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Czego zazdroszczę
Hamburczykom...

Piękna polska jesień upłynęła pod znakiem 
niezliczonych konferencji, sympozjów i rozma
itych branżowo - biznesowych spotkań. Takie
go ich nagromadzenia dawno już nie było - 
trudno było być obecnym wszędzie. A i tak 
kulminacją wszystkich morskich wydarzeń były 
oczywiście targi SMM 2006, które od 26 do 29 
września odbywały się w Hamburgu.

Ta impreza rośnie w siłę. Ledwo udało się 
w tym roku zmieścić wszystkich chętnych do 
wystawiania się w hanzeatyckim i przesiąknię
tym morskim duchem mieście, do którego zje
chał cały liczący się okrętowy świat, a już na 
pewno cała Europa. Już teraz ciężko było ogar
nąć niezliczone bogactwo produktów i usług 
oferowanych przez prawie 1700 wystawców, 
a w kompleksie targowym Hamburg Messe 
trwa już budowa dwóch kolejnych ogromnych 
hal. Za dwa lata będzie więc jeszcze ludniej. 
To właśnie morze, jego eksploracja, handel, 
transport towarów drogą morską i wszystko 
inne, co z nim związane jest przyszłością świa
ta. Targi SMM to najlepsze miejsce, żeby się o 
tym przekonać i zobaczyć ile firm i firemek na 
świecie żyje z morza, jak ogromny potencjał 
ono w sobie kryje.

Zazdroszczę Hamburczykom tych targów, 
zazdroszczę im miłości do morza. Zazdroszczę 
im tych wszystkich statków i promów bez prze
rwy pływających po hamburskiej Elbie, nawet 
tych ich hafenrundfahrts, podczas których 
można obejrzeć sobie z bliska doki i nabrzeża 
hamburskiej stoczni Blohm & Voss i niemal 
dotknąć z przepływającego bardzo blisko wy
cieczkowego stateczku burty zacumowanego 
w porcie potężnego kontenerowca. Zazdrosz
czę tej ich HafenTV - specjalnego pasma pu
blicystycznego w hamburskim programie tele
wizyjnym - w którym na wszelkie sposoby trwa 
nieustanna promocja morskiego i portowego 
charakteru miasta. Zazdroszczę im rozwoju cy
wilizacyjnego, który doprowadził ich do prze
konania, że dla miasta i państwa leżącego nad 
morzem handel, biznes i gospodarka morska 
są najważniejsze. Zazdroszczę im, bo u nich to 
widać. Szkoda, że u nas nie...

Poza zazdrością wizyta na targach SMM 
może jednak także natchnąć optymizmem. 
Ostatnio, podczas kilku wspomnianych wcze
śniej organizowanych w Polsce konferencji

poświęconych naszemu przemysłowi okręto
wemu dało się słyszeć opinie, że na dłuższą 
metę polskie i europejskie stocznie w konfron
tacji z Chinami i Dalekim Wschodem nie mają 
szans. Targi morskie w Hamburgu, gdy się 
uważniej przyjrzeć eksponowanej na nich ofer
cie, pokazują co innego. Rzeczywiście, Europa 
raczej nie będzie mogła konkurować z Azją 
kosztami pracy. Tam pełno jest stoczni tanio 
budujących statki. Jednak większość armatorów, 
biur projektowych i wytwórców wyposażenia 
okrętowego jest w Europie. W Azji jest tania 
praca, ale know— how, innowacyjność, strate
gie, technologie i zarządzanie, ośrodki decy
zyjne, a także zyski pozostają wciąż w Euro
pie. Czy Europa pozwoli sobie to odebrać? Eu
ropa ma silny instynkt samozachowawczy. A in
stynkt podobno zawsze wyłazi górą...

Grzegorz.Landowski@naszemorze.com.pl
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WYDARZENIA kraj

Kontrowersje wokół nadania 
Stoczni Gdańsk SA imienia Jana Pawła II

28 sierpnia z budynku Zarządu 
Stoczni usunięto wielkie litery 

f Grupa Stoczni Gdynia”. Nic nie 
wskazuje na to, by obok nazwy 

Stocznia Gdańsk SA.” pojawiło 
się „im. Jana Pawła II”.

patrona
Stocznia Gdańska SA nie może nosić imienia 

Papieża Polaka - napisali we wspólnym oświadczeniu 
arcybiskup Tadeusz Gocłowski i kardynał Stanisław 
Dziwisz. Tym samym, pokrzyżowali plany szefostwa 

firmy i związkowców. Ściągnęli też na siebie zarzuty
o upolitycznienie sprawy.

Pod koniec września o kolebce „Soli
darności” znów zrobiło się głośno. 
Wszystko z powodu zapowiedzi, że za
kład przyjmie imię Jana Pawła II. Andrzej 
Jaworski, prezes firmy, decyzję w tej 
sprawie ogłosić miał na specjalnej kon

ferencji prasowej. O Papieżu-patronie 
marzyli związkowcy, szczególnie z zakła
dowej „S”. Chcieli, aby oficjalne nadanie 
imienia nastąpiło 15 października, 
w przeddzień 28. rocznicy wyboru Karo
la Wojtyły na papieża. Dodatkowo, pla

nowali postawienie w przyszłym roku ka
miennego postumentu Jana Pawła II na 
Placu Solidarności w Gdańsku, przy Po
mniku Poległych Stoczniowców. Nim jed
nak do konferencji doszło, w specjalnym 
oświadczeniu sprzeciw wyrazili metropo
lita gdański abp Tadeusz Gocłowski i kra
kowski kardynał Stanisław Dziwisz - 
przez lata najbliższy współpracownik Pa
pieża Polaka.

Polityczna zawierucha w tle

- Pomysł na właśnie takiego patrona 
zrodził się wśród stoczniowców już dawno 
- tłumaczy Jaworski.

Nciszß MORZE * nr 10 październik 2006
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WYDARZENIA kraj

Według Romana Gałęzewskiego, sze
fa stoczniowej „S”, po raz pierwszy o Pa- 
pieżu-patronie wspomniano w 2005 r., już 
w trakcie pogrzebu Jana Pawła II.

Moment ogłoszenia decyzji wybrano 
jednak fatalnie - przypadł na sam środek 
kampanii samorządowej. Andrzej Jaworski 
poza tym, że jest prezesem zakładu, jest 
również kandydatem PiS na prezydenta 
Gdańska i ma poparcie zakładowych 
związków zawodowych. Prezes zaprzecza 
zdecydowanie, że iniqatywa miała podtekst 
polityczny.

- Nie pozwoliłbym, aby fakt nadawa
nia zakładowi imienia Papieża Polaka był 
wykorzystany w kampanii wyborczej - 
wtóruje mu Roman Gałęzewski.

Gdy biskupi ogłosili, że nie ma zgody 
kościoła na nadanie Stoczni Gdańsk SA 
imienia Ojca Świętego, Gałęzewski zarzu
cił arcybiskupowi Gocłowskiemu upoli
tycznienie sprawy.

- Jan Paweł II nie został już honoro
wym obywatelem Gdańska, choć był taki 
projekt kilka lat temu - mówi. - A gdań
skiemu lotnisku można było nadać imię

Lecha Wałęsy i to za jego życia, co za
zwyczaj spotyka tylko dyktatorów w ich 
krajach?

Jeszcze ostrzejszy w słowach był Ka
rol Guzikiewicz, zastępca Gałęzewskie
go. Na wiecu poparcia dla rządu Jarosła
wa Kaczyńskiego, który odbył się na po
czątku października na terenie Stoczni 
Gdańsk S.A. wspomniał wprost, że za 
zablokowaniem honorowego obywatel
stwa Gdańska dla Jana Pawła II stał wła
śnie abp Tadeusz Gocłowski. Nieoficjal
nie przedstawiciele związku mówili też, 
że ich zdaniem metropolita gdański swoją 
decyzją wpisał się w kampanię wyborczą 
kandydata PO i urzędującego prezyden
ta miasta Pawła Adamowicza.

-Jak się nie uda z Janem Pawłem II, 
będziemy starać się, by nadano stoczni 
imię Karola Wojtyły - zapowiedział Gu
zikiewicz.

____________Biskupi mówią „nie"

Atmosferę dodatkowo podgrzał fakt, że 
przedstawiciele stoczni jeszcze przed wy-

Fragmenty
oświadczenia

biskupów
W nawiązaniu do inicjatywy 

nadania Stoczni Gdańsk S.A. imie
nia niezapomnianego Ojca Święte
go Jana Pawła II informujemy, że 
po konsultacjach zgodnych z pro
cedurą funkcjonującą w takich wy
padkach, nie będzie to możliwe. 
Z jednej strony cieszy powszechne 
uznanie autorytetu Jana Pawła II, 
wspierającego stoczniowców w cza
sie przełomu (...). Z drugiej strony 
natura działań gospodarczych, a ta
kimi ma się przede wszystkim zaj
mować Spółka Akcyjna Stocznia 
Gdańsk, zakłada priorytety, które w 
przyszłości mogłyby być trudne do 
pogodzenia z ponadczasowymi 
symbolami. Podkreśla się również, 
że na decyzję ma wpływ toczący 
się aktualnie proces beatyfikacyjny 
Sługi Bożego Jana Pawła II. (...) Choć 
opinie i intencje wyrażane na 
łamach lokalnej prasy przez osoby 
związane ze Stocznią Gdańsk S.A. 
nie zostały wcześniej zaprezentowa
ne Metropolicie Gdańskiemu (...), to 
jednak zostały dokładnie rozważo
ne i skonsultowane. Przedstawione 
(...) argumenty powodują uznanie 
dla szlachetnych zamiarów, jednak 
nie pokonują rodzących się wątpli
wości. (...) Komunikat wydano na 
polecenie Metropolity Gdańskiego 
w porozumieniu z kardynałem Sta
nisławem Dziwiszem.

1 października na terenie Stoczni Gdańsk odbył się ogólnopolski wiec poparcia dla rządu, 
z udziałem premiera Jarosława Kaczyńskiego W trakcie manifestacji Karol Guzikiewicz, 
zastępca szefa stoczniowej „S” wspomniał wprost, że arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
najpierw zablokował honorowe obywatelstwo Gdańska dla Jana Pawła II, a teraz 
nie zgodził się, by Ojciec Święty został patronem Stoczni Gdańsk.
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WYDARZENIA kraj

12 czerwca 1987roku 
Jan Paweł II modlił się 
pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców w Gdańsku. 
W czasie swojego 
pontyfikatu wielokrotnie 
wspominał Stocznię 
Gdańską.

Stocznia 
wielu imion

Budowę dużych statków 
w Gdańsku rozpoczęto już w latach 
70. XV wieku. Formalny początek 
stoczni przypada na rok 1844, kie
dy powstał Królewski Zakład Budo
wy Korwet. W 1871 roku nazwę 
zmieniono na Stocznię Cesarską. Po 
I wojnie powstała spółka akcyjna - 
Międzynarodowe Towarzystwo Bu
dowy Statków i Maszyn Spółka Ak
cyjna.

Po II wojnie światowej, w 1967 
roku, pojawia się nowa nazwa za
kładu. Zakład otrzymał miano Stocz
nia Gdańska im. Włodzimierza Ili- 
cza Lenina.

Po ustrojowej zmianie w 1989 r. 
z nazwy zniknął wódz Rewolucji 
Październikowej, a pojawił się przy- 
pisek Spółka Akcyjna.

Siedem lat później ogłoszono upa
dłość firmy, której majątek wykupiła 
Stocznia Gdynia. Odtąd zakład nosił 
nazwę Stocznia Gdańska - Grupa 
Stoczni Gdynia S.A. W roku bieżącym 
firma oddzieliła się od Stoczni Gdy
nia i nazwę zmieniono na Stocznia 
Gdańsk S.A. (zrezygnowano z nazwy 
Stocznia Gdańska S.A., bo ta nadal jest 
w upadłości).

daniem oświadczenia arcybiskupa Gocłow- 
skiego i kardynała Dziwisza, pojechali z wi
zytą do tego ostatniego, do Krakowa.

- Otrzymaliśmy jego błogosławień
stwo dla tego pomysłu - zapewnił An
drzej Jaworski. W Krakowie był razem 
z Romanem Gałęzewskim.

- Kardynał Dziwisz podszedł do po
mysłu entuzjastycznie, odniosłem wręcz 
wrażenie, że czekał na taką inicjatywę. 
Powiedział nam, że Ojciec Święty często 
wspominał Stocznię Gdańską - relacjo
nował z kolei szef stoczniowej „S”.

Oświadczenie obu hierarchów Ko
ścioła udowodniło jednak dobitnie, że 
wrażenia przedstawicieli Stoczni Gdańsk 
były błędne.

„W nawiązaniu do inicjatywy nadania 
Stoczni Gdańsk S.A. imienia niezapomnia
nego Ojca Świętego Jana Pawła II infor
mujemy, że (...) nie będzie to możliwe” -

Nasze MORZE nr 10 październik 2006



WYDARZENIA kraj

głosiło wspólne stanowisko metropolity 
gdańskiego i kardynała Dziwisza.

- Arcybiskup nie może milczeć w mo
mencie, gdy nie została zachowana nor
malna dla takich przypadków procedura 
- tłumaczył ks. Witold Bock, sekretarz 
prasowy abp. Gocłowskiego.

O co poszło? Jak się okazało, metro
polita gdański powinien zostać poinfor
mowany o inicjatywie stoczniowej „Soli
darności” jako pierwszy. Według przyję
tej w takich wypadkach procedury, za

sięgnąłby opinii Nuncjatury Apostolskiej 
w Polsce i wydał decyzję. Tak się nie sta
ło, a o wszystkim metropolita dowiedział 
się z mediów, w których Roman Gałę- 
zewski mówił o „entuzjastycznym” przy
jęciu pomysłu przez kardynała Dziwisza.

- Do arcybiskupa Gocłowskiego 
w pierwszej kolejności iść nie chciałem, 
bo sądziłem, że się nie zgodzi - przyznał 
Gałęzewski. - Może to mój błąd...

Nie wszystkim pomysł „S” z nowym 
patronem Stoczni Gdańsk przypadł do

gustu. Swojego oburzenia nie ukrywała 
Anna Walentynowicz, legendarna suwni
cowa ze stoczni.

- To jest skandal! Jakim prawem szar
gają Jego imię? Nie wierzę, że arcybi
skup Dziwisz się na to zgadza - powie
działa Walentynowicz. - Nie powinni 
nadawać imienia Papieża, tylko odbu
dować stocznię.

Michał Lewandowski 
„Dziennik Bałtycki"

OPINIE kraj

Szkoda stoczni...
Zbliża się listopad, niebezpieczny a rozmowy zostały nie tylko podjęte, scenie politycznej, nie ma partii, które

miesiąc dla Polaków. Co jeszcze winno ale i uwieńczone zawiązaniem nowej- wyrażały by ich poglądy. Określa to
się stać, aby spełniły się słowa poety? starej koalicji. Odnotujmy jeszcze i to, pole do zagospodarowania dla nowych
Co jeszcze wydarzy się na scenie poli- że Komisja Zakładowa NSZZ Solidar- partii, ale nie dla związków zawodo-
tycznej, co pizekioczy dotychczasowe nosc Stoczni Gdansk bezpośrednio po wych. Wiece poparcia dla rządu orga-
»'osiągnięcia” występujących na niej tym wiecu, którego przebieg i wypo- nizuje związek zawodowy stoczni, któ-
aktorów, tak solistów jak i całych ze- wiedziane na nim słowa wykopały rej prezes zarządu, działacz rządzącej
spotów? Patrząc na polską scenę poli- nowy rów pomiędzy niedoszłymi po- partii, zgłosił swoją kandydaturę w wy
tyczną okiem socjologa, wybieram wyborczymi koalicjantami PO-PiS, (my- borach samorządowych na prezydenta
z wielu wydarzeń tylko te, które wiążą ślę tu o wskazaniu na zajmowane miej- Gdańska. Czy ten fakt nie martwi dzia-
się z problematyką „Naszego MORZA” see, my stoimy tam gdzie byliśmy wte- łączy związków zawodowych stoczni?
- przemysłu stoczniowego, gospodar- dy, to znaczy w czasie sierpniowych Czy zaangażowanie prezesa w wybory
ki morskiej... strajków, a oni są tam gdzie stało dobrze służy interesom firmy? Stocznia

Pierwsze to próba powrotu na see- ZOMO), słowa, po których mogła je- Gdańsk, dawna Stocznia Gdańska, to
nę polityczną związku zawodowego dynie się zacząć otwarta wojna, zapro- nie tylko symbol. To firma, która działa
NSZZ Solidarność, który wystąpił w roli ponowała, aby zwaśnione strony przy- na trudnym rynku. Nie ma na nim miej-
oiganizatora wiecu politycznego popar- były do stoczni i pogodziły się. Co było sca na pomieszanie ról przez ludzi po-
cia dla iządzącego ugrupowania i pre- dalej - wszyscy wiedzą. dejmujących się kierowania, zarządza-
miera w trudnym dla niego momencie. Odnotowuję to ze smutkiem. Wy- nia majątkiem i dużymi zespołami ludz- 
Wiec w Stoczni Gdańsk zorganizowa- dawało mi się, że po doświadczeniach kimi. Jeżeli jest inaczej, może to zna
ny w dniach przesilenia rządowego za- ostatnich lat wszyscy - także działacze czyć jedynie tyle, że proces upartyj-
kończył się dla związku zawodowego związkowi - zrozumieli prosty fakt, iż nienia państwa na skalę dotąd niespo-
tym, czym musiał - kompromitacją, podmiotami życia politycznego są par- tykaną, którego ostatnio jesteśmy
Złożone pizez premieia uioczyste tie polityczne, a nie związki zawodo- świadkami, przeniósł się na gospodar-
przyrzeczenie, z powołaniem się na we. Czym kończą się rządy związków kę. Szkoda stoczni...
świętość miejsca, w którym je składał, zawodowych - pamiętamy, to nie było
że nigdy więcej nie będzie pertraktacji przecież tak dawno... Mamy takie par-
z ludźmi o marnej reputacji, zostało tie, jakie mamy, ponad 60 proc. bada-
w kilkanaście dni później złamane, nych Polaków twierdzi, że aktualnie na Zbigniew Szczypiński
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Janusz Szlanta mógł zwolnić związkowców z pracy

_______ WYDARZENIA krai---------------------------------- -----

Racja prezesa
Janusz Szlanta, były prezes Stoczni 

Gdynia S.A., nie popełnił przestępstwa wojując 
z liderami Związku Zawodowego „Stoczniowiec" 

- orzekł gdyński Sąd Rejonowy. Uniewinniona 
została także Urszula W.-S., ówczesna dyrektor 

personalna stoczni, która razem ze Szłantą 
zasiadała na ławie oskarżonych. Były prezes 

mówi, że sprawiedliwość zatriumfowała. 
Związkowcy zapowiadają apelację, 

bo wyrok nie jest prawomocny.

W ZAWODOWY 
STOCZNIOWIEC

Sł0CZNIA Gorw*
S.A.

O zorganizowanie w 2002 roku strajku 
Zarząd Stoczni Gdynia oskarżył działaczy 

Związku Zawodowego Pracowników 
Stoczni Gdynia S.A. „Stoczniowiec” 

i wydalił ich z terenu zakładu. 
Przewodniczący zarządu związku Leszek 

Świętczak i jego zastępcy 
- Jan Szopiński (siedzi tyłem) 

i Tadeusz Czechowski - przyjmowali 
interesantów w namiocie przed stocznią.

Prokuratura przedstawiła Januszowi 
Szlancie zarzuty już w 2002 roku, po za
wiadomieniach skierowanych przez lide
rów „Stoczniowca", a także Państwową In
spekcję Pracy.

„Stoczniowiec" miał gorzej

Z aktu oskarżenia wynikało, że szy
kanowanie związkowców trwało praktycz
nie przez cały 2001 rok. Miało polegać 
m.in. na uniemożliwianiu im poruszania 
się po terenie zakładu, torpedowaniu za
planowanych spotkań z załogą, ograni
czaniu dostępu do zakładowego radiowę
zła wr czasie, gdy swobodnie korzystać 
z niego mogli reprezentanci pozostałych 
dwóch związków^ zawTodowych - „Solidar
ności” i Wolnego Związku Pracowmików 
Gospodarki Morskiej. Zdaniem śled
czych, Szlanta nie konsultował z władza
mi „Stoczniowca” wprowadzanych wT fir
mie regulacji pracowniczych, m.in. kon
trowersyjnych zakazów wydawania w za
kładowych stołówkach ciepłych posiłków 
i napojów, a nakazywał mu to zbiorowy 
układ pracy.

Prokuratorzy podkreślili, że w* efek
cie takich działań, na przełomie 2001 
i 2002 roku część robotników, pracującą 
na wolnym powietrzu, pozbawiono moż
liwości wypicia ciepłej kawy i herbaty. 
Było to dla stoczniowcówT dotkliwe, bo 
na dworze panowały wtedy rekordowe, 
siarczyste mrozy.

___________ Gorąco bez herbaty

Tymczasem atmosfera w zakładzie 
stawała się coraz bardziej gorąca, a kon
flikt pomiędzy związkowcami, a preze
sem narastał. Wkrótce w stoczni wybuchł 
strajk, na kilka dni przerwano pracę, za
panował chaos, zniszczono też część 
urządzeń stoczniowych. Janusz Szlanta 
winą za taki rozwój wypadków obarczył 
związkowców i zwolnił ich dyscyplinar
nie z pracy, choć nie pozwalały mu na 
to przepisy ustawy o związkach zawo
dowych. Prezes twierdził, że nie miał
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WYDARZENIA kraj

innego wyjścia. Oburzeni związkowcy grzmieli, że to za
mach na niezależność ich organizacji. Do przeprowadzenia 
strajku nie przyznali się, twierdząc, że byli tylko negocjato
rami pomiędzy zarządem zakładu, a załogą. W wytoczonym 
im w tej sprawie procesie karnym sąd początkowo przyznał 
związkowcom rację, po apelacji prokuratury jednak skazał ich 
w czeiwcu na kaiy grzywny. Związkowcy także od tego wy
roku zapowiedzieli apelację. Teraz, po uniewinnieniu Szlanty, 
spotkał ich kolejny cios.

- Chcieli być drugim Wałęsą, ale to już nie te czasy - 
mówił sędzia Marek Skwarcow, uzasadniając wyrok unie
winniający wobec byłego prezesa zakładu.

W ten sposób skład sędziowski odniósł się do wydarzeń 
strajkowych. Dostało się też prokuraturze, która zdaniem sądu, 
oskarżając Szlantę działała „po najmniejszej linii oporu”.

Główny zainteresowany wyroku nie wysłuchał osobiście, 
bo do Gdyni przyjechać nie mógł. Gdy dowiedział się o roz
strzygnięciu sądowym, nie ukrywał satysfakcji.

- Od początku powtarzałem, że jestem niewinny, a zwol
nienie z pracy całego zarządu „Stoczniowca” było z mojej 
strony działaniem w interesie stoczni i jej pracowników - 
mówi Janusz Szlanta. - Sąd w tej sprawie słusznie doszedł do 
wniosku, że immunitet związkowy jest ograniczony i nie 
upoważnia objętych nim działaczy do łamania prawa. Za 
czasów mojej prezesury sytuacja w Stoczni Gdynia ze wzglę
du na niekorzystny, słaby kurs złotówki w stosunku do dola
ra i lawinowy wzrost cen stali była i tak bardzo taidna, a oni 
jeszcze zorganizowali nielegalny strajk, narazili stocznię na 
bardzo poważne straty finansowe i podważenie jej wiary
godności w oczach kontrahentów.

Zdaniem Janusza Szlanty, wyrok gdyńskiego sądu jest 
precedensowy i ważny nie tylko dla Stoczni Gdynia. - Poka
zuje, że parasol ochronny, rozpostarty przez przepisy nad 
liderami organizacji związkowych w polskich firmach, nie 
upoważnia tych osób do szkodzenia przedsiębiorstwom - 
uważa były prezes. - Interpretując ustawę o związkach za
wodowych wprost, rzeczywiście można było w 2002 roku 
odnieść wrażenie, że wyrzucając z pracy panów ze „Stocz
niowca” złamałem prawo. Sąd na szczęście przeanalizował 
głębiej tę sprawę i wyrobił sobie na nią odmienny pogląd.

Oburzenie związkowców

- W uzasadnieniu odniesiono się praktycznie tylko do 
kwestii strajku, a pominięto fakt, że już wcześniej zarząd 
zakładu ewidentnie utrudniał nam pracę - mówi Anna Ko
towska, członek zarządu „Stoczniowca”. - Takie postępowa
nie jest sankcjonowaniem łamania przez pracodawcę praw 
pracowniczych. Okazuje się, że wszystkie te nieprawidło
wości zauważyliśmy my, zwrócili na nie uwagę fachowcy 
z Państwowej Inspekcji Pracy, tylko sąd w przedziwnych oko
licznościach zbył je milczeniem. Podczas uzasadnienia wy
roku czuliśmy się tak, jakby działacze „Stoczniowca” byli 
w tej sprawie oskarżonymi, a nie pokrzywdzonymi i oskar
życielami posiłkowymi.

Jerzy Szymoniewski

Jak Stocznia Gdańsk 
odzyskuje pochylnie

Dzierżawa
lepsza od kupna?

Stocznia Gdynia chciała pomóc 
Stoczni Gdańsk w odzyskaniu 
prawa własności do pochylni 

niezbędnych do produkcji statków.
Andrzej Jaworski - prezes 

gdańskiego zakładu, 
polityk PiS - uważa jednak, 

że propozycja Stoczni Gdynia 
jest nieopłacalna.

Od 1999 r. pochylnie należą do spółki Synergia 99. Stocznia 
Gdańsk ma zagwarantowaną ich dzierżawę do 2013 r. Rocznie 
płaci Synergii ok. dwóch milionów złotych. Przez najbliższych 
siedem lat kwota urośnie do ok. 14 milionów.

- I nie musimy tych pieniędzy płacić od razu w całości - 
zaznacza Jaworski. Jednocześnie twierdzi, że Stocznia Gdynia 
jest winna jego spółce ok. 50 min zł. Gdyńska spółka z kolei 
ma udziały w Synergii.

- Były rozmowy między nami i Synergią na temat pochylni 
- potwierdza Janusz Wikowski, rzecznik zarządu Stoczni Gdy
nia. - Utknęły jednak w miejscu z powodu braku zainteresowa
nia ze strony Stoczni Gdańsk.

W zamian za swoje udziały, Gdynia chciała przejąć prawa 
do pochylni, a następnie oddać je Gdańskowi w ramach wza
jemnych rozliczeń.

- Stocznia Gdańsk ma chyba jednak inny pomysł na ich 
odzyskanie - zastanawia się Wikowski i dodaje, że zobowiąza
nia Gdyni wobec Gdańska za prace wykonane przy budowie 
statków wynoszą niecałe 13 min zł. Strony próbują w tej spra
wie dojść do ugody.

Prezes Jaworski praktycznie od momentu pojawienia się 
w kolebce „Solidarności” zapowiada dążenie do odzyskania po
chylni jak najmniejszym kosztem - jeśli będzie trzeba, to na 
drodze sądowej. - Według mojej wiedzy, Stocznia Gdynia mia
ła odzyskać pochylnie za 30 min zł i takiego umorzenia jej 
długów oczekiwała od nas - twierdzi Jaworski. - Skoro za dzier
żawę płacimy do 2013 r. 14 min zł i to nie jednorazowo, takie 
rozwiązanie się nie opłaca. Kwota, jakiej żąda Synergia za po
chylnie, jest zbyt wysoka. Tym bardziej, że w pierwszych nie
oficjalnych rozmowach była mowa o kwocie ośmiu milionów 
złotych.

Michał Lewandowski 
„Dziennik Bałtycki"

Niewinny, usatysfakcjonowali)
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WYDARZENIA kraj

Zarząd stoczni przejawia optymizm, politycy mówią, że pomogą

Rozmowy
o restrukturyzacji

Posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu 
w Stoczni Gdynia S.A.

%J

05.10.2006r.

I
f/l ^911 *

Politycy po raz kolejny wznieśli się ponad 
podziały i przyjechali do Gdyni, by debatować 

o kondycji polskiej branży stoczniowej.
Zarząd Stoczni Gdynia S.A. 

wierzy w pozytywny wynik 
śietiztwa Komisji Europejskiej w 

sprawie pomocy publicznej 
udzielonej gdyńskiemu zakładowi.

Jest duża przychylność rządu i parlamentarzy
stów dla Stoczni Gdynia S.A. - zapewniali członko
wie sejmowej Komisji (Gospodarki, którzy na po
czątku października pojawili się w Gdyni na swo
im wyjazdowym posiedzeniu. Bez względu na re
prezentowaną opcję politycy deklarowali, że w ich 
interesie leży uratowanie gdyńskiego zakładu przed 
upadłością. Omawiano także trudną sytuację innych 
przedsiębiorstw tej branży, m.in. Stoczni Marynarki 
Wojennej. W obradach uczestniczyli nie tylko po

słowie, ale także kilku senatorów, przedstawiciele 
rządu z wiceministrami gospodarki Pawłem Pon- 
cyliuszem i Michałem Krupińskim na czele, prezes 
Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Brzezicki i re
prezentanci związków zawodowych. Tematem 
przewodnim stał się plan restrukturyzacji gdyńskiej 
stoczni. Zdaniem delegatów rządu, mimo począt
kowych kontrowersji wokół pomocy publicznej 
udzielanej Stoczni Gdynia S.A., które formułowała 
Komisja ds. Konkurencji Unii Europejskiej, obec-
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WYDARZENIA kraj

nie wszystko jest na dobrej drodze, aby 
Unia podobne metody ratowania zakła
du w pełni zaakceptowała.

- Ministerstwo Gospodarki podjęło 
duży wysiłek, aby dostosować program 
restrukturyzacji Stoczni Gdynia S.A. do 
wymogów unijnych - zapewniał wicemi
nister Poncyliusz. - Dzięki temu na począt
ku września przekazano Komisji Europej
skiej zmodyfikowaną i uzupełnioną doku
mentację, z poprawkami, których wpro
wadzenie postulowali reprezentanci UE.

Zdaniem rządu i kierownictwa przed
siębiorstwa, program restrukturyzacji po
winien zostać ostatecznie zaakceptowa
ny wraz z końcem tego roku, a najpóź
niej na początku przyszłego. Bardzo moż
liwe, że do tego czasu zostaną też ustalo
ne wszystkie szczegóły z jednym z in
westorów, zainteresowanych przejęciem 
pakietu kontrolnego stoczni.

Program restrukturyzacji jest dla stocz
ni korzystny, bo nie przewiduje ograni
czeń w mocy produkcyjnej, zakłada za 
to podwyższenie kapitału przedsiębior

stwa o 500 milionów zł w tym roku, a o 
kolejne 515 milionów w roku 2007. Dzię
ki takim pieniądzom znajdą się fundusze 
na duże inwestycje. Na cel ten wydanych 
zostanie aż 280 min zł. Doprowadzić ma 
to do sytuacji, w której gdyński zakład 
pod względem technologicznym będzie 
konkurencyjny dla stoczni zachodnioeu
ropejskich. Szczególnie ważne jest uno
wocześnienie i zautomatyzowanie obrób
ki kadłubowej, podczas której w Gdyni 
wykorzystywane są przestarzałe, czaso- 
i energochłonne techniki jeszcze z lat 70.

Generalnie, na podstawie założeń 
programu restrukturyzacji, zakład z Gdyni 
ma szansę uzyskać łącznie aż 4,5 mld zł 
pomocy publicznej. Stocznia uzyska poza 
tym dodatkowe środki finansowe zbywa
jąc udziały w przedsiębiorstwach, w któ
rych jest mniejszościowym akcjonariu
szem. Są to min. Polskie Linie Oceanicz
ne, Gdynia Container Terminal i Pol- 
Supply.

- W każdym z nich posiadamy około 
20 procent akcji - wyjaśnia Kazimierz

Smoliński, prezes stoczni. - Trwają już roz
mowy, aby je zbyć. Dzięki tym wszyst
kim działaniom spodziewamy się, że już 
w 2008 roku zadłużona dziś stocznia od
zyska rentowność.

Posłowie biorący udział w posiedze
niu podkreślali, że równie ważne jak wy
niki finansowe jest też odzyskanie wiary
godności stoczni w oczach inwestorów 
i kontrahentów. Uwagę na to zwracali 
m.in. Tadeusz Aziewicz z Platformy Oby
watelskiej i Małgorzata Ostrowska z SLD.

- Jeśli brakuje takiej wiarygodności, 
szczególnie wobec inwestorów, banków, 
a nawet własnej załogi i firm współpra
cujących ze stocznią, trudno, aby nastą
piła poprawa stanu finansowego zakładu 
- mówił Aziewicz. - Obecnie źle na tę wia
rygodność wpływają na pewno ruchy 
kadrowe i odpływ spawaczy oraz kadłu
bowców do stoczni w Norwegii, Niem
czech, czy Hiszpanii.

(JS)

Politycy deklarowali w Gdyni pomoc dla stoczni „ponad podziałami”
(na zdjęciu poseł Tadeusz Aziewicz z PO, senator Dorota Arciszewska - Mielewczyk i poseł Zbigniew Kozak z PiS).
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WIESO Z PORTOW kraj

Bałtycki Terminal Kontenerowy 
w Gdyni najnowocześniejszy w Polsce

Wzór zza Oceanu
Składający się z wielu elementów, 

zintegrowany system komputerowy do 
obsługi operacji terminalowych uruchomiony

zostanie w przyszłym roku 
w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym 

w Gdyni. Dostawca - firma 
Tideworks Technology z Seattle - to jeden 

z najbardziej znanych na świecie 
producentów rozwiązań informatycznych 

zarządzania obsługą terminali portowych.
Dzięki nowemu systemowi 
informatycznemu klienci 
BTC będą mogli na bieżąco 
śledzić losy interesującego 
ich ładunku*

Nowy system zwiększy wydajność 
pracy BCT. Umożliwi też jego klientom 
śledzenie wysyłanego przez nich ładun
ku, usprawni kontrolę magazynowanych 
towarów oraz podniesie jakość świadczo
nych usług.

Rozwiązania, które wdrażane będą 
w BCT, są nowatorskie głównie dlatego, 
że opierają się na pracy modułów online, 
czyli aplikacjach opartych na platformie 
internetowej. Umożliwiają szybszą, do
kładniejszą i prowadzoną w czasie rze
czywistym komunikację pomiędzy BCT, 
a jego klientami w otoczeniu portowym. 
Trzon systemu opracowanego przez Ti-



WIEŚCI Z PORTÓW kroi

Nowinki
w systemie Tideworks

Forecast - zapewnia szybszą, łatwiejszą komunikację pomiędzy termina
lem, przedsiębiorstwami przewozowymi, spedytorami, odbiorcami ładunków, 
agentami i innymi uczestnikami obrotu portowego. Dzięki łatwemu w obsłu
dze i opartemu na platformie internetowej systemowi wymiany informacji do
tyczących m.in. dostępności kontenerów w imporcie, rozkładu zawinięć stat
ków, raportów wydajności pracy, awizacji kontenerów, klienci BCT po aplikacji 
otrzymają niezbędne im informacje, kiedykolwiek i gdziekolwiek będą ich po
trzebowali.

Spinnaker Planning Management System - dzięki niemu BCT korzy
stać będzie ze zintegrowanych narzędzi do planowania pracy na statku, placu 
i terminalu kolejowym. Spinaker opracowano, aby maksymalnie zwiększyć wy
dajność operacji terminalowych przez zwiększenie wolumenu ładunków i skró
cenie czasu obsługi statków. Doprowadzi to do poprawy wydajności pracy 
całego terminalu i skrócenia czasu obsługi jego klientów.

Traffic Control - pozwala na lepszą i pełną kontrolę nad sprzętem prze
ładunkowym, bo zamiast komunikacji radiowej lub instrukcji drukowanych na 
papierze, służby operacyjne terminalu porozumiewają się za pomocą precy
zyjnych, elektronicznych komunikatów, dostarczanych do odbiorcy natychmiast 
z chwilą ich wysłania. Traffic Control pozwala najefektywniej, jak tylko można, 
wykorzystać kosztowny sprzęt do przeładunków i wyładunków, używany przez 
pracowników terminalu.

Mainsail Terminal Management System - usprawnia zarządzanie go
spodarką magazynową, zapewnia pracownikom odpowiednie narzędzia do 
nadzoru przepływu towarów i integrację z innymi systemami stosowanymi 
w firmie oraz przez użytkowników portowych. System został zaprojektowany 
w taki sposób, aby umożliwić BCT monitoring i kontrolę nad ładunkami na 
bramach, placach, statkach, w wagonach kolejowych. Usprawniony zostanie 
cały proces przepływu towarów. Dodatkowo, Mainsail umożliwi zarządzanie 
towarem dostarczanym drogą kolejową oraz innymi, nieskonteneryzowanymi 
towarami, a także operacjami CFS.

