka innych przybyłych na miejsce tra
gedii okrętów Kriegsmarine rozpoczęło 
polowanie na podwodnego zabójcę. (...).

Love zygzakiem przemierzał prze
strzeń morza - operator asdiku podaje 
kierunek namierzonego celu. Tam w głę
binie przemieszcza się podwodny kadłub 
okrętu podwodnego. Dowódca spogląda 
w tym kierunku - w szkłach lornetki wi
dać na wodzie sylwetki ludzi z wojenne
go transportowca.

- Panie kapitanie - odzywa się oficer 
wachtowy - ci ludzie już na pewno nie 
żyją, woda jest lodowata, temperatura 
powietrza wynosi minus 20 stopni. I ta 
duża fala nie daje szans na przeżycie.

Na to dowódca podaje komendę: - 
Uwaga na wyrzutniach, salwami ognia!

Beczki z trotylem zakreślając łuk spa
dają w głębiny wody pomiędzy nieżyją
cych pasażerów z ugodzonego torpeda
mi wojennego transportowca. Gejzery 
wybuchów wyrzucają z tonami wody ciała 
nieszczęsnych rozbitków.(...)

Gdy szum płynącego na powierzchni 
okrętu narastał, Marinesko podawał ster

nikowi komendę: - Ster lewo na burtę. 
I do mechanika: - Pełna naprzód.

Pod wodą okręt wykonywał gwałtow
ny zwrot w lewo, a seria bomb głębino
wych padała w kierunku poprzedniego 
kursu. Marinesko instynktownie wyczu
wał, jakie manewry przeprowadzą Niem
cy, żeby go zatopić. Gdy trzy bomby 
wybuchły blisko okrętu i kadłubem po
tężnie zatrzęsło, a światła awaryjne po
gasły, oficer polityczny Kryłow wpadł 
w panikę. (...)

W obliczu największego zagrożenia, 
gdy wydawało się, że nadszedł już ko
niec, Marinesko uśmiechnął się do mary
narzy i powiedział: - Głowa do góry 
chłopcy! Pozycje okrętu trzymam moc
no wr rękach i Ci na górze nic nam nie 
zrobią.

Te słowa były bardzo potrzebne za
łodze. Oni mu bezgranicznie wierzyli, 
uważali, że ma fart i z opresji ich na pew 
no wydobędzie!

Gdy szumonamierniki wykryły na 
powierzchni kilka okrętów, Marinesko 
podał komendę: - Stop oba silniki. Na
pełnić balasty!

Kadłub S-13 spokojnie osiadł na 
dnie. Cisza na okręcie uspokajała rozdy
gotane nerwy. Szum śrub torpedowców 
przeniósł się daleko za rufę. Teraz moż
na było wnioskować, że okręty niemiec
kie zgubiły trop.

- Zajrzyj do kabiny Krylowa, czy jesz
cze żyje, bo ze strachu też można umrzeć 
- odezwał się Marinesko do swego za
stępcy. Przerażony oficer polityczny Kry
lów siedział skulony na krześle. Jego 
oczy wyrażały bezgraniczny smutek, ale 
pocieszyciełkę miał w zasięgu ręki. Gdy 
dostrzegł, że z okrętem nic się nie dzie
je, wypił potężną szklanicę alkoholu, któ
ra przygasiła szok. Dowódca okrętu 
chciał, żeby oficer polityczny przynaj
mniej w oczach załogi nie przynosił ujmy 
mundurowi oficera marynarki wojennej. 
Przecież ten sam mundur on nosił!

Na wolnych obrotach silnika S-13 
skierował dziób na północ, biorąc kurs 
na głębsze wody Bałtyku. Spoglądając 
przez peryskop Marinesko stwierdził, że 
horyzont jest czysty. Można było spokoj
nie wypłynąć na powierzchnię wody. 
(...)

Andrzej Soysal

* Tytuł pochodzi od redakcji.
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Trudne3ne iprawdy
Kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz 

Olechnowicz dobrze znany jest środowi
sku ludzi morza, zwłaszcza ludziom zwią
zanym z Akademią Morską w Gdyni. 
Z dwóch przede wszystkim powodów. Po 
pierwsze, dlatego że był ostatnim komen
dantem legendarnej „białej fregaty”, 
żaglowca szkolnego Dar Pomorza i po 
drugie, że był pierwszym komendantem 
jego następcy Daru Młodzieży.