Mainsail Online - wymusza ulepszoną, natychmiastową komunikację udo
stępniając liniom żeglugowym i ich partnerom dostęp do wybranych danych 
terminalowych przez przyjazny w obsłudze interfejs internetowy. Korzystając 
z Mainsail Online, klienci BCT będą w stanie m.in. sprawdzić plan wejść i wyjść 
statków, złożyć i edytować awizacje kontenerów, śledzić, na jakim etapie ob
sługi znajduje się ich towar i sporządzać raporty dotyczące magazynowanych 
przez klienta ładunków.

deworks stanowią specjalne aplikacje 
Mainsail Terminal Management System, 
Spinnaker Planning, Management System, 
Traffic Control i Forecast. Nowe rozwią
zania zastąpią obecnie funkcjonujący 
w BCT system COCONS, dostarczony 
przez firmę MTLS, także ze Stanów Zjed
noczonych.

- Wymiana jest konieczna, bo tylko 
nowy system oparty jest na platformie 
internetowej, a tym samym spełnia pod
stawową funkcję, której oczekiwali nasi 
klienci - wyjaśnia Natasza Zimny z działu 
marketingu BCT. - Będziemy pierwszym 
terminalem w Polsce, który skorzysta z ta
kich rozwiązań. Z powodzeniem są one 
stosowane w nowoczesnych terminalach 
na całym świecie.

Wdrożenie nowego systemu tak, aby 
działał w pełni sprawnie, planowane jest 
na drugi kwartał przyszłego roku. Ko
nieczne jest m.in. gruntowne przeszko
lenie pracowników BCT. Przedstawiciele 
terminalu nie chcą ujawnić, ile kosztował 
zakup systemu od Tideworks. Zapewniają 
jednak, że nim podjęto decyzję o wybo
rze kontrahenta ze Stanów Zjednoczo
nych, sondowano rynek i dokładnie 
sprawdzono, czyja oferta będzie najko
rzystniejsza.

- Zdecydowaliśmy się wybrać firmę 
Tideworks, ponieważ oferuje ona BCT 
i naszym klientom produkt najwyższej ja
kości - zapewnia Johannes dejong, pre
zes zarządu BCT. - Aplikacje polepszą kon
takty z obecnymi i przyszłymi klientami, 
a jednocześnie wyraźnie przyśpieszą pro
cesy przeładunkowe w terminalu.

Radości z faktu podjęcia współpracy 
z BCT nie ukrywali też podczas podpisa
nia umowy przedstawiciele koncernu ze 
Stanów Zjednoczonych

- Ten projekt jest dla nas bardzo fa
scynujący - stwierdził Michael Schwank, 
prezes Tideworks Technology. - Cieszy 
nas możliwość współpracy z terminalem 
i załogą o tak wysokich kwalifikacjach.

Tideworks w ramach zawartej umo
wy zapewni BCT nie tylko zainstalowa
nie zintegrowanego systemu, ale także - 
w razie kłopotów - całodobowe wspar
cie za strony oddziałów swojej firmy, zlo
kalizowanych m.in. w Seattle, Waszyng
tonie i Rotterdamie. Umożliwi to konty
nuację pracy BCT nawet podczas ewen
tualnych awarii systemu w Polsce.

Bałtycki Terminal Kontenerowy od 
2003 roku należy do filipińskiej spółki 
International Container Terminal Services, 
która zapłaciła za niego 40 min dolarów 
amerykańskich. Inwestor od czasu pry

watyzacji konsekwentnie wdraża w BCT 
kolejne nowinki.

Przymiarki do sprzedania terminalu, 
którego wydajność szacowana jest na 
około 250 000 TEU rocznie, rozpoczęły 
się już pod koniec 2001 roku. Zaintere
sowanie prywatyzacją wyraziło wówczas 
sześć firm. Na ostatecznej, tzw. krótkiej 
liście, znalazł się właśnie International 
Container Terminal Services, Maersk Pol
ska, CSX World Temiinals i Wolny Obszar

Gospodarczy. Filipińczycy, którzy wygrali 
ten wyścig, są jednym z potentatów na 
lynku. Firma działa od ponad 17 lat, a o jej 
potędze świadczy m.in. fakt, że zarządza 
największym na świecie terminalem 
w Manili, któiy w skali roku potrafi prze
ładować towaiy szacowane na ponad mi
lion TEU.

Jerzy Szymoniewski 
Fot. Kacper Kowalski / KFP
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WYDARZENIA kraj

Nowy terminal- więcej 
promów i nowy armator

Unia , t
nam dołoży

Za dwa lata ma się rozpocząć budowa drugiego 
gdyńskiego terminala promowego. Będzie kosztować 
ponad 270 milionów złotych. Większość sfinansuje 
Unia Europejska.

Janusz Jarosiński, wiceprezes Zarządu potrzebę wybudowania nowego termina- 
Morskiego Portu Gdynia SA.: - Ukończę- la: - Będziemy mogli obsługiwać promy 
nie nowego terminala planowane jest na długości do 240 metrów. To kluczowa dla 
rok 2011. Dzięki podwójnej rampie umoż- nas inwestycja ze względu na jej skalę 
liwi on obsługę w tym samym czasie finansową i znaczenie, ponieważ przewo- 
dwóch statków. zy promowe, ciężarowe na linii promo-

Inwestycja powstanie we wschodniej wej Gdynia - Karskrona w ciągu najbliż- 
części gdyńskiego portu, na nabrzeżach szych pięciu lat mają się podwoić. Zarów- 
Polskim i Fińskim. Rozbudowana i posze- no wymiana jednostek, jak i przebudowa 
rzona zostanie również ulica Polska, umoż- infrastruktury jest konieczna, 
liwiająca dojazd do całego Portu Wschód- Jak tłumaczy szefostwo gdyńskiego 
niego, powstanie budynek dworca pasa- portu, dzięki przedsięwzięciu zwiększą się 
żerskiego, magazyn celno-składowy i ga- wpływy do kasy portu, wzrośnie także 
leria dla pasażerów. zatrudnienie. Zwiększy się też liczba mor-

Minister gospodarki morskiej, Rafał skich połączeń z Gdynią, a wielce praw- 
Wiechecki, na konferencji prasowej w Por- dopodobne jest, że w nowym terminalu 
cie Gdynia zapowiedział wpisanie inwe- będzie obsługiwany inny niż Stena Line, 
stycji na listę wspieranych przez UE pro- który od dziesięciu lat pływa między 
jektów skierowanych do realizacji. Z 273 Gdynią a Karlskroną, przewoźnik, 
milionów złotych, aż 80 procent mogą - Wręcz będziemy zabiegali, by do gry
pokryć środki unijne. Brakujące 20 pro- włączył się inny armator - zapowiada wi- 
cent sumy ma wyłożyć port. ceprezes Jarosiński.

- Jeżeli nic nadzwyczajnego się nie Pod względem kosztu inwestycji, bu- 
wydarzy, inwestycja na pewno zostanie dowa nowego terminala promowego bę- 
zrealizowana - zapowiedział minister dzie największą gdyńską inwestycją ostat- 
Wiechecki. nich lat.

Walery Tankiewicz, członek Zarządu
Morskiego Portu Gdynia, tak uzasadnia Cze

Obecny na konferencji prasowej 
w Gdyni minister gospodarki 
morskiej, Rafał Wiechecki 
zapowiedział wpisanie inwestycji 
na listę wspieranych przez UE 
projektów skierowanych 
do realizacji.

Gdynia jeszcze bardziej 
niż dziś będzie korzystać 
ze swojej i tak już mocnej 

pozycji w regionie 
Morza Bałtyckiego. 

Bo gdy terminal promowy 
zmieni lokalizację 

i oblicze, liczba 
przechodzących tędy 

ładunków zwiększy się 
aż trzykrotnie!

Rok 2005 stał w Gdyni pod znakiem 
uczestnictwa w projekcie finansowanym 
z funduszy europejskich, a którego pol
ska nazwa brzmiała „SEBTrans-Link. No
woczesny Terminal Promowy w Porcie 
Wschodnim w Gdyni jako ważne ogni-
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WYDARZENIA kraj

Budowa nowego terminala pociągnie za sobą 
konieczność modernizacji układu drogowego.

W gdyńskim Porcie Wschodnim

wo w Korytarzu Transportowym Północ- 
Południe“. Głównymi partnerami przedsię
wzięcia były Gmina Miasta Gdyni (partner 
wiodący), Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A., Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego i Pomorski Urząd Wojewódz
ki. Do udziału w projekcie zaproszono tak
że przedstawicieli instytucji publicznych, 
gospodarczych, naukowych i społecznych, 
które w przy szłości będą korzystać z no
wych inwestycji.

______ Współpraca przez morze

Program był integralną częścią pro- 
jektu szwedzkiego (prowadzonego przez 
gminę Vaxjo), finansowanego z funduszy 
Interreg III B. Współpraca ze Szwecją nie 
jest przypadkowa, bo to właśnie ten kraj 
pozostaje dla nas głównym partnerem 
gospodarczym regionu Morza Bałtyckie
go. Połączenie promowe Gdyni z Karłs- 
kroną należy do najbardziej dynamicz

nych i intensywnie rozwijających się po
łączeń środkowego Bałtyku.

W projekcie przygotowano więc 
prognozy, które mają oszacować poten
cjał ruchu pasażersko-towarowego re
gionu Morza Bałtyckiego. Głównym 
celem było jednak opracowanie kon
cepcji oraz studiów wykonalności dla 
nowego terminala promowego zlokali
zowanego w Porcie Wschodnim w Gdy
ni oraz dla układu komunikacyjnego,

Nasze MORZE • nr 10 • październik 2006 17



WYDARZENIA krą

Przeprowadzka 
da korzyści

■ uwolnienie rezerw terenowych 
w Porcie Zachodnim, co umożli
wi bardziej intensywny rozwój 
przeładunków kontenerowych, 
które w Gdyni (po wejściu na 
rynek nowego operatora - fir
my Hutchison) dynamicznie się 
rozwijają

■ usytuowanie terminalu w pobli
żu głównego wejścia do portu 
ograniczy niepotrzebne i kosz
towne manewry, które muszą 
wykonywać jednostki wpływa
jące do obecnego terminalu pro
mowego w Porcie Zachodnim

■ bliskość centrum miasta - w Gdy
ni zwiększa się rola morskiego 
ruchu pasażerskiego i turystycz
nego, miasto wiąże z tym spore 
nadzieje

■ znacznie większa niż obecnie po
wierzchnia terminalu promowe
go (9,2 ha) umożliwi przyjmo
wanie promów o większych pa
rametrach

który będzie ten terminal w przyszło
ści obsługiwał.

Więcej ładunków i pasażerów

Wnioski płynące z ekspertyzy są wiel
ce optymistyczne. Dzięki zbudowaniu 
w Gdyni nowego terminalu promowego 
wielkość przeładunków i obrotów promo
wych w ciągu 25 lat zwiększy się aż trzy
krotnie! Znacznie zwiększą się zwłaszcza 
przewozy promowe w technologii ro-pax. 
Spodziewany skutek to uruchomienie 
nowych połączeń z portami bałtyckimi.

Rozwinie się również ruch pasażerski 
na statkach wycieczkowych. Według pro
gnoz, do roku 2025 Gdynię ma odwie
dzać o 75-100 procent turystów więcej 
niż obecnie.

Realizacja przedsięwzięcia, które ma 
przynieść takie korzyści, wymagać będzie 
przeniesienia terminalu promowego z 
Form Zachodniego do Portu Wschodnie
go (na nabrzeże Polskie i Fińskie), poło
żonego w bezpośrednim sąsiedztwie cen
trum miasta.

___________ Co zakłada projekt?

W projekcie inwestycji przewidziano 
trzy niezależne stanowiska promowe, 
punkty odpraw, place manipulacyjne i

wielofunkcyjny budynek terminalu pro
mowego. W skład tego ostatniego wejdą 
pomieszczenia obsługi pasażerów, biura, 
powierzchnie gastronomiczne, handlowe 
i sala konferencyjna.

Osobne zadanie stanowiło połączenie 
nowego terminalu promowego z centrum 
miasta. Głównym założeniem, jakie przy
świecało projektantowi, było rozdziele
nie ruchu towarowego, któiy będzie kie
rowany nowobudowanymi drogami 
(Nowa Polska, Janka Wiśniewskiego) w kie- 
ainku autostrady A-l, od ruchu pasażer
skiego, któiy systemem estakad będzie 
zmierzał w kiemnku centmm miasta.

Istotną częścią projektu było też przy
gotowanie koncepcji rewitalizacji histo
rycznego budynku Dworca Morskiego, 
który razem z nowym terminalem pro
mowym tworzyć będzie spójny kom
pleks. Istnieją szanse, że ten przedwo
jenny obiekt, który niegdyś był symbo
lem polskich aspiracji morskich, dziś rów
nież spełniać będzie funkcje prestiżowe 
i reprezentacyjne. Dworzec Morski miał
by bowiem znów prowadzić obsługę stat
ków pasażerskich. Rozpatrywana jest tak
że funkcja konferencyjna. Nie obędzie się 
bez odbudowy zniszczeń wojennych, 
odtworzenia historycznej architektury 
oraz przystosowania budynku do pełnie
nia nowych funkcji.

Usytuowanie terminalu w pobliżu 
głównego wejścia do portu ograniczy 

niepotrzebne i kosztowne manewry, które 
muszq wykonywać jednostki wpływające

I I__________  i____ ?___ i.
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W projekcie 
przewidziano 

trzy niezależne 
stanowiska 

promowe, punkty 
odpraw, place 
manipulacyjne 

i wielofunkcyjny 
budynek terminalu 

promowego.

_____________ Jeszcze tyle pracy

Projekt zakończył się wraz z końcem 
zeszłego roku. Według zapewnień Zarzą
du Morskiego Portu Gdynia S.A., jego re
alizacja mogłaby się rozpocząć w 2009 
roku. Wszystko zależy teraz od szans na 
pozyskanie finansowania z funduszy struk
turalnych (względnie z Funduszu Spójno
ści) Unii Europejskiej. Inwestycje będą 
realizowane wieloetapowo.

Konieczność przeniesienia terminalu 
nie budzi wątpliwości. Trwają jednak ba
dania i dyskusje dotyczące jego wielko
ści i parametrów. Władzom zarówno mia
sta, jak i portu zależy, by funkcje nowo 
wybudowanego terminalu nie ograniczy
ły się jedynie do obsługi ruchu promowe
go, lecz obejmowały także te prestiżowe, 
gastronomiczne czy konferencyjne.

Rozstrzygnięcia nie znalazły jak do
tąd realizacja i sposób finansowania 
układu drogowego łączącego terminal 
promowy z centrum miasta. Projektant 
zaproponował rozwiązanie dwuetapo
we - budowę ronda i modernizację ulic 
biegnących z miasta do portu (w pierw
szym etapie) oraz budowę złożonego 
systemu estakad (w etapie drugim). 
Wymagać to jednak będzie uporządko
wania sytuacji własnościowej na tym 
terenie, w tym wykupienia gruntów 
(względnie wywłaszczenie) Państwo
wego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej.

Budowa połączeń drogowych - 
zwłaszcza ronda łączącego ulice Sw. Pio
tra, Chrzanowskiego. Wendy i Węglową - 
umożliwi bezkolizyjne połączenie ulicy 
Świętojańskiej z drogami prowadzącymi

bezpośrednio do portu, a przede wszyst
kim do nowego terminalu promowego 
i Dworca Morskiego.

Michał Graban 
Urzqd Miasła Gdyni/ 

Biuro Rozwoju Miasła

Od stycznia do października 
2005 autor był koordynatorem pro
jektu „SEBTrans-Link. Nowoczesny 
Terminal Promowy w Porcie 
Wschodnim w Gdyni jako ważne 
ogniwo w Korytarzu Transportowym 
Północ-Południe”.
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Zmiany w polskich portach

Miotła jednak zmiotła
Niedawno pisaliśmy w „Naszym MORZU", że 

„miotła kadrowa", która niedługo po dojściu Prawa 
i Sprawiedliwości do władzy wymiotła prezesów 
większości państwowych spółek, oszczędziła na 

razie prezesów portów Gdańska i Gdyni. Jednak 
i na nich w końcu padło. Posadę stracił także 

wiceprezes Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Zmiany nastąpiły w błyskawicznym tempie: 14 
września odwołano Prezesa Portu Gdynia Jerzego 
Wielińskiego, cztery dni później z posadą poże
gnał się Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
Andrzej Kasprzak, a 20 września rada nadzorcza 
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 
odwołała ze stanowiska wiceprezesa Mieczysława 
Szczęścia powołując na jego miejsce Kazimierza 
Drzazgę.

Zacznijmy od końca. Ta ostatnia decyzja spo
wodowała wielką polityczną burzę w Zachodnio- 
pomorskiem. Jej powodem była sama zmiana, ale 
przede wszystkim osoba nowego wiceprezesa. 
Kazimierz Drzazga to szef PiS w Policach i członek 
rady politycznej tej partii, wcześniej zajmował się 
ochroną w Zakładach Chemicznych „Police”. Kry
tycy zarzucają mu, że ma on wątpliwe kwalifikacje 
do pracy w zarządzie portów. Przypomnijmy, że 
jego poprzednik to absolwent Wyższej Szkoły 
Morskiej w Szczecinie, wielokrotnie zasiadający w 
zarządach spółek z branży morskiej. Półoficjalny 
powód zmiany jest taki, że „port musi otworzyć 
się na Police”, gdzie znajduje się przyzakładowe 
nabrzeże (Mieczysław Szczęść jako jedyny repre
zentował w zarządzie portów Świnoujście). Obu
rzenia nie krył prezydent Świnoujścia, a jednocze
śnie członek rady nadzorczej portu, Janusz Żmur- 
kiewicz (z SLD), który nazwał tę zamianę działa
niem na szkodę firmy i zarzucił Drzazdze, iż nie 
ma pojęcia o porcie. Znowu zaczęto mówić o, złym 
według prezydenta Żmurkiewicza i części portow
ców, pomyśle odłączenia się Świnoujścia od Szcze
cina. Według nich, zmiana personalna to ostatni akt 
przejmowania portu przez PiS i jego sprzymierzeń
ców. Decyzja zapadła na posiedzeniu rady nadzor
czej portu, w której większość mają reprezentanci 
skarbu państwa. W Świnoujściu zaczęto mówić na
wet o protestacyjnej blokadzie portu w Szczecinie.

Na tle burzliwego konfliktu na zachodnim wy
brzeżu, to, co zdarzyło się w Trójmieście, przeszło 
niemal całkowicie bez echa. Może dlatego, że z od

wołaniem prezesów Kasprzaka i Wielińskiego 
wszyscy i tak się liczyli (łącznie z odwołanymi). 
Jasnym było, że przynajmniej jeden z nich, Andrzej 
Kasprzak, straci stanowisko po wypowiedzi posła 
PiS Jacka Kurskiego, który pół roku temu powie
dział „Gazecie Wyborczej”, iż jedynie zawieruchą 
polityczną podczas pierwszych stu dni rządu Mar
cinkiewicza możnae wytłumaczyć bierność Mini
sterstwa Skarbu w stosunku do władz tego portu.

Rozpoczęcie za kadencji Kasprzaka budowy 
wartego 200 min euro terminalu kontenerowego 
Kurski uznał za porażkę, twierdząc, że było to „od
danie przez port najlepszych gruntów zagranicz
nej firmie” (chodziło zapewne o Deepwater Con
tainer Terminal Gdańsk SA, czyli brytyjskie konsor
cjum, które powstało specjalnie do realizacji tej 
inwestycji). Krytykował także Kasprzaka za brak 
skutecznych działań na rzecz lokalizacji terminalu 
gazowego LNG w Porcie Północnym. Przypomnij
my, że zarząd portu już w zeszłym roku zlecił opra
cowanie studium lokalizacyjnego, który wskazywał 
Port Północny jako najlepsze miejsce budowy ter
minalu gazowego.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że prawdziwym 
powodem odwołania Kasprzaka jest to, że powo
łano go na to stanowisko w 2002 roku, czyli za 
rządów SLD. Odwołanie nastąpiło na wniosek mi
nistra skarbu. „Za” głosowało wszystkich pięciu 
(z ośmioosobowego ogólnie składu) członków rady 
nadzorczej delegowanych przez skarb państwa. 
Troje przedstawicieli miasta Gdańsk - wśród nich 
prezydent miasta Paweł Adamowicz - wstrzymało 
się od głosu. Stanowisko stracił także wiceprezes 
gdańskiego portu Andrzej Bojanowski.

Według podobnego scenariusza prezesem Za
rządu Morskiego Portu Gdynia SA. przestał być Je
rzy Wieliński (oraz członek zarządu Mirosław Tu- 
rzyński). Z oficjalnego komunikatu:

„Przedstawiciele Rady Nadzorczej dziękując 
odwołanym Członkom Zarządu za dotychczasową 
współpracę podkreślili, iż przyczyną decyzji o ich 
odwołaniu nie była negatywna ocena ich działal
ności”.

Gdyński i gdański to ostatnie z dużych polskich 
portów morskich, którymi kierowali menedżerowie 
wybrani jeszcze przed przejęciem władzy przez 
PiS. Szefów Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świ
noujście wymieniono już w sierpniu. Nowych pre
zesów portów w Gdyni i Gdańsku wyłonią rozpi
sane konkursy, których wynik ma być znany pod 
koniec października.

Czesław Romanowski
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mocno ziano
„Wspólna Kaczka" - pod takq nazwq 
organizowane sq od siedmiu lat towarzyskie 
spotkania biznesu morskiego regionu 
gdańskiego. Ich zasięg jest jednak znacznie 
większy. W swobodnej atmosferze, 
acz w wieczorowych strojach, spotykajq się 
na „Wspólnej Kaczce" biznesmeni branży 
morskiej także z Pomorza Zachodniego 
i zza granicy. W tym roku byli to m.in. 
Chińczycy, Koreańczycy (z obu Korei) i Niemcy.

Podobnie, jak w przypadku poprzed
nich edycji, tak i ostatnio impreza była 
okazją do bardziej nieformalnego spotka
nia przedstawicieli stoczni z ich dostawca
mi i podwykonawcami oraz z klientami, 
czyli armatorami, którzy z kolei spotykali 
się ze swoimi partnerami - producentami 
i gestorami ładunków, w tym - spedytora

mi, portami, agentami i brokerami. Repre
zentowany był przemysł przyportowy, 
banki, administracja morska, ośrodki aka
demickie i badawczo-rozwojowe, etc.

Tegoroczna „Wspólna Kaczka” zgro
madziła także wielu prominentnych re
prezentantów władz państwowych, sa
morządowych, regionalnych. Gośćmi te

gorocznej byli m.in. minister gospodarki 
morskiej, prezydenci miast Gdyni i Gdań
ska, top managerowie wszystkich najważ
niejszych polskich firm morskich nie tyl
ko z Trójmiasta, lecz również ze Szczeci
na, Świnoujścia i Pomorza środkowego.

Jak zwykle organizatorzy, gdyńska fir
ma Promare, dołożyli wszelkich starań, by 
goście dobrze się bawili. Muzyka, pokazy 
taneczne (gorąca brazylijska samba z udzia
łem skąpo odzianych tancerek) i wyśmie
nite potrawy na stołach były bez zarzutu. 
Było jednak jedno jedyne „ale”. Było po 
prostu zbyt tłoczno. Nierzadko nawet
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Tort od gościa specjalnego imprezy międzynarodowej 
firmy Linde Gas zajmującej się dystrybucją gazów 

technicznych na całym świecie.

r a

Bursztynową Kaczkę” pełniącemu obowiązki zarządu 
Portu Gdańsk Robertowi Sząjowi (z lewej) wręcza 

przewodniczący Rady KIGM i... niedawno odwołany z
funkcji prezesa Portu Gdańsk Andrzej Kasprzak. Po 

chwili obdarowany pogratulował wręczającemu -
byłemu prezesowi portu - nagrody. Takie czasy..
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Rozmowy morskiego 
top - managementu. Rozmawiają 
(od lewej): Krzysztof Juchniewicz 
dyrektor marketingu Remontowej S.A., 
Piotr Soyka - prezes zarządu 
Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A., 
Andrzej Suchecki - prezes stoczni 
Centromost z Płocka oraz 
Zbigniew Miodowski, prezes 
zarządu firmy Porta-Eko-Cynk 
Sp. z o.o. ze Szczecina.

morze

Pląsom tancerek na scenie przyglądają się z uwagą: 
Andrzej Karnabal - prezes zarządu Polsko - Chińskiego 

Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok, Witold Górski 
- były podsekretarz stanu ds. gospodarki morskiej 

i transportu drogowego w Ministerstwie Infrastruktury 
oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Stolik Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Na pierwszym planie prezes Jan Warchoł.

Minister Rafał Wiechecki nawet w takich okolicznościach 
nie rozstaje się z „Naszym MORZEMJak nam zdradził- 

lekturę miesięcznika osobiście zalecił pracownikom 
nowopowotenego Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

*"V
'i
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WYDARZENIA krai

w głównych, na;szerszy< h przejściach po awić. Można zrozumieć zarówno gości 
miedzy stolikami trzeba było się z trudem chcących spotkać się z partnerami bizne- 
przer fskać uważając, żeby nie ochlapać sowymi i „kolegami z dawnych czasów”, 
gości winem (co niestety sie zdarzało), lub jak i organizatorów, którzy mają prawo 
niechcący nie zostawić komuś na głowie korzystać z sukcesu swojej imprezy. Czas 
zawartości talerza (to się na szczęście nie już chyba jednak pomyśleć o zmianie 
zdarzyło). Z jednej strony to cieszy, bo naj- miejsca imprezy, bo przy wzrastającej 
wyraźniej, mimo medialnych narzekań na liczbie chętnych strach pomyśleć, co się 
kiepską kondycję większości firm gospo- będzie działo w przyszłym roku. Hala wi- 
darki morskiej, branża chce się spotykać i dowiskowTo-sportowa AWFiS w Gdańsku

Oliwie już w zeszłym roku pękała 
w szwach, a w tym roku zmieściło się do 
niej ponoć aż 1800 gości. Nawet więc spo
tkanie najważniejszej dla Wybrzeża, czyli 
morskiej branży biznesu - przekonuje, że 
w Trójmieście potrzebne są jak najszyb-

f
ciej (planow ane już lub budowane) nowe 
I hale widowiskowo- sportowe...

Poza okazją do zabawy, spotkań, roz
mów* towarzyskich i nawiązywania kon
taktów biznesowych - Wspólna Kaczka" 
to tradycyjnie już okazja do ogłoszenia 
wyróżnień Krajowej Izby Gospodarki 
Morskiej. Wr szóstym „rozdaniu” jej nagród 
za spektakularne osiągnięcia w gospodar
ce morskiej w* minionym roku, nagroda 
główna - ^Bursztynowa Kaczka” przypa-

Zbigniew Gomułka ze Stoczni Szczecińskiej 
Nowej został także obdarowany 
„Bursztynowym Jajkiem”,

Roman Woźniak - prezes 
zarządu POL - Levant 

Linie Żeglugowe Sp. z o.o. 
z przyznanym kierowanej 

przez niego firmie 
„Bursztynowym Jajkiem

Tomasz Pietruszewski 
odebrał w imieniu 
Polskiej Żeglugi Morskiej 
„Bursztynowe Jajko”. PioSta
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WYDARZENIA krai

Izba Morska uznała winnym 
byłego komendanta Daru Młodzieży

Zemsta układu?
Błędy nawigacyjne 
i uchybienia w procedurach 
postępowania na morzu 
wytknęła Izba Morska 
w Gdyni kapitanowi 

Aarkowi Szymońskiemu, 
byłemu wiceministrowi 
infrastruktury morskiej 
v rzqdzie Leszka Millera, 

a wcześniej prorektorowi 
gdyńskiej Akademii 

orskiej i komendantowi 
aru Młodzieży.

Do nieprawidłowości zdaniem składu 
ędziowskiego doszło właśnie za czasów 

działalności Szymońskiego w tej uczelni. 
Latem 2001 roku dowodził on żaglow- 
em szkoleniowym Akademii Morskiej 

podczas wielkiej parady na wodach Nor
wegii. 25 lipca jednostka wychodziła 

portu w Alesund, przebijając się na peł
ne morze przez skaliste wybrzeże. Mimo, 
e na pokładzie wśród około dwustu stu- 
lentów cały czas przebywali noiwescy 
iloci, doskonale znający rozkład pod- 

a odnych przeszkód i mielizn, zdaniem 
by Morskiej z powodu popełnionych 

'rzez kapitana błędów nawigacyjnych 
ioszło do kolizji i Dar Młodzieży otarł 
'tę o dno. Potwierdziły to zeznania stu
dentów i zawodowych oficerów załogi, 

także obserwacja prowadzona przez 
marynarzy z innego polskiego żaglowca 
- ORF Iskra,, także biorącego udział w pa- 

idzie. Jedni świadkowie mówili, że ude- 
enie było na tyle silne, że aż zatrzęsły 

tę żagle Daru, inni wyczuli drgania ka
dłuba. Kapitan Szymoński nakazał jednak 
'łynąć dalej i - wbrew przepisom o bez
pieczeństwie morskim - nie zgłosił koli- 

i najbliższemu kapitanatowi portu.

- Postępując tak, dał fatalny przykład 
studentom - mówi sędzia Michał Gnatow- 
ski, przewodniczący składu orzekające
go Izby Morskiej w Gdyni.

Zdarzenia - według członków załogi 
- na polecenie komendanta żaglowca nie 
odnotowano też w dzienniku okrętowym. 
Dodatkowo, z jego brudnopisu ktoś wy
rwał kartki, a wzmianka o kolizji znajduje 
się jedynie w dzienniku maszynowym. 
Sprawę tę pod kątem fałszerstwa badała 
gdyńska prokuratura, nie dopatrzyła się 
w niej jednak przestępstwa.

Płetwonurkowie nie sprawdzili, czy ol
brzymi Dar Młodzieży po dotknięciu dna 
nadaje się do dalszej żeglugi. Uszkodzenia 
okazały się na szczęście niegroźne. Ujęli 
je w swoim raporcie dopiero dwa lata póź
niej pracownicy Polskiego Rejestru Statków, 
którzy dokonywali rutynowego przeglądu 
technicznego. Zdaniem sędziego Michała 
Gnatowskiego, Szymoński w momencie 
kolizji nie mógł zdawać sobie z tego spra
wy, więc decydując się na kontynuowanie

ib
3\\

Kapitan
Marek Szymoński 
utrzymuje, że niczego 
nie zataił, bo gdy dowodził 
Darem Młodzieży, 
do kolizji nie doszło.
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rejsu naraził na niebezpieczeństw o studen
tów". Obecni podczas rozpraw znaw cy te
matyki morskiej, m.in. kpt. Marek Błuś, ko
mentowali, że Dar Młodzieży mógł nawet 
zatonąć, gdyby uderzenie nastąpiło w in
nym miejscu kadłuba.

Kapitan Marek Szymoński nie zgadza 
się z takimi twierdzeniami i zapowiedział, 
że będzie odwoływał się od niekorzystne
go dla niego orzeczenia Izby Morskiej. Pod
czas postępowania wskazywał na niepra
widłowości w prowadzeniu dzienników 
okrętowych i maszynowych. Utrzymuje, że 
niczego nie zataił, bo do kolizji nie doszło.

- Raport pracownika Polskiego Reje
stru Statków na ten temat jest sfałszowa
ny, na kadłubie żaglowca nie widniały bo
wiem żadne uszkodzenia - mówi Szy
moński. - Mam na to dokumenty i przed
stawiłem je przed Izbą Morską. Nie wzię
to jednak pod uwagę tej okoliczności. 
Potem okazało się, że wcale nie musi być 
uszkodzeń, aby stwierdzono, że doszło 
do kolizji, bo takie są polskie przepisy. 
To nieporozumienie. Przeprowadzono 
nade mną sąd inkwizycyjny.

Jeszcze przed rozpoczęciem postępo
wania Szymoński twierdził, że zawiado
mienie do Izby Morskiej, które złożyła 
ówczesna poseł Dorota Arciszewska-Mie- 
lewczyk, przedstawiciele Akademii Mor
skiej w Gdyni i członkowie Stowarzysze
nia Starszych Mechaników Morskich, jest 
zemstą środowiska morskiego na nim za 
to, że jako wiceminister infrastruktury 
prowadził rzekomo działania zmierzają
ce do upadku Polskiego Rejestru Statków. 
Dodatkowo według Szymońskiego jakie
kolwiek zatajenie kolizji na wodach tery
torialnych Norwegii było niemożliwe, bo 
nie dopuściliby do tego noiwescy piloci. 
Przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
żeglugi w tym kraju należą bowiem do 
najbardziej rygory stycznych w Europie.

Jerzy Szymoniewski
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WYDARZENIA kraj

Inauguracja w Akademii Morskiej w GdyniRozpoczęcie nowego 
roku akademickiego 
nie mogło obejść się 
bez tradycyjnego 
ślubowania.

Był hymn państwowy, „Gaudeamus Igitur" w wykonaniu 
orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, 
wprowadzenie sztandaru uczelni i tradycyjne 
ślubowanie. 6 października na Skwerze Kościuszki 
w Gdyni studenci Akademii Morskiej zainaugurowali 
kolejny rok akademicki. Efektownym jak zawsze 
uroczystościom przyglądał się tłum gdynian.

Prestiżowa uczelnia, w której do zawo
du marynarza i innych profesji związanych 
z morzem co roku przyuczanych jest prze
szło dwa tysiące studentów, niezmiennie 
cieszy się wysokim zainteresowaniem 
maturzystów. Chętnych do przyjęcia jej 
indeksu zawsze jest kilka razy więcej niż 
miejsc w studenckich ławkach - w tym roku 
na każde z nich przypadały średnio cztery 
osoby. Choć zajęcia - szczególnie z przed
miotów technicznych i związanych z ma
tematyką - uchodzą za trudne, a o surowo
ści i bezkompromisowości niektórych wy
kładowców krążą legendy, świeżo przyję
ci studenci nie boją się ciężkiej pracy.

- To oczywiste, że zdobycie odpo
wiedniego wykształcenia w dobrze płat

nym zawodzie wymaga wielu wyrzeczeń 
- mówi Bartłomiej Fuksiewicz, który 
otrzymał indeks na kierunku nawigacji. - 
Jestem na to przygotowany i wiem, że 
nie będzie lekko. Skoro jednak co roku 
tylu osobom udaje się ukończyć tę uczel
nię, dlaczego w moim przypadku miało
by być inaczej?

W studentów wierzy także kadra na
ukowa akademii. Profesor Henryk Snie- 
gocki, prorektor ds. morskich, uważa, że 
większość z nowo przyjętych osób nie 
tylko skończy szkołę, ale potem bez pro
blemu znajdzie pracę. W komfortowej 
sytuacji są szczególnie absolwenci kierun
ków morskich, bo polscy oficerowie flo
ty handlowej mają już wyrobioną, dobrą

markę w Europie. Śniegocki, wieloletni 
pracownik AM twierdzi, że nie spotkał się 
jeszcze z ani jednym przypadkiem, aby 
którykolwiek z nich miał problemy ze 
znalezieniem pracy.

- Choć pod polską banderą pływa 
obecnie zaledwie kilkanaście statków, 
w żaden sposób nie przekłada się to na 
trudności w znalezieniu pracy przez na
szych absolwentów - mówi. - Są wszech
stronnie wykształceni, kończąc naszą 
uczelnię znają języki, w niczym nie ustę
pują oficerom duńskim, brytyjskim, czy 
niemieckim. Czasami przewyższają ich 
kompetencjami, a mają mniejsze wyma
gania finansowe. Bez problemu więc znaj
dują zatrudnienie na statkach armatorów 
praktycznie całego świata. Zresztą, przed
stawiciele armatorów sami są zaintereso
wani współpracą z nami i bardzo ją sobie 
chwalą. Podpisaliśmy kilkanaście umów 
ze znanymi firmami tej branży, pośredni
czymy też w ich spotkaniach ze studen
tami organizując na uczelni giełdy pracy. 
Mamy Biuro Karier. Jestem spokojny o los 
naszych absolwentów.