W czasie pracy na obu jednostkach 
Olechnowicz skrupulatnie prowadził 
szczegółowe notatki ze wszystkich wy
darzeń, w jakich brał udział. Zapiski te 
stały się podstawą do wydania dwóch 
niezwykłych książek. Obie ukazały się 
nakładem Oficyny Wydawniczej Miniatu
ra. Pierwsza nosiła tytuł, jakżeby inaczej, 
„Z notatnika ostatniego komendanta” 
i ukazała się cztery lata temu. Druga, która 
właśnie pojawiła się na rynku, zatytuło
wana jest „Dar Młodzieży. Z notatnika 
pierwszego komendanta”. Czytelnik znaj
dzie tam m.in. wspomnienia z pierwsze
go rejsu Daru Młodzieży, jego udziału 
w zlocie żaglowców w Osace, czy rega
tach „Columbus 1992” zorganizowanych 
z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Re- 
laq'a kapitana Olechnowicza jest tym cen
niejsza, że odbywa się bez retuszu.

Autor zdaje relację z wydarzeń tak, jak 
je wtedy widział. W efekcie otrzymuje
my cenne świadectwo historii, bez auto- 
cenzorskich poprawek dokonanych po 
latach. Można się o tym przekonać szcze
gólnie w czasie lektury pierwszej części 
książki dotyczącej budowy Daru Młodzie
ży. Autor bez ogródek, z całą ówczesną 
ostrością, opisuje absurdalną z dzisiejszego 
punktu widzenia, dyskusję na temat tego, 
czy na żaglowcu mają być hamaki czy koję. 
Spór trwał długo i zakończył się zwycię
stwem zwolenników drugiego rozwiązania, 
wśród których był także sam Olechnowicz. 
Takich epizodów jest w książce o wiele 
więcej. Polecamy ją każdemu miłośniko
wi morza i Daru Młodzieży.

Innego rodzaju lekturę przygotowało 
Wydawnictwo MiT. Wydało niewielką, bo 
zaledwie 126-stronicową książkę Marze
ny Burczyckiej-Woźniak pod tytułem 
„Prawda i prawo”. Warto ją uważnie prze

czytać. To przykład znakomitego repor
tażu, dodatkowo atrakcyjnego, bo doty
kającego współczesnych marynarskich 
problemów, o czym ostatnio mało się pi
sze. Ale publikacja jest ciekawa nie tylko 
ze względu na tematykę. To przede 
wszystkim wstrząsający opis niejasności 
wokół śmierci pewnego młodego pol
skiego oficera, który zginął w wypadku 
na statku taniej bandery pływającym po 
Karaibach. Czytając, cały czas zadajemy 
sobie pytania. Jak to możliwe, że w rok 
po pogrzebie w czasie ekshumacji oka
zało się, że spoczywa on w innej trumnie 
niż ta, w której został przywieziony do 
kraju? Jak to możliwe, że przy wysyłce 
na Trynidadzie ważyła ona 123, 5 kg, na 
lotnisku w Londynie już 279 kg, a w War
szawie jeszcze 8 kg więcej? Jak to możli
we, że (co ustalono po ekshumacji) ma
rynarz został dosłownie ogołocony z na
rządów wewnętrznych? I w końcu jak to 
możliwe, że nasz wymiar sprawiedliwo
ści nic w sprawie nie zrobił?

Wszystko co wiemy na temat śmierci 
Polaka ustaliła jego rodzina w czasie kil
kuletniego prywatnego śledztwa. W cza
sie lektury „Prawdy i prawa” coraz bar
dziej się denerwujemy, po jej zakończe
niu jesteśmy po prostu wściekli. Szkoda, 
że tak samo zbulwersowani sprawą nie 
byli prokuratorzy. Także im polecamy tę 
książkę. Zawsze jest czas na ponowne 
podjęcie takiej sprawy, zawsze można 
próbować dojść prawdy. Może któryś 
z nich nie przejdzie wobec niej obojęt
nie, może potraktuje jak publiczne do
niesienie o podejrzeniu popełnienia prze
stępstwa?