(JS)
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WYDARZENIA kraj

Polska angażuje się w działania IMO 
na rzecz likwidacji ubóstwa

Armatorzy
pomogq

Rozwijanie gospodarki morskiej i działalności 
żeglugowej krajów ze wszystkich kontynentów, 

koordynowane przez Międzynarodową Organizację 
Morską (IMO), do końca 2015 roku ma ograniczyć 

o połowę światową strefę ubóstwa. W działania 
te aktywnie obiecują włączyć się polscy armatorzy.

IMO chce pomóc przede wszystkim 
zacofanym gospodarczo i organizacyjnie 
krajom Afryki, gdzie problemem jest nie 
tylko głód, ale także dziesiątkujące lud
ność choroby i słaby poziom edukacji.

- Działalność morska ma do odegrania 
kluczową rolę w likwidacji skrajnego ubó
stwa - twierdzi Efthimios Mitropoulos, se
kretarz generalny IMO. - Przez rejestrację

i budowę statków, ich remonty, zapewnie
nie siły roboczej do pracy na morzu, usłu
gi armatorskie, operatorskie i portowe już 
teraz stanowi ważne źródło dochodów i za
trudnienia dla wielu rozwijających się kra
jów. W szerszym kontekście żegluga ma 
do odegrania jeszcze większą rolę. Trans
port morski pozostaje absolutnie najtań
szym sposobem przewozu towarów i su

rowców, a znaczna większość handlu glo
balnego przebiega drogą morską.

_________________Po pierwsze...

Zdaniem reprezentantów IMO sektor 
morski dzięki roli, jaką odgrywa w gospo
darce światowej, stanowi jeden z głów
nych stymulatorów wzrostu globalnego 
dobrobytu i ma niebagatelny wpływ na 
sytuację gospodarczą wielu krajów Afry
ki. Handel międzynarodowy wspiera zaś 
produkcję, tworzenie miejsc pracy. 
Zwiększa dobrobyt społeczno-gospodar
czy, co ma z kolei wpływ na wydobywa
nie ludzi ze strefy głodu i ubóstwa.

IMO w ramach zintegrowanego pro
gramu współpracy krajów członkowskich 
nadała Afryce priorytet w przekazywa-

Przedstawiciele polskich armatorów 
i żeglugi spotkali się we wrześniu podczas 

gdyńskich obchodów Dnia Morza.
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- Silna pozycja Polski zależała będzie w przyszłości od kondycji naszej 
gospodarki morskiej oraz przedsiębiorstw działających w tej branży - 

mówił na spotkaniu wicewojewoda pomorski Piotr Karczewski.

niu środków finansowych, umożliwiają
cych rozwój organizacji żeglugi. Z fundu
szu stworzonego w ramach programu aż 
22 procent dostępnych środków - ponad 
21 min dolarów - przeznaczono właśnie 
dla krajów afrykańskich.

Już trzy z czterech regionalnych biur 
IMO znajdują się w Afryce - w Wybrzeżu 
Kości Słoniowej, Ghanie i Kenii. Ich pra
cownicy pomagają w unowocześnianiu 
afrykańskich instytucji morskich i wzmac
nianiu potencjału krajów afrykańskich. 
Zwiększono też nakłady na zapewnienie 
bezpieczeństwa na morzu w okolicach 
Czarnego Lądu. W maju tego roku IMO 
otworzyło nowoczesne Centrum Koordy- 
nacyjnego Ratownictwa Morskiego 
w Mombasie w Kenii. Dzięki temu na ob
szarze wschodniego wybrzeża Afryki, aż 
po Ocean Indyjski, można już skutecznie 
prowadzić poszukiwania i działania ratun
kowe na morzu.

Dzięki współpracy IMO z rządami 
Kenii, Seszeli i Tanzanii wkrótce powstaną 
kolejne, podobne centra.

_____________Polska podaje rękę

W pomoc Afryce aktywnie włączają się 
też polskie firmy związane z gospodarką 
morską. Zdaniem ich przedstawicieli nie 
może być inaczej, skoro Polska jest długo
letnim członkiem IMO i sygnatariuszem 
większości konwencji tej organizacji.

- Nasze rodzime przedsiębiorstwa 
żeglugowe wzorowo wpisują się w po
pierane przez IMO cele, nakreślone na

Szczycie Ziemi - mówił we wrześniu pod
czas gdyńskich obchodów Dnia Morza 
Paweł Szynkaruk, prezes Polskiej Żeglu
gi Morskiej i jednocześnie przedstawiciel 
Związku Armatorów Polskich. - Oczywi
ście w wymiarze, w którym są w stanie 
to robić. Transport morski nie jest działal
nością charytatywną i wszyscy jesteśmy 
zobligowani do osiągania zysku. Jednak 
przez przewóz towarów przyczyniamy się 
do rozwoju krajów, do których pływamy 
swoimi statkami. W przypadku Polskiej

Żeglugi Morskiej jest to praktycznie cały 
świat, łącznie z państwami najbiedniejszy
mi, dla których - z racji ubogiej infrastruk
tury drogowej - morska wymiana towa
rowa stanowi jedno z głównych źródeł 
pozyskiwania surowców naturalnych oraz 
żywności. Jednym z podstawowych 
ładunków statków PŻM od wielu dziesię
cioleci jest zboże. Wozimy go co roku 
kilka milionów ton. Dzięki naszym stat
kom dociera ono także do krajów bied
nych i rozwijających się.

Reprezentanci Związku Armatorów 
Polskich podkreślają, że także przewóz 
innych surowców, nie tylko żywności, 
może okazać się kluczowy dla krajów 
Afryki. W skali całej polskiej floty są to 
ilości liczone w dziesiątkach milionów ton.

- Dzięki temu powstaje infrastruktu
ra, mogą rozwijać się porty, a ludzie ob
sługujący towary mają zatrudnienie - wy
licza Szynkaruk. - W kontekście celów 
IMO szczególnie ważna jest działalność 
Euroafriki, która dociera do najbiedniej
szych krajów afrykańskich. Także rozpo
częta jeszcze w latach 60. przez PŻM re
gularna wymiana handlowa pomiędzy 
polskimi portami, a tymi z zachodniej 
Afryki, przez całe dziesięciolecia miała 
swój udział w globalnym działaniu na rzecz 
rozwoju krajów Czarnego Lądu.

____________Zacznijmy od siebie

Cel IMO, którym jest wyjątkowo szyb
kie - już do 2015 roku - ograniczenie

- To właśnie Międzynarodowa Organizacja Morska powinna zachęcać rządy 
poszczególnych państw do wprowadzenia najwyższych standardów w sferze 
żeglugi - uważa kpt. Paweł Czerwiński, były przedstawiciel Polski w IMO.
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0 połowę globalnej strefy ubóstwa, jest 
na tyle ambitny, że w jego zrealizowanie 
nie wierzą naukowcy.

- Pewnie się to do końca nie uda - 
powątpiewa prof. Andrzej Grzelakowski, 
kierownik katedry eksploatacji portów
1 floty na Wydziale Nawigacji Akademii 
Morskiej w Gdyni. - Trzeba jednak pró
bować realizować takie tezy i w nie wie
rzyć, bo służą szlachetnej sprawie.

Aby możliwa była skuteczna pomoc 
Afryce, niezbędna jest jeszcze bardziej in
tensywna współpraca wszystkich krajów, 
szczególnie z Europy, Ameryki Północ
nej i bogatszych krajów azjatyckich.

- To właśnie Międzynarodowa Orga
nizacja Morska powinna zachęcać rządy 
poszczególnych państw do wprowadze
nia najwyższych standardów w sferze 
żeglugi, a potem ułatwiać im to zadanie - 
uważa kpt. Paweł Czerwiński, były przed
stawiciel Polski w IMO.

Mając świadomość tego, jak trudna bę
dzie likwidacja ubóstwa w krajach afry
kańskich, polscy armatorzy deklarują chęć 
coraz aktywniejszego wspierania działań 
IMO. Najpierw jednak poprawić trzeba nie 
najlepszą kondycję polskiej żeglugi.

- Zależy nam, aby sektor związany 
z morzem prosperował dobrze - zapew
nia Jarosław Kotowski, dyrektor biura 
Spraw Europejskich i Współpracy Między
narodowej Ministerstwa Gospodarki Mor
skiej. - Choć nasze ministerstwo działa 
dopiero pięć miesięcy, podjęto już kon
kretne kroki, które pozwolą przełamać 
impas panujący w tej dziedzinie. Na lata 
2007-2013 w budżecie unijnym dostęp
ne są dla polskich przedsiębiorstw zwią
zanych z gospodarką morską, samorzą
dów i innych instytucji kilkakrotnie więk
sze środki, niż mogliśmy uzyskać dotych
czas. Łącznie 600 min euro. Toczą się roz
mowy z Ministerstwem Rozwoju Regio
nalnego, aby kwotę tę jeszcze zwiększyć. 
Mam nadzieję, że do 8 stycznia przyszłe
go roku będziemy mogli zarekomendo
wać Komisji Europejskiej bardzo dobre 
projekty, pozwalające nam na rozwój 
szczególnie infrastrukturalny.

- Silna pozycja Polski zależała będzie 
w przyszłości w dużej mierze od kondy
cji naszej gospodarki morskiej oraz przed
siębiorstw działających w tej branży - 
wątpliwości nie ma także Piotr Karczew
ski, wicewojewoda pomorski, od lat zwią
zany z morzem, absolwent Wyższej Szko
ły Morskiej w Szczecinie, pływający po
tem na statkach PŻM. - Nie może być ina
czej, skoro obecnie aż 90 procent mię
dzynarodowego handlu odbywa się drogą

morską, bierze w nim udział ponad 90 
tys. statków i ponad 1,25 min ludzi mo
rza. To na pewno najbardziej zglobalizo- 
wana obecnie gałąź gospodarki.

Pomaganie z przeszkodami

Świetlanych wizji przedstawicieli mi
nisterstwa i administracji państwowej nie 
podziela jednak prof. Andrzej Grzelakow
ski. Według niego, trzeba podjąć natych
miastowe i bardzo intensywne działania, 
aby rola polskiej gospodarki morskiej i ro
dzimych armatorów w skali całego świa
ta nie została jeszcze bardziej zmarginali- 
zowana.

walczyć takie dotacje, nie zawsze są one 
w prawidłowy sposób wykorzystane. Cią
gle zbyt małe w stosunku do potrzeb są 
też możliwości tworzenia i włączenia się 
Polski do układu autostrad morskich, a na
szych portów do systemu transportowe
go krajów UE. Grozi to marginalizacją roli 
Polski w UE i w regionie bałtyckim, na
sze porty tracą szanse przekształcenia się 
w najbliższym czasie w prawdziwe cen
tra logistyczne.

- Zauważalne są ponadto opóźnienia 
restrukturyzacji sektora morskiego, za
równo firm żeglugowych, jak i portowych 
- dodaje prof. Grzelakowski.- Skutkiem 
tego jest brak zdolności do podejmowa

■ Trzeba przyspieszyć restrukturyzację polskiego sektora morskiego- 
Skutkiem jej opóźniania zarówno w przypadku armatorów, jak 

i firm portowych, jest brak zdolności do podejmowania 
ryzyka eksploatacyjnego i inwestycyjnego - twierdzi prof i 

Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni.

- Rozwój w tym zakresie blokuje nie
wielki potencjał przewozowy polskiej flo
ty, brak determinacji do jej odbudowy, 
brak kapitału - uważa Grzelakowski. - Nie 
ma też odpowiednich uwarunkowań 
prawno-organizacyjnych, ekonomicznych 
i własnościowych. Skutkiem tego jest ni
kły udział polskiej floty w przewozach 
światowych i w ramach Unii Europejskiej, 
nawet na Bałtyku. Prof. Grzelakowski nie 
widzi w Polsce możliwości budowy spój
nej polityki transportowej, tak, aby moż
na było realizować strategiczne dla kraju 
cele po akcesji do UE. Ogranicza to jego 
zdaniem możliwości pozyskiwania unij
nych środków. Nawet jeśli udaje się wy

nia ryzyka eksploatacyjnego i inwesty
cyjnego.

Dotychczasowe działania rządowe 
naukowiec z Akademii Morskiej uważa za 
niewystarczające. - Skoncentrowano się 
głównie na sferze regulacyjnej sektora 
transportu, przy czym zastosowano zasa
dę prostego naśladownictwa rozwiązań 
unijnych. Nie zawsze odpowiadają one 
polskim realiom, trzeba więc tę sprawę 
jak najszybciej uporządkować. Potrzebna 
jest też przyspieszona restrukturyzacja 
całego sektora morskiego.

Jerzy Szymoniewski

Nasze MORZE nr 10 październik 2006



Fo
t Łu

ka
sz

 G
ło

w
ai

a

WYDARZENIA kraj

Terror na Bałtyku

i POLICJA

Komandosi Specjalnej Grupy Wodnej MSWiA 
już gotowi. Za chwilę ruszą do akcji.

29 września na wodach Zatoki Gdańskiej 
przeprowadzono niezwykle widowiskowe 

ćwiczenie służb porządku publicznego oraz 
administracji morskiej, której przedmiotem było 

opanowanie sytuacji kryzysowej związanej 
aktem przemocy o charakterze terrorystycznym, 
'w» Pokaz był punktem kulminacyjnym

Bałtyckiego Kongresu Bezpieczeństwa 
Europejskiego zorganizowanego 

przez Fundację „Mare Nostrum".

Bałtycki Kongres Bezpieczeństwa Europejskiego

Czy jesteśmy bezpieczni?
Terroryści na Morzu Bałtyckim? Wybuch gazowca? A może katastrofalne 
zanieczyszczenie środowiska? Jakie, i jak bardzo prawdopodobne, 
zagrożenia mogq czekać nasz kraj w najbliższych latach?

Polskie zaangażowanie militarne 
w Afganistanie i Iraku. Chęć posiadania 
przez Polskę portu gazowego i być może. 
floty do przewozu skroplonego gazu. 
Zwiększony ruch na Bałtyku. Zatopiona 
w nim po daigiej wojnie światowej broń 
chemiczna. Zmiany polityczne w naszej 
części Europy w ciągu ostatnich kilkuna
stu lat. To tylko niektóre wydarzenia i pro
blemy, mogące stanowić potencjalne za
grożenie dla bezpieczeństwa naszego 
kraju. Powinniśmy się bać? Na to pytanie 
próbowali znaleźć odpowiedź uczestni

cy Bałtyckiego Kongresu Bezpieczeństwa 
Europejskiego, któiy pod koniec wrze
śnia odbył się w Juracie.

Terroryzm zamiast 
__________________ zimnej wojny

Według zajmujących się szeroko ro
zumianym bezpieczeństwem i potencjal
nymi zagrożeniami specjalistów - umiar
kowana obawa jest wskazana.

- Wiek XXI rozpoczął się, kiedy dwa 
uprowadzone samoloty uderzyły w wie

że World Trade Center. Złowrogi feno
men, jakim jest terroiyzm, odcisnął swe 
piętno na wszystkich dziedzinach życia, 
nawet jeżeli my, mieszkańcy7 Europy bał
tyckiej nie zostaliśmy^ jeszcze tym zagro
żeniem dotknięci bezpośrednio - mówi 
Włodzimierz Ziółkowski, Prezes Funda
cji Mare Nostrum” i Pomorskiej Specjal
nej Strefy Ekonomicznej, organizator Bał
tyckiego Kongresu Bezpieczeństwa Eu
ropejskiego.

- Po 11 września 2001 roku okazało 
się. że groźba zimnej wojny jest już prze-
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Scenariusz zakładał, że prom pasażer
sko - samochodowy Stena Nordica tuż 
po wy jściu z gdyńskiego portu opano
wany został przez uzbrojonych ekstremi
stów, Opanowali mostek, wzięli 50 za
kładników i rozłożyli ładunki wybucho
we w miejscach i ilościach niezbędnych 
do zatopienia promu. Zanim przejęli oni 
pełną kontrolę nad statkiem jego kapi
tan zdołał nadać sygnał alarmowy do 
Centrum Bezpieczeństwa Morskiego - 
VTS (Vessel Trafie System - system kon
troli ruchu statków). Stamtąd wiadomość 
przekazano do Centrum Reagowania Kry
zysowego Wojewody Pomorskiego oraz 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
i Centami Bezpieczeństwa Morskiego. 
Następnie sygnał dotarł na szczebel mi
nisterialny, do resortów odpowiedzialnych 
za porty i żeglugę, do Centami Operacji 
Morskich Marynarki Wojennej oraz Mor-

starzała i musimy zidentyfikować nowye 
zagrożenie - terroryzm - wtóruje mu 
Tien Khoen Liem, deputowany do Parla
mentu Europejskiego.

Jakie są źródła terroryzmu? Komandor 
poaicznik Krzysztof Rokiciński z Akade
mii Marynarki Wojennej, przytacza teorię 
tzw. zagrożeń asymetrycznych:

- Chodzi o konfrontację między bo
gatą Północą, a biednym Południem. Pół
noc zajmuje około jedną piątą powierzch
ni kuli ziemskiej. Na tym obszarze gene
rowane jest jednak 80 procent produkcji 
i tyleż się tam konsumuje. Południe ma 
z kolei ogromną dynamikę wyzrostu lud
ności i generuje zdecydowaną większość 
konfliktów^. Te dysproporcje powodują 
naturalne dążenie do „wyrównania ciśnie
nia” po obu stronach, wyrównanie dys
proporcji ekonomicznych.

Siły zbrojne danego państwa przezna
czone są do obrony przed przeciwnikiem 
symetrycznym - mogą walczyć z annią 
innego państwa. Nie mogą wystąpić prze
ciw" komuś, kto jej nie ma. „Niesymetrycz
ni” przeciwnicy to więc z jednej strony - 
państwn ze swymi siłami zbrojnymi, 
a z drugiej - bezpaństw owa organizacja ter

rorystyczna z jej bojówTkami. Przeciw nicy 
asymetryczni to ludzie, którzy realizują 
jeden cel - np. wspomniane wyrów na
me dysproporcji ekonomicznych. Według 
prezesa Ziółkowskiego, wTobec groźby 
współczesnego terroryzmu nie jest obec
nie możliwie wyodrębnienie gnip i obsza
rów podwyższonego ryzyka. Przestał 
obowiązywać klasyczny podział na żoł
nierzy" i cywilów', na front i zaplecze.

- Zagrożenie ma charakter totalny 
i wszechogarniający'. Sprawcy dysponują 
pełną swobodą wyboru miejsca, sposo
bu i czasu działania. Nowy charakter za
grożeń wymusił konieczność wypraco
wania nowych form współdziałania po
między społeczeństwem, a staikturami 
państwa. Tak jak wszyscy możemy stać 
się celem terrorystycznego aktu przemo
cy, tak zapewmienie bezpieczeństwa 
musi stać się powszechną odpowiedzial
nością.

Dr hab. Piotr Mickiewicz, z Dolnoślą
skiej Szkoł)r Wyższej Edukacji TWP przy
pomina, że jednym z podstaw owych za
dań państwa w dzisiejszych czasach jest 
zapewnienie obywatelowi odpowiednie
go poziomu bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwa, które pozwoliłem 
sobie opisać definicją z lat 40. ubiegłego 
wieku: od lęku i niedostatku. Oddziały
wanie organizacji terrorystycznych pole
ga na tym, że najprościej jest uzyskać 
akceptację dla swroich żądań, kiedy ude
rzamy wr osoby bezpośrednio niezaanga- 
żowyane wT te działania. Może się więc 
zdarzyć, że presji spełnienia żądań bę
dzie poddane nie to społeczeństwo, któ
re jest w nie zaangażowane, od którego 
zależy" spełnienie żądań a zupełnie inna 
grupa, po to, aby wymusić na społeczeń
stwie jako całości realizację celu nadrzęd
nego.

Prof. Andrzej Makowski z Akademii 
Marynarki Wojennej przypomina jak łako
mym kąskiem dla potencjalnych terrory
stów. jest transport morski.

- 75 procent wolumenu handlu zagra
nicznego są to przewozy morskie, z tego 
37 procent to ropa naftowca i ładunki ro
popochodne. Transport surowrców ener
getycznych odbywa się po ustalonych od 
XIX wieku szlakach. Można powiedzieć, 
że globalizacja spowodowała jedynie ich 
rozszerzenie, jeżeli chodzi o wielkość, 
pojemność przew ozów'.
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Manewrujące wokół uprowadzonego 
promu jednostki m.in. Strażnik 2 (MOSG) 

oraz Bryza (SAR) rozproszyły uwagę terrorystów.

skiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 
W zaistniałej sytuacji Centrum Reagowa
nia Kryzysowego Wojewody Pomorskie
go uaktywniło procedury, na podstawie, 
których do działań skierowano formacje 
podległe MSWiA: Policję i Straż Graniczną.

Tymczasem terroryści nawiązali 
łączność, przekazali infonnację o ataku 
i swoich żądaniach. Zespół Reagowania 
Kryzysowego nawiązał z nimi łączność,

W pobliżu promu krąży 
samolot patrolowy MOSG 
typu PZL M 20 Mewa.

Jak tłumaczy, dla Europy najistot
niejsze są dwie drogi przewozu surow- 
cówr - z rejonu Zatoki Perskiej przez 
Kanał Sueski oraz szlak wokół Afryki. 
Handel zagraniczny w* całej Europie 
obsługiwany jest przez transport mor
ski w' 90 procentach. W portach euro
pejskich odbywa się rocznie 3,5 mld 
przeładunków^. Od Hawru do Hambur
ga przeładowuje się 20 procent świa
towego wolumenu. Jeżeli mamy zamiar 
ochraniać szlaki żeglugowe, trzeba 
zwTÓcić uwTagę na punkty newralgicz- 
ne - cieśninę Ormuz, Kanał Sueski, Bos
for. Gibraltar oraz Cieśninę Kaletańską 
i sam Bałtyk.

Wymienia dwa rodzaje zagrożeń - te 
wynikające z asymetrii, takie jak pirac
two czy terroryzm morski oraz inne, bę
dące rezultatem klasycznych konfliktowa 
takie jak konflikty zbrojne, kryzysy mię
dzynarodowe, gdzie dochodzi do użycia 
broni lub łamania prawa międzynarodo
wego. Chodzi m.in. o łamanie prawda do 
wTolności żeglugi, zawłaszczanie obszarów’ 
morskich, zamykanie cieśnin i kanałów’ 
o znaczeniu strategicznym dla żeglugi 
międzynarodowej.

- Gdzie przebiega główna linia obro
ny szlaków7 komunikacyjnych Europy? 
- pyta prof. Makowski. - Największe 
zagrożenia niesie ze sobą Morze Śró
dziemne. Tam przebiega głów na linia 
obrony przewezu surowców energe-_ 
tycznych do Europy. Rejony niestabil
ne politycznie, takie jak Somalia, Ery- 
treja, wymagają nadzorów ania przew o
zu surowców energetycznych. Siły 
morskie mogą przeprowadzić działania 
polegające na utrzymaniu istniejącego 
porządku praw nego i pokoju na morzu 
oraz polegającego na dyplomacji mor
skiej, która m.in. zakłada wymuszanie 
czy budów anie sojuszy7.

Nadkomisarz Wojciech Wosek z Ko
mendy Miejskiej Policji w Gdyni, uściśla:

- Mówiąc o terrory zmie morskim na
leży mieć na uw adze nie ty lko ataki na 
statki i okręty, ale także na infrastrukturę 
przemysłową, czy ogólnie rozumianą 
gospodarkę morską oraz turystykę 
w aglomeracjach nadmorskich.

I wylicza: - Działania terrorystyczne 
to: zamachy bombowe przeprowadzane 
w7 portach lub na morzu za pomocą ma
teriałów wybuchowych dostarczonych na

statek wraz z ładunkiem, zamachy bom
bowe przeprowadzone za pomocą ładun
ku w niesionego przez zamachowca na 
statek ostrzał z brzegu statków7 manew
rując} ch na W’odach przybrzeżnych (ta
kie przypadki zdarzają się u niektórych 
wybrzeży azjaty ckich). Łakomym ką
skiem są też wycieczkowce z jednej stro
ny, z drugiej wszelkiego rodzaju chemi
kaliowce, gazów ce i tankowrce. ze wzglę
du na możlfwość spow/odowrania gigan
tycznej katastrofy ekologicznej.

Skutki takiego wybuchu mogą być tra
giczne - eksplozja zbiornikowca przewro- 
żącego ciekły gaz o pojemności 125 ty
sięcy metrów sześciennych jest równa 
siedmiuset tysiącom ton trotylu lub pięć
dziesięciu bombom zrzuconym na Hiro
szimę! Strefa całkowitego zniszczenia 
w wypadku wybuchu małego zbiorni
kowca o pojemności 60G ton wynosi po
nad kilometr.

-Jednak wbrew pozorom trudno zde
tonować duty gazowiec, ma on szereg 
zabezpieczeń - uspokaja Marek Reszko, 
Szef Wydziału Zwalczania Zagrożeń i Za
nieczyszczeń na Morzu, Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa.
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Dwie sekcje błyskawicznie 
podwiesiły liny, po których 
szturmani rozpoczęli mozolną 
wspinaczkę na pokład Steny Nordici.

Do akcji wkroczyła Specjalna Grupa 
Wodna MSWiA. W skład tej funkcjonują
cej od 2001 roku struktury wchodzą dwa

___________ Konflikty na Bałtyku?

Cóż jednak mieszkańców Polski, 
może obchodzić terroryzm, który doty
ka raczej wielkie mocarstwa lub kraje 
leżące w obszarach głośnych konfliktów? 
W Europie dominuje wizja Bałtyku jako 
miejsca spokojnego. Wizja niebezpiecz
nie usypiająca.

Dr hab. Krzysztof Kubiak, z Dolnoślą
skiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, spec 
od zagrożeń terrorystycznych, tak odpo
wiada na pytanie o bezpieczeństwo na 
Bałtyku:

- W latach 1989 - 2005 w naszej czę
ści Europy zaszły zasadnicze zmiany. Pol
ska uzyskała pełną suwerenność, nastą
piło zjednoczenie Niemiec, niepodległość 
odzyskały Litwa, Łotwa i Estonia. Kraje 
z byłej strefy sowieckiej przystąpiły do 
NATO i Unii Europejskiej. Powszechnym 
stał się zatem pogląd, że region bałtycki 
jest w pełni stabilny i nie występują tu 
czynniki mogące takiemu stanowi rzeczy 
zagrozić. Opinia ta rozmija się jednak 
z rzeczywistością.

Według niego, jednym z potencjal
nych sytuacji konfliktogennych jest „ro

syjska tęsknota imperialna”. Rosja, będą
ca w XIX wieku jednym z dwóch, obok 
Niemiec, bałtyckim mocarstwem, w 1938 
roku (już jako Związek Radziecki) miała 
zaledwie skrawek bałtyckiej granicy, ogra
niczający się do wybrzeża Zatoki Fińskiej. 
Już jednak w roku 1950 ZSRR osiągnął 
apogeum swoich bałtyckich wpływów. 
Armia Czerwona stała w Niemieckiej Re
publice Demokratycznej, imperium so
wieckie sięgało niemalże Kanału Kiłoń- 
skiego. I oto, już w naszych czasach, pań
stwo rosyjskie cofnęło się do granic mor
skich z roku 1938.

- Marzeniem byłoby twierdzenie, że 
funkcjonowanie wT ramach imperium nie 
pozostawiło trwałego śladu psychologicz
nego nie tylko w elitach władzy, ale rów
nież wśród tzw. zwykłych ludzi, którzy 
z trudnością godzą się z faktem, że ich pań
stwo będące lat temu kilka mocarstwem 
światowym w tej chwili może być uważa
ne najwyżej za gracza regionalnego.

Dla bezpieczeństwa na Bałtyku, groź
na jest, według Kubiaka, intensyfikacja 
rosyjskiego eksportu ropy przez Bałtyk. 
Jak przypomina, w grudniu 2001 roku, 
uruchomiono w Primorsku nad Zatoką

Fińską tenninal zasilany wewuątrzrosyj- 
skim systemem airociągów. Początkowa 
było to 360 tysięcy baiyłek na dobę, 
obecnie 8^0 tysięcy. Zakłada się, że 
w tym roku Primorsk przeładuje ^3 mi
liony ton rosyjskiej ropy naftow ej, prze
znaczonej główuie na eksport.

- Oznacza to, że do tego portu zawi
nie w ciągu roku około 470 zbiornikow
ców o średniej nośności 90 tysięcy ton. 
Każde zwiększenie intensywności mchu 
statków mimo coraz doskonalszych sys
temów" nadzoru skutkuje zwiększeniem 
prawdopodobieństwa wypadku morskie
go i terrorystycznego. Strona rosyjska jest 
nadal stroną konflikm w Czeczenii, gdzie 
druga strona ucieka się do aktów terrory
stycznych - przypomina Kubiak. - Z dłu
giej strony, wszystkie pozostałe państwa 
regionu, w mniejszym czy większym stop
niu, zaangażowane są w działania w Ira
ku lub Afganistanie, które antagonizują 
wobec nich radykalne ugrupowania mu
zułmańskie. Potencjalny sprawca nie musi 
przybywać w- region bałtycki z regionu 
środkowego czy bliskiego wschodu. Po
pulacje muzułmańskie dochodzące do 
trzech procent w Szwecji, do czterech
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elementy: Samodzielny Pododdział Anty
terrorystyczny Policji w Gdański oraz Sa
modzielna Kompania Odwodowa Mor
skiego Oddziału Straży Granicznej.

Ponieważ statek znajdował się w nie
wielkiej odległości od brzegu, został on

Abordaż z powietrza - śmigłowce wysadziły 
na lądowisku promu grupę specjalną.

procent w Danii, olbrzymia populacja 
w Niemczech generują potencjalne zagro
żenia.

- Nie jestem ksenofobem - zastrzega 
Kubiak. - Błędem byłoby proste stawia
nie znaku równości między wyznawcą 
islamu, a terrorystą. Jednak pamiętajmy, 
że zamachy w Londynie przeprowadzili 
imigranci w drugim pokoleniu, którzy uro
dzili się tam jako poddani korony brytyj
skiej. Pewien jestem, że będzie to nie
słychanie istotny problem.

Według nadkomisarza Wojciecha Wo- 
ska, zagrożenie terroryzmem morskim 
polskich obszarów morskich nie różni się 
zasadniczo od zagrożeń ogólnoświato
wych. Jak mówi, także w naszym kraju 
występuje wiele czynników powodują
cych potencjalne zagrożenie takich jak: 
nasze członkostwo w NATO, Unii Euro
pejskiej, aktywna polityka zagraniczna, 
czy udział w misjach wojskowych w Ira
ku i Afganistanie.

- Zamachy z 11 września pokazały, 
że samoloty, które do tamtej pory były 
celami ataków terrorystycznych teraz 
same stały się teraz przedmiotami umoż
liwiającymi dokonanie ataku terrorystycz

nego na inny obiekt. Niewykluczone, że 
np. do ataku na gazopoit może zostać 
wykorzystany statek. - I dodaje: - Nasz 
kraj nie jest dostatecznie przygotowany 
do przeciwdziałania takim zagrożeniom.

Zgadza się z nim Andrzej Wojtas, nie
zależny publicysta, wydawca miesięczni
ka „Komandos”: - Polska armia nie jest 
w stanie skutecznie bronić terytorium kra
ju. Moim zdaniem receptą byłoby zwięk
szenie bezpieczeństwa państwa poprzez 
zbudowanie sprawnego systemu ratow
niczo - obronnego. Sił i środków nie bra
kuje. Natomiast nadal nie ma zwartego 
systemu prawno - organizacyjnego, dzię
ki któremu możliwe byłoby podjęcie 
szybkich i właściwych decyzji. Z przykro
ścią stwierdzam, że w czasie wielu ćwi
czeń mających charakter otwarty, rozwój 
wypadków wymknął się spod kontroli 
organów przeprowadzających ćwiczenia.

Komisarz Wosek przytacza także pro
sty przykład marnego zabezpieczenia 
obiektów łakomych z punktu widzenia 
potencjalnego zamachowca: - Zbierając 
dokumentację do tego wykładu robiłem 
zdjęcia portów w Gdyni, Gdańsku, w oko
licach Rafinerii Gdańskiej. Moim działa

niem nie zainteresował się ani żaden prze
chodzień ani ochrona, choć czekałem na 
jakąkolwiek reakcję.

Te kiepskie nastroje starał się uspo
koić Wojciech Heninbroch z MOSG, któ
ry swoją formację ocenia (jakżeby ina
czej), bardzo wysoko. Według niego jest 
ona częścią nowoczesnego systemu 
ochrony morskiej granicy państwowej, 
pozwalającego na ścisłą współpracę 
z urzędami morskimi, izbą celną, mary
narką wojenną, policją oraz formacjami 
granicznymi innych państw.

Według prof. Andrzeja Makowskiego 
z Akademii Marynarki Wojennej, Bałtyk 
nie jest dla terrorystów akwenem, któ
rym byliby specjalnie zainteresowani, 
ponieważ nie przewozi się na nim w ma
sowych ilościach atrakcyjnych dla nich 
ładunków i surowców.

- Na Morzu Bałtyckim głównym ro
dzajem żeglugi jest żegluga promowa. 
Transport surowców energetycznych 
w Europie odbywa się przede wszystkim 
za pomocą rurociągów. Jeżeli chodzi o ro
pę naftową, to jest ona raczej wywożona 
z rejonu Morza Bałtyckiego. Śladowe 
wwozy ropy naftowej do europejskich

34 Nasze MORZE • nr 10 • październik 2006

Fo
t K

rz
ys

zt
of

 K
ub

ia
k



WYDARZENIA kra[

w szybkim czasie dogoniony i otoczo
ny przez jednostki (z formalnego punk
tu widzenia nie są one okrętami, lecz 
jednostkami/statkami w służbie pań
stwowej) Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej (MOSG). W pobliżu upro
wadzonego promu pojawił się najpierw 
samolot patrolowy MOSG typu PZL M 
20 Mewa, następnie kuter patrolowo- 
pościgowy (o konstrukcji hybiydowej) 
Strażnik 1 i duża jednostka patrolowa 
(statek kontroli strefy) Kaper 1. Wkrót
ce dołączyły do nich mniejsze, półsz
tywne jednostki MOSG, których uży
cie umożliwił niski stan morza oraz naj
nowszy nabytek polskich strażników 
morza - poduszkowiec Griffon 2000 
TD (był to pierwszy przypadek użycia 
w dużym ćwiczeniu tych jednostek, 
które nabyto głownie z myślą o patro
lowaniu zalodzonego Zalewu Wiślane
go i Zalewu Szczecińskiego).

W kierunku uprowadzonego statku 
skierowano ponadto statki Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa 
(SAR). Z Gdyni wyszedł flagowy sta
tek tej służby, wielozadaniowa jednost
ka ratowniczo-gaśnicza Kapitan Poinc, 
któremu towarzyszył statek ratowniczy 
Bryza. Do akcji włączyły się również

mniejsze jednostki pozostające w dys
pozycji Urzędu Morskiego w Gdyni.

Manewrujące wokół uprowadzonego 
promu statki rozproszyły uwagę terrory
stów, co umożliwiło podjęcie próby wdar
cia się na pokład uprowadzonej jednost
ki. Z główek gdyńskiego portu wysko
czyły, płynące z maksymalną prędkością, 
łodzie półsztywne z komandosami. Na 
każdej z nich znajdował się wysięgnik 
zaopatrzony w hak przeznaczony do za
czepienia o nadburcie promu. RIB-y po
deszły do Steny Nordici od rufy. Dwie

sekcje błyskawicznie podwiesiły liny, po 
któiych szturmani rozpoczęli mozolną 
wspinaczkę na pokład. Komandosi trze
ciej sekcji wdarli się na pokład samocho
dowy (car-deck) przez furtę rufową 
i przeniknęli na pokład główny wewnętrz
nymi arteriami komunikacyjnymi. Abor
daż odbywał się pod osłoną ognia kara
binów maszynowych prowadzonego 
z jednostek patrolowych MOSG.

Równocześnie z abordażem z morza 
odbył się abordaż z powietrza - policyj
ny Mi-8 wysadził na lądowisku promu

W akcji brał także udział najnowszy nabytek polskich 
strażników morza - poduszkowiec Griffon 2000 TD.

portów nie wymagają specjalnej ochro
ny. W przypadku zagrożenia tenorystycz- 
nego, które nie jest tu zbyt duże, można 
mówić o zabezpieczeniu ochrony 
w trzech miejscach: w strefie przed cie
śninami duńskimi, w Zatoce Pomorskiej 
oraz Zatoce Gdańskiej.

Broń chemiczna
— potencjalny zabójca

Czy jednak o wiele groźniejszym z na
szego punktu widzenia, a przede wszyst
kim - bardziej realnym zagrożeniem nie 
jest zatopiona w Morzu Bałtyckim po 
wojnie broń chemiczna? Szczególnie w 
wypadku, gdy planowany gazociąg z Rosji 
do Niemiec może przebiegać w miejscu, 
gdzie od sześćdziesięciu lat leży ona na 
dnie Bałtyku?