Na koniec polecamy kolejną pozycję 
w dorobku znakomitego jak zwykle, An
drzeja Perepeczki. Jako dwunasta już 
w reaktywowanej niedawno serii „Minia
tury morskie” ukazała się, nakładem wy
dawnictwa ViK, książka „Wojna koman
dora Tameichi Hara”. Zawiera kilka naj
bardziej dramatycznych epizodów z wo
jennej kariery tytułowego oficera japoń
skiej floty z czasów drugiej wojny świa
towej, jednego z najlepszych dowódców 
morskich, autora sławnych wspomnień 
pod tytułem „Dowódca niszczyciela”.

Nazwisko autora publikacji daje gwaran
cje niezapomnianej lektury. To od stro
ny pisarskiej. Od strony faktograficznej 
zaś, otrzymujemy szansę „obejrzenia” 
wojny z punktu widzenia tych, którzy 
zostali w niej pokonani. To zawsze po
rusza. Szkoda tylko, że (jak to w serii „Mi
niatur morskich”) mamy tego wszystkie
go na zaledwie 60 stron. Panie Andrzeju 
czekamy na więcej.

Tomasz Falba
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MORZE FILMÓW DVD

Armada Ponętna pięćdziesięcioletnia

:bita z fasonem
Królowa Anglii Elżbieta Druga to jedna 
z największych, by wyrazić się modnie 
„ikon" historii Europy. Jest postacią 
ważną także w historii wojen 
morskich, to za jej panowania 
Anglia ostatecznie stała się 
morskim mocarstwem, 
co umożliwiło późniejsze 
podboje kolonialne.

ze MORZE nr 9 wrzesień 2008
Ł j+k



MORZE FILMÓW DVD

To za jej czasów tworzył Szekspir, któ
ry w blisko czterysta lat po śmierci, po
zostaje jednym z najsłynniejszych scena
rzystów filmowych. Sama zresztą postać 
wielkiej królowej i jej długie, niezwykle 
dramatyczne życie wielokrotnie stawały 
się pożywką dla filmowców, którzy ze 
zmiennym szczęściem podejmowali elż- 
bietański temat.

Film „Elizabeth” z 1998 r. był wielkim 
przebojem kasowym i przepustką do sła
wy dla odtwórczyni roli tytułowej, austra
lijskiej aktorki Cate Błanchett i dla indyj
skiego reżysera Shekhara Kapura, Jesie- 
nią ubiegłego roku na ekrany weszła kon- 
tynuacja tamtego sukcesu, „Elizabeth: 
Złoty wiek”. Właśnie ukazało się DVD 
z tym filmem, jest więc okazja do porów-

Niezbyt ścisły historycznie

Film z końca ubiegłego wieku za- 
chwycił i publiczność, i krytykę - w po
wodzi obrazów kostiumowych, które 
wchodziły wówczas na ekrany, wyróżniał 
się świeżością, świetnie łącząc subtelne 
aktorstwo z widowiskowymi scenami 
zbiorowymi i przepięknymi kostiumami. 
Indyjski reżyser zna kulturę brytyjską, ale 
z pewnego oddalenia, co pomogło mu 
zrobić film zrozumiały i atrakcyjny dla 
widzów na całym świecie. Przede wszyst
kim jednak zwracała na siebie uwagę hi
storia normalnej, młodej dziewczyny, któ
ra zasiadła na tronie jednego z najpotęż
niejszych i najbogatszych państw ówcze-
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snego świata, w dodatku rozrywanego 
dramatycznymi wewnętrznymi konflikta
mi na tle religijnym. Błanchett okazała się 
aktorką urodzoną do tej roli, a jej inteli
gencja, charakter i wdzięk pomogły stwo
rzyć rewelacyjną kreację.