Dr hab.Tadeusz Kasperek z Akademii 
Marynarki Wojennej przypomina jak do
szło do jej zatopienia: - Po wojnie na te
renie Niemiec znaleziono prawie 300 ty
sięcy ton środków trujących. Powstał pro
blem - co z tym zrobić? W Poczdamie 
postanowiono, że staiym zwyczajem - co 
niedobre to do morza.

Rosjanie topili środki trujące w Bałty
ku (dopiero stosunkowo niedawno przy
znali się, że oprócz amunicji konwencjo
nalnej zatopili amunicję chemiczną), An
glicy i Amerykanie - w Skagerraku i na 
Morzu Północnym, Francuzi - w Zatoce 
Biskajskiej. Do 1948 roku zatopiono więk
szość znalezionych środków trujących. 
Początkowo na rejon zatopienia wyzna
czone Głębię Gotlandzką, mającą głębo
kość do 240 metrów.

- Już jednak w czasie transportu wy
rzucano za burtę część amunicji i środ
ków trujących. Wyznaczono więc drugi 
rejon - Głębię Bornholmską i tam zato
piono najwięcej, prawdopodobnie 50 - 
60 tysięcy ton amunicji - wyjaśnia dr 
Kasperek. - Promień „zrzutu” wyznaczo
no na trzy mile morskie, w rzeczywisto
ści był on o wiele większy. Amunicję 
wyrzucano często w drewnianych skrzy
niach, które płynęły i lądowały na brze
gu Bomholmu, a nawet w Szwecji. Był to 
głównie iperyt.

Iperyt siarkowy to oleista ciecz o bar
dzo małej rozpuszczalności. W wodzie 
tworzy bryły. To środek, którego pary 
powodują zatrucie. Innymi zatopionymi

środkami chemicznymi były tabun i fos- 
gen. Zatopiona amunicja, jeżeli trafiła na 
twarde dno, nie jest niczym przykryta, 
znajduje się „na wierzchu”.

Od 1952 roku taką amunicję wyła
wiają rybacy. Także morze wyrzuca ją na 
plaże. Ostatni zanotowany w Polsce taki 
przypadek miał miejsce w 1997 r. 30 mil 
morskich na północ od Władysławowa 
wyłowiono bryłę iperytową o wadze 4 - 
5 kilogramów. Poparzonych zostało ośmiu 
rybaków.

Broń chemiczna w Bałtyku to zagro
żenie dla środowiska - flory, fauny, oraz 
dla nieświadomych niebezpieczeństwa 
ludzi.

- Szczególnie groźne są związki arse
nu. Kiedy dostanie się on do organizmu 
ryb, może być trujący dla nas - mówi dr 
Kasperek. - Nie mamy też gwarancji, że 
takie bryły na skutek falowania przy sil
nych wiatrach, tak jak bursztyn, nie znajdą 
się na plaży. Można go zresztą pomylić 
z bursztynem, bo ma podobny, brązowy 
kolor.

W Polsce nie ma niestety opracowa
nych procedur postępowania w razie zna
lezienia niebezpiecznego ładunku. Od

Nasze MORZE • nr 10 • październik 2006 35

Fo
t. Ł

uk
as

z G
ło

w
al

a



Fo
t. K

rz
ys

zt
of

 K
ub

ia
k

WYDARZENIA kraj

grupę specjalną, a wkrótce potem taką 
samą operację wykonał śmigłowiec typu 
Sokół. Połączone siły komandosów bły
skawicznie rozprawiły się z terrorystami. 
W trakcie wymiany ognia ranny został 
jeden z funkcjonariuszy, którego ewaku
owano policyjnym Sokołem.

Stena Nordica jednak nadal pozosta
wała w niebezpieczeństwie, gdyż wciąż 
znajdowały się na niej ładunki wybucho
we, które mogły zostać zdetonowane. 
Kapitan podjął więc decyzję o ewakuacji 
pasażerów i części załogi. Na miejscu zja
wiła się grupa pirotechniczna.

Koniec akcji. Terroryści skuci 
kajdankami leżą na pokładzie promu.

Abordaż odbywał się pod osłoną ognia 
karabinów maszynowych prowadzonego 

z jednostek patrolowych MOSG.

1997 roku nie zgłoszono przypadku wy
łowienia. Ale, jak przypuszcza dr Kaspe
rek, nie musi to wcale oznaczać, że żaden 
z rybaków takiego ładunku nie znalazł. 
Powodem mogą być np. żmudne proce
dury, które rybacy muszą w takich wy
padkach wypełniać.

Także dr Krzysztof Kubiak uważa, że 
sprawa tzw. rurociągu bałtyckiego, oprócz 
problemów politycznych, wiąże się z pro
blemami ekologicznymi.

- Miejsca, gdzie w Bałtyku broń che
miczną zatapiali zachodni alianci są mniej 
więcej znane, tam gdzie zatapiali Rosja
nie - dysponujemy jedynie prawdopo
dobieństwem. Trasa rurociągu przebiega 
mniej więcej przez obszaiy zatopienia 
amunicji chemicznej. Jest to problem co
raz głośniej podnoszony przez administra
cję szwedzką. Nie dysponujemy wiary
godnymi badaniami na temat zachowa
nia się środków trujących, które przez 50 
lat zalegały na dnie w stosunkowo wyso
kim ciśnieniu i niskiej temperaturze. Ro
dzi to określone ryzyko.

Według niego, o tym problemie wszy
scy wiedzą, ale omijają go szerokim tukiem. 
W ostatnich latach jedynie Duńczycy ćwi

czyli na Bałtyku akcję ratunkową związaną 
z zagrożeniem bronią chemiczną.

- Rurociąg północny będzie prowadzo
ny m.in. Głębią Bomholmską, może to być 
niebezpieczne dla tych, którzy będą pra
cować przy budowie, a poza tym, może 
dojść do uwolnienia niebezpiecznych sub
stancji do środowiska - ostrzega Kasperek.

___________________ A ekologia?

Jeżeli zdegradujemy środowisko, 
w którym żyjemy, jeżeli je zniszczymy, 
to po co żyć? Wszystkie inne zagrożenia, 
w tym terrorystyczne, staną się w takim 
wypadku drugorzędne. Tak twierdzi część 
specjalistów. Nie tyle atak terrorystów, co 
zwykły błąd nawigacyjny, czy brak prak
tyki morskiej, może spowodować, że spo
tkamy się z bardzo groźną dla całego 
Morza Bałtyckiego katastrofą.

- Gdyby zadać pytanie mieszkańcom 
naszego województwa, co jest dla nich 
najważniejszym problemem, to na pew
no jedną z odpowiedzi będzie - poczu
cie bezpieczeństwa - mówi Jan Kozłow
ski, Marszałek Pomorski. - Chodzi nie tyl
ko o zagrożenie życia, ale także dobyt

ku, ochronę środowiska. Szczególnie w ta
kim regionie jak nasz, regionie turystycz
nym, odwiedzanym każdego roku przez 
pięć milionów turystów krajowych i za
granicznych. Katastrofa podobna do tej, 
jaka spotkała tankowiec Prestige, gdzie 
nie doszło do ataku terrorystycznego, dla 
plaż bałtyckich byłaby tragedią.

Dla potwierdzenia tych słów, Marek 
Reszko, Szef Wydziału Zwalczania Zagro
żeń i Zanieczyszczeń na Morzu, Morska 
Służba Poszukiwania i Ratownictwa przed
stawił symulację i skalę zanieczyszczeń 
w wypadku potencjalnego zatonięcia tan
kowca na Bałtyku. A koło Bomholmu prze
pływa w ciągu roku 70 tysięcy statków.

- Wśród nich znajduje się bardzo dużo 
tankowców, co związane jest z wciąż ro
snącym transportem substancji ropopo
chodnych, głównie z Zatoki Fińskiej 
i z nowego terminalu w Pomorsku. Wiele 
terminali znajduje się także w Finlandii 
czy Szwecji. Rocznie przewozi się dwa 
i pół miliarda ton substancji ropopochod
nych. I w dalszym ciągu rośnie eksplo
atacja dna morskiego, także na Bałtyku.

Według jego założenia, do katastrofy 
dochodzi na drodze głębokowodnej pro-
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WYDARZENIA krai

Śmigłowiec Marynarki 
Wojennej Anakonda 
podjął z tratwy 
rozbitka, któremu 
i stował ratownik.

f

Ty —
V

stępnie śmigłowiec Marynarki Wojennej 
Anakonda przeprowadził podejmowanie 
rozbitka, któremu asystował ratownik, 
z tratwy. Po zakończeniu akcji ewaku
acyjnej Kapitan Poinc przetransportował 
ich na terminal promowy Stena Line 
w Gdyni. A kierownik ćwiczeń ogłosił za
kończenie działań ratowniczych.

Krzysztof Kubiak

Służba Ratownictwa Morskiego SAR 
skierowała do akcji swoje jednostki: „Bry
za” i „Kapitan Poinc”. Przez furtę pilotową 
ewakuowano pasażerów promu i część 
załogi. Z promu opuszczono też łodzie 
robocze, które asekurowały tratwy. Na-

wadzącej z Zatoki Fińskiej poza Bałtyk. 
Statek przewozi 120 tysięcy ton ropy 
surowej, czyli około 1-tO tysięcy metrówT 
sześciennych.

- Z tego w razie wydostania się do morza 
zrobi się automatycznie 856 tysięcy mę
tów sześciennych zanieczyszczenia. Wy
nika to z właściwości substancji ropopo
chodnej, która łączy się z wodą, tworząc 
mieszaninę. Czyli zanieczyszczenie po
większa się pięciokrotnie! Dodatkowo 
ropa, która pojawia się na brzegu, powo
duje zwiększenie masy zanieczyszczenia 
dziesięciokrotnie. Więc jeżeli na brzeg do
stanie się 10 tysięcy ton ropy, do zneutra
lizowania mamy jej aż 100 tysięcy. To za
nieczyszczenie będzie krążyć i pojaw iać 
się u naszych wybrzeży przez wiele lat.

Prof. Anna Barbara Kisiel-Łowrzyc z l Jni- 
wersytetu Gdańskiego jest zw olennikiem 
tezy, że doty chczasowe zanieczyszczanie 
przez nas środowiska jest o wiele groźniej
szym i bardziej realnym zagrożeniem niż 
atak terrorystyczny czy wybuch gazów ca.

- Nam nie są potrzebne ani wTojny, ani 
terroryści. Postępując ze środow iskiem, 
tak jak w tej chwili, sami się wyniszczy
my. Nasze w nuki może nie będą miały

okazji oddychać świeżym pow ietrzem cz> 
spacerowrać po Helu.

Jak tłumaczy, Polska jest w- obszarze 
Morza Bałty ckiego postrzegana jako naj
większy truciciel. Nie jest to tylko i wy
łącznie nasza zasługa, ale także tych kra
jowy które poprzez prawe dopływy Wi
sły wrrzucają część swoich komunalnych, 
rolnych i pozostałych ścieków, do Bałty
ku. To jednak idzie na nasz rachunek.

Według Krzysztofa Kubiaka, w obli
czu przytoczonych przykładów potenqal- 
nego zagrożenia bardzo ważna jest ko
nieczność znalezienia właściwiej relacji 
między wysiłkami ukiemnkow anymi na 
zapobieżenie aktom przemocy a działa
niami zmierzającymi do stworzenia sys
temu maksymalnie szybkiej likwidacji 
skutków^ takiego zdarzenia.

- Korzystamy z kilkunastu lat spo
koju, powinniśmy zwiększyć wysiłki 
i być świadomymi tego, że o tę stabil
ność i spokój trzeba najzwyczajniej 
dbać, choćby drogami dyplomatyczny
mi - konkluduje.

Czesław Romanowski

Fundacja dla 
bezpieczeństwa
Fundację Mare Nostrum, organi

zatora Bałtyckiego Kongresu Bezpie
czeństwa Europejskiego, założyła 
Pomorska Specjalna Strefa Ekono
miczna. Fundacja zajmuje się szero
ko rozumianą problematyką bezpie
czeństwa. Prezes Włodzimierz Ziół
kowski mówi, że Kongres był wyni
kiem pojawiających się coraz częściej 
pytań potencjalnych inwestorów oraz 
już działających na Pomorzu przed
siębiorców, o stan przygotowania do 
zwalczania różnych zagrożeń.

- Dlatego postanowiliśmy spotkać 
się, aby porozmawiać o całym syste
mie działającym w naszym kraju. Bez
pieczeństwo jest problemem złożo
nym, obejmujące rozmaite obszary, 
od bezpieczeństwa fizycznego oby
wateli poczynając na bezpieczeń
stwie energetycznym kończąc.
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POCZTÓWKA Z MORZA transatlantyki

S/s Jagiełło

Najmniej znanym polskim transatlantykiem 
pasażerskim był s/s Jagiełło. Trudno się temu dziwić.

Pływał pod biało-czerwoną banderą niewiele 
ponad 1,5 roku i to w time-charterze znanej włoskiej 

firmy żeglugowo-stoczryowej Fratelli Cosulich 
(to w jej stoczni w Monfalcone zbudowano 

Piłsudskiego i Batorego), eksploatującej go na linii 
między portami Morza Śródziemnego 

i Morza Karaibskiego.

Do polskiej floty trafił w 1947 r. jako 
odszkodowanie wojenne z puli przyzna
nych Polsce statków poniemieckich. Spo
śród trzech polskich oceanicznych stat
ków pasażerskich była to jednostka naj
młodsza. Jej budowę rozpoczęto bowiem 
w 1939 roku w stoczni niemieckiej Blohm 
& Voss w Hamburgu, na zamówienie ar
matora tureckiego, który zamierzał zatrud
nić statek w żegludze po Morzu Czarnym 
i Śródziemnym.

Od imienia do imienia

Po wybuchu wojny niedokończony 
statek, który otrzymał nazwę Dogu, zo-
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POCZTÓWKA Z MORZA transatlantyki

stał zarekwirowany przez niemiecką 
Kriegsmarine i od 1941 roku służył pod 
nazwą Duala jako okręt-baza dla niemiec
kich U-bootów. W lipcu 1945 roku prze
kazany został Wielkiej Brytanii i nazwa
ny Empire Oak. W 1946 roku przydzielo
no go ZSRR, gdzie otrzymał nazwę Pietr 
Wielikij. Zgodnie z alianckimi umowami 
statek w 1947 roku, razem z kilkunasto
ma innymi jednostkami pływającymi 
wydzielonymi z puli radzieckiej jako od
szkodowanie wojenne dla Polski, stał się 
własnością GAL-u. Po wcześniejszym, 
wielomiesięcznym pobycie w stoczni 
w Genui, od kwietnia 1948 roku do listo
pada 1949 r. pływał z portów włoskich 
do portów Ameryki Centralnej.

W czasie przebudowy statku we wło
skiej stoczni zmieniono układ kabin i nie
co zwiększono liczbę miejsc pasażerskich 
(z 6l0 na 637), a także zmieniono opala
nie kotłów z węgla na paliwo płynne.

Włosi z biletem i bez...

Statek miał trzy klasy dla pasażerów: 
I klasę wyposażoną w kabiny luksuso-

Włoscy
pasażerowie
uwielbiali
wspólne
zabawy.
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POCZTÓWKA Z MORZA transatlantyki

Program zabaw dla pasażerów II klasy zaproponowany 
przez wyłoniony spośród nich komitet rozrywkowy.

COMITATO FESTEGGIAMENTI s's JAGIEŁŁO -
PRIM* E SECONDA Cl ASSE

Presidenza Onororia- Comandante Signar Jan Godecki 

Presidenlessa Effelliva; Signora Joaquina Melguizo da Uribe 

President Effellivo: CapoCommissario Sig. Marian Borowicz

PROGRAMMA:
U - 5 - 1948 kcnziom a iruzio dei tornei di Scopone, 

Tresette. Scaccht. Dama. Ping-'Pong.

Dott. Alfredo Miani

Sceriffo Signor Oscar Annicchierico

12 - 5 * 1948 Contłnuazione toarneł. 

U - 5 ■ 1048 Eliminator» - Seaüfinali 

14 - S - 1948 Finali

Comileto:

Signora

Signora

Signora

Signońna

Signor

Signor

Signor

Signor

Signor

Signor

Angiolette Cambieri 

Juliette Londofto 

Carmen Roman Carles 

Maria Elena Dias E.

Otto Curcio 

Josi Sagarra 

Elias Celis Turbo/

Alfonso Uribe Melguizo - Junior 

Michele Turi 

Elifio Freile Vega

15 - 5 - 1948 

17 5 - 1948

- Vlagglo t rllorno -

Amvo q Tenerilla 

Ore 14 - Fesla dei Bambini

Giuocht: ir or Jera la mela Bambini
miilare 1 ago Adulti
corsa delle uova Bambini

> > Adulti
corsa nei sacchi Adulti
lore 1' occchio al matale Bambini
Ricevimento ai Bambini ofierto dal 

Comandante Signor Jan Godecki.

Ore 19 - Pranzo di Commiato.

Ore 21 - Gran Balio di Gala con cotillons 
Elezione di Miss «JAGIEŁŁO*. 
Distribuzione dei dipiomi e premi ai 
vincitori dei tomei.

1

we, wygodne i elegancko umeblowane, 
z których każda składała się z saloniku, 
sypialni i łazienki, II klasę wyposażoną 
w kabiny standardowe 2-4-osobowe oraz 
z klasy turystycznej, w której kabiny znaj
dowały się pod pokładem głównym. 
Miejsca w tej ostatniej klasie cieszyły się 
szczególnie dużą popularnością. Zajmo
wali je głównie włoscy emigranci z ro
dzinami, płynący w poszukiwaniu chle- 
ba i pracy za oceanem. Kabiny I klasy 
mieściły się na pokładzie spacerowym, 
poniżej salonu kapitańskiego, który mie
ścił się na wysokości mostka. Na tym sa
mym pokładzie, co kabiny I klasy, były 
usytuowane jadalnie i bar. Z kabin I kla
sy wychodziło się na pokład spacerowy, 
powyżej był pokład szalupowy, a poni
żej taki sam pokład spacerowy dla pasa
żerów II klasy.

S/s Jagiełło kursował między Genuą 
a Hawaną na Kubie, zawijając po drodze 
do: Cannes, Algieru, Gibraltaru, Funchal 
(Madera), La Guaira (Wenezuela), Cura
cao (Antyle Holenderskie), Cartagena (Ko
lumbia) i Colon (u wylotu Kanału Panam- 
skiego). W powrotnej drodze trasa wio
dła z Hawany przez Maderę, Lizbonę, 
Gibraltar i Cannes. Podróż okrężna na tej 
trasie trwała 45 dni.

Wśród pasażerów tego statku zdecy
dowanie przeważali Włosi, natomiast naj
bardziej wyróżniającą się grupę pasaże
rów stanowili płynący z Madery do We
nezueli i Curacao robotnicy do pracy 
w miejscowych rafineriach. Ponieważ ra
fineriom bardzo zależało na tych robot
nikach, wykupywały dla nich bilety w ka
binach I klasy, w których czasem były 
wolne miejsca. Gdy wolnych miejsc nie 
było, wielu z nich starało się podróżo
wać nielegalnie, bez biletu. Było to zja
wisko nagminne. Jak wspominał Zbi
gniew Rybiański pełniący na Jagiełłę 
funkcję I oficera, któregoś razu w Fun
chal nielegalnie wsiadło 29 osób, z któ
rych 23 wykryto jeszcze w porcie, a sześć 
już na pełnym morzu. Tych ostatnich 
natychmiast po znalezieniu zatrudniono 
na statku, oczywiście tylko za jedzenie.

Dyplomaci, 
_____________biznesmeni, artyści

Patrząc na pasażerów Jagiełły wspo- 
mniany już Zbigniew Rybiański odnosił 
wrażenie, że cała Europa ucieka do 
Ameryki. Jadąc na zachód statek miał 
całkowicie wykorzystane miejsca pasa
żerskie. Pomijając emigrację włoską, któ
ra przeważała na wszystkich kierunkach,
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Pasażerowie słuchają koncertu fortepianowego Chopina.
IV środku, obok lept. Fr. Szudzińskiego, w okularach, Ernest Hemingway.

owie zostali zakwaterowani w kabinie 
I klasy, składającej się z saloniku, sypial
ni i łazienki. W czasie rejsu do Genui 
pisarz podczas dnia zaszywał się zwy
kle na pokładzie rufowym, łowiąc ryby, 
a wieczór spędzał w sąsiadującym z jego 
kabiną barze, popijając najczęściej szam
pana, dzięki temu zapas tego szlachet
nego trunku wydatnie się w tej podróży 
zmniejszył, ku radości odpowiedzialne
go wtedy za kantynę ochmistrza Hen
ryka Szenka, który nam o tym niezwy
kłym gościu opowiadał.

Ernest i Mary musieli się dobrze czuć 
na statku (nazywali go „swym prywatnym 
jachtem”), skoro w pół roku później od
byli nim podróż powrotną z Genui do 
Hawany.

Polscy
nawigatorzy

pasażerowie pochodzili z Francji, Nie
miec, Czechosłowacji i Jugosławii.

Pasażerami statku byli też dyploma
ci, biznesmeni i ludzie kultury. Jednym 
z nich był Ernest Hemingway, słynny 
już wtedy pisarz, późniejszy laureat Na
grody Nobla (w 1954 roku), który 7 wrze
śnia 1948 roku w Hawanie zaokrętował

się na Jagiełłę razem z żoną Mary We
lsh i wielkim buickiem. Natychmiast 
przystąpił do wydawania przyjęcia po
żegnalnego dla kilkunastoosobowej gru
py odprowadzających go przyjaciół. 
Skutkiem tego, wyjście statku w morze, 
przewidziane na południe, przesunęło 
się do wieczora. Państwo Hemingway-

Podobnie jak na innym statku pasa
żerskim GAL-u, Sobieskim, który z Ge
nui pływał do Nowego Jorku, na Jagiel
le, zgodnie z umową czarterową, załogę 
pokładową i maszynową stanowili Pola
cy (ok. 60 osób), natomiast w dziale ho
telowym, ze względu na gros pasażerów 
włoskiego pochodzenia, zatrudniani byli

Więcej szczegółów o tym i ośmiu innych 
liniowcach pasażerskich, którymi uprawialiśmy 
żeglugę transatlantycką, znajdziecie Państwo 
w wydanej przez Pomorską Oficynę Wydaw
niczo-Reklamową (tel. 058 621 91 91) drugiej 
edycji książki „Transatlantyki Polskie”.

Jerzy Drzemczewski, Tadeusz Śłebioda

Na 382 stronach formatu 225 x 300 mm jej 
autorzy Jerzy Drzemczewski i Tadeusz Slebio- 
da opisują 58-letnie dzieje polskich transatlan
tyków - najpopularniejszych statków w histo
rii naszej żeglugi.

Największym atutem książki jest materiał 
ilustracyjny, zawierający 870 zdjęć i dokumen
tów. Duża jej część poświęcona jest ludziom, 
dzięki którym dzieje naszych liniowców pasa
żerskich są powodem do dumy i podziwu. In
deks wymienionych w książce nazwisk znacz
nie przekracza 1000 pozycji.Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa
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Pasażerowie Jagiełły, podobnie jak pasażerowie 
Batorego, grali w „wyścigi konne”.

Dowódca kpt. Pr. Szudziński wśród uczestników 
konkursu na najoryginalniejszy strój.

S/s Jagiełło jako Pietr Wielikij na Morzu Czarnym.

głównie Włosi (poza kierownictwem 
działu).

Na statku tym pracowało wielu zna
komitych oficerów i marynarzy. Jagiełłą 
dowodzili m.in. tak znakomici kapitano
wie jak Jan Godecki, Franciszek Szu- 
dziński i Edward Pacewicz, przy czym 
ten ostatni nadzorował również przebu
dowę tego statku we włoskiej stoczni. Byli 
oni, podobnie jak wielu innych oficerów, 
nie tylko doświadczonymi nawigatorami 
o wysokich kwalifikacjach, niejednokrot
nie sprawdzonych podczas ich wojennej 
służby, ale również ludźmi o dużej wie
dzy i kulturze osobistej, co znakomicie 
ułatwiało im kontakty z pasażerami. Rów
nież większość pozostałych oficerów tych 
statków miała za sobą staż na statkach 
GAL-u pływających podczas wojny jako 
transportowce wojsk.

Oba pływające we włoskim czarterze 
statki były też doskonałą szkołą dla nie
licznych Polaków zatrudnionych w dziale 
hotelowym. To na tych jednostkach swoje 
kariery rozpoczynali późniejsi sztandardo- 
wi intendenci Batorego i Stefana Batore
go: Henryk Szenk i Ryszard Pytlik.

Do Hiszpanii 
_____________________ na żyletki

Włoską załogę stanowili głównie pra
cownicy działu hotelowego, zwłaszcza 
barmani, stewardzi i kucharze oraz działu 
maszynowego. W miarę rozwoju obu li
nii, proporcje między załogą polską, 
a włoską zaczęły ulegać istotnym zmia
nom na korzyść Włochów. Głównym tego 
powodem były liczne dezercje polskich 
marynarzy z tych statków.

Dezercje te nie tylko mocno kompli
kowały sprawy związane z prawidłową 
eksploatacją statku, ale stały się również 
poważnym problemem politycznym dla 
ówczesnych polskich władz.

Były one też jednym z istotniejszych 
powodów, obok wygasania powojennej 
koniunktury na przewozy emigrantów 
z Włoch, sprzedaży w listopadzie 1949 r. 
Jagiełły Związkowi Sowieckiemu, gdzie 
przyjął on poprzednią nazwę Pietr Wie
likij. Pływał przez 24 lata przeważnie na 
Morzu Czarnym. W listopadzie 1973 roku 
statek wycofano z eksploatacji i pocięto 
na złom w hiszpańskiej stoczni.

Jerzy Drzemczewski 
Zdjęcia ze zbiorów autora
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ARCHIWUM MORZA ważne daty

10 lat temu
______ październik 1996 r.

15.10. - w Stoczni Gdynia rozpoczęto 
budowę pierwszego kontenerowca typu 
8138 - Nadir (1600 TEU).

16.10. - przy nabrzeżu Bytomskim 
w porcie gdańskim król Norwegii Ha
rald V oficjalnie uruchomił terminal 
przeładunkowy ciekłego dwutlenku wę
gla, zbudowany przez firmę Hydrogas 
Polska - jedną ze spółek wchodzących 
w skład Grupy Hygrogas AS z Oslo.

17.10. - w rejonie wyspy Lavezzi przeła
mał się i zatonął drobnicowiec Fenes 
(dawny polski Ciechocinek należący do 
serii nieudanych statków budowanych dla 
PLO w Rumunii), który dzień wcześniej 
sztorm wyrzucił na mieliznę.

25.10. - odbyło się uroczyste otwarcie 
Wolnego Obszaru Celnego w porcie 
gdańskim, obejmującego wraz z base
nem portowym powierzchnię 33,5 hek
tara. Pierwszym ładunkiem w imporcie, 
który tam przeładowano, było 1700 ton 
bananów, natomiast w eksporcie 
- sześć transformatorów o wadze od 67 
do 85 ton.

W październiku zwodowano w polskich 
stoczniach cztery statki: trzy kontenerow
ce (w tym Glory - pierwszy z typu 8139; 
wszedł do służby jako Pacified) i zbior
nikowiec (.Engen Simunye - pierwszy 
z produktowców typu B-573/II).

7.10. - podniesiono polską banderę na 
drobnicowcu Pokój (18 994 BRT, bud. 
1977) zakupionym przez „Chipolbrok” od 
armatora norweskiego,

9.10. - w Świnoujściu podniesiono ban
derę na zbudowanym w Argentynie ma
sowcu Manifest PKWN, który zdążył już 
odbyć podróż eksploatacyjną ze zbożem 
do Europy.

24.10. - dokerzy portu gdyńskiego ob
sługujący statek PLO Inowrocław prze
ładowali kontenery, samochody itp. 
o łącznym ciężarze 6300 ton w ciągu 3,5 
godziny, co było rekordowym czasem 
przeładunku, odpowiadającym poziomo
wi wydajności pracy w największych por
tach świata.

31.10. - podczas sztormu na Morzu Śró
dziemnym w rejonie Bengazi drobnico
wiec PLO Wieliczka podjął 22 rozbitków 
z jugosłowiańskiego ro-rowca Rapoca, 
który dzień wcześniej podczas sztormu 
wszedł na mieliznę.

* '

W październiku zwodowano w polskich 
stoczniach pięć statków: masowiec, ser- 
wisowiec, dwa statki rybackie i okręt 
warsztatowy.

4.10. - w szczecińskiej Stoczni im. A. War- 
skiego położono stępkę pod prom pasa
żersko-samochodowy Pomerania (typu 
B-490), pierwszy pełnomorski prom pa
sażersko-samochodowy budowany w Pol
sce według założeń sporządzonych w 
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Żeglu
gi Liniowej PLO.

30.10. - w Stoczni im. Komuny Paryskiej 
oddano do eksploatacji drugi suchy dok 
(wraz z obiektami towarzyszącymi) o wy
miarach 380 x 70 x 10 m, w którym można 
budować statki o nośności do 400 tys. ton.

W październiku w polskich stoczniach 
zwodowano 11 statków: kontenerowiec, 
3 drobnicowce, masowiec, 2 zbiornikow
ce, 3 statki rybackie i okręt desantowy.

1.10. - powołano Zjednoczenie Portów 
Morskich, które w imieniu ministra spra
wowało nadzór na Zarządami Portów 
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnouj
ściu, a nadto nad przedsiębiorstwami pań
stwowymi działającymi w portach (jak 
PRCiP) i spółdzielniami „Portservice” 
i „Shipservice”. Pierwszym dyrektorem 
naczelnym zjednoczenia został Zbigniew 
Teplicki (na zdjęciu z br.).

3.10. - w Stoczni Gdańskiej położono 
stępkę pod niewielki masowiec Gdańsk 
- pierwszy typu B-459, budowany dla ar
matora norweskiego.

10.10. - w Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni rozpoczęto budowę masowca 
Zwienigorod - pierwszego z serii B-470 
(22 896 BRT).
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17.10. - w Stoczni Rzecznej w Pleniewie 
(później Stocznia „Wisła”) położono stęp
kę pod pierwszy i jedyny przybrzeżny 
statek pasażerski typu PP-1, który następ
nie wszedł do służby jako Halka, prze
znaczony był do utrzymywania komuni
kacji między portami wybrzeża środko
wego, ale ostatecznie woził turystów po 
Zatoce Gdańskiej.

11.10. - dowodzenie polską marynarką 
wojenną objął kontradmirał Jan Wiśniewski,

18.10. - drobnicowiec Nida typu B-53 
(zbudowany rok wcześniej w Stoczni 
Gdańskiej) sprzedano brazylijskiemu ar
matorowi. Pływał jako Miro do 1977 roku.

22.10. - Stocznia Rzeczna w Pleniewie 
przekazała do eksploatacji wodolot Zryw 
- pierwszy i jedyny statek tego rodzaju 
zbudowany i eksploatowany w Polsce. 
Złomowano go dopiero w 1984 r.

W październiku zwodowano w polskich 
stoczniach cztery statki: drobnicowiec, 
masowiec, okręt desantowy i rybacki.

19-10. - w związku z wydarzeniami paź
dziernikowymi, w Polsce u wejścia do 
Zatoki Gdańskiej pojawił się sowiecki 
krążownik Żdanow i zespół okrętów po
mocniczych w eskorcie niszczycieli. 10 
dni później admirał Wiśniewski odmówił 
radzieckim okrętom wejścia na wody 
Zatoki.

W polskich stoczniach zwodowano pięć 
statków: masowiec i cztery rybackie.

1.10. - w stoczni J.S. White w Cowes 
(W. Brytania) zwodowano niszczyciel Bły
skawica. Uczestniczył w II wojnie świa
towej, a po wojnie przez długie lata był 
flagowym okrętem PMW. Dziś służy jako 
okręt-muzeum.

29.10. - w swój pierwszy rejs na linii po
łudniowoamerykańskiej wyszedł statek 
pasażerski Kościuszko.

1.10. - w Gdyni otwarto Szkołę Handlu 
Morskiego i Techniki Portowej przy szo
sie Gdańskiej 77 (obecnie Morska 77). 
Była to uczelnia zawodowa typu wyższe
go, która miała stanowić zalążek przyszłej 
wyższej uczelni ekonomicznej o profilu 
morskim. W 1931 roku Szkołę zamknię
to z powodu trudności finansowych i po
wołano Instytut Handlu Morskiego, dzia
łający do 1934 roku. Obecnie w gmachu 
dawnej SHM mieści się Zespół Szkół 
Mechanicznych im. T. Wendy.

4.10. - podczas sztormu na Morzu Pół
nocnym przewrócił się lugrotrawler Cy- 
ranka\ zginęło 12 ludzi, sześciu zdołało 
się uratować. Dryfujący wrak zatonął do
piero po siedmiu godzinach.

6.10. - podniesiono banderę na okręcie 
patrolowym Jamno (nr burtowy 301), 
odbudowanym w Stoczni Marynarki Wo
jennej w Gdyni na kadłubie poniemiec
kiego Raumboota. Okręt ten był proto
typem dla budowanych później w Pol
sce okrętów patrolowych projektu „9” 
i następnych.

15.10. - do Polski po raz pierwszy po woj
nie przybył statek Lublin (kpt. K. Lipski).

23.10. - załoga „Dalmoru” przejęła 
w Grimsby trawler Satumia, przydzielo
ny Polsce w ramach pomocy UNRRA.

T

10.10. - Drobnicowiec Wisła (kpt. Z. Kno- 
etgen) należący do towarzystwa „Sarma- 
cja” został wpędzony sztormem na mie
liznę w rejonie Terschelling; zginęło 
dwóch ludzi. Po ściągnięciu statek odpro
wadzono do Rotterdamu i po remoncie 
sprzedano pod banderę szwedzką.

21.10. - do służby w PMW wcielono mo
nitory Kraków i Wilno - pierwsze okręty 
wojenne zbudowane w polskich stocz
niach. Wykonała je stocznia Zakładów 
Zieleniewskiego w Krakowie.

22.10. - minister Eugeniusz Kwiatkowski 
wystąpił do ministra skarbu o wyasygno
wanie 1,5 min złotych na zakup we Francji 
pięciu statków dla nowopowstającego 
przedsiębiorstwa „Żegluga Polska”.

Rubrykę redaguję: 
Jerzy Drzemczewski 
i Marek Twardowski
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Tajniki dziel marynistów (10)

Architekt portretu
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku polscy artyści zaangażowali 

się w promocję Polski morskiej. Zainteresowali się wybrzeżem Bałtyku i zaczęli 
przedkładać jego widoki nad przepisane regułami sztuki akademickiej pejzaże znad 

Morza Śródziemnego. Jeden z nich miał nawet okazję dokumentować „na żywo"
uroczystość Zaślubin Polski z morzem.

Henryk Uziembło urodził się 27 lu
tego 1879 roku w miejscowości Krze, 
gmina Myślachowice (dawny powiat 
Chrzanów). Nie studiował wyłącznie ma
larstwa. Po ukończeniu Szkoły Przemy
słowej w Krakowie podjął studia na Wy
dziale Malarstwa Dekoracyjnego w Kun
stgewerbeschule (szkole rzemiosł arty
stycznych) w Wiedniu. W latach 1902-04 
kontynuował naukę w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Tam jego mento
rami byli Teodor Axentowicz i Stani
sław Wyspiański. Dalsze studia odby
wał w Paryżu i Londynie, gdzie zajmo
wał się architekturą wnętrz.

Marynarz, 10.02.1920, ze zbiorów 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Na pokładzie ORP Admirał Sierpinek, 1933, 
ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
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-

Na pokładzie ORP Admirał Dickman, 1933, 
ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

______________ Projektant wnętrz

Naukę w Kunstgewerbeschule 
Uziembło rozpoczął w roku 1897, kiedy 
w Wiedniu powstawało stowarzyszenie 
artystów malarzy „Secession” z Gusta
wem Klimtem na czele. Nowy ruch ar
tystyczny kładł nacisk na wartość sztuki 
użytkowej, zwanej wówczas sztuką sto
sowaną. Uwaga twórców kierowała się ku 
aranżacji wnętrz pojmowanych jako ca
łościowe wypowiedzi artystyczne. Zdo
biły je witraże, malowidła ścienne, tkani
ny dekoracyjne. Do tak pomyślanych 
wnętrz projektowano umeblowanie, a na
wet drobniejsze przedmioty jak lampy czy 
zastawa stołowa. Inspirowany tymi kon
cepcjami Uziembło znalazł się w roku 
1901 w gronie założycieli Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana, zrzeszającego 
polskich projektantów i twórców rzemio
sła artystycznego.

Po powrocie do Krakowa Henryk 
Uziembło projektował lampy, świeczni
ki i naczynia. Tworzył witraże, dekora
cyjne polichromie lub projekty wnętrz do 
budynków użyteczności publicznej (Bank 
przy ul. Św. Anny, kawiarnia Noworolskie- 
go, kino „Uciecha”). Pracował też jako 
kierownik artystyczny zakładów Stanisła
wa G. Żeleńskiego. Firma, nosząca ofi
cjalną nazwę „Krakowski Zakład Witra
żów, Oszkleń Artystycznych i Fabryka 
Mozaiki Szklanej”, cieszyła się renomą 
w kraju i za granicą. Oprócz Henryka 
Uziembły współpracowali z nią m.in. Sta
nisław Wyspiański i Jerzy Mehoffer.

Od „Zielonego Balonika" 
__________________ ao Legionów

Artysta nie ograniczał się do projek
towania. Już od roku 1901 wystawiał swe 
dzieła. W 1906 r. zorganizował w Wied
niu uwieńczoną sukcesem indywidualną 
wystawę. Uczestniczył też w wystawie 
w krakowskim Pałacu Sztuki. W latach 
1904-08 wraz z Włodzimierzem Tetma
jerem tworzył polichromie w kościele 
parafialnym w Sosnowcu. Związany był 
z malowniczym środowiskiem kabaretu 
„Zielony Balonik”. Wielu utrzymuje, że to 
on właśnie wymyślił tę nazwę. Wiadomo 
z pewnością, że zaprojektował do wnętrz 
Jamy Michalika witraż przedstawiający 
aktorkę i muzę polskiego modernizmu, 
Irenę Solską.

Kiedy wybuchła I wojna światowa, 
Uziembło został powołany do wojska 
i skierowany do Oddziału Grobów Wojen
nych. Pracował w zespole malarzy i gra

fików wykonując rysunki i projekty kom
pozycji cmentarzy, akwarele i szkice te
renów walk. Dokumentował też działa
nia armii austro-węgierskiej, szczególnie 
w okresie ofensywy w maju 1915 roku. 
Wkrótce potem zaangażował się w spra
wę Legionów, jak wielu innych artystów 
tworząc portrety oficerów i żołnierzy oraz 
sceny z okopów. W roku 1916 wziął 
udział w krakowskiej wystawie „Legiony 
w sztuce” obok takich znakomitości jak 
Julian Fałat, Wojciech Kossak czy Ja
cek Malczewski. Podobna wystawa od
była się też w Warszawie.

Świadek zaślubin z Bałtykiem

Po odzyskaniu niepodległości Uziem
bło mocno zaangażował się w promocję 
polskiego morza. 10 lutego 1920 r. uczest
niczył w puckiej ceremonii Zaślubin Pol
ski z morzem. Utrwalił sceny z tej uro
czystości na akwarelach, znajdujących się 
dziś w zbiorach Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku. Jedna z nich re
produkowana już była w lutowym nume
rze „Naszego MORZA”. Dziś prezentuje
my ołówkowy szkic do tej kompozycji, 
przedstawiający postać jednego z mary-

Nasze MORZE nr 10 październik 2006 7

Fo
t. 

M
iro

sł
aw

 B
ru

ck
i



Fo
t. 

M
iro

sł
aw

 B
ru

ck
i

OBRAZY MORZA sztuka

narzy, opatrzony przez autora następują
cym podpisem: „Puck nad Bałtykiem 
10.2.1920 rys. H. Uziembło por. W.P.”.

Jako orędownik „sztuki stosowanej” 
artysta stworzył także plastyczną oprawę 
dokumentu upamiętniającego Zaślubiny 
Polski z morzem. Już w następnym roku 
stanął do konkursu na plakat promujący 
zainteresowanie polskim morzem, w któ
rym zdobył I nagrodę. Pejzaże morskie, 
zarówno znad Bałtyku, jak i znad Morza 
Śródziemnego, stanowiły ważny rozdział 
jego malarstwa. Spośród ośmiu zorgani
zowanych w Krakowie indywidualnych 
wystaw jego twórczości dwie - w 1925 
i 1938 roku - poświęcone były wyłącz
nie tematyce morskiej. W 1938 r. Liga 
Morska i Kolonialna przyznała mu złoty 
medal za prace marynistyczne.

______ Portrecista Flotylli Pińskiej

Interesującym etapem jego działalno
ści artystycznej były lata 1933-1936, kie
dy artysta kilkakrotnie przebywał na Po
lesiu, gdzie portretował marynarzy Flo
tylli Pińskiej, jednej z dwóch flotylli rzecz
nych polskiej Marynarki Wojennej. Jako 
pierwsza powołana została w grudniu 
1918 Flotylla Wiślana. Rok później po
wstała Flotylla Pińska, operująca na Pry- 
peci. Obie formacje brały udział w woj
nie polsko-bolszewickiej. Kiedy w 1926 
roku likwidowano Flotyllę Wiślaną, jej jed
nostki zasiliły Flotyllę Pińską. Na począt
ku lat 30. nadano jej oficjalną nazwę „Flo
tylla Rzeczna Marynarki Wojennej”, ale po
tocznie wciąż znana była pod dawną

nazwą. Od 1927 roku Flotyllą dowodził 
komandor podporucznik Witold Zającz
kowski, zwany „księciem Polesia”, twór
ca planu rozbudowy Flotylli. Współcze
śni nam hobbyści lepiej jednak pamię
tają jego rozkaz zabraniający fotografowa
nia jednostek wchodzących w jej skład. 
Oficjalna baza i port wojenny Flotylli mie
ściły się w Pińsku.

Na jednej z akwarel Henryk Uziem
bło ukazał fragment tego portu z sylwet
kami dwóch marynarzy. Z ich postaci, 
wspartych na szeroko rozstawionych no
gach, bije młodzieńcza i nieco aroganc
ka pewność siebie, podkreślona gestami 
rąk i zawadiackim zsunięciem czapki jed
nego z nich na tył głowy. Za nimi widzi
my skąpane w słońcu jednostki rzeczne 
rozmaitych typów i wielkości z łopocą
cymi na wietrze polskimi banderami. Na 
innej akwareli oglądamy marynarzy pod
czas patrolu gdzieś na poleskich błotach. 
Na drugim planie widać niewielką, moc
no opancerzoną jednostkę pływającą. 
Ponownie uwagę zwraca okazała polska 
bandera. Czytelne są w tej pracy doświad
czenia zebrane przez artystę w czasach 
służby wojennej. Mowa ciała obu mary
narzy uchwycona została bezbłędnie. Ich 
gesty, postawa, układ dłoni - wszystko 
mówi o czujności i gotowości do działa
nia. Wrażenięjest tak silne, że niemal te
atralne.

____________ Marynarze i okręty

Nie brak wśród pińskich akwarel 
przedstawień związanych z konkretnymi 
jednostkami. Jest na przykład portret nie
znanego z nazwiska młodego marynarza 
na pokładzie ORP Admirał Sietpinek. 
Uwaga autora skupiła się przede wszyst
kim na osobie modela, sportretowanego 
w soczystych, jasnych barwach, z dużą 
dbałością zarówno o wierność portretową, 
jak też szczegóły munduru i uzbrojenia. 
Burta okrętu, na którym pozuje, a także 
sylwetki innych jednostek, zapewne sta
cjonujących w pińskim porcie, naszkico
wane są ołówkiem.

Jak wiele jednostek Flotylli, Admirał 
Sierpinek miał za sobą burzliwe dzieje. 
Zbudowany jako statek pasażerski pły
wający na Dnieprze i Prypeci, w okresie 
wojny 1919-20 włączony został do ra
dzieckiej Flotylli Dnieprzańskiej operują
cej także na Prypeci. Po zdobyciu przez 
Wojsko Polskie, został wcielony do Flo
tylli Pińskiej. Zatopiony przez własną za
łogę podczas odwrotu spod Pińska latem 
1920 r., został podniesiony z dna, wyre-

Punkt obserwacyjny, 1933-36, ze zbiorów 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
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Marynarze w porcie w Pińsku, 1933-36, ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

montowany i w roku 1922, już jako Ad
mirał Sierpinek, wcielony do Flotylli Wi
ślanej. W skład Flotylli Pińskiej wrócił 
w roku 1929 w charakterze okrętu szta
bowego. Podczas kampanii wrześniowej 
Admirał Sierpinek dozorował przeprawy 
przez Prypeć od strony Sytnicy. Po 17 
września został zatopiony przez własną

Portret Aleksandra Kaczanowskiego, 1933, 
ze zbiorów Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku.

załogę. Rosjanie wydobyli go i wyremon
towawszy wcielili do własnej Flotylli Piń
skiej. ataku Niemiec na ZSRR został 
zatopibny przez samoloty Luftwaffe. Na 
akwareli Uziembły nic jeszcze nie zapo
wiada tak ponurych wydarzeń. Kolorysty
ka jest jasna, a postawę i wyraz twarzy 
portretowanego cechuje spokój.

Ułańska brawura

Podobnie do Admirała Sierpinka ukła
dały się losy ORP Admirał Dickman. 
Zbudowany jako holownik w 1886 r., zo
stał w 1919 r. zmobilizowany przez bol
szewików. Zdobyty przez Wojsko Polskie, 
wszedł w skład Flotylli Pińskiej jako ho
lownik H-3, ale w trakcie bolszewickiej 
ofensywy w 1920 r. załoga zmuszona była 
go zatopić. Wydobyty, przeszedł remont 
i został przywrócony do służby pod nazwą 
Admirał Dickman. Pełnił służbę do roku 
1937. Później wykorzystywany był jako 
okręt-cel. Na akwareli Henryka Uziem
bły, stworzonej jeszcze w czasie jego służ
by, oglądamy fragment rufy z postaciami 
podoficera i dwóch marynarzy. Głowa 
jednego z nich przewiązana jest banda

żem. Być może, odniósł on kontuzję pod
czas ćwiczeń. W relacjach na temat Flo
tylli zdarzają się uwagi o brawurze mary
narzy, która dawała nieraz znać o sobie 
także podczas ćwiczeń, jak np. w maju 
1939 r., kiedy dowódcy wracających z 
manewrów trałowców T-4 i T-5 urządzili 
wyścig. W jego trakcie T-4 na zakręcie 
rzeki... wpadł na drzewo!

Z lapidarnych podpisów, którymi 
Uziembło opatrzył niektóre akwarele, 
wynika, że powstawały one na bieżąco, 
podczas jego pobytu na Polesiu. Wolno 
zatem domyślać się, że przynajmniej nie
które z nich znalazły się na zorganizowa
nej w 1936 roku wystawie twórczości 
Henryka Uziembły w salach pływające
go kasyna oficerskiego i żołnierskiego na 
Prypeci. Autor tych słonecznych akwa
rel zmarł w Krakowie 3 sierpnia 1949 r. 
Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim.

Monika Jankiewicz-Brzostowska 

Ilustracje:
© Centralne Muzeum Morskie 

w Gdańsku
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Andrzej Perepeczko — pisarz,
wykładowca akademicki, mechanik okrętowy

--------------------- I___________ UJDZIE MORZA sylwetka

Jeszcze tyle
chcę napisać

- Zestarzałem się - mówi Andrzej Perepeczko gdy pytam, 
co zdarzyło się od naszego poprzedniego spotkania. A potem się 

uśmiecha i opowiada o książkach, które już napisał i tych, które dopiero 
chodzą mu po głowie. Miejscach, do których pojechał. Ludziach, 

których spotkał. Wystarczyłoby tego na kilka życiorysów...

Kilka dni przed naszym spotkaniem 
Andrzej Perepeczko wrócił z Wilna. - Po
stanowiłem sobie, że pod koniec życia 
trzeba odwiedzić dwie matki boskie, Ja
snogórską i Ostrobramską. Wsiadłem do 
samochodu i pojechałem. Do Częstocho
wy sam, do Wilna z żoną - mówi.

Gdy protestuję słysząc o jesieni życia 
pan Andrzej tłumaczy, jakie znaczenie ma 
czas dla 30-kilkulatka, a jakie dla kogoś 
po siedemdziesiątce. I zaraz dodaje, że 
chwała Bogu za to, co ma. Za to, że wciąż 
prowadzi wykłady w Akademii Morskiej 
w Gdyni. I za to, że pisze.

Wszystko
_________ przez Makuszyńskiego

A pisze, wydaje się, bez przerwy. Je
śli nie musi sprawdzać faktów, dat, na
zwisk i plan powieści ma ułożony w gło
wie, pisze 15-20 stron dziennie. Zawsze
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wiecznym piórem i zawsze na gładkim 
papierze. Bo na takim ręka się nie mę
czy. Komputer owszem, byłby wygod
ny, ale on, jak mówi o sobie, jest starej 
daty. Hałas maszyny do pisania by go 
rozpraszał. Zresztą, ma bardzo czytelny 
charakter pisma (- Niektórzy mówią, że 
damski - żartuje.), więc wydawcy, któ
rym składa rękopisy, nie męczą się przy 
ich przepisywaniu.

Podczas naszej pierwszej rozmowy 
opowiadał mi, że na pisarza - autora ksią
żek dla dzieci, bo to chyba właśnie przy
gody „Dzikiej Mrówki” przyniosły mu naj
większą popularność - namaścił go sam 
Kornel Makuszyński. Na Koziołku Matoł
ku nauczył się czytać. Miał wtedy siedem 
lat, może mniej... - „Szatan z siódmej kla
sy”, proszę pani! To dopiero książka - od 
lat i niezmiennie zachwyca się Andrzej 
Perepeczko. - Dziś mam ją na półce nad 
tapczanem, czasami do niej zaglądam.

Miał 11 lat, gdy w ogarniętej wojną 
Warszawie zobaczył na ulicy Kornela 
Makuszyńskiego.

Tak wspomina tamto spotkanie: - Pod
szedłem i zapytałem „Czy to pan napisał 
Koziołka Matołka?” „Tak, ja”. „A bo pro
szę pana mnie się to bardzo podoba”. 
Makuszyński pogłaskał mnie po głowie...

Przyznaje, że pisząc samemu dla dzie
ci, trochę się na Makuszyńskim wzorował. 
Ale nie czytał go po raz kolejny, żeby się 
niczym nie sugerować.

Przed „Dziką Mrówką” wszystkie 
książki Perepeczki były wojenno-morskie. 
Dzieci dopominały się czegoś dla nich. 
Więc napisał. Pierwszy tom - „Dzika 
Mrówka i tam-tamy” - rozszedł się 
w ćwierćmilionowym nakładzie!

Wznowiła go kilka lat temu Fundacja 
Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdy
ni. Ponowne wydanie kolejnych części 
pozostaje, jak na razie, w sferze planów.
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sam. I przepadł z kretesem... 
Pracę na morzu zakończył 

jako starszy mechanik.

kę. Udało się bowiem dotrzeć do spad
kobierców Adama Werki, grafika i mala
rza, autora okładki miniatury, i uzyskać 
zgodę na ponowne wykorzystanie jego 
pracy.

U wydawcy leżą też „Nalot na Tarent”, 
duża rzecz o historii floty francuskiej od 
wielkiej rewolucji francuskiej do II wojny 
światowej, oraz „Arktyczne konwoje” o 
współpracy niemiecko-sowieckiej, wojnie 
niemiecko-sowieckiej i pomocy amery- 
kańsko-angielskiej.

- Czy pani wie, ile par butów wojsko
wych, z cholewką, dostarczyli angloame- 
rykanie Sowietom w czasie wojny? - pyta 
mnie Andrzej Perepeczko.

- Poddaję się bez walki.
- Dotarłem do bardzo ciekawych 

źródeł i wiem, że 15 milionów! To ja się 
pytam, w czym armia radziecka by cho
dziła? Pamiętam, że jak wkraczali do Pol
ski, szli prawie na bosaka, a karabiny na
prawdę mieli zawieszone na sznurkach. 
I ta armia zwyciężyła...

Będzie też drugie wydanie „Pana Ję
drusia wyprawy po zielone runo”, posze
rzone o drugą część jako „Opowieści mórz 
popołudniowych”. - Część druga „Opo
wieści” leży u mnie w rękopisie - zdra
dza i dodaje, że ma już pomysł na ciąg 
dalszy. „Opowieści mórz przedwieczor
nych”...

I choć z publikacją nie jest łatwo, pan 
Andrzej wciąż dostarcza wydawcom nowe 
rękopisy.

Wkrótce do księgarń trafi „Bitwa pod 
Matapanem”. Znaczne rozszerzenie mi
niatury napisanej kiedyś pod tym samym 
tytułem zabrało około trzech miesięcy. 
Obie wersje będą miały tę samą okład

Żal, bo w głowie pana Andrzeja od daw
na jest już tom siódmy, pod roboczym 
tytułem „Śladami pradziadka”. - Chłop
ców trzeba postarzyć do kilkunastu lat, 
nie mogą być stale młodzi - tak zdradzał 
mi swoje pomysły już dwa lata temu. - 
Chcę ich wysłać do Indii, Nepalu. Tam 
gdzieś, hen, przodek się zabłąkał... Wy
myślam, że był w rosyjskim wojsku car
skim, uciekł stamtąd, dostał się do Afga-

Książka za książką

nistanu.
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Mówi, że na pisarza namaścił go 
Kornel Makuszyński. Wśród 

wszystkich książek, jakie ma pan 
Andrzej, „Szatan z siódmej klasy" 
do dziś zajmuje ważne miejsce.

Na swoją kolej czeka premiera szó
stego, najnowszego tomu przygód „Dzi
kiej Mrówki”.

I wreszcie - historia U-bootów pod
czas II wojny światowej. Andrzej Pere
peczko napisał ją trzy lata temu na zamó
wienie wydawnictwa z Warszawy, w roz
winięciu niejako doktoratu (obronił go, gdy 
skończył 70 lat), a którego tematem była 
działalność niemieckich okrętów podwod
nych w czasie I wojny światowej.

- No właśnie, miała być habilitacja...
- A po co?
- Dla satysfakcji.
- To już mam - pan Andrzej odbija 

piłeczkę. - Doktorat mam dla własnej 
satysfakcji. Szanownemu gronu profesor
skiemu powiedziałem po obronie, że 
bardzo się cieszę. I po lwowsku dodałem, 
że miałem chulerną frajdę, bo to do ni
czego mi nie jest potrzebne. Może pani 
sobie wyobrazić, jaka była konsternacja. 
Na sali siedziało przecież 12 profesorów 
uniwersytetu - wśród nich Jerzy Wojciech 
Doerffer, mój gość i Roman Wapiński, mój 
recenzent.

__________Bo ojciec był oficerem

W ubiegłym roku, w prezencie na jego 
75-urodziny, Akademia Morska wydała 
wspomnienia „Z błękitów mórz w mrok 
kopalni”. Choć od lat były gotowe, wy
dawcy, których pan Andrzej starał się 
książką zainteresować, kręcili nosem. - 
Któryś zasugerował, żebym książkę roz
szerzył, napisał o szkole i pracy w WSM, 
a kopalnię włączył przy okazji - mówi. - 
Dałem sobie spokój i gdy zapytano mnie 
tu, w szkole, co bym chciał na 75-lecie to 
powiedziałem, że książkę.

Można próbować wydawców zrozu
mieć. Lata temu wspomnienia oficera 
marynarki handlowej wysłanego w 1953 
roku do pracy w kopalni węgla były po
litycznie co najmniej niepoprawne.

Czy ciężko było wracać do trzech lat 
spędzonych najpierw w Oświęcimu, po
tem w Mysłowicach?

- Nie - pada zdecydowana odpo
wiedź. - Byłem wtedy młody chłopak, 
to minęło. Nie dałem się złamać, moje 
wyszło na wierzch, a i ja dawałem tam 
sobie radę.

Do pracy w kopalni zesłano Andrzeja 
Perepeczkę z powodu ojca - przedwo
jennego oficera. - Gdyby wiedzieli, że był 
u Maczka, trafiłbym jeszcze gorzej - pan 
Andrzej nie ma wątpliwości. - Wysłaliby 
mnie do kopalni rudy uranowej, a tak tyl
ko do kopalni węgla. Żeby wiedzieli, że 
byłem w Szarych Szeregach, też było by 
gorzej. Ale to akurat było ukryte i wy
starczyło, że ojciec był przed wojną ofi
cerem broni pancernej. Może doszli do 
tego, że walczył w roku 1920, ale wąt
pię. To byli prymitywni ludzie, pewnie 
nawet nie dotarli do rocznika oficerskie
go. Podałem informacje o ojcu do rozma
itych dokumentów zupełnie niepotrzeb
nie, bo człowiek nie umiał jeszcze wte
dy kłamać, później nauczyłem się ukry
wać pewne rzeczy. Wie pani, że dopiero 
w 1992 roku przyznałem się przed stu
dentami, że ojciec był w wojsku u Macz
ka? To, czym się człowiek powinien 
chwalić, trzeba było ukrywać. To takie 
paskudne było... Nie mówię, że cierpia
łem z tego powodu wewnętrznie, ale to 
przykre, że trzeba milczeć i gryźć się w 
język.

__________ Wojenna zawierucha

A przecież o życiu takim, jakie miał 
pan Andrzej, trzeba mówić.

Urodził się we Lwowie, w 1930 roku. 
Miasta z tamtego czasu nie pamięta, bo 
gdy miał pięć lat, wyjechał z rodzicami 
do Modlina pod Warszawę.

Opowiada: - Ojciec został przeniesio
ny ze Lwowa do Centrum Wyszkolenia 
Broni Pancernej. Modlin pamiętam dosko
nale. Dla chłopaka, który interesował się 
wojskiem, twierdza to było coś... Gdy 
wybuchła wojna, z Modlina uciekaliśmy 
pod Lubartów. Sowieci doszli 20 kilome
trów od nas, 10 kilometrów od Kocka. 
Trafiliśmy w tę najgorszą, ostatnią bitwę. 
Sowieci mieli w 1939 roku dojść do Wi
sły, ale na mocy poprawki do paktu Rib- 
bentrop-Mołotow dotarli tylko do Buga.
I dzięki temu żyję, nie byłem na Syberii. 
Bo Sowieci już zaczęli wchodzić w Lubel
skie, ale się cofnęli. Potem przez rok, gdy 
Niemcy zajęli wschodnie tereny Polski, 
byłem na Huculszczyźnie, mieszkałem 
nad samym Czeremoszem. Pewnego dnia 
przyszedł gajowy, Ukrainiec, i powiedział 
nam, że dzisiaj nasza kolej... Dzięki nie
mu żyjemy. Wujek, ciocia... Uciekliśmy 
do Kołomyi, 60 kilometrów. Tam już sta
ły tablice „Wilnaja Zapadnaja Ukraina”. 
Z Kołomyi do Lwowa, a ze Lwowa do War
szawy, z powrotem do mamy.

Tam zaczął działać w Szarych Szere
gach, chodził na tajne komplety do gim
nazjum Stefana Batorego. - Bataliony Pa
rasol i Zośka, pani wie, oni też stamtąd - 
mówi. - Wtedy oczywiście o tym nie wie
działem, ale teraz mogę się chwalić.

Po powstaniu, sam, pojechał w okoli
ce Częstochowy. To tam, w Radomsku, 
wstąpił do Szarych Szeregów, jak mówi, 
na poważnie.

- Był październik czy listopad 1944, 
miałem 14,5 lat, do partyzantki się rwa
łem! - wspomina tamte czasy.- I gdy 
partyzanci przyszli kiedyś w nocy, chcia
łem z nimi uciekać. Powiedziałem, że 
mam 16 lat, jestem synem oficera, by
łem w Szarych Szeregach... Jak będzie
my wracać, to cię weźmiemy”. Na szczę
ście, nie wracali. To były Narodowe Siły

Pisze książki, prowadzi wykłady 
w Akademii Morskiej, podróżuje. 

Niejeden nastolatek mógłby 
pozazdrościć Andrzejowi 

Perepeczce apetytu na życie.

Nasze MORZE nr 10 październik 2006



UJDZIE MORZA sylwetka

Zbrojne, teraz by mi było nie po drodze. 
A co ja wtedy wiedziałem? Mój udział 
w walkach wyzwoleńczych to naklejanie 
ulotek, obserwowanie i pisanie numerów 
samochodów niemieckich, liczenie żołnie
rzy i oficerów, zapisywanie, jakie mieli 
stopnie. Takie przeszkolenie, powiedz
my to, zwiadowcze.

Sam do Conradinum

A potem przyszło wyzwolenie.
W Radomsku skończył czwartą klasę 

gimnazjalną. Zauroczony „Synem słońca” 
Jacka Londona, przyjechał na Wybrzeże. 
Był rok 1946

Wybrał gdańskie Liceum Budowy 
Okrętów Conradinum. Do dziś wspomi
na te lata z sentymentem. Zwłaszcza dy
rektora Potyrałę.

- Wie pani, jak wyglądało przyznawa
nie stypendiów? - pyta mnie Andrzej 
Perepeczko. - Staliśmy w szeregu. Przed 
nami szli dyrektor, sekretarka. „Co robi 
ojciec?” „Zaginął”, bo nie mówiłem, że 
jest oficerem i że mieszka Anglii. „Mat
ka?” Jest urzędniczką”. „Gdzie?” „W Lo
dzi.” „A gdzie pracuje?” „W zakładzie 
ubezpieczeń społecznych?” „W ZUSie? To

ona tam nic nie zarabia. Nic nie będziesz 
płacił.” Żadnych dokumentów... On nam 
wierzył, myśmy nie kłamali.

Pierwszy semestr trzeciego roku na
uki rozpoczął się dla Andrzeja Perepecz- 
ki 4 stycznia 1948. Po którymś z rejsów 
zachorował i nim okazało się, że to gry
pa, leczono go w Akademii Medycznej 
najpierw na malarię tropikalną, potem na 
paratyfus.

Semestr się kończył, jego na zajęciach 
prawie nie było, dyrektor zaproponował 
urlop dyrektorski. Nie zgodził się, bo 
chciał tę szkołę jak najszybciej skończyć. 
Dyrektor znalazł więc rozwiązanie nastę
pujące: z dwóch przedmiotów uczeń Pe

repeczko nie będzie klasyfikowany, 
z dwóch może mieć dwóje. Wybrał an
gielski, bo tu było najtrudniej nadgonić 
zaległości i elektrotechnikę, bo na niej się 
nie znał. - Koledzy pomogli, jeden na
wet za mnie zdawał - przyznaje. - Wy
brnąłem na czysto, miałem tylko te dwa 
nie klasyfikowane przedmioty. Skończy
łem Conradinum z drugą lokatą, w mię
dzyczasie przenosząc się z kadłubowego 
na mechaniczny.

____________Spotkanie po latach

Po Conradinum - szkoła morska, od 
razu trzeci rok. Miał dwa atuty - tę drugą

Gdy miał pięć lat, wyjechał 
z rodzinnego Lwowa.

Po wojnie sam przyjechał 
do Gdańska. I został 

tu na zawsze.
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lokatę w Conradinum i praktyki morskie. 
Sam je sobie załatwił. On i jeszcze dwóch 
kolegów. Z odręcznym pismem wysta
wionym przez dyrektora szkoły chodzili 
od statku do statku i pytali, czy których 
ze starszych mechaników by ich nie wziął. 
Był rok 1948, gdy po raz pierwszy wyje
chał za granicę. Dania, Holandia, Belgia, 
Włochy, Maroko...

Gdy zaczął pływać do Anglii, spotkał 
się z ojcem. Nie mieli z sobą kontaktu od 
11 lat. On ojca poznał od razu. Ojciec, 
gdyby nie wiedział, że stojący przed nim 
młody mężczyzna to jego syn Andrzej, 
miałby z rozpoznaniem kłopoty. - Dziw
ne to było spotkanie... - pan Andrzej się 
zamyśla.

Odbyło się w pełnej konspiracji, bo 
on i kolega niby poszli do kina... Spraw
dzili, co w programie, dowiedzieli się, jaki 
to film (- Pamiętam, że muzyczny, z pio
senką „Tea for two and two for tea” - nuci). 
Po powrocie na statek, na Dąbrowskiego, 
kaoszczak o wszystko wypytał.

________ Kopalnia zamiast statku

I gdy się jeszcze nawet nie zdążył 
rozsmakować w pływaniu, ktoś doszukał 
się w jego dokumentach wzmianki o ojcu- 
oficerze. W1953 roku, po urlopie, zamiast 
zamustrowania na kolejny statek, został 
wcielony do stacjonującego w Oświęci
miu 1 Batalionu Pracy. Był 1 kwietnia, gdy 
dotarł do Oświęcimia. Dwa tygodnie 
wcześniej wziął ślub.

Opowiada: - Spośród jadących z Gdań
ska rekrutów ja jedyny nie mówiłem po 
niemiecku. To byli gdańszczanie, nie Ka
szubi. Fajne chłopaki, ale mówili między 
sobą po niemiecku.

W Oświęcimiu, gdy już wysiedliśmy 
z pociągu, idziemy i nagle widzę „Arbeit 
macht frei”... Przed samą bramą skręcili
śmy w prawo, do przedwojennych ko
szarów. Pierwszy miesiąc był bardzo trud
ny. Czułem się jak śmieć. Potem, z kilko
ma chłopakami po maturze, dogadaliśmy 
się i wzięliśmy swój los w swoje ręce. 
Niech pani sobie wyobrazi taką sytuację 
- wywożą ludzi z Oświęcimia jako uzu
pełnienia do kopalni „Wesoła” w Mysło
wicach. Ja miałem zostać w Oświęcimiu, 
bo tam dałem się poznać. Zabrałem głos 
na jakimś spotkaniu, namalowałem jakąś 
gazetkę... Oficer polityczny chciał mnie 
zostawić do pracy u siebie. Miałbym może

Najpierw nauka w Conradinum, 
potem studia na Politechnice 

Gdańskiej i w Szkole Morskiej 
w Gdyni. Andrzej Perepeczko 
związał swoje życie z morzem.
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dobrze, bo bym siedział w sztabie. Ale 
oni przyszli do mnie w nocy i mówią „Słu
chaj, jedziemy do Wesołej, słyszeliśmy, 
że tam jest fajnie”. Wspomniałem o poli
tycznym. A oni, że mają go gdzieś. „My 
tu rządzimy. O szóstej po nas przy
jeżdżają, oficer przychodzi o ósmej. Jak 
pojedziemy, może nam skoczyć”. Takie 
były czasy, że szeregowi pisarze rządzili 
w wojsku! Pojechałem. Potem trochę 
żałowałem, bo oni zostali w sztabie, a ja 
ponad pół roku pracowałem na dole, w 
kopalni. Jak się okazało, że jestem tech
nikiem, przenieśli mnie do sztabu. Byłem 
pomocnikiem dowódcy do spraw tech
nicznych.

Do Oświęcimia przyjechała też żona 
pana Andrzeja. Po studiach ekonomicz
nych dostała nakaz pracy do Oświęcim
skich Zakładów Naprawy Samochodów.

_____________ Absurd ściśle tajny

Jeszcze większe zdumienie niż prze
niesienie z Oświęcimia do Mysłowic 
wzbudza praca, jaką Andrzej Perepeczko 
dostał po powrocie na Wybrzeże. On, 
karnie wysłany do Batalionu Pracy, bez 
problemu znalazł zatrudnienie jako młod
szy konstruktor w tajnym biurze wojsko
wym - Centralnym Biurze Konstrukcji 
Okrętowych nr 2!

Wtedy też zaczął pisać. Dzięki dostę
powi do światowej literatury powstał ar
tykuł o zderzeniu statków pasażerskich 
Andrea Doria i Sztokholm. I został opu
blikowany w czasopiśmie specjalistycz
nym. Redaktorem był w nim Stanisław 
Ludwig. Ten sam, który wiele lat później 
namówił Andrzeja Perepeczkę na uczy
nienie jednej z jego książek tematem roz
prawy doktorskiej.

Na dwóch uczelniach

Mieszkał w Gdańsku Wrzeszczu, pra
cował w Gdańsku Wrzeszczu, uczył się 
w Gdańsku Wrzeszczu, bo podjął studia

na Politechnice Gdańskiej. Najpierw na 
Wydziale Mechanicznym, a od trzeciego 
roku - na Okrętowym. Tu spotkał wy
kładowców z Conradinum. U swojego 
dawnego dyrektora, profesora Potyrały, 
rozpoczął pracę. - Bliżej poznałem też 
profesora Doerffera - mówi. - Codzien
nie piliśmy kawę. Dwóch profesorów 
i trzech młodszych współpracowników. 
Stawiał każdy, po kolei. Do moich obo
wiązków należało opowiadanie szmonce- 
sów, które Potyrała bardzo lubił. Musia
łem się więc ich uczyć, i jeszcze opowia
dać je z żydowskim zaśpiewem...

Na morze wrócił dzięki objęciu funk
cji wykładowcy w szkole morskiej. Pły
wał dziesięć lat, na czas rejsów dostawał 
z uczelni urlop bezpłatny. A bez stażu na 
morzu nie udałoby się awansować. Trze
ba było pływać przynajmniej co dwa lata, 
też i po to, by nie stracić kontaktu z flotą.

Podczas naszej pierwszej rozmowy 
Andrzej Perepeczko opowiadał, że był 
np. młodszym mechanikiem u swoich 
studentów: - Oni szli normalnym trybem, 
ja pracowałem w szkole i zanim awanso
wałem do stopnia II czy starszego me
chanika, trochę trwało. To moje najwięk
sze osiągnięcie dydaktyczne - nigdy się 
nie bałem iść na statek, gdzie mój uczeń 
był moim przełożonym. Panu wyczu
wa...?

Praca na uczelni to także 13 podręcz
ników akademickich. I trzy lata na stano
wisku dziekana Wydziału Mechaniczne
go ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni. - Za pierwszej kadencji profe
sora Lisowskiego proponowano mi stano
wisko prorektora - mówi. - Do moich 
obowiązków należałyby m.in. kontakty 
zagraniczne. Ale ja nie mówię fluently po 
angielsku. Głupio by mi było występo
wać za granicą i robić błędy. Podzięko
wałem więc rektorowi za zaufanie. Wola
łem być pierwszym na wydziale niż dru
gim w szkole. Jako dziekan wciąż mia
łem wykłady, z prawem do zniżki go
dzin. To mogłem pisać książki.

Na publikację czeka kilka 
książek pana Andrzeja, 

a on ma w głowie 
pomysły na następne.

__________________ Prawie poseł

Bo pan Andrzej co chwilę mówi o pi
saniu. Wydaje się, że na historie i zdarze
nia, o których mi opowiada, patrzy pod 
kątem, nazwijmy to, literackiej atrakcyj
ności.

Weźmy na przykład niedoszłe kandy
dowanie do Sejmu Kontraktowego: - Do 
Sejmu Kontraktowego z listy PSL starto
wać mieli żołnierze-górnicy, bo PSL się 
nimi opiekował. Przez kilka dni byłem 
na liście, ale zażądałem miejsca na liście 
centralnej. I wtedy Waldemar Pawlak zre
zygnował, bo musiałby odejść ktoś z PSL- 
owców. Teraz trochę żal, może by jakaś 
książka z tego była?

Do żadnej partii pan Andrzej nigdy nie 
należał. Szczęśliwie, jak mówi. Nie zaan
gażował się ani wtedy, gdy to się opłaca
ło, ani gdy można było działać dla jakiejś 
idei. - Nawet w „Solidarności” nie byłem. 
Byłem entuzjastą, w stanie wojennym 
wspierałem związek finansowo, ale nigdy 
do niego nie wstąpiłem. Sam sobie jestem 
sterem, żeglarzem, okrętem. Mam niechęć 
do działań zinstytucjonalizowanych.

______________________ Jaki jest?

Umie za to odnajdywać się w różnych 
sytuacjach. Jak wtedy, gdy wiele, wiele 
lat temu na kolacji w Singapurze podano 
mu świńskie ucho, a w Chinach kazano 
jeść pałeczkami.

Umie zjednywać sobie ludzi. Gdy na 
ulicy w Jerozolimie spotkał grajka - jak 
się okazało, Żyda Ukraińskiego - razem 
z nim zaśpiewał. I nie wziął swojej części 
z tego, co wpadło do kapelusza.

Umie żartować z samego siebie. Jak 
wtedy, gdy opowiada, ile razy brano go 
za Marka, nieżyjącego już aktora.

Umie jak nikt skupić na sobie całą uwa
gę rozmówcy. Więc nawet przez chwilę 
nie wierzę, gdy o prowadzonych dziś przez 
siebie na Akademii Morskiej w Gdyni wy
kładach z historii techniki mówi „nuda”.