Z taką królową mogło identyfikować 
się wiele współczesnych kobiet, a podzi
wiać mogli ją solidarnie wszyscy. Bardzo 
podobał się również obraz dworskich in
tryg, których mistrzem był doradca kró
lowej Sir Francis Walsingham, w którego 
wcielił się Geoffrey Rush, aktor podob
nie jak Błanchett pochodzący z antypo
dów. Ten sam reżyser i duet aktorski fir
mują „Elizabeth: Złoty wiek”, ale odbiór 
filmu był znacznie chłodniejszy, mimo 
dużego sukcesu kasowego.

Druga część ma wyraźne słabości, kry
tycy zwłaszcza skupiali się na nieścisło
ściach historycznych i filmowym dworze 
pokazanym w telenowelowym nieco sty
lu. Rzeczywiście, historycy mają nad 
czym zgrzytać zębami: od przeinaczeń aż 
się tu roi.

W pokazywanym na ekranie czasie, 
królowa miała ponad pięćdziesiąt lat, tu 
jest grana przez współczesną czterdzie
stolatkę, wyglądającą jeszcze młodziej. 
Oferty małżeńskie składane przez wład
ców kilku państw europejskich są faktem 
historycznym, ale oczywiście dotyczyły 
dużo młodszej Elżbiety. W1585 r., kiedy 
rozpoczyna się akcja „Złotego wieku’’, 
król Szwecji Eryk XIV nie żył już od 1577 
r., zresztą po dziesięciu latach małżeństwa 
z inną kobietą, inny pretendent, car Rosji 
Iwan Groźny, zmarł w 1584 r. Takie wy
paczenia w scenariuszach filmów kostiu
mowych nie są jednak niczym niezwy
kłym, bardziej rażące są polityczne prze
sunięcia akcentów.

mądre intrygi

Osią fabuły jest konflikt protestanc
kiej Anglii z katolicką Hiszpanią, którego 
rozstrzygnięcie ustaliło układ sił na świe
cie na ponad dwa następne stulecia. 
W Hiszpanii panował wówczas król Filip 
II (Jordi Molla), wrdowiec po zmarłej 
w 1558 r. Marii I, rodzonej siostrze Elż
biety", która zresztą odrzuciła jego oświad
czyny po śmierci siostry.

Filipowi nie udało się połączyć dwóch 
koron przez małżeństwo z Marią, a jego 
statki ze zdobyczami z amerykańskich 
kolonii padają często łupem angielskich 
piratów, jest więc dla niego jasne, że by 
utrzymać hegemonię Hiszpanii na mo-

4

rzach i rozprzestrzeniać wiarę katolicką, 
musi doprowadzić do zmiany tronu w An
glii. Idealną kandydatką na następczynię 
Elżbiety jest inna Maria, królowa Szkotów 
(Samantha Morton).
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Elżbieta podczas oficjalnej prezenta
cji na dworze, poznaje słynnego angiel
skiego korsarza Waltera Raleigha, grane
go przez Clive’a Owena i ulega jego cza
rowi. Oczywiście miłość ta jest z samego 
założenia niespełniona - korsarz nie jest 
partią dla królowej, co więcej, jest kobie
ciarzem, a w jego ręce wpada najbardziej 
zaufana dworka Bess Trockmorton, która 
wkrótce powije mu dziecko. Równolegle 
z tym potajemnym romansem rozwija się 
katolicki spisek, któremu patronuje kró
lowa Szkotów, zresztą z pochodzenia 
Francuzka. Dochodzi do nieudanego za
machu na Elżbietę, gdy modli się ona 
w katedrze. Zamachowiec Anthony Bab- 
bington wymierza w królową pistolet, ona 
nieustraszona rozpościera ramiona i patrzy 
swojemu mordercy prosto w oczy. Jak się 
okazuje, mordercy niedoszłemu, bowiem 
broń wypala nie czyniąc szkody królowej. 
W pistolecie nie było kuli. Dlaczego? Nie 
wiadomo.

Maria zostaje uwięziona i Sir Francis 
naciska na królową, by ją jak najszybciej 
stracić. Bunt katolików wisi na włosku. 
Wałsingham twierdzi, że fizyczne wyeli
minowanie jego potencjalnej przywód
czyni zdusi go w zarodku. Królowa nie
chętnie, ale godzi się na takie rozwiąza
nie. Królowa Szkocji zostaje osądzona, 
skazana na śmierć za zdradę i ścięta. Pod
czas egzekucji jest ubrana w czerwoną 
suknię - czerwień w katolicyzmie symbo
lizuje męczeństwo. Po straceniu Marii, 
Wałsingham odkrywa, ku swojemu prze
rażeniu, że tak właśnie miało być - król 
Filip uknuł tę intrygę z pomocą jezuitów, 
by mieć pretekst do rozpętania wojny 
z Anglią, pokonania jej i zdobycia upra
gnionego przewodnictwa nad katolicką 
Europą. Przewaga militarna Hiszpanii nad 
zubożałą i izolowaną od reszty kontynentu 
Anglią jest miażdżąca.

Raleigh prosi królową o zgodę na po
nowną wyprawę do Nowego Świata. Kró
lowa odmawia, za to obdarza go szlachec
twem i rangą kapitana Gwardii Królew
skiej. W tym samym czasie Bess odkry
wa, że jest w ciąży i bierze z kapitanem 
potajemny ślub. Królowa dowiaduje się 
o tych faktach i jest dotknięta do żywe
go. Unieważnia małżeństwo, ponieważ 
wedle prawa to ona powinna udzielić na 
nie formalnej zgody. Bess zostaje wygnana 
z dworu, a Sir Walter wtrącony do lochów 
za uwiedzenie królewskiej służki. Jednak, 
gdy hiszpańska Armada, flota o niespoty
kanej potędze, zbliża się do wybrzeży An
glii, Elżbieta wybacza Bess, uwalnia Rale
igha i przydziela innemu słynnemu kor

sarzowi Sir Francisowi Drake’owi do po
mocy w dowodzeniu angielską flotą.

Bitwa filmowana aż miło

Sceny obrony przed Hiszpanami to 
najmocniejsza strona filmu. Wcześniejsza 
akcja pokazuje życie na dworach - an
gielskim, hiszpańskim i szkockim - jest 
obyczajowo-polityczna i zatopiona w po
wodzi nie zawsze mądrych słów. Końców
ka za to, to batalistyka wysokiej klasy.

Nie będziemy zdradzać przebiegu bi
twy, nieco innego niż w przekazie histo
rycznym, Ważne, że rozgromienie olbrzy
mich sił hiszpańskich przez sprytnych 
angielskich korsarzy jest pokazane pory
wająco. Sekwencja bitewna w dużym

stopniu złożona jest z komputerowych 
trików, są jednak w większości zupełnie 
nie do odróżnienia od scen kręconych 
w dekoracjach. Właśnie dzięki widowisko
wości „Elizabeth: Złoty wiek” stała się 
przebojem kasowym, przyniosła Cate 
Blanchett nominację do aktorskiego 
Oscara, a Alexandrze Byrne, autorce ko
stiumów, statuetkę. Wystawność filmu 
sprawia także, że wydany na DVD do
skonale sprawdza się jako tester jakości 
naszych zestawów kina domowego. To 
bez wątpienia typ widowiska urodzone
go do oglądania w dobrze wyposażonej 
sali kinowej lub na wysokiej klasy sprzę
cie wideo.

Tomasz Rozwadowski k
%

„Elizabeth: Złoty wiek"

Reżyseria: Shekhar Kapur
Scenariusz: Michael Hirst, William Nicholson 

Obsada: Cate Blanchett - Elizabeth (nominacja do Oscara),
Clive Owen - Sir Walter Raleigh, Rush - Sir Francis Wałsingham, 

Jordi Mollą - Filip II, Morton - Maty Stuart,
Adam Godley -William Wałsingham, Tom Hollander - Sir Amyas Palet, 

Abbie Cornish - Elizabeth Throckmorton 
Zdjęcia: Remi Adefarasin 

Muzyka: Craig Armstrong, A.R. Rahman 
Montaż: Jill Bilcock 

Kostiumy: Alexandra Byrne (Oscar)
Czas trwania: 114 minut 

Numer katalogowy: DHS 2110 
Data produkcji: 2007 
Kraj produkcji: USA

Dodatki: Jak powstał film; usunięte sceny; świat Elżbiety; 
tworzenie armady; wieże, zamki i katedry; komentarz reżysera 

Wydawca polski: TiM Film Studio
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E-mail:............................................................................................................................. -.......