Czego nie umie? Usiedzieć bezczyn
nie. Z domku na Kaszubach chce ucie
kać po trzech dniach. - Mieszkam od 60 
lat w Gdańsku, to jak ja mogę lubić wieś?

Więc wraca do miasta. Z miasta jedzie 
w świat.

A jeśli nie jedzie, pisze. - Bo co innego 
mam robić? - pyta przekornie. - Wie pani, 
tak mi coś fajnego chodzi po głowie...

Aleksandra Dylejko 
Zdjęcia: Łukasz Głowala
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12 hal, w tym siedem na dwóch poziomach.
1669 wystawców z 50 krajów i ponad 45 tysięcy 
zwiedzających, którzy chcąc wszystko obejrzeć, 
musieli przejść ponad pięć kilometrów. Na tegorocznych 
targach budownictwa okrętowego i techniki morskiej 
w Hamburgu padły kolejne rekordy.

Moloch. Wystawa tak wielka, że po
trafi swym ogromem aż zniechęcić. Nie 
ma przesady w stwierdzeniu, że chcący 
zapoznać się z nią w całości, choćby po
bieżnie, musi na to poświęcić cały czas 
jej otwarcia. I nie będzie przy tym wiele 
czasu na skupianie się szczegółowo nad 
wybranymi zagadnieniami, czy stoiskami 
konkretnych firm. A co dopiero mówić o 
dziennikarzach, którym targi oferowały 
setki rozmaitych konferencji, na których 
„warto być”...

________ Dobre buty i czujne oko

Trzeba było mieć spostrzegawcze 
oko. by z natłoku eksponatów ekspozy
cji wyłowić nowości. Trzeba także było 
być dobrym piechurem wyposażonym 
w7 wygodne buty. Najdalej położone wej
ścia wystawy dzieliło niemal 1000 m w 
linii prostej. W dodatku, chcąc przejść 
przez wszystkie hale najkrótszą drogą 
(omijając przytłaczającą większość eks
pozycji umiejscowionych w wielu „ulicz

kach”), trzeba było przemaszerow ać po
nad pięć kilometrowi

Targi odbywały się wr 12 halach, sie
dem mieściło ekspozyxje na dwTóch po
ziomach, Prezentowało się 1669 wystawT- 
ców* z 50 krajów, z czego 63 proc. stano- 
wiły firmy spoza Niemiec (wr 2004 r. - 60 
proc). Niemała część z hal pomieściłaby, 
każda z osobna, całą ekspozy cję targów7 
Baltexpo, w wielkości, jaką znamy z edy
cji gdańskiej wystawy z ostatnich lat.

Mimo, że dawniej SMM trwało pięć, 
a w tym roku po raz pierwszym cztery dni, 
podczas ostatniej - 22. edycji targów* bu
downictwa i wyposażenia okrętowego 
oraz techniki morskiej - padł kolejny re
kord. 45 tysięcy zwiedzających z branży 
(w roku 2004 było ich 42 151)! To liczba

MORZE - ŚWIAT gospodarka

„Nasze MORZE ” na Targach 
Shipbuilding Machinery 
& Marine Technology 2006

W
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Uroczystość ogłoszenia 
wyróżnienia "Statek roku 

2006" i odsłonięcia modelu 
Bourbon Orca miała miejsce 

podczas targów SMM w 
Hamburgu, w pawilonie 
norweskim, w środę, 27 

września 2006 r.

Zęby wybić się z morza 
różnorodności, trzeba 

postawić na oryginalność. 
Np. na... oryginalnie „ubrane” 

hostessy. Te na zdjęciu 
promowały pawilon duński.

Tzw. wejście wschodnie przy hali nr 1 
- jedno z trzech (obok zachodniego i centralnego) 
wejść na tereny wystawowe targów SMM.

zwiedzających „kwalifikowanych”, obej
mująca osoby deklarujące przy rejestracji 
lub kupnie karty wstępu profesjonalne 
związki z branżą. Największą grupę wśród 
nich stanowili przedstawiciele armatorów 
i przedsiębiorstw żeglugowych (ok. 18 
proc.), nieznacznie mniejszą - goście ze 
stoczni. Wzrasta też udział gości z zagra
nicy. W tym roku było ich na hambur- 
skiej wystawie 38 proc. (w 2004 - 34 
proc.). Decydenci z firm stanowili 72 
proc. (70 proc. dwa łata temu).

Okno na świat

SMM to wciąż „okno wystawowe” 
światowego przemysłu okrętowego. 
Większość premier innowacyjnych stat

ków i wyposażenia okrętowe
go i stoczniowego odbywa się 
właśnie w lata parzyste 
w Hamburgu. W tym mieście 
zawsze pojawia się bardzo sil
na reprezentacja światowych 
stoczni. Tym razem brakowa
ło jednak ekspozycji stoczni 
japońskich i koreańskich, ale 
te - tradycyjnie - wystawiają 
się w Europie z dużymi zbior- 
czymi stoiskami przede 
wszystkim w lata nieparzyste 
w Oslo, na targach Nor-Ship- 
ping. Ekspozycja stoczni 
z Chin zajmowała za to więk
szość powierzchni jednej z hal 
wystawowych.

Boom w światowym przemyśle okrę
towym stwarza atmosferę do owocnych 
kontaktów handlowych na samej wysta
wie, - Targi SMM 2006 były bardziej uda
ne niż którakolwiek z ich poprzednich 
edycji. Najbardziej uderzającym zjawi
skiem, które mogliśmy zaobserwować 
było to, iż zaawansowane technologie 
w7 przemyśle okrętowym zaczynają wzbu
dzać coraz większe zainteresowanie tak
że wśród młodszych zwiedzających - 
ocenia Jürgen Kennemann, przewodni
czący Rady SMM i prezes zarządu nie
mieckiego oddziału Aker Yards.
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Jak to robią Niemcy nie konkretnych stoczni, ale całej branży powinny lekceważyć świadczą choćby 
morskiej i okrętowej, firmowane przez przykłady czasopisma „Ferry Compass”, 

No cóż... zadowoleniu niemieckiego VSM. Stosowne (najczęściej całostronico- które stopniowo przerodziło się z biule- 
managera branży stoczniowej nie trzeba we) reklamy pod hasłem zawierającym tynu hobbystycznego w cenione źródło 
się dziwić. Tymczasem polskie stocznie fonetyczną grę słów „Sea the Future” (co informacji fachowej, dostrzegane przez

można rozumieć, jako: „zobacz przyszłość firmy z branży (np. operatorów promo- 
w morzu”, „morze - przyszłością; zobacz wych), reklamujące się w tym czasopi- 
przyszłość”) ukazywały się w czołowych śmie. Mamy tu do czynienia z podobną 
gazetach i czasopismach niemieckich, sytuacją, jak w przypadku czasopisma 
w tym także popularnych, takich jak m.in. „Lekko” (organu Międzynarodowego Sto- 
„Der Spiegel” czy „Fokus”. Wiele nie- warzyszenia Miłośników Holowników) 
mieckich uczelni z wydziałami okrętowy- czy portalu Tugspotters.com. Choć me- 
mi wystawia się w dobrym miejscu (przy dia te zachowały hobbystyczny charak- 
wejściu głównym) targów SMM. Widzieli- ter, szczegółowości i jakości prezentowa- 
śmy też wielu uczniów niemieckich szkół, nych informacji mogą im pozazdrościć 
którzy zwiedzali targi w zorganizowanych czasopisma fachowe. Na świecie reklamo- 
grupach pod opieką wychowawców. dawcy z branży chcą zaistnieć w obu tych

„nurtach” wydawniczych, więc zarówno 
Raj hobbysty mediom hobbystycznym, jak i czasopi

smom fachowym reklam nie brakuje. 
Dzięki temu zwłaszcza te pierwsze mogą 
działać i przyczyniać się do wzrostu zain
teresowania tematyką morską w społe
czeństwie, w konsekwencji przyciągając 
młodych ludzi i „wychowując” dla firm 
gospodarki morskiej młode kadry.

cierpią na coraz większe braki w kadrze 
inżynierskiej, w tym wśród projektantów 
(niedawno spora grupa młodych projek
tantów statków opuściła biuro konstruk
cyjne Stoczni Gdynia zakładając własną 
firmę, która także wystawiała się w Ham
burgu), narzekając przy okazji na odpływ 
spawaczy i monterów. Z drugiej zaś stro
ny w Polsce niewiele się robiło i robi, by 
zainteresować branżą morską najmłodsze 
pokolenie, stojące przed wyborem profi
lu szkoły czy studiów. Polskie firmy nie 
działają na rzecz promocji branży w tzw. 
szerokim społeczeństwie. Politechniki 
narzekają na brak chętnych do profesji 
inżynierskiej, a gremia i fora związane z Wystawa znakomicie służy profesjo- 
polską branżą okrętową od lat powtarzają nałistom. Ale i tzw. zwykły człowiek czy 
o ciężkiej doli tej gałęzi przemysłu, o luce hobbysta morski znajdzie na SMM wiele 
pokoleniowej i braku następców w zawo- atrakcji. Są wśród nich publikacje książ- 
dach stoczniowych. Tymczasem wzrost kowe i periodyczne. O tym, że hobby- 
zainteresowania branżą okrętową wśród stów przemysł okrętowy czy żegluga nie 
młodzieży niemieckiej nie wziął się z po
wietrza. To m.in. efekt wspieranych fi- r H----------------------------- -----------
nansowo przez stocznie działań w zakre- L
sie marketingu społecznego, koordyno- f*
wanych lub realizowanych przez niemiec- H
kie stowarzyszenie przemysłu okrętowe- H ^
go VSM (German Shipbuilding and Oce
an Industries Association - odpowiednik 
naszego Forum Okrętowego). |

Były wśród nich stoczniowe dni otwar
te, konkursy dla szkół, sponsoring dzia
łań młodzieży związanych z tematyką 
stricte morską, czy wreszcie ogólnokrajo
we reklamowe kampanie wizerunkowe HI .

Dzięki kilkunastu symulatorom 
każdy mógł się wcielić w rolę kapitana 

dużego statku lub holownika...

Coś dla morskich hobbystów, czyli modele prawdziwych 
statków. Ten przedstawia jednostkę do zasypywania 
instalacji na dnie morskim - Nordnes ■ przebudowaną 
i odnowioną w Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A.
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Świat ucieka...

A jak na tle międzynarodowej oferty 
prezentowanej na targach wypadły pol
skie firmy? Jeżeli spojrzenie na przyszłość 
tynku stoczniowego szefa i właściciela naj
potężniejszej grupy stoczniowej Aker 
Yards, KjelPa Inge R0kke jest słuszne, 
polskie stocznie mogą być jeszcze przez 
jakiś czas spokojne o zatrudnienie. Bę
dziemy potrzebni stoczniom zachodnio
europejskim dla utrzymania ich konku
rencyjności, nawet jeśli koszty robocizny

Po raz pierwszy stocznia Aluship pokazała w Hamburgu projekt 
nowego kompletnie wyposażonego megajachtu, który zamierza budować.

Na targach rozdaliśmy 
prawie tysiąc przygotowanych 
przez nasze wydawnictwo kartonowych 
modeli statków zbudowanych w Grupie 
Remontowa S.A. Najczęściej pytali o nie 
dziennikarze zachodniej prasy fachowej 
oraz młodzi hobbyści z całej Europy, 
którzy licznie zatrzymywali się przy stoisku 
Remontowej S.A.

w Polsce wzrosną. Tylko, czy jest to rola, 
którą powinniśmy się zadowolić? Po przyj
rzeniu się niektórym polskim stoczniom 
odpowiedzialnym za bardzo dużą część 
polskiej produkcji okrętowej (a także ich 
reprezentacji na SMM), rodzą się obawy, 
że grozi nam dalsze utrwalanie obrazu 
polskich stoczni jako podwykonawców 
i poddostawców od „brudnej”, mniej 
skomplikowanej roboty, którą z czasem 
mogą przejąć od nas tańsi nowicjusze na 
międzynarodowym tynku stoczniowym. 
Już kilkanaście miesięcy temu w lokalnej 
prasie szczecińskiej pojawiły się infonna- 
cje o tym, że Stocznia Szczecińska Nowa 
pracuje nad nowymi projektami statków, 
m.in. ciężarowców. Dlaczego jednak za
równo ta stocznia, jak i Stocznia Gdynia 
pokazywały w Hamburgu jedynie to, 
czym zajmują się od kilku, lub nawet kil
kunastu lat (.chemikaliowce ze Szczeci-

Nasze specjalne wydawnictwo „Poiish-buiit ships 2006”, 
w którym opisaliśmy statki z polskich stoczni, robiło furorę.
Przez pierwsze trzy dni targów rozdaliśmy ponad 1000 egzemplarzy.

Miło było nam dostrzec w dystrybu
owanym podczas SMM wydaniu „Ferty 
Compass”, zajmującym się, jak wynika 
z podtytułu czasopisma „turystyką pro
mową i żeglugą ro-ro”, przegląd europej
skich linii promowych, w którym szeroką 
wzmiankę poświęcono promowi Polonia 
Unity Line. Pisano o nim w samych su
perlatywach, zwłaszcza o jakości wystro
ju wnętrz, przyjacielskiej, pomocnej i fa
chowej obsłudze, znakomitym jedzeniu 
i bogatej ofercie rozrywkowej.

Na SMM można nacieszyć oko dzie
siątkami modeli statków i innych jedno
stek pływających. Są też modele zdalnie 
sterowane w mini-basenach, którymi każ
dy może posterować i „pomanewrować”. 
Jeśli ktoś woli zrobić to „na sucho”, a jest

miłośnikiem gier komputerowych, ma do 
dyspozycji na stoiskach wielu fimi video- 
symulatoiy statków, zarówno te profesjo
nalne, używane np. w szkołach morskich 
do szkolenia nawigatorów, jak i „rozryw
kowe” - o charakterze gier komputero
wych. Na SMM 2006 po raz pierwszy za
prezentowano szerszej publiczności zna
komity symulator ShipSim holenderskiej 
firmy VSTEP BV. Co ciekawe, firma stoją
ca za tą grą komputerową zajmowała się 
dotąd wyłącznie profesjonalnymi rozwią
zaniami z zakresu wirtualnej rzeczywisto
ści, stosowanymi przy planowaniu prze
strzennym czy szkoleniu pracowników 
portowych lub marynarzy i ratowników 
morskich. Symulator ShipSim jest „pro
duktem ubocznym” tej działalności.
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z pierwszych na świecie. Projekt gazow
ca cieszył się zresztą wielkim zaintereso
waniem odwiedzających stoisko Remon
towej S.A., podobnie jak przykłady innych 
statków, zwłaszcza promów i jednostek 
offshore budowanych w Grupie Remon
towa.

_______... q my stoimy w miejscu

Jednak polskie stocznie produkcyjne 
budują przede wszystkim prostsze i nie- 
należące do najdroższych statki - konte
nerowce, „wypuszczając” w ostatnich kil
kunastu latach bardzo niewiele ciekawych

Utrzymane w nieco futurystycznym 
klimacie stoisko Grupy Gdańskiej 
Stoczni Remontowa S.A. w hali nr 10.

na, samochodowce z Gdyni)? Dlaczego 
projekty innowacyjnych, wyznaczających 
nowe trendy, czasem nawet futurystycz
nych statków, ubrane w postać modeli 
możemy zobaczyć jedynie na stoiskach 
targowych stoczni norweskich, niemiec
kich, czy nawet rosyjskich? Wyjątkiem 
była tu prezentacja na stoisku Grupy 
Remontowa nowego uniwersalnego ga
zowca LNG/LPG/LEG, który będzie 
pierwszym statkiem tego typu wybudo
wanym w polskiej stoczni i jednym

Rozmowy handlowe na stoisku Remontowej S.A.

Inaugurację targów SMM 2006 
uświetniły pokazy sztuki 
cyrkowej w wykonaniu 
światowej sławy zespołu 
Cirque du Soleil.

prototypów ze swoich pochylni i doków. 
Jeżeli już trafią się ciekawsze, bardziej 
zaawansowane prototypy, stocznie nie do 
końca sobie radzą z ich budową. Pod zna
kiem zapytania staje więc opłacalność 
projektów, wobec dużych opóźnień 
w przekazaniu tych statków do eksplo
atacji (wynikających czasem z niedoboru 
wykwalifikowanych pracowników lub z 
problemów technicznych, zarówno pro
jektowych, jak i technologicznych). Inna 
sprawa, że takie opóźnienia zdarzają się 
także „renomowanym” stoczniom za
chodnim - np. grupie (państwowej - do
dajmy) włoskiej Fincantieri (budowane 
ostatnio wielkie ro-paxDy dla Finnlines). 
Stocznie tamte mają jednak znacznie am
bitniejszy i bardziej lukratywny profil pro
dukcyjny, a w portfelu zamówień więcej 
bardziej skomplikowanych statków 
(w przypadku Fincantieri - wielkie wy- 
cieczkowce).
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W dodatku są w Polsce stocznie, któ
re - można powiedzieć - cofają się 
w rynkowo-technicznym rozwoju. Np. 
Stocznia Gdańsk wybiła się na samo
dzielność, ale nie zadeklarowała ambi
cji odtworzenia własnego biura projek
towego i o ile wiadomo, dość pokaźną 
część w jej obecnym portfelu zamówień 
stanowią częściowo wyposażone kadłu
by statków dla stoczni europejskich, 
a przecież dawniej była postrzegana 
jako w pełni samowystarczalna stocz
nia budująca gotowe statki.

_______ Razem, ale... oddzielnie

Jednak marazm panujący w dużych 
polskich stoczniach produkcyjnych nie 
oznacza na szczęście zastoju w całej na
szej branży stoczniowej. Są też pozytyw
ne przykłady umiejętności odczytywania 
prognoz i przekuwania sygnałów odbie
ranych z rynku na właściwą strategię. 
Wśród większych firm np. Stocznia Pół
nocna w ostatnich latach bardzo znacznie 
zmniejszyła udział częściowo wyposażo
nych statków w swoim programie pro
dukcyjnym na rzecz statków w pełni 
wyposażonych, w tym licznych ciekawych 
prototypów. Także niektóre, zwłaszcza 
mniejsze, a przede wszystkim prywatne 
stocznie, próbują znaleźć sobie miejsce 
na rynku. Ostatnio stocznia Alu Techno
logy z Gdańska, znana dotąd z budowy 
aluminiowych kadłubów niewielkich jed
nostek, włączyła do swej oferty całkowi
cie wyposażone luksusowe megajachty, 
ujawniając je w swojej ofercie po raz 
pierwszy właśnie na targach SMM.

Na stoisku Polskiego Rejestru Statków.

Podsumowując: najciekawiej wśród 
polskich stoczni (z największym, zróżni
cowanym przekrojem różnych typów 
statków, z największą liczbą prototypów) 
zaprezentowała się Grupa Remontowa 
SA. Miała ona zresztą, tradycyjnie już, naj
okazalsze stoisko wśród polskich firm. 
Pozostałe nasze stocznie właściwie nie 
pokazały niczego ponad to, co już wi
dzieliśmy choćby na zeszłorocznej wy
stawie Nor-Shipping w Norwegii, a nawet 
wcześniej.

Szkoda, bo Polska jest wciąż liczącym 
się graczem na europejskim, a także świa
towym rynku okrętowym. Jednak nie 
było tego widać na minionych targach 
SMM, także m.in. z powodu raczej skrom
nej ekspozycji na dużej części polskich 
stoisk. W dodatku większość z nich była 
rozrzucona po różnych pawilonach tar
gów. Niewielkie skupisko części polskich 
firm nie było zbyt wyraźnie widoczne i nie 
zastępowało rozwiązania, jakie stosuje 
większość państw o silnym przemyśle

Vk4\,
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Stocznia Gdynia na swoim stoisku 
mocno eksponowała budowane w niej 

nowoczesne samochodowce.
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Stocznia Szczecińska Nowa zachwalała 
w Hamburgu prototypowy statek con-ro Timca.

okrętowym pokazujących się na SMM - stoisk narodowych. 
Mimo iż np. stocznie tych krajów nie mają tak bogatych 
portfeli zamówień, jak stocznie polskie, to ekspozycje Rosji 
czy nawet Rumunii wyglądały okazalej niż stoiska polskie. 
Sama tylko Turcja pokazała się z 13 stoczniami i czterema 
producentami wyposażenia okrętowego.

____________ Setki konferencji, tysigee informacji

Żadna polska firma nie zorganizowała też choćby jednej 
konferencji prasowej (według dostępnych nam informacji 
z kilkunastu ostatnich lat historii targów SMM w Niemczech,
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Nor-Shipping w Norwegii i Europort 
w Holandii jedynie dwa razy polskie fir
my zorganizowały konferencje prasowe 
- Stocznia Gdynia w Oslo i Polski Rejestr 
Statków w Hamburgu. Nie wykorzystano 
więc okazji, jaką była obecność wielu 
akredytowanych na targach dziennikarzy 
z czołowych europejskich pism shippin- 
gowych i finansowych.

A propos oferty dla dziennikarzy... 
Targi SMM 2006 były także rekordowe 
pod względem mnogości konferencji, se
minariów i imprez towarzyszących. Było 
ich ok. 140, a liczbę tę dopełniły warsz
taty, posiedzenia organizacji technicznych 
i związków pracodawców. Do najbardziej 
udanych i najważniejszych należała kon
ferencja „Ship Finance”, zorganizowana 
przez Financial Times Deutschland (FTD) 
w kooperacji z SMM. Bardzo interesujące 
były seminaria organizowane przez wy
dawcę czasopisma „Digital Ship”, poświę
cone m.in. gazowcom LNG i tankowcom 
przystosowanym do żeglugi w lodach 
w aspektach zarówno projektowych 
i technicznych, jak i operacyjno-eksplo- 
atacyjnych i rynkowych. Nie można nie 
wspomnieć o spotkaniu „siłowniarzy” - 
CIMAC Circle, która to impreza już od lat 
wpisana jest na stałe w kalendarz SMM.

2 okazji SMM gościły w Hamburgu 
dwa okręty wojenne - holenderski i bry
tyjski. W dzień były udostępnione do 
zwiedzania dla publiczności, wieczorem 
gościły uczestników koktajli i przyjęć 
dających kolejną (poza targowymi sto
iskami) okazję do promocji przemysłów 
morskich tych krajów.

Kolejna, 23. edycja wiodącej w świę
cie wystawy techniki okrętowej i prze
mysłu morskiego, SMM 2008, odbędzie
się w Hamburgu w dniach 23 do 26 wrze
śnia 2ÖÖ8 roku.

Tekst i fot.:
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Targowisko
Wystawcy niemalże na wyścigi prezentowali 

przywiezione na Lazurowe Wybrzeże nowości. 
Odwiedzający zachwycali się iście francuskim 

rozmachem, z jakim zorganizowano 
29. Cannes International Boat and Yacht Show.

Vive la nautique sport!

29. Cannes International 
Boat and Yacht Show

różności

International Boat & Yacht Show to impreza 
cykliczna, odbywająca się w Cannes co roku od 
roku 1977. Edycja tegoroczna trwała od 13 do 18 
września. Impreza ma charakter międzynarodowy 
nie tylko z nazwy - ponad 37 procent wszystkich 
wystawców przyjeżdża na Lazurowe Wybrzeże 
z zagranicy. Poświęcona jest całkowicie jachtom 
motorowym, żaglowym, RIB-om oraz wszelkiego 
rodzaju wyposażeniu tych jednostek.

Nie zobaczymy natomiast w Cannes zbyt wielu 
skuterów wodnych, windsurfingów, parasailingów 
i sprzętu nurkowego. Tego typu akcesoria nie cieszą 
się specjalnie wielką popularnością ani wśród wy
stawców, ani odwiedzających. Ci ponad wszystko 
lubują się w małych, średnich lub dużych jachtach 
i to pod jednym - zdecydowanie najważniejszym 
- warunkiem. Muszą być odpowiednio luksusowe. 
Cote d’Azur zobowiązuje...

W nowym porcie

Dyrektorem targów, pełniącym jednocześnie 
rolę komisarza wystawy, była w tym roku Ja
cqueline Bourey. 14 września wraz Dominikiem 
Perbenem, ministrem transportu i infrastruktury,

Francuska firma Lagoon, działająca 
na rynku od 1984 r. i specjalizująca się 
w budowie katamaranów, zaprezentowała swoje 
nowe produkty. Na zdjęciu katamaran typu 380.

uroczyście otworzyła imprezę oraz... Port Pierre 
Canto, nowy port jachtowy w Cannes. Tam wła
śnie prezentowano największe jednostki tego
rocznej edycji IB&YS.

Na targach pojawili się również inni przedsta
wiciele establishmentu oraz szeroko rozumianej 
branży.

Najważniejsi byli jednak wielcy tego świata, któ
rzy swoimi projektami i udanymi konstrukcjami 
narzucają obowiązujące trendy w budowie moto
rowych i żaglowych jachtów pełnomorskich, szyb
kich łodzi motorowych oraz niezawodnych i bar
dzo uniwersalnych RIB-ów.

______________Zmiany w święcie RIB-ów

Wśród wystawców RIB-ów (z ang. Rigid - In
flatable - Boat, wyczynowa łódź konstrukcji hy-
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brydowej), niepo
dzielnie królował fran
cuski Zodiac. Firma 
zorganizowała w Man- 
delieu niedaleko Can
nes specjalne spotka
nie dla największych 
europejskich importe
rów tego typu łodzi.

Jednym z zapro
szonych gości był 
Zdzisław Uherek, pre
zes gdyńskiej firmy 
SMART (Sea Multipur
pose Agent & Reliable 
Technical Supplier, od 
piętnastu lat general
ny importer i przed

stawiciel firmy Zodiac w kraju). SMART zaopatruje 
w RIB-y i pontony cywilny segment rynku, reali
zuje też zamówienia specjalne dla wszelkiego ro
dzaju wojskowych i policyjnych sił specjalnych. Po 
wcześniejszych uzgodnieniach z Laurentem Lautie- 
rem - jednym z menedżerów francuskiego poten
tata - prezes Uherek zapewnił nas, że już pod ko
niec tego roku do Polski trafią pierwsze nowości 
sprzętowe Zodiaca, zaprezentowane importerom 
właśnie na spotkaniu w Mandelieu.

Zodiac zapowiedział również gruntowną mo
dernizację produkowanych obecnie łodzi i ponto
nów oraz wprowadzenie na rynek nowego, rewe
lacyjnego materiału Share Fabric Duotex, który ma 
nieporównywalnie lepsze właściwości fizyko-che
miczne aniżeli tradycyjny PVC. Wedle zapowiedzi 
Zodiaca, już od początku 2007 roku z nowego 
materiału będą produkowane wszystkie łodzie 
o długości powyżej sześciu metrów. Takie rozwią
zania są zawsze mile widziane na rynku, tym bar-

Żeby zobaczyć takie nagromadzenie luksusu 
w jednym miejscu, trzeba pojechać do Cannes.
Na zdjęciu: łodzie motorowe wyposażone w silniki 
Volvo - Penta.

j2 ssoDiAłr

Targi w liczbach
■ 380 - tylu było wystawców z całego świa

ta (USA, Francja, Włochy, Wielka Bryta
nia, Niemcy, Australia, Nowa Zelandia, Ja
ponia, Szwajcaria, Norwegia, Szwecja, Tur
cja, Chiny, Austria, Słowenia, Egipt, Hisz
pania, Brazylia)

■ 50 tys. m2 - tyle liczyła powierzchnia wy
stawowa

■ 450 - tyle jednostek prezentowano w por
cie (360 motorowych, 90 żaglowych)

■ ponad 52 tys. - tyle osób odwiedziło In
ternational Boat & Yacht Show Cote d’Azur 
w Cannes

■ 162 - tyle było jednostek o dł. 10-12 m
■ 102 - tyle było jednostek o dł. 12-15 m
■ 62 - tyle było jednostek o dł. 15-18 m
■ 45 - tyle było jednostek o dł. 18-22 m
■ 17 - tyle było jednostek o dł. 22-25 m
■ 38 - tyle było jednostek o dł. 25-33 m
■ 4 - tyle było jednostek o dł. 35-45 m
■ 1 - tyle było jednostek o dł. 49 m
■ 20 - tyle było katamaranów

dziej, że o wszechstronności użytkowej RIB-ów nie 
trzeba już przekonywać nikogo. Te wyjątkowe jed
nostki z powodzeniem mogą służyć do celów wa
ter adventure, prac portowych, akcji ratowniczych, 
operacji wojskowych oraz rekreacji (turystyka, nur
kowanie, wędkowanie itd.).

Silne i niezawodne

Reprezentacja wystawców silników stanowiła 
światową pierwszą ligę. W Cannes obecni byli wszy
scy liczący się w branży. Prezentowano silniki małe, 
średnie i duże od zaburtowych firm Mercury, Yama
ha, Suzuki, Tohatsu, Honda, MerCruiser, Mariner, 
przez te do zabudowy wewnętrznej - Volvo Penta, 
Lombardini, MAN, Vetus Deutz - po elektryczne 
amerykańskiej Minn Kot-y (model Maxxum 55 i Rip
tide 40) i Motor GuideDa.

Na szczególną uwagę zasługiwały zwłaszcza 
duże, dieslowskie jednostki napędowe o mocy 
powyżej 2 tys. KM niemieckiego MAN-a, monto
wane pojedynczo lub w wariantach sprzężonych 
na średnich i dużych jachtach motorowych.

Interesująco przedstawiała się również oferta 
zaburtowych silników Mercury - zwłaszcza mode
lu Verado, który uchodzi za cichy, silny i zawsze 
pewny. Verado to czterosuw nie tylko najsilniej
szy, ale również najcichszy.

__________________ To, co najważniejsze

Elektronika i urządzenia nawigacyjne są 
oczkiem w głowie organizatorów, dlatego za-
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biegają oni zawsze o jak największą liczbę 
wystawców reprezentujących ten jakże waż
ny segment rynku. Elektronikę prezentowa
no w Cannes wspólnie z wydawnictwami na
utycznymi, które już od dłuższego czasu ści
śle współpracują z firmami produkującymi 
elektroniczne morskie mapy nawigacyjne.

W tym roku na targach aż kipiało od nowości 
wśród elektronicznego sprzętu nawigacyjnego. 
W przestronnych namiotach wystawowych można 
było zapoznać się z najnowszą ofertą handlową Sim- 
rada, Furuno, JRC, LowranceDa, Geonava, Raymari- 
ne oraz Garmina.

Katamaran Aventura 36 - jedna z wielu 
propozycji francuskiej stoczni Go-Catamaran 
(INDIGO Yacht) z Marans.

Flagowym okrętem morskiej elektroniki nawi
gacyjnej firmy Simrad były doskonałej jakości sta
cje nawigacyjne serii CX54, CX44 i CX34, które są 
formą połączenia radaru, GPS-chartplottera i echo
sondy, szybkie radary model RA55, RA54, RA44 
oraz telefony satelitarne Samcom MS33 i MS55. 
Uzupełnieniem szerokiej oferty był udanej kon

strukcji ratunkowy transponder radarowy Simrad 
SART SA50.

Furuno pokazał system NAVnet VX2, zaliczany 
do tzw. systemów wielomodułowych, składających 
się z radaru, odbiornika GPS, chartplottera, NAVTEX- 
a oraz echosondy/sonaru. Jego dalszym rozwinię
ciem może być również wiatromierz i antena TV.

Na uwagę zasługiwały klasyczne radary „true 
motion” - odwzorowujące na ekranie ruch rzeczy
wisty model M-1832, M-1932 Mk2 oraz M-1942 Mk2 
oraz z kolorowym wyświetlaczem FR-80Ó2, FR- 
8122 i FR-8252, które wydają się być udanym roz
wiązaniem dla klientów poszukujących radaru o da
lekim zasięgu z niezwykle wyrazistym kolorowym 
obrazem, umożliwiającym dokonanie nastawu
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wszystkich ważnych 
parametrów.

Raymarine szczy
cił się serią swoich 
unikalnych echosond 
działających w opar
ciu o technologię 
HDFishlmaging mo
del DS600X, DS500X 
i DS400X oraz rada
rem Pathfinder hsb2.

Ciekawą propo
zycję w segmencie 
morskiej elektroniki 
nawigacyjnej przed
stawił włoski Geo- 
nav, który pokazał 
bardzo udany, prze

nośny odbiornik systemu GPS model G 4 GIP
SY, zaopatrzony w bardzo pomocną na morzu 
funkcję plottera z baterią umożliwiającą nieprze
rwaną pracę urządzenia przez dziewięć godzin. 
Atutem Geonava jest także wyśmienite elektro
niczne oprogramowanie kartograficzne na specjal
nych cartridgach firmy Navionics, od wielu lat uzna
nego producenta morskich map nawigacyjnych 
w serii Platinum, Gold, Classic, XL3 XL oraz S.

Coś na dodatek

Znane na całym świecie firmy Plastimo, Aqua 
Signal, Barigo, Vetu, Peters & Bey, Jabsco, Wema- 
System, Whale, Lewar, Pffeifer Marine, Davis, An
dersen, Lewar, Harken, Wichard, zaprezentowały 
ludziom morza lornetki, lampy nawigacyjne, ante
ny do odbiorników VHF, zegary i instrumenty po
kładowe, pokładowe elektrownie wiatrowe, bate
rie słoneczne, pompy zęzowe, elementy z drew-

Łódź motorowa angielskiej firmy Top Yachts - w wersji Custom Line 97 
(długość 29,5 m, szerokość - 7.08 m) będzie dostępna w sezonie 2007.

Pokazali
Azimut {Azimut 116’ dl. 34,9 m, Azymut 

My Mi Vida, dl. 34,4 m), Akderiz Shipyard 
{Mana, dl. 35,8 m), Admiral {110 i 112), 
Apremare {Maestro 65), Arno {Leopard31, dl. 
28 m), ATM {Ladies First, dł. Tl m), Baia, Ba- 
glietto {Comessa 10195, dł. 33,8 m), Bawaria, 
Belliure, Beneteau, Benetti {MyMore, dł. 45 m 
oraz Benetti Classic, dł. 36,6 m), Bertram {B670, 
dł. 21,8 m), Canados {Canados 116, dł. 33,9 m 
oraz Laydy Natinia, dł. 32 m), Cap, Catana, Cay
man, Cerki Cantieri Nasil, CNB {Bristolianis, dł. 
28 m), Cookson {Maximus, dł. 29,8 m), Co- 
uach, Custom Line {Navetta30, dł. 30,9 m oraz 
Custom Line 97, dł. 29,5 m), Dalia Pieta {DP 
80, dł. 26,3 m), Elegance {115, dł. 35 m), Fair- 
line {Squardon 66, dł. 20,5 m), Falcon {1024, 
dł. 31 m), Feadship {Dream, dł. 42,3 m oraz 
Smooth Operators, dł. 35,3 m), Ferretti Spa 
{Thunder, dł. 27,3 m), Garcia {90, dł. Tl m), 
Hakvoort {Lady Libra, dł. 28 m), Heesen {Lady 
Joy, dł. 44,2 m oraz La Coveta, dł. 37,8 m), Hun
ter, Jeanneau, Jongert {Solaia, dł. 30 m), Maiora 
{Maiora 20 S, dł. 21,8 m), Mery Nautic, Mochi 
Craft, Moody Yacht, Morgan, Natalia {Natalia 
80, dł. 24 m), New Zeland Yacht {Spilit, dł. 35 
m), Nicolini {My/CD Two, dł. 43 m), Overmari
ne {Mangusta 130, dł. 40 m), Pershing {Per
shing 115, dł. 35 m), Princess, Riva Spa, Rod- 
man, Salona, San Lorenzo {Lady Luck, dł. 29,1 
m), Sea Ray, Sealine, Seaway, Selene, Sensa
tion Yachts {Maricha ILL, dł. 45 m), Sessa Mari
ne, Sunreef Yachts, Sunseeker {Yacht90, dł. 
28 m), Tecnomar {Velvet35, dł. 34,9 m), Ver- 
silcraft (Versilcraft Planet, dł. 36,3 m), Wally, 
Windy i Yaretti.

Największą zaprezentowaną w tym roku 
na targach jednostką pełnomorską był jacht 
motorowy ze stoczni Oceanfast ThunderB o 
długości 49,8 m i szerokości 8,1 m.

na taekowego, rolery do żagli, systemy ściagania 
bomu, kabestany, kotwice, łańcuchy kotwiczne, ha
logeny i szperacze, wskaźniki/czujniki, windy ko
twiczne oraz zbiorniki paliwa.