NIP:................................................................................. ..........................................................

Imię i nazwisko:..................................................................... .................................................

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Prenumerata krajowa miesięcznika „Nasze MORZE”:

\

Od numeru / 08
Prenumerata roczna:

78 PLN plus koszty przesyłki:
28,80 PLN* = 106,80 PLN

x Ilość egz.

Od numeru / 08
Prenumerata półroczna:

45 PLN plus koszty przesyłki:
14,40 PLN* = 59,40 PLN

x ilość egz.

Od numeru / 08
Prenumerata kwartalna:

25,50 PLN plus koszty przesyłki:
7,20 PLN* = 32,70 PLN

x Ilość egz.

* przesyłka ekonomiczna - 2,40 PLN/1 egz. wg aktualnego cennika Poczty Polskiej.
Cennik prenumeraty zagranicznej na stronie: www.naszemorze.com.pl w zakładce Prenumerata.

Niniejsze zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych wydawnictwa "Okrętownictwo i Żegluga" Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Na Ostrowiu 1 oraz korzystanie z nich i przetwarzanie w celach marketingowych i promocyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 
podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia ich ze zbioru. "Okrętownictwo 
i Żegluga" Sp z o.o. zapewnia ochronę danych zgodnie z ustawą - Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. oraz - Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 r.

Potwierdzam prawdziwość ww. danych

Własnoręczny podpis

http://www.naszemorze.com.pl
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Materiały audiowizualne 
pjarovvdania miesięcznika ^ 
,Nasze MORZE" obejrzysz 
wEnternecie na stronie:

www.naszemorze.com.pl
w zakładce AUDIO/VIDEO

www.portalmorski.pl
w zakładce Multimedia

Pomorska Kronika Biznesu 
Marek Kański przedstawia

fWf' KOWSK1Eugeniusz Kwiatkowski 
na próbach

Liga Morska i Rzeczna: 
Trzymajmy się morza!

http://www.naszemorze.com.pl
http://www.portalmorski.pl
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Gdańska Stocznia REMONTOWA im.J.Pitsudskiego S.A.
GDAŃSKIE LINIE MORSKIE Sp.z o.o.
Stocznia PÓŁNOCNA S.A.
INVEST-REM S.A.
HYDROSTER Zaktady Urządzeń Okrętowych Sp.z o.o.
RUMIA Fabryka Urządzeń Okrętowych Sp.z o.o.
POŁAM - REM S.A. - sprzęt oświetleniowy, konstrukcje pulpitów sterowniczych 
FAMOS Fabryka Mebli Okrętowych Sp.z o.o.
PBUCH Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.
KLIMOR Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych Sp.z o.o.
MORS Morska Obsługa Radiowa Stajaj
IT - REM Sp.z o.o. - elektroautomatyka statków, teleinformatyka
STAL - REM S.A. - konstrukcje stalowe
KMK Sp.z o.o. - konstrukcje stalowe
HOLM Construction Sp.z o.o. - konstrukcje stalowe
TRANS - REM Sp.z o.o. - usługi transportowe
PAINT - INVESTREM Sp.z o.o. - usługi konserwacyjno-malarskie
TAK - REM Sp.z o.o. - obróbka mechaniczna
RAMO - REM Sp.z o.o. - usługi elektryczne
GAZ - REM Sp.z o.o. - dostawy gazów technicznych
ENERGO - REM Sp.z o.o. - remonty infrastruktury energetycznej
CAPITAL Sp.z o.o. - usługi rusztowaniowe
METALOCK Polska Sp.z o.o. - regeneracja części maszyn
TMX Zaktady Techniczne Sp.z o.o.
NED Sp.z o.o. - okrętowe biuro projektowo-konsfmkcyjne
HUT- REM Sp.z o.o. - obrót wyrobami hutniczymi
POLSHIP Trading GmbH, Hamburg - dostawy stali i części zamiennych
Okrętownictwo i Żegluga Sp.z o.o. - wydawca miesięcznika Nasze Morze
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www.ned.com.pl 
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www.polship.de 
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