Profesjonalne sztormiaki, kurtki, spodnie, bieli
znę termoaktywną, rękawiczki, buty zaprojektowa
ne z myślą specjalnie o warunkach panujących na 
morzu na Lazurowe Wybrzeże przywiozły firmy 
Musto, Helly Hansen, Henri Lloyd i North Sails. 
Cannes to Francja, a Francja to moda, więc i stro
jów - eleganckich, ale nade wszystko praktycz
nych - na targach zabraknąć nie mogło...

Z Cannes: 
Przemysław Miller
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Wersja o zatopieniu Zagłoby przez U-boota jest najbardziej 
rozpowszechniona. Potwierdziło ją dla nas także U-Boot Archiv, 

prywatne archiwum U-Bootów prowadzone w Cuxhaven 
w Niemczech - najlepszy na świecie ośrodek zajmujący się 

badaniem losów niemieckiej broni podwodnej.

Torpeda, awaria czy 
sztorm? Co było 

prawdziwq przyczynq 
zatonięcia 

w lutym 1943 roku 
polskiego statku Zagłoba? 
„Nasze MORZE" podqża 

tropem tragedii sprzed 
ponad 60 lat.

Zagłoba nie od razu nosił taką nazwę. 
Do 1940 roku znany był pod mało ro
mantycznym mianem Robur VIIL Był 
ostatnim z flotylli statków „Polskarobu” 
(„Roburów” z kolejnymi rzymskimi nu
merami) - towarzystwa żeglugowego za
łożonego w 1927 roku w celu eksportu 
polskiego węgla. Głównym udziałowcem 
firmy była spółka „Robur” należąca do 
jednego z najbogatszych ludzi II RP - Al
freda Faltera, zwanego „polskim Mida- 
sem”, bo przedsięwzięcia, których się 
podejmował, podobno zawsze przynosi
ły zysk. W latach 30. ub. wieku, będąc 
u szczytu kariery, zarządzał kilkudziesię
cioma firmami, dysponując gigantycznym 
jak na przedwojenne polskie warunki ka-

Zagłoba zbudowany został w 1938 
roku w brytyjskiej stoczni Burntisland Ship
building Co. Był największym i najnowo
cześniejszym statkiem należącym do Pol- 
sko-Skancłynawskiego Towarzystwa 

nspoitowego „Polskarob”. Ten rozwi- 
cy dziewięć węzłów parowiec miał 

104, 6 m długości, 13, 5 m szerokości, 6, 
2 zanurzenia i 2864 BRT pojemności. W 
jego wnętrzu mieściły się cztery ładow
nie, a załoga liczyła 26 osób. Był masow- 

m służącym do przewozu węgla. Dzię
ki charakterystycznej sylwetce przypomi
nał jednak bardziej tankowiec.

Polski „Midas"

Sylwetka
Zagłoby
- ex Robura VIII - 
upodabniała 
go trochę 
do tankowca.
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Zagłada tego statku do dziś pozostaje niewyjaśniona
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pitałem w wysokości 350 min zł (dla po
równania - w budowę Centralnego Okrę
gu Przemysłowego państwo zainwesto
wało tylko o 50 min zł więcej).

Dwa pierwsze statki nie doczekały 
pod biało-czerwoną banderą wybuchu 
wojny. Robur Izostal w 1930 roku sprze
dany do Szwecji, a Robur//zatonął w Za
toce Botnickiej dwa lata wcześniej. Dwa 
kolejne - Robur III i Robur V - po zapi
saniu pięknej karty (brały m.in. udział 
w inwazji na Normandię), zostały po woj
nie, w obawie przed nacjonalizacją, prze- 
rejestrowane pod banderę Panamy i pły
wały pod nią do lat 60. („Polskarob” for

malnie został zlikwidowany dopiero 
w 1972 roku).

Cztery dalsze Robury stały się ofiara
mi wojny. Robur VIIzostał, we wrześniu 
1939 roku, zatopiony u wejścia do portu 
w Gdyni. Robur VI,, w 1940 roku, zbom
bardowały niemieckie samoloty 
u wschodnich brzegów Wielkiej Brytanii. 
Zatonął w czasie próby odholowania do 
portu. Rok potem na dno poszedł także 
Robur IV, storpedowany przez jeden z hi
tlerowskich ścigaczy. Najbardziej intere
sująco potoczyły się losy Robur a VIII, 
czyli późniejszego Zagłoby. Oficjalnie 
uznaje się, że wraz z całą załogą zaginął

na północnym Atlantyku 13 marca 1943 
roku. Jak do tego doszło? Co było przy
czyną zatonięcia? Gdzie dokładnie spo
czywa wrak tego statku? Pomimo wielu 
wysiłków, nie zostało to do dziś ostatecz
nie wyjaśnione. Koniec Zagłoby pozosta
je zagadką. Jest tym dla dziejów polskiej 
floty handlowej, czym zaginięcie okrętu 
ORP Orzeł dla historii naszej Marynarki 
Wojennej.

Podwójny pech * i

Po wybuchu wojny Robur VIII dotarł 
do Wielkiej Brytanii i został oddany do 
dyspozycji tamtejszego rządu. Nadano mu 
wtedy imię jednego z bohaterów „Trylo
gii” i rozpoczęła się jego żmudna, atlan
tycka służba. Pływał w konwojach po
między Anglią, USA i Kanadą, przewożąc 
materiały wojenne i zaopatrzenie dla 
walczącej Anglii. Nie obywało się bez kło
potów, Zagłoba nie był bowiem przysto
sowany do długich, oceanicznych rejsów. 
Statek tak źle je znosił, że aby nie doszło 
do katastrofy, w rejsach z Wielkiej Bryta
nii jego ładownie wypełniano piaskiem i 
żwirem. Inaczej mógł stracić stateczność
i przewrócić do góry dnem.

Pomimo to, pod dowództwem jedne
go z najbardziej doświadczonych polskich 
kapitanów żeglugi wielkiej Zbigniewa 
Deyczakowskiego, Zagłoba dzielnie so
bie radził wykonując powierzone zada
nia. W czasie jednego z rejsów jego zało
dze udało się nawet zestrzelić niemiecki 
samolot!

W swoją ostatnią podróż statek wy
płynął 12 stycznia 1942 roku z Nowego 
Jorku, skąd zabrał ładunek czołgów i amu
nicji do Wielkiej Brytanii. Po napotkaniu 
niezwykle silnego sztormu, uszkodzony, 
musiał jednak zawrócić do Nowej Fun- 
landii w Kanadzie. Po szybkim remoncie 
już 30 stycznia dołączył do konwoju SC- 
118. W jego skład wchodziły 63 statki. 
Ubezpieczane były przez zaprawioną 
w bojach brytyjską Grupę Eskortową B- 
2, składającą się z dziewięciu wyposażo
nych w radary eskortowców.

SC-118 miał podwójnego pecha. Po 
pierwsze, musiał się zmierzyć z fatalną 
pogodą. Na Atlantyku szalał silny sztorm. 
Kilkumetrowej wysokości fale przelewa
ły się przez pokłady statków i okrętów. 
Z nieba na przemian padał śnieg i grad. 
W takich warunkach trudno było utrzy
mać wielki konwój w szyku. Po drugie: 
4 lutego konwój natknął się na grupę trzy
nastu U -Bootów, jednego z podwodnych 
„wilczych stad” o nazwie „Pfeil”. Być

- okręt z serii sławnych „siódemek”, czyli U-Boot typu VIIC, 
które siały zniszczenie na północnym Atlantyku.
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może, korzystając z warunków atmosfe
rycznych trudnych także dla niemieckich 
okrętów podwodnych, udałoby się mu 
prześlizgnąć niezauważonym. Przypadek 
jednak sprawił, że tak się nie stało. Mary
narz z jednego z konwojowanych norwe
skich statków wystrzelił przypadkowo 
rakietę oświetlającą. Błysk zauważył „U- 
187” i zaalarmował pozostałe łodzie. Roz
poczęła się zażarta bitwa, trwająca do 9 lu
tego. W sumie wzięło w niej udział dwa
dzieścia U-Bootów, zatapiając jedenaście 
statków o tonażu 60 tys. BRT.

Kiedy Brytyjczycy policzyli straty oka
zało się, że brakuje także Zagłoby. Po 
przybyciu konwoju do Anglii Admiralicja 
Brytyjska zawiadomiła więc oficjalnie 
polskiego armatora, że statek nie powró
cił z ostatniego rejsu i należy uważać go 
za stracony, oraz iż można przypuszczać, 
że zginął w wyniku akcji nieprzyjaciel
skiej. Po wojnie pojawił się jednak pro
blem: Okazało się, że żaden z U-Bootów 
nie zgłosił zatopienia polskiego statku 
o takiej nazwie. Stało się to powodem licz
nych, trwających do dziś, spekulacji. Za
gadka Zagłoby poruszyła nie tylko histo
ryków. W dużej mierze na jego losach 
Marian Bielski oparł swoją powieść „Na 
linii życia i śmierci”.

Trzy hipotezy

Istnieją trzy hipotezy próbujące wy
jaśnić zatonięcie Zagłoby. Pierwsza z nich 
to ta oczywiście, że polski masowiec zo
stał zatopiony przez U-Boota. Druga 
mówi, że mógł ulec awarii (możliwe, że 
na skutek ataku niemieckiego okrętu pod
wodnego) i w efekcie pójść na dno. Trze
cia - Zagłoba uległ po prostu pogodzie.

Najbardziej prawdopodobna wydaje 
się hipoteza pierwsza, powtarzana w zna
komitej większości najpoważniejszych 
publikacji poświęconych bitwie o Atlan
tyk. Taką wersję wydarzeń potwierdziło 
dla nas również U-Boot Archiv, prywat
ne archiwum U-Bootów prowadzone w 
Cuxhaven w Niemczech przez sławne
go Horsta Bredowa, byłego oficera U- 
Bootów (patrz ilustracja). To najlepszy 
ośrodek na świecie zajmujący się bada
niem losów niemieckiej broni podwod
nej.

Który zatem z okrętów mógł storpe
dować eks Robura VIW. Według U-Boot 
Archiv, był to U-262 - okręt z serii sław
nych „siódemek”, czyli U-Boot typu VII 
C, które siały zniszczenie na północnym 
Atlantyku. Zbudowaną w 1942 roku 
łodzią w czasie ataku na konwój SC-118

dowodził 28-letni berlińczyk Heinz Fran
ke. W broni podwodnej Franke służył od 
1940 roku. Wcześniej był oficerem na 
krążowniku Gneisenau. Jako jeden z nie
licznych dowódców U-Bootów przeżył 
wojnę (zmarł w 2003 roku). Jeśli jednak 
spojrzeć na listę jego bojowych osiągnięć 
można dojść do wniosku, że nie należał 
do grona „asów”. Na swoim koncie ma 
zatopienie zaledwie czterech jednostek - 
trzech statków i jednego okrętu wojen
nego - o tonażu w sumie około 14 tys. 
ton (najlepszy z dowódców U-Bootów 
Otto Kretschmer zatopił 46 jednostek 
o tonażu 270 tys. ton). Jednak sukces suk
cesowi nierówny. 10 tys. ton przed 1943 
rokiem (wtedy działał Kretschmer) to nie 
to samo co potem. Jak to obrazowo okre
ślił znakomity amerykański historyk Clay 
Blair, U-Booty były już w tym czasie nie 
myśliwymi, ale ściganymi.

____________________Pięć torped

Jak zatem na podstawie dostępnych 
dokumentów, m. in. dziennika działań bo
jowych U-262, mogły wyglądać ostatnie 
chwile Zagłoby? Franke zapisał tam, że 6 
lutego 1943 roku zauważył na horyzon
cie jakiś parowiec. Kazał więc załadować 
dwie torpedy, które wystrzelił o godz. 
22.35. Obie... chybiły. Pięć minut potem 
w kierunku jednostki pomknęły kolejne 
dwa „węgorze”. Tym razem trafiły. Sta
tek nie chciał jednak zatonąć. Trzeba było 
go dobić jeszcze jedną torpedą, którą wy
słano o godz. 23.05. Franke nie poczynił 
żadnych dalszych obserwacji, był jednak 
przekonany, że zaatakowany statek za
tonął na w kwadracie AK 6684 (według 
niemieckiej mapy, jaką posługiwali się 
dowódcy U-Bootów), czyli na pozycji 
56°32N i 16°W.

Wszystko wydaje się jasne. Ale tylko 
z pozoru. Istnieją bowiem na tyle poważne 
wątpliwości, że zatopienie Zagłoby przez 
U-262 można zaliczyć jedynie do praw
dopodobnych. Najważniejsze zastrzeże
nie dotyczy identyfikacji statku. Zwykle 
dowódcy U-Bootów, jeśli tylko mieli moż
liwość, starali się ustalić dokładnie tożsa
mość zatopionej jednostki. Pytali o to 
nawet ocalałych z ataku rozbitków. 
W omawianym przez nas przypadku mo
gły to uniemożliwić szalejący sztorm, 
ciemna noc i zawzięta, groźna eskorta, 
która deptała po piętach atakującym okrę
tom podwodnym. Sprawę dodatkowo 
komplikuje fakt, że Heinz Franke był 
przekonany, iż zniszczył tankowiec, a nie 
masowiec, choć akurat to dałoby się jakoś

wytłumaczyć sylwetką Zagłoby, która 
upodabniała go do tankowca.

Pomimo pewności niemieckich archi
wistów i historyków, sprawa pozostaje 
otwarta. Jeśli jednak przyczyną zatonię
cia Zagłoby nie był atak torpedowy U- 
262, to co? Pozostają dwie inne możliwo
ści. Statek źle znosił długą, atlantycka falę. 
Może został więc w czasie sztormu uszko
dzony na tyle poważnie, że nie dał już 
rady gwałtownej nawałnicy? A może 
wszystkie te rzeczy przyczyniły się do 
jego zatonięcia?

__________ Kto wyjaśni zagadkę?

Załóżmy, że statek zaatakowany 
przez Frankego był rzeczywiście Za
głobą. Torpedy wystrzelone z U-262 
mogły w niego trafić, ale go nie zatopi
ły. Takie historie nie raz zdarzały się 
w czasie wojny. Dowódca U-Boota prze
konany, że ofiara poszła na dno, od
płynął. Tymczasem uszkodzony Zagło
ba próbował utrzymać się na wodzie, ale 
ostatecznie nie dał rady. Za słusznością 
tej hipotezy może przemawiać fakt, że 
9 lutego 1943 roku, gdy SC-118 znalazł 
się już po drugiej stronie Atlantyku, z ko- 
modorskiego statku podobno widziano 
jeszcze Zagłobę, jak ze znacznym prze
chyłem na lewą burtę starał się utrzymać 
kurs wolno podążając za konwojem. Po
dobno, bo już następnego dnia nie od
notowano tam jego obecności.

Nie wiadomo, jak było naprawdę. Sy
tuację w oczywisty sposób komplikuje 
fakt, że z katastrofy Zagłoby nie urato
wał się ani jeden członek załogi - nikt, 
kto mógłby wyjaśnić zagadkę. Także nikt 
postronny nie był świadkiem końca pol
skiego masowca. Co jednak najdziwniej
sze, nikt nie odebrał z Zagłoby sygnału 
SOS. Albo więc statek zatonął tak szyb
ko, że jego załodze nie udało się wezwać 
pomocy, albo miała ona do końca nadzie
ję, że wyjdzie z opresji cało. Oto kolejna 
tajemnica.

Tomasz Falba

Spróbujmy razem wyjaśnić ta
jemnicę zaginięcia Zagłoby. Każde
go, kto posiada jakiekolwiek infor
macje mogące w tym pomóc, pro
simy o kontakt z redakcją „Naszego 
MORZA”: sekretariat@naszemo- 
rze.com.pl, (58) 307-15-54.
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„Sztorm stulecia” Stephena Kinga

Horror
na wyspie

Mieszkańcy wysp to bez wątpienia wyjątkowo twardzi ludzie. Na co dzień 
muszą zmagać się z otaczającym zewsząd morzem, które raz na jakiś czas 

wystawia słony rachunek za swe wcześniejsze, hojne dary. Jednak w wydanym 
właśnie na DVD „Sztormie stulecia" to nie złowroga aura jest największym 

niebezpieczeństwem, jakie czyha na zahartowanych wyspiarzy...

„Sztorm stulecia” to czterogodzinny 
miniserial nakręcony na podstawie histo
rii wymyślonej przez jednego z najpopu
larniejszych współczesnych pisarzy ame
rykańskich - Stephena Kinga. Najpierw 
autor planował napisanie kolejnej powie
ści grozy, ostatecznie stworzył jedynie 
filmowy scenariusz.

Mistrz grozy

Stephen King ma na swoim koncie 
wiele scenariuszy, m.in. do „Bastionu”, 
„Boogeyman’a”, „Lunatyków”, czuwał też 
nad scenariuszem do popularnej serii te
lewizyjnej „2 Archiwum X”. Uchodzący 
za mistrza powieści grozy King od po

czątku swej kariery literackiej romanso
wał również z filmem. Już jego debiutanc
kie opowiadanie „Carrie” z 1974 roku 
przeniósł na ekran sam Brian DePalma! 
Zarówno książka, jak i film odniosły 
ogromny sukces. Pozwoliło to pisarzowi 
w 1975 roku opublikować kolejne dwie 
pozycje: „Blaze” oraz „Miasteczko Salem”.
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Dwa lata później powstała jedna z naj
bardziej znanych powieści Kinga: „Lśnie
nie” - sfilmowana aż dwukrotnie. Najbar
dziej znana i ceniona na całym świecie 
jest kinowa wersja „Lśnienia” nakręcona 
w 1980 roku przez Stanleya Kubricka, 
z niezapomnianą kreacją Jacka Nichołso- 
na. Znacznie mniejszym uznaniem cieszy
ła się wersja telewizyjna z 1997 r. w re
żyserii Micka Garrisa, na podstawie sce
nariusza autorstwa samego pisarza.

I chociaż nie wszyscy uważają pisa
nie horrorów za poważną twórczość lite
racką, wysoki poziom powieści Kinga

utrzymywany niezmiennie przez trzy 
dekady oraz ogromna popularność na 
całym świecie spowodowały, że w 2003 
roku pisarz otrzymał prestiżowy medal 
National Book Award za całokształt twór
czości - najważniejszą literacką nagrodę 
w USA, przyznawaną od 1950 roku.

Odcięci od świata

Trzy lata wcześniej nagrodzono także 
trzyodcinkową serię „Sztorm stulecia”, 
uhonorowaną w 2000 roku nagrodą In
ternational Horror Guild w kategorii „Naj
lepszy film telewizyjny”. W tym samym 
roku grający w filmie Colm Feore był 
nominowany do nagrody Saturna w kate
gorii „Najlepszy aktor drugoplanowy 
w serialu lub filmie telewizyjnym”. To on 
właśnie wcielił się w postać tajemnicze
go Andre Linoge, któiy tercoryzuje miesz-

Terroryzujący 
mieszkańców 
Little Tall tajemniczy 
Andre Linoge 
dokonywał swych 
zbrodni przy pomocy 
laski z przerażającą 
głową wilka 
w rękojeści.

kańców małej wysepki Little Tall w ame
rykańskim stanie Maine.

Linoge pojawia się na wyspie, gdy jej 
mieszkańcy przygotowują się do zabez
pieczenia całego miasteczka przed zapo
wiadanymi przez meteorologów gwał
townym sztormem i śnieżycą. Nikt jesz
cze nie wie, że potężny żywioł to nie 
jedyne niebezpieczeństwo, z którym 
przyjdzie im się zmierzyć. Chwilę przed 
nawałnicą Andre Linoge w bestialski spo
sób morduje samotnie mieszkającą sta
ruszkę, po czym daje się aresztować miej
scowemu szeryfowi. Od tej pory w mia
steczku zaczynają dziać się dziwne rze
czy. Rozpoczyna się seria tajemniczych 
zbrodni, na miejscu których pojawia się 
napis: „Dajcie mi to, czego chcę, a odej
dę stąd”.

Odcięci od świata mieszkańcy są co
raz bardziej przerażeni, gdyż z każdą ko

lejną makabryczną śmiercią uświadamiają 
sobie, że za wszystko odpowiedzialny jest 
tajemniczy przybysz. Nie wiedzą jeszcze 
tylko, czego od nich chce w zamian za 
pozostawienie miasteczka w spokoju.,.

_________ Tajemnica Roanoke

W tym momencie w filmie pojawia 
się jak najbardziej prawdziwy wątek in
nej wyspy i innej tajemnicy, która po dziś 
dzień nie została wyjaśniona. Chodzi 
o słynną Roanoke, zwaną też „Lost Colo
ny” - „zaginioną kolonią”, niewielką wy
spę u wybrzeży dzisiejszej Karoliny Pół
nocnej w USA. W 1585 roku Brytyjczycy 
wybudowali tu niewielki fort i założyli

Tajemniczy przybysz wy wołał psychozę 
wśród mieszkańców wyspy.
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Podczas spotkania z mieszkańcami w kościele,
Andre Linoge pokazał wszystkim swe prawdziwe oblicze.

%

kilkusetosobową kolonię. W 1587 roku na wyspie mieszkało 
już tylko 91 mężczyzn, 17 kobiet i dziewięcioro dzieci. Osadni
kom kończyły się zapasy, więc przywódca kolonistów John 
White postanowił popłynąć do Anglii po żywność i narzędzia. 
Kiedy powrócił na Roanoke, zastał na wyspie jedynie opusz
czone domostwa i wyryty na jednym z drzew napis: „Croato- 
an”. Nie było śladów walki, czy innego kataklizmu, ludzkich 
szczątków, zupełnie nic... Ponad 100 osób jakby rozpłynęło 
się w powietrzu!

Tajemniczego zniknięcia mieszkańców Roanoke nigdy nie 
udało się wyjaśnić. W ciągu ponad czterech stuleci wokół za
gadkowego zdarzenia narosły różne legendy i teorie. Według 
najbardziej prawdopodobnej z nich, koloniści z głodu opuścili 
wyspę (naukowe badania słojów drzew z Roanoke potwier
dziły, że w latach 1587-89 panowała tam wielka susza) i po
płynęli na Croatoan, sąsiednią wyspę zamieszkaną przez In
dian. Jednak dowodów na to nigdy nie znaleziono. Jedynym 
śladem, jaki pośrednio łączono z zaginionymi osadnikami, była 
opowieść indiańskiego wodza Powhatana (ojca słynnej Poca
hontas - ta historia również wydarzyła się naprawdę), który 
przyznał kapitanowi Johnowi Smithowi (tak, tak... - ukochane
mu swojej córki), że jakieś dwadzieścia lat wcześniej wymor
dował grupę białych łudzi, którzy chcieli zabrać jego plemie
niu ziemię. To oznaczałoby, że zamiast na kolejną wyspę, za
ginieni koloniści dotarli jednak na stały kontynent.

Jeszcze inną, nie mniej fantastyczną teorię na ten temat ma 
Stephen King. Ale o tym, drodzy Czytelnicy, w dowiecie się 
już z filmu..,

_______________________ Dwupłytowa edycja DVD

Na koniec kilka zdań o stronie technicznej polskiego wyda
nia DVD „Sztormu stulecia”. Dwupłytowa edycja zawiera trzy

Osadzony w areszcie Linoge stanowił 
zagrożenie dla pilnujących go policjantów.
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SZTORM
JTOLEQA

Jednym z nielicznych śmiałków, którzy odważyli się 
stawić czoła złu, był miejscowy szeryf.

odcinki miniserialu - dwa na dysku 1 i jeden na dysku 2. Film 
jest produkcją telewizyjną, w dodatku sprzed siedmiu lat, więc 
obraz mamy w formacie 4:3, a dźwięk jedynie dwukanałowy. 
Szkoda też, że dystrybutor nie przewidział na żadnej z płyt 
jakichkolwiek materiałów dodatkowych.

Sam obraz jest całkiem niezłej, jak na telewizyjne standar
dy, jakości. Jest ostry (zwłaszcza w zbliżeniach) i dość kontra
stowy, chociaż w niektórych scenach pojawiają się mało przy
jemne szarości. Nie brak jednak i głębokich, smolistych czerni, 
zwłaszcza w nocnych scenach w areszcie. Jedynie kolorom 
przydałoby się nieco więcej nasycenia. Dźwięk Dolby Digital 
2.0 nie zachwyca, ale też nie rozczarowuje. Ot, po prostu rze
telne, telewizyjne rzemiosło - brzmi czysto, wyraźnie, a od czasu 
do czasu nawet coś tam przeskoczy między kanałami.

Sztorm stulecia
Tytuł oryginalny:

Storni of the Century

Rok produkcji: 1999

Reżyseria:
Craig R. Baxley

Tomasz Konopacki 
Ilustracje: Warner Bros. Poland Obsada :

Timothy Daly, Colm Feore, 
Debrah Farentino, Casey Siemaszko, 

Juliannę Nicholson

Gatunek: thriller

Czas trwania:
254 minuty (3 odcinki)

Dźwięk:
Dolby Digital 2.0 - angielski, hiszpański

Napisy:
tureckie, hiszpańskie, angielskie, polskie

Dodatki specjalne: brak

Dystrybutor w Polsce:
Warner Bros. PolandPokazana w filmie reprodukcja rysunku osady z wyspy Roanoke, 

(na rysunku widnieje wprawdzie: RONAOKE, ale we wszystkich 
materiałach źródłowych figuruje nazwa: ROANOKE).
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ZOBACZ W TV programy o morzu

Przez port w Rotterdamie przepływa 
codziennie 450 statków, wiozących towary
0 wartości miliarda dolarów. Ze względu na 
zdradliwe prądy morskie, wąskie kanały
1 wielki rozmiar tankowców przeprawa przez 
port to wielka operacja

Wielkie konstrukcje: 
USS Ronald Reagan

Pon., 30 października, godz. 12.00 
Środa, 1 listopada, godz. 10.00,15.00

Groźne żywioły: 
Tsunami

Zaproszenie na pokład najnowszego 
amerykańskiego lotniskowca, który właśnie 
wyrusza w swój pierwszy rejs. Poznamy 
kulisy funkcjonowania tego olbrzymiego pły
wającego miasta, od przygotowywania po
siłków po utylizację śmieci.

Sobota, 28 października, godz. 14.00

Tsunami to gigantyczne fale, mogące 
przemieszczać się przez cały ocean, kumu
lując swą niszczycielską siłę tysiące kilome
trów od źródła powstania. Czy fala o niespo
tykanej wysokości i sile może nam wkrótce 
zagrozić?

Czysta nauka: 
Trójkąt Bermudzki

Dzikie przygody: 
Ekspedycja "Zwierzęta 

z morskiego wybrzeża"

Sobota. 28 października, godz. 23.00

Czysta nauka:
Atlantyda

Zapraszamy na poszukiwania Atlanty
dy, zaginionego miasta starożytności. Jak 
głosi legenda, miasto zalały fale ogromnej 
powodzi. W programie spotkanie z czterema 
osobami, które próbują udowodnić, że to 
miasto istniało naprawdę.

TajemniceTrójkąta Bermudzkiego i kuli
sy zaginięcia pięciu bombowców Avenger. 
W1945 roku bombowce opuściły Fort Lau
derdale i nigdy nie powróciły do bazy. Na 
pokładzie zabytkowego samolotu Avenger 
lecimy tą samą trasą.

Chris i Martin Kratt zapraszają w podróż 
do Argentyny, gdzie w dzikich rejonach Pa
tagonii będą obserwować orki, które pod
czas polowań na młode Iwy morskie wyska- 
kująz morza na plażę.

Czwartek, 9 listopada, godz. 23.00 
Piątek, 10 listopada, godz. 11.00

Piątek, 27 października, 
godz. 08 00,13.00,19.00Poniedziałek, 13 listopada, godz. 11.00

Wielkie konstrukcje: 
Bariery

na Morzu Północnym

Holendrzy projektują pływające domy, 
drogi, a nawet miasta. To odpowiedź na ro
snący poziom wód Morza Północnego i wy
lewające z brzegów rzeki. Czy technika i no
woczesne technologie zwyciężą w walce ze 
śmiercionośnymi powodziami?

Emisja

Środa, 22 listopada, godz. 22.00,01.00

NATIONAL
GEOGRAPHIC
CHANNEL

Wielkie konstrukcje: 
Port w Rotterdamie

Superplatforma

W Zatoce Meksykańskiej trwa transport 
największej na świecie platformy wiertniczej, 
która ma trafić na swoje miejsce przed sezo
nem huraganów. Na Atlantyku platforma sta
nie na trasie lodowców. Czy technika poko
na siły natury?

:misja

Środa, 1 listopada, godz. 09.00,14.00
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ZOBACZ W TV programy o morzu

W poszukiwaniu rekinów
Dwóch nurków Rob Torelli i Mark Priest 

robi niezwykłe zdjęcia pod wodą, utrwalając 
na taśmie filmowej fascynujące sceny z życia 
morskich zwierząt, m.in. rekinów z wybrze
ży RPA, Nowej Gwinei i Australii.

Hood i Bismarck 
- morska bitwa, część 1

Superłódź

Wtorek, 21 listopada, godz. 13.00,19.00

USS Texas to okręt podwodny najnow
szej generacji. W programie kulisy powsta
wania tej i innych supernowoczesnych łodzi 
podwodnych, spotkanie z załogami statków 
oraz interesujące animacje komputerowe.

Akustyka i rekiny
Kamerzysta Bob Cranston zaobserwo

wał bardzo dziwne zachowania rekinów. 
Zaprojektował więc "akustyczne rekiny". 
Urządzenie ma przyciągnąć prawdziwe zwie
rzęta w pobliże jego kamery. Pozwoli mu 
dokładniej przyjrzeć się rekinom.

Środa, 1 listopada, godz. 21.00,00.00 
Środa, 8 listopada, godz. 09.00,14,00

Sobota, 28 października, godz. 09.00

Wielkie konstrukcje: 
Statek olbrzym

Po morzach i oceanach świata pływa 
jednocześnie prawie 30 tysięcy statków. Oko
ło 3200 z nich to olbrzymie kontenerowce. 
Zapraszamy na pokład OOCLAtlanta, kon
tenerowca o długości ponad 300 metrów.

Emisja

Sobota, 28 października, godz. 13.00 
Wtorek, 31 października, godz. 18.00

Łowcy mórz: Śmierć 
w cieśninie Dardanele

Na dnie cieśniny Dardanele, w pobliżu 
wybrzeża Gelibolu, spoczywają dwa okręty 
HMS Goliath i HMS Triumph, zatopione pod
czas kampanii dardanelskiej. Łowcy mórz 
badają historię obu wraków.

Sob., 28 października, godz, 19.00,00.00 
Niedziela, 29 października godz. 15.00

Kraksy pod lupą: 
Grecki prom

Wstrząsające kulisy katastrofy greckie
go promu Express Sarnina. W wyniku ludz
kich zaniedbań i błędów śmierć poniosło 80 
pasażerów.

Wielkie konstrukcje: 
USS Virginia

Ja * f
jMEMW , - Ą

Mm I
____________________________________________,

Zaproszenie na pokład atomowego okrę
tu podwodnego. USS Virginia to superno
woczesna łódź amerykańskiej armii, wypo
sażona w najnowszy sprzęt na miarę XXI 
wieku.

Emisja

Wtorek, 31 października, godz. 12.00 
Sobota, 11 listopada, godz. 13.00

Rekiny
Wyprawa do świata pelagicznych ga

tunków rekinów, które bardzo rzadko można 
spotkać na otwartych oceanach. Wizyta na 
wyspach Galapagos, Hawajach i Bahamach 
w poszukiwaniu tych śmiertelnie groźnych i 
nieuchwytnych stworzeń.

Niedziela, 29 października, godz. 13.00

W programie zdjęcia wraku okrętu Hood 
na dnie Atlantyku, 3000 metrów pod po
wierzchnią morza. Hood został zatopiony 
przez supernowoczesny hitlerowski niszczy
ciel Bismarck. Podczas wojny okręt ten za
grażał dominacji brytyjskiej.

Sobota, 28 października, godz. 01.00 
Poniedziałek, 13 listopada, 09.00,14.00

Czwartek, 2 listopada, godz. 20.00

Piątek, 3 listopada, godz. 23.00 
Piątek, 24 listopada, godz. 11.00

Czysta nauka:
Morskie głębiny

Zapraszamy na wyprawę do najmniej 
poznanych i najdzikszych regionów Ziemi. 
Zapraszamy na spacer po morskim dnie, 
gdzie zobaczymy najprzedziwniejsze krajo
brazy na naszej planecie.
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Wielkie konstrukcje:
Najruchliwszy 

z portów świata
Jedna czwarta światowych kontenerów 

i połowa globalnej produkcji ropy naftowej 
przechodzi przez ten, położony na jednym 
z najruchliwszych wodnych torów, port. Te
raz wyobraźmy sobie, gdyby coś w nim źle 
zafunkcjonowało...

Emisja

Sobota, 4 listopada, godz. 12.00

Łowcy mórz:
U-215

i Alexander Macomb
W dziewiczym rejsie wojskowy koń po

ciągowy Alexander Macomb został storpe
dowany i zatopiony przez niemiecką U-boot 
w pobliżu Bostonu. Łowcy mórz nurkują 
w poszukiwaniu sprzętu wojskowego trans
portowanego na pokładzie tego okrętu.

Sobota. 4 listopada, godz. 19.00,00.00 
Niedziela, 5 listopada, godz. 15.00

Hood i Bismarck 
- morska bitwa, część 2
W programie zdjęcia wraku okrętu Hood 

na dnie Atlantyku, 3000 metrów pod po
wierzchnią morza. Hood został zatopiony 
przez supernowoczesny hitlerowski niszczy
ciel Bismarck. Podczas wojny okręt ten za
grażał dominacji brytyjskiej.

Sobota, 4 listopada, godz. 01.00 
Pon., 13 listopada, godz. 10.00,15.00

Tuż przed tragedią:
Kursk

Rosyjski okręt podwodny Kursk poszedł 
na dno w wyniku dwóch wybuchów na po
kładzie. Jaka była przyczyna katastrofy? Ist
nieje kilka teorii na ten temat, m.in. sabotaż, 
przyjacielski ogień i kolizja z amerykańskim 
okrętem podwodnym.

Emisja

Ludzie z żelaza, 
część 3

Budowa statków to nowy etap w życiu 
Brunela. Ówcześni konstruktorzy marzyli 

o przepłynięciu Atlantyku parowcem, lecz 
twierdzili, że nie można zbudować tak duże
go statku, by zabrał potrzebną ilość paliwa. 
Brunei miał inne zdanie.

Emisja

Pon., 6 listopada, godz. 09.00,14.00

Czysta nauka:
Ataki rekinów

Opowieści o okrutnych atakach rekinów 
na pływaków i surferów oraz film „Szczęki” 
sprawiły, że zwierzęta te cieszą się bardzo 
zła sławą. Prawda o tych prastarych dra
pieżnikach może być jeszcze bardziej prze
rażająca...

Emisja

Wtorek. 7 listopada, godz. 11 00

Duchy
Bałtyku

Podczas operacji Hannibal (styczeń - 
maj 1945) ewakuowano z regionów nad
bałtyckich w głąb Niemiec ponad dwa milio
ny niemieckich cywilów. Humanitarna akcja 
pochłonęła tysiące ofiar. Zatonęło 250 stat
ków i zginęło 40 tysięcy ludzi.

Emisja

Dzikie przygody: 
Ekspedycja „Zarłacz ludojad"

Chris i Martin spędzajądwa tygodnie na 
łodzi u wybrzeży Republiki Południowej Afry
ki. Mają zamiar popływać z żarłaczami ludo- 
jadami i poznać zachowania i zwyczaje tych 
groźnych drapieżników.

Emisja

Piątek, 10 listopada, 
godz. 08.00.13.00.19.00

Łowcy mórz:
Okręt z lodu

W1942 roku Geoffrey N. Pyke zapro
ponował budowę ogromnego lotniskowca 
z materiału będącego połączeniem masy 
włóknistej i lodu. Łowcy mórz badają pozo
stałości po tej sekretnej konstrukcji z okresu 
II wojny światowej.

Emisja

Sobota, 11 listopada, godz. 19.00,00.00 
Niedziela, 12 listopada, godz. 15.00

Urodzeni mordercy: 
Rafy koralowe

Niedziela, 5 listopada, godz. 19.00

Wtorek, 7 listopada, godz. 20.00 
Wtorek, 14 listopada, godz. 12.00

Pod morskimi falami śmiercionośne stwo
rzenia walczą o przeżycie w malowniczej 
scenerii raf koralowych. Mali kanibale, mię
czaki nagoskrzelne, drapieżne barrakudy 
i rekiny rafowe czekają na swoją porcję świe
żego sushi.

Niedziela, 12 listopada, godz. 11.00
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Oceany za szkłem

Wielkie konstrukcje: 
Oaza luksusu

Zaproszenie do jednego z najwspanial
szych akwariów na świecie, Monterey Bay 
Aquarium.

Najwyższy hotel świata, superwysoka 
wodna zjeżdżalnia i Wenecja wykuta w ska
lach nabrzeża Zatoki Perskiej. W Dubaju 
trwają zakrojone na szeroką skalę przygo
towania do dnia, kiedy skończą się świato
we zasoby ropy naftowej.

• • • • • ( Emisja ) • • • • •

Środa, 15 listopada, godz. 18.00

HMCS Canada był symbolem dążeń 
Kanady do uzyskania niepodległości. Po
tem statek został sprzedany i zmieniono mu 
nazwę na Królowa Nassau. Zatonął pod
czas rejsu do Tampa na Florydzie w 1926 
roku.

Poniedziałek, 13 listopada, godz. 16.30

Sobota, 25 listopada, godz. 17.00

Sobota, 25 listopada, godz. 19.00,00.00

Zwierzęta z koszmarów:
Rekiny

Rekiny to z pewnością najstraszniejsze 
drapieżniki oceanów. Napawające strachem 
opowieści o krwawych spotkaniach z reki
nami, a także film „Szczęki” przeraziły Kristę 
do tego stopnia, że boi się wziąć kąpiel lub 
popływać w basenie.

Łowcy mórz: 
Królowa Nassau

Łowcy mórz: 
HMS Doterel

Zapraszamy na wyprawę do południo
wego Chile na poszukiwanie wraków stat
ków z czasów panowania Wielkiej Brytanii 
na morzach i oceanach. Jeden z okrętów 
zaginął w tym regionie, a przyczyną była 
tajemnicza eksplozja.

Sobota, 18 listopada, godz. 19.00,00.00 
Niedziela, 19 listopada, godz. 15.00

Sztormowe opowieści:
Tsunami 

w Tajlandii
Opowieść o treserze słoni i rybaku z 

Tajlandii, którzy przeżyli jeden z najgroźniej
szych żywiołów w historii, atak ogromnej fali 
tsunami w grudniu 2004 roku, który zabił 300 
tysięcy ludzi i pozostawił miliony bez dachu 
nad głową.

Pon., 20 listopada, godz. 18.30,01.30

ZOBACZ W TV programy o morzu

Wielkie konstrukcje:
Na morzu

Historia budowy olbrzymiej platformy 
wiertniczej wydobywającej gaz ziemny na 
pełnym morzu i podwodnych rurociągów 
transportujących surowiec na stały ląd.

• • • • • ( Emisja • • • •

Piątek, 17 listopada, godz. 18.00
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- codziennie aktualizowany serwis prasowy
- 500 000 odsłon miesięcznie
- serwis polskiej gospodarki morskiej
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Dodatek branżowy o stoczniach i statkach
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Norweski „Statek Roku 
świadczy o tym, że nadeszły """" 
czasy dla awangardowych projektów 
i projektantów, którzy nie boją 
wybić się ponad przeciętność... ^ Dalekomorska 

flota rybacka
str. 16-18



projekty

dla

budownictwo
OKRĘTOWE

Norweski „Statek Roku"j£ÖÖ6

Już na pierwszy rzut 
oka uwagę zwraca 

niezwykły kształt dziobu 
Bourbon Orca.

Bourbon Orca
\

Grupa redaktorów i ekspertów zaproszonych przez miesięcznik 
fachowy „Skipsrevyen” przyznaje jego wyróżnienie „Statek Roku”.
W tym roku, podczas targów SMM 2006 w Hamburgu, norweskim 
„Statkiem Roku” został wielozadaniowy serwisowiec Bourbon Orca, 
typu Ulstein AX104, zaprojektowany i zbudowany przez Ulstein Group.

U
znanie zdobyte w takim konkur
sie przez statek to prestiż i splen
dor dla jego budowniczych, do
stawców wyposażenia, a także 
dla armatora. Dlatego ogłoszenie werdyk

tu odbywa się zawsze „w świetle reflekto
rów”. Dla przemysłu okrętowego oznacza 
to promocję statku i firm z nim związanych 
na najważniejszych targach morskich lub 
okrętowych, gdzie spotyka się stoczniowy 
i żeglugowy świat. Dlatego werdykty w spra

wie norweskiego „Statku Roku” ogłasza
ne są w lata nieparzyste na targach Nor- 
Shipping pod Oslo, a w lata parzyste - przy 
okazji targów SMM w Hamburgu.

W tym roku podczas ceremonii ogłosze
nia wyróżnienia i odsłonięcia modelu stat
ku, który je zdobył, Gunvor Ulstein, prezes 
Ulstein Group, powiedziała m.in.: - To wiel
ki honor otrzymać tak prestiżową nagrodę, 
honor, który wzmocni nasze przekonanie do 
stosowania innowacji w przyszłości.

______________Odważne innowacje

W przypadku najnowszego norweskie
go „Statku Roku” potrzebne było zarówno 
przekonanie do innowacji, jak i odwaga, 
bowiem innowacje, zwłaszcza rewolucyj
ne, nie zawsze łatwo się przyjmują w ryn
kowej rzeczywistości. Shipping to branża 
konserwatywna. Większość armatorów 
woli się przyglądać, jak ryzykują inni. Jed
nak postęp zawdzięczamy właśnie tym 
odważnym, którzy potrafią wybić się po
nad przeciętność. Także odważnym arma
torom, projektantom statków i stoczniom. 
Jest ich nieco więcej w branży offshore, 
która obraca większymi pieniędzmi i z re
guły zapewnia większy margines zysków 
niż w „normalnej” żegludze. Bourbon Orca 
został od razu wyczarterowany na rok 
przez norweski koncern naftowo-gazowy 
Norsk Hydro z dobrą stawką uzyskaną
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dzięki innowacjom zawartym w projekcie 
statku, poprawiającym bezpieczeństwo 
pracy na jego pokładzie, a także zmniej
szającym koszty paliwa.

Na Bourbon Orca zastosowano rewo
lucyjne rozwiązania techniczne; jednost
ka przykuwa też uwagę niecodziennym 
wyglądem. Swoje imię zawdzięcza podob
no temu, że wiele osób oglądających ry
sunki projektowanego statku twierdziło, że 
jest on podobny do wieloryba. Asie 
Stronen, wydawca „Skipsrevyen” i członek 
jury w „komitecie Statku Roku” powiedział, 
że nigdy dotąd redakcja nie otrzymała tak 
wielu nominacji dla jednego statku, jak 
w przypadku tegorocznego laureata. 
Zainteresowanie nim było ogromne i jury 
(w którego skład weszli m.in. Rolf Saether, 
dyrektor zarządzający Norweskiego Sto
warzyszenia Armatorów oraz Birger Skär, 
dyrektor zarządzający Norwegian Shipbu
ilders - Sales and Marketing Organisation) 
szybko zorientowało się, że bardzo łatwo 
będzie jednogłośnie wyróżnić ten właśnie 
statek.

________________ Dziób jak siekiera

Bourbon Orca to statek typu AHTS 
z trzema zasadniczymi innowacjami „wbu
dowanymi w projekt”. Przede wszystkim jest 
to Ulstein X-Bow®- rewolucyjny kształt ka
dłuba w części dziobowej. Wyróżnia się 
też nowatorskim, bezpiecznym systemem 
operowania kotwicami jednostek trzecich 
(anchor handling system). Wreszcie, nowy 
serwisowiec Ulstein’a jest pierwszym stat
kiem AHTS z wysoce efektywnym napę
dem spalinowo-elektrycznym. Zbudowany

został przez Ulstein Verft AS jako prototyp 
serii Ulstein AX104, zaprojektowanej przez 
Ulstein Design. Został dostarczony w tym 
roku firmie Offshore Norway AS - norwe
skiemu oddziałowi dynamicznie rozwija
jącego się francuskiego armatora Bourbon. 
Uwagę przykuwa niezwykły dziób - moż
na powiedzieć, że „odwrócony”, gdyż 
dziobnica (stewa dziobowa) powyżej linii 
wodnej odchyla się ku rufie, a nie - jak na 
tradycyjnych statkach - do przodu (rever
sed stem). Bryła dziobu zlewa się w gór
nych partiach z nadbudówką. Co ciekawe, 
dla rozwiązania tego zastrzeżono znak 
handlowy - nazwę X-Bow®. Podobne dzia
łania mają coraz częściej miejsce w żeglu
dze i przemyśle okrętowym.

To awangardowe rozwiązanie projek
towe po raz pierwszy szerzej zaprezento
wano podczas ubiegłorocznych targów 
Nor-Shipping pod Oslo. Pierwsze badania 
w basenie modelowym, mające zweryfiko
wać przewidywania projektantów i pogrze
bać projekt lub skierować go na drogę re
alizacji odbyły się w lutym ubiegłego roku. 
Pierwsze doświadczenia z eksploatacji 
podobno spełniły oczekiwania armatora 
i stoczni.

Na czym polega fenomen tego efek
townego i nieco dziwacznego dziobu? 
W kształcie X-Bow®brak dość znacznego, 
na „normalnych” statkach, rozszerzenia 
wręgów na boki w części dziobowej. 
Z punktu widzenia hydrodynamiki i sztuki 
projektowania kształtu kadłuba statek nie 
ma także gruszki, choć możemy ulec wizu
alnemu złudzeniu, za sprawą którego wy
daje się, iż cały nowy dziób Ulstein’a jest 
jedną wielką gruszką.

Wizualizacje statku projektu 104X Ulstein, wg którego zbudowano „Orkę”. 
To pierwszy w historii AHTS o napędzie diesel-elektrycznym, wyposażony zarazem w pędniki

azymutalne napędu głównego.

budownictwo
OKRĘTOWE

Oyvind Gjerde Kamsväg, starszy 
projektant specjalista 

ds. hydrodynamiki w Ulstein Design.
To on zaprojektował kadłub 
pierwszego statku Ulstein’a 

z dziobem X-bow. Na zdjęciu widzimy 
go podczas obserwacji badań 

modelowych statku typu AX104, 
dokonywanych w ośrodku Marintek, 

które w całości uważnie śledził.

Lepsze manewrowanie

Jak wykazały m.in. badania w basenie 
modelowym przeprowadzone przez znany 
ośrodek badawczo-rozwojowy Marintek 
w Trondheim, nowy kształt kadłuba dla ser- 
wisowców zapewnia uniknięcie slammingu, 
czyli uderzeń przedniej części kadłuba 
w powierzchnię fali, na którą opada dziób 
statku po „przeskoczeniu” nad doliną fali, 
niebezpiecznych ze względów wytrzyma
łościowych i uciążliwych dla załóg. Nowe 
rozwiązanie kształtu kadłuba ogranicza też 
do minimum tzw. spray na pokładzie (zale
wanie rozbryzgami wody rozbijanej przez 
pracujący na fali dziób). Rozwiązanie takie 
zapewnia zmniejszenie utraty prędkości stat
ku przy dużym falowaniu.

Jednym z najczęstszych wypadków, 
jakie przytrafiają się serwisowcom offsho
re na morzu, jest wybicie przez napiera
jącą falę okien sterówki w nadbudówce, 
która umieszczona jest z reguły na dzio
bie. Statki o tradycyjnych kształtach „nur
kują” głębiej w falę, gdy „spadają” ze szczy
tu poprzedniej. Mają przy tym tendencję 
do wypierania dziobem wody do przodu 
i w górę. Podniesione tak masy wody albo
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bezpośrednio fala, w którą nurkuje statek, 
trafiają czasem aż do okien sterówki po
wodując poważne zagrożenie. Obawiano 
się, że kapitan serwisowca, pozbawiony 
„sygnałów ostrzegawczych” w postaci po
wodującego duże wstrząsy slammingu,

pełnego przekroju podstawowych odmian 
serwisowców offshore, a więc na wieloza
daniowych holownikach do obsługi kotwic 
jednostek trzecich (AHTS), takich jak Bur- 
bon Orca, na „czystych” zaopatrzeniowcach 
(PSV), takich jak jednostki typu PX105 za

Safe Anchor 
Handling System 

służący do 
bezpiecznego 

operowania 
kotwicami zawiera 

m.in. dźwigi 
(ramiona 

manipulacyjne) do 
zakładania "lasso" 

na boję 
wskazującą 

pozycję 
wyciąganej 

kotwicy i uchylną 
"półkę" stanowiącą 

rufowy skraj 
pokładu.

mógłby płynąć za szybko i narazić na taką 
niebezpieczną sytuację statek z dziobem 
„siekierowym”. Jednak badania modelowe 
nie potwierdziły tych obaw. Wręcz przeciw
nie - nawet przy symulowanych bardzo 
ekstremalnych warunkach pogodowych 
(falowanie o wysokości 6 m i okresie 9 se
kund) woda prawie w ogóle nie sięgała 
poziomu pomostu nawigacyjnego, nie 
mówiąc już o gwałtownym wtargnięciu 
dużych mas wody. Zdołano przy tym utrzy
mać dobrą prędkość statku, co zapewnia 
mu znaczną przewagę nad konwencjonal
nymi rywalami - może pracować w znacz
nie szerszych „oknach pogodowych”.

Odmienny niż na tradycyjnych statkach 
rozkład objętości kadłuba (czyli zarazem 
inny rozkład wyporności) sprawia, że statek

mówionych w Polsce i Norwegii, i wreszcie 
na dużym, wielozadaniowym statku kon
strukcyjnym i bazowcu prac podwodnych.

_____________________Projekt PX105

Dla tego samego armatora, który zamó
wił „Orkę” - niezwykle dynamicznie ostat
nio rozwijającego się Bourbon Offshore - 
Ulstein buduje jeszcze dwie jednostki z no
wym dziobem - zaopatrzeniowce typu 
PX105. Mają być przekazane francusko- 
norweskiemu armatorowi do końca tego 
roku i w lutym przyszłego. Przekrój serwi
sowców z dziobem X-Bow®, poza jednost
kami typu PX105, dopełnia ostatnie zamó
wienie Ulsteina - na duży serwisowiec do 
montażu i obsługi instalacji offshore (w tym

re. Island Constructor (nr budowy 279), jed
nostka typu SX121, ma być zbudowana 
kosztem ok. 600 min koron norweskich jako 
120-metrowy statek konstrukcyjny wyposa
żony m.in. w basen roboczy (tzw. moonpool 
- „studnię” w kadłubie), dźwig z aktywnym 
systemem kompensacji zanurzania, hangar 
na pojazd podwodny i pokład dla śmigłow
ca. Przekazanie serwisowca armatorowi 
planowane jest na wiosnę 2008 r.

___________________ Kadłub z Polski

Kadłub (częściowo wyposażony) Bur- 
bon Orca - pierwszego w świecie zamó
wionego i zbudowanego statku z dziobem 
X-Bow® - powstał w Polsce. Dostarczyła 
go do stoczni Ulstein, montując w doku pły
wającym przy nabrzeżu Polskim w Gdyni, 
gdańska stocznia Maritim Ltd. Okna i bula- 
je dla Burbon Orca dostarczyła z kolei fir
ma Bohamet z Bydgoszczy.

Ulstein otwarcie mówi o tym, że współ
pracuje z innymi stoczniami jako dostawca
mi kadłubów. Roar Riise, project manager 
budowy Bourbon Orca, podkreśla, że za
stosowany na tym statku rodzaj dziobu wy
maga wysokiej jakości, bardzo precyzyjnej 
pracy nad konstrukcją stalową. Mogą ją z 
powodzeniem wykonać jedynie dobrzy, do
świadczeni „kadłubowcy”, radzący sobie z 
odkształceniami spawalniczymi, wybocze- 
niami, a X-Bow® wymaga gładkiej po
wierzchni. Takich wykwalifikowanych stocz
niowców Ulstein znalazł w Polsce i od lat 
współpracuje z polskimi firmami.

Statki z takim niezwykłego kształtu dzio
bem miały być budowane od początku do 
końca także w Polsce. W kwietniu br. Re
montowa SA, o czym już pisaliśm, podpisa
ła kontrakt na budowę jednostki PSV (Plat
form Supply Vessel), czyli zaopatrzeniowca 
górnictwa morskiego typu PX105. Odbiorcą

z nowym dziobem charakteryzuje się podwodnych), złożone przez Island Offsho- miał być Trico Shipping AS - norweski od-
w przedniej części większym wyporem, ge
nerowanym jednak przez bardziej smukłą 
„objętość”. Dzięki temu jednostka łagodniej 
„nurkuje” w napierającą falę. X-Bow® wyeli
minuje więc poważne uszkodzenia wyrzą
dzone statkom przez fale w ekstremalnych 
warunkach pogodowych, poprawi komfort 
załogi i zwiększy konkurencyjność jedno
stek, na których takie rozwiązanie zastosoJ 
wano. Holowniki AHTS będą mogły dłuż« 
pracować (przy gorszych warunkach pogc^ 
dowych), a zaopatrzeniowce, mimo duże
go falowania, szybciej dotrą z dostawami 
z lądowych baz offshore do obsługiwanych 
platform. Także zmniejszenie opóźnień 
i przyspieszeń kadłuba przyczyni się do 
ograniczenia zużycia paliwa.

Praktyka ostatecznie wykaże, czy nowy 
dziób szerzej przyjmie się w branży. Jed
nak, co ciekawe, X-Bow® zdążył zaistnieć 
na rynku - w zamówieniach dotyczących

Bourbon Orca w morzu.
Widać windy kotwiczne, żurawi ki 
i inne urządzenia pokładowe.
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dział amerykańskiego armatora grupy Tri- 
co Marine Services, notowanej na pozagieł
dowym, regulowanym rynku akcji NASDAQ 
w USA. Podpisany kontrakt obejmował tak
że drugi identyczny statek - w opcji. Nieste
ty, zanim kontrakt się uprawomocnił, w Trico 
zmienił się zarząd, a nowi szefowie firmy 
mieli inną koncepcję strategii inwestycyjnej 
i dlatego zrezygnowali z realizacji kontraktu 
podpisanego przez poprzedników - wyja
śnił nam Tore Ulstein, wiceprezes Ulstein 
Group i dyrektor Market & Business Deve
lopment.

Bezpieczne kotwice

AHTS Burbon Orca ważny jest dla roz
woju techniki offshore z jeszcze jednego 
powodu, poza wprowadzeniem na rynek 
nowego rodzaju dziobu. Jest nim wyposa
żenie jednostki w nowatorski system ope
rowania obsługiwanymi kotwicami jedno
stek trzecich. Operacje te są dość trudne, 
czasem nawet niebezpieczne, i niektóre 
ich elementy przyprawiają załogi i kapita
nów holowników do obsługi kotwic o szyb
sze bicie serca. Zespół urządzeń mają
cych służyć sprawniejszemu i bezpiecz
niejszemu manipulowaniu kotwicami wy
ciąganymi przez rufę na pokład serwisow- 
ca zawiera m.in. dźwigi (ramiona manipu
lacyjne) do zakładania „lasso” na boję 
wskazującą pozycję wyciąganej kotwicy 
i uchylną „półkę” (platformę lub rampę ma
nipulacyjną) stanowiącą część - rufowy 
skraj pokładu, zawierający jednak także 
typowy dla holowników AHTS element 
wyposażenia - rolkę rufową (a nawet 
dwie), oraz przesuwne (co jest nowością) 
towing pins - specjalne, chowane w po
kładzie trzpienie holownicze (ograniczniki 
dla liny holowniczej).

System SAHS (Safe Anchor Handling 
System) opracowano z inspiracji kompa
nii naftowej Statoil, wspólnie przez Odim, 
Bourbon Offshore i Ulstein Design przy 
wsparciu ze strony Norwegian Research 
Council. Eliminuje on jakąkolwiek obec
ność ludzi na pokładzie roboczym, w bez
pośredniej bliskości najbardziej niebez
piecznych operacji wyciągania i manipu
lowania na pokładzie łańcuchów i kotwic 
jednostek trzecich.

Bourbon Orca jest pierwszym w świę
cie wśród tak dużych i silnych holowników 
AHTS statkiem z napędem diesel-elek- 
trycznym. To także pierwszy w historii 
AHTS o napędzie diesel-elektrycznym, wy
posażony zarazem w pędniki azymutalne 
napędu głównego. Rozwiązania te czynią 
statek bardziej przyjaznym dla środowiska 
przez redukcję zużycia paliwa i zmniejsze
nie szkodliwych emisji do atmosfery.

Piotr B. Stareńczak

Bourbon Orca - charakterystyka techniczna
Typ statku i funkcje AHTS / stand-by safety
Stocznia (główny kontraktujący) Ulstein Verft AS - Ulsteinvik Yard, Norwegia
Budowniczy kadłuba 

Projekt
Maritim Sp. z o.o. (Maritim Shipyard), Gdańsk (zakład w Gdyni)

_____  Ulstein AX104
Projektant Ulstein Design (Ulstein Group)
Stoczniowy nr budowy 273
Armator i operator Bourbon Offshore Norway AS
Armator zarejestrowany Bourbon Offshore I KS
Państwo bandery Norwegia
NrlMO 9352377
Zamówienie / kontraktacja 
Położenie stępki

04.2005
02.08.2005

Wodowanie 26.11.2005
Wprowadzenie do eksploatacji 26.06.2006
Długość całkowita 83,60 m
Długość między pionami 77,00 m
Szerokość maksymalna 18,54 m
Szerokość na wręgach 18,50 m
Zanurzenie konstrukcyjne 6,00 m
Zanurzenie maksymalne 7,00 m
Wysokość boczna 8,50 m

3179 t
Tonaż pojemnościowy netto 1293
Tonaż pojemnościowy brutto 4311
Tonaż skompensowany (CGT) 8622
Powierzchnia pokładu roboczo-ładunkowego 540 m2
Ładowność pokładu 1200 t
Pojemność zbiorników...

na paliwo 1485 m3
wody słodkiej 505 m3
balastowych / na wodę techniczną 2482 m3
na olej bazowy 445 m3
na szlam wiertniczy / płuczkę 530 m3
na solankę 560 m3
na ładunki sypkie 255 m3

Prędkość maksymalna 17,5 w
Uciąg na palu 183,0 t

spalinowo-elektryczny
Elektrownia okrętowa Silniki spalinowe agregatów

4 x 2880 kW (Wärtsilä 6L32) + 2 x 1665 kW (Wärtsilä 9L20)
Prądnice agregatów4 x 3450 kVA (Siemens) + 2 x 1975 kVA (Siemens)
Awaryjny agregat prądotwórczy _________ Cummins KTA19DM1 / Stamford
Napęd główny / pędniki dwa silniki elektryczne o mocy po 5000 kW, 

napędzające (z prędk. obrotową 173 obr./min, 
dwa pędniki azymutalne typu CS3500/3500WN (Wärtsilä Lips)

Łączna moc napędu głównego MCR 11 520 kW (15 664 KM)
Ster strumieniowy (na dziobie) 1 x 1200 kW
Chowany ster azymutalny (na dziobie) 1 x 1800 kW
Klasyfikacja Det Norske Veritas
Notacja klasy +1A1, Tug, Supply Vessel, SF, E0, DYNPOS-AUTR, 

NAUT-OSV (LOC), CLEAN, COMF-V (3), DK (+), HL (+)
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Szybkie Morska Służba Poszukiwania 
i Ratownictwa będzie miała 

dwie superjednostki

i nowoczesne
Na przełomie roku 2008 i 2009 służbę w SAR rozpoczną statki zbudowane według 
autorskiego, prototypowego projektu. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było...

P
rzedstawiciele Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa 
(SAR) rozpoczęli negocjacje ze 
stoczniami zainteresowanymi 
wybudowaniem dwóch nowych statków, 

służących do odszukiwania osób zaginio
nych na morzu. Będą to jednostki, jakimi 
polscy ratownicy nigdy jeszcze nie dyspo
nowali. - Planujemy wyposażyć je we

wszystko, na co pozwala obecna technika
- zapowiada Marek Długosz, dyrektor SAR.
- Każda z jednostek będzie miała trzy sil
niki, dzięki którym wypłyną na morze na
wet w najbardziej ekstremalnych warun
kach pogodowych. Kadłub wykonany zo
stanie z lekkiego aluminium. Na każdym 
ze statków znajdzie się też miejsce, aby 
w umieszczonym z tyłu doku można było

przewozić dodatkową łódź hybrydową, któ
ra - spuszczona na wodę - może znacz
nie zwiększyć skuteczność akcji ratowni
czej. Statki będą także miały systemy nok
towizyjne, kamery termowizyjne i optotech- 
nikę, które pozwolą szukać ludzi nawet 
w nocy, lub podczas mgły, a także najwyż
szej klasy urządzenia do podejmowania 
rozbitków na morzu.

Dwa nowe statki ratownicze będą nie
co większe od tych, którymi SAR dysponu
je obecnie. Długość nowoczesnych jedno
stek osiągnie 35 metrów. Dzięki zaawan
sowanej technice i elektronice, obsługiwa
ne mają być maksymalnie przez sześciu- 
siedmiu ratowników. Po wprowadzeniu do 
służby, co po rychłym podpisaniu umowy 
z jedną ze stoczni ma stać się na przeło
mie 2008 i 2009 roku, będą chlubą SAR 
między innymi dlatego, że wykonane zo
staną według autorskiego, prototypowego 
pomysłu, opracowanego przy współpracy 
z biurem konstrukcyjnym NED, należącym 
do Grupy REMONTOWA.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie 
będą stacjonowały nowe statki, jednak 
dzięki szybkości 25 węzłów, czyli prawie 
trzykrotnie większej od rozwijanej przez 
jednostki będące obecnie na stanie SAR, 
w maksimum dwie godziny dopłyną w każ
dy punkt nadzorowanego przez polskie ra
townictwo akwenu. - Wiadomo, że tak jak 
nakazuje u nas tradycja, będą nosiły imio
na wiatrów - zapowiada Marek Długosz. - 
Dwa nowe statki zastąpią nasze najbar
dziej wyeksploatowane jednostki. Mamy 
ich obecnie 13, w tym dwie do zwalczania 
zagrożeń ekologicznych, a 11 do ratowa
nia ludzi na morzu. Niektóre pamiętają 
jeszcze lata 70., dlatego ich wymiana jest 
już koniecznością. Wymagania SAR od-

Tak będą wyglądać nowe jednostki 
SAR, zbudowane wg projektu 

opracowanego w biurze Naval 
Engineering Design.
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Czym zajmuje się SAR
Zadania służby SAR to przede wszystkim poszukiwanie i ratowanie 
ludzi zagrożonych oraz zaginionych w strefie przybrzeżnej (do sze
ściu mil morskich) i na otwartym morzu w polskiej strefie odpowie
dzialności, a także — w ramach współdziałania — w strefach innych 
państw. Ratownicy zajmują się także ewakuacją ze statków ludzi 
z urazami oraz lokalizowaniem, wykrywaniem i zwalczaniem kata
strof ekologicznych na morzu. SAR zatrudnia 310 osób, w tym 270 
ratowników morskich. Podczas akcji ratowniczych ściśle współdzia
ła m.in. z Marynarką Wojenną, dysponującą śmigłowcem ratowni
czym, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, policją, służbą 
zdrowia, służbami radiokomunikacyjnymi, Państwową Służbą 
Hydrologiczno-Meteorologiczną. Brzegowe stacje SAR rozlokowa
ne są wzdłuż całego nabrzeża Bałtyku, od Tolkmicka do Trzebieży 
i Świnoujścia.

nośnie specjalistycznego wykończenia no
wych statków są na tyle duże, że w pierw
szym postępowaniu przetargowym, doty
czącym ich budowy, nie wyłoniono ani jed
nego oferenta, który spełniałby oczekiwa
nia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratow
nictwa. Stało się tak, choć do wzięcia było 
kilkadziesiąt milionów złotych - na tyle 
bowiem szacowana jest suma, jakiej może 
spodziewać się stocznia, która podejmie 
się budowy. W związku z tym, zgodnie 
z prawem, SAR mógł pozwolić sobie na 
niepowtarzanie konkursu otwartego, lecz 
skierowanie ofert do wybranych przez sie
bie podmiotów i podjęcie z nimi negocja
cji. Na tej podstawie zaawansowane roz
mowy toczą się obecnie ze Stocznią Mary
narki Wojennej w Gdyni oraz z jedną ze 
stoczni francuskich.

Zakup nowych jednostek dla SAR za
pisany jest w programie rozwoju służb ra
townictwa morskiego, który rząd zatwier
dził już w 2001 roku. W budżecie państwa, 
z którego finansowana jest działalność 
SAR, ciągle jednak brakowało pieniędzy 
na tak kosztowne inwestycje. Były inne 
potrzeby, gruntownie zmodernizowano

m.in. bazę stacji brzegowej w Świbnie, 
którą wyposażono w nowy sprzęt ratowni
czy. - Na szczęście pieniądze w końcu się 
znalazły - mówi Marek Długosz. - Wypa

da jedynie żałować, że tylko na dwa statki. 
Początkowo sądziliśmy bowiem, że uda 
nam się wybudować chociaż trzy.

Jerzy Szymoniewski

r
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- Nowe jednostki będą wyposażone 
we wszystko, na co pozwala obecna 
technika - mówi Marek Długosz, 
dyrektor SAR.
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Nokaut na linii fińskiej?
Linia pomiędzy portami polskimi, a fiń

skimi (zwana linią fińską) jest jednym 
z najdłużej działających połączeń w pol
skiej żegludze liniowej. Po rozpadzie PLO 
linię obsługuje szczecińska Euroafrica, 
a od 1997 jest to wspólny serwis Eurofriki 
i fińskiego armatora Finnlines (wcześniej 
występującego jako Finncarriers) określa
ny handlową marką POLFIN - Line. Ser
wis, korzystając z dynamicznie rozwijają
cej się wymiany pomiędzy Polską, a Fin
landią rozwijał się szybko, przynosząc pro
fity obydwu partnerom. Jednak nie dane 
będzie im świętować w 2007 r. dziesięcio
lecia. Jak w połowie września ogłosił Fin
nlines, serwis kończy swą działalność 
z dniem 31 grudnia 2006, a od następne
go roku obydwaj dotychczasowi partnerzy 
rozpoczynają samodzielną działalność 
(i konkurencję) na tej linii.

Swoje zamiary, co do dalszej przyszło
ści własnego serwisu ujawnił już Finnlines. 
Fiński armator zamierza od stycznia wpro
wadzić na linię Helsinki - Gdynia dwa duże 
i nowoczesne statki ro-ro klasy „Hansa”, 
zapewniające po pięć odjazdów tygodnio
wo w każdą stronę.

Cztery jednostki tej klasy zostały zbudo
wane w latach 1994-1995 przez Stocznię 
Gdańską (stoczniowy typ B-501) i dotych
czas obsługiwały „flagowe” połączenie Fin
nlines pomiędzy Helsinkami, a niemieckim 
Travemünde. Obecnie następuje wymiana 
floty na tym prestiżowym szlaku i dotych

czasowe „flagowce” Finnlines są kierowa
ne na inne linie. Dwa z nich: Finnpartner 
i Finntrader po przebudowie w Gdańskiej 
Stoczni Remontowej S.A. rozpoczną obsłu
gę linii Malmoe - Travemünde (serwis 
Nordó - Link, także należący do Finnlines). 
Natomiast dwa pozostałe: Finnhansa 
i Transeuropa od 1 stycznia 2007 rozpoczną 
obsługę serwisu Helsinki - Gdynia. Wejście 
tak dużych (długość: 183 m, pojemność brut
to ok: 32 500 t, 3400-3200 metrów linii 
ładunkowej) jednostek, odpływających z tak 
dużą częstotliwością oznacza całkiem nową 
jakość w połączeniach pomiędzy Polską, a 
Finlandią. Statki klasy „Hansa” są szybkie 
(21 węzłów) i dodatkowo posiadają po ok. 
100 miejsc pasażerskich, co daje także na

dzieję na reaktywację połączeń pasażer
skich na tej linii.

Euroafrica na razie nie zdradza swo
ich planów odnośnie samodzielnego funk
cjonowania na linii fińskiej, poza samą 
chęcią utrzymania tej linii. Nie da się ukryć, 
że została ona postawiona w trudnej sytu
acji. Posiadając na tej linii dość leciwy 
i nieduży Inowrocław i jeszcze mniejszy 
(choć znacznie nowszy) Amber będzie 
miała trudności w nawiązaniu konkurencji 
z Finnlines. Wydaje się, że bez inwestycji 
w nowy tonaż Euroafrica na dłuższą metę 
może mieć problemy z utrzymaniem się na 
linii fińskiej.

(aw)

FINNHflWS4

Finnhansa od 1 stycznia 
2007 n rozpocznie obsługę 
serwisu Helsinki - Gdynia.
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Reinkarnacja terminala
Choć prywatna Stocznia Szczecińska 

Porta Holding SA upadła kilka lat temu Gej 
działalność kontynuuje państwowa Stocz
nia Szczecińska Nowa), to ciągle wiele 
emocji wywołują dalsze losy poszczegól
nych spółek należących do holdingu. Jedną 
z najbardziej kontrowersyjnych jest świno
ujski terminal paliwowy, wcześniej należą
cy to Porty Petrol - drugiej, co do ważności, 
po Stoczni Szczecińskiej SA spółki holdin
gu. Na jej bazie miała powstać druga, oprócz 
stoczniowej, paliwowa „noga” holdingu. 
W praktyce nigdy do tego nie doszło, a po 
upadku holdingu rozpoczęła się dziwna 
i niejasna gra, w której stawką był terminal. 
Został on bardzo szybko i w niejasnych oko
licznościach wyłączony z masy upadłościo
wej i sprzedany sopockiej spółce Prolim 
(grupa Banku Gdańskiego, obecnie Mille
nium). Od tego czasu baza praktycznie sta
ła niewykorzystana, w małym stopniu pro
wadząc przeładunki paliw (głównie okręto
wych), a przy terminalu sporadycznie cu
mowały jednostki spółek Petrocargo/OW 
Bunker i Unibaltic.

Pierwszego czerwca 2006 roku termi
nal paliwowy został sprzedany, przez spół
kę Millenium Leasing bliżej nieznanej, 
warszawskiej spółce Aristid Investments, 
za zadziwiająco małą (wręcz symboliczną) 
kwotę 1,5 min złotych. Sam nabywca jest 
prawdopodobnie tylko „słupem”, za którym 
kryje się faktyczny kupujący, który powi
nien się ujawnić w najbliższym czasie. 
Samym terminalem, także od pierwszego 
czerwca 2006 zarządza szczecińska spół

Torill Kuntsen - największy 
obecnie zbiornikowiec, który 

cumował przy terminalu Porta 
Petrol, opuszcza Świnoujście 

po wyładowaniu paliw.

ka Baltchem, która w Szczecinie posiada 
własny, ciągle rozbudowywany terminal, 
na którym przeładowuje głównie paliwa i 
metanol. Może to sugerować, że obydwa 
terminale znalazły się w jednych rękach.

Po okresie rozruchu, świnoujski termi
nal ruszył pod koniec września i to od razu 
od dużego uderzenia - 30 września wie
czorem zawinął tam największy zbiorniko
wiec w jego historii. Był nim norweski Torill 
Knutsen (14 904 DWT, 141,5 m dł.), który 
zakończył wyładunek i opuścił Świnoujście 
następnego dnia. Agentem jednostki był 
szczeciński Unibaltic, który też obsługuje

większość zbiornikowców zawijających do 
portów ujścia Odry, a jego jednostki regu
larnie dostarczają paliwo do terminala 
Baltchemu. Świnoujski terminal, położony 
na wyspie Uznam, jest obecnie dostępny 
jedynie dla jednostek pływających (choć 
były plany budowy rurociągu pod dnem 
Świny), dlatego też obecnie spora cześć 
paliw jest transportowana (zbiornikowca
mi Unibalticu) do Szczecina. Najwyraźniej 
więc po długim okresie bezczynności ter
minal w końcu rozpoczyna działalność 
przeładunkową.

(aw)

Zmiany w polskiej flocie
Polska flota podlega ciągłym zmia

nom, z kronikarskiego obowiązku od
notujmy zmiany z ostatnich miesięcy. 
Oprócz Pol-Euro, które kupiło drobni
cowiec Flora V (pisaliśmy o tym w po
przednim numerze Naszego Morza), 
o nowy statek wzbogacił się także 
szczeciński Unibaltic. Zakupiona jed
nostka to stosunkowo stary (1980) 
zbiornikowiec CT Sun, który otrzymał 
tradycyjną już dla Unibalticu nazwę 
Amaranth (to druga jednostka o tej na
zwie). Przy długości 118 metrów i no

śności 5858 ton, nowy Amaranth jest obec
nie największym statkiem we flocie szcze
cińskiego armatora.

Oprócz nabytków, były też ubytki. W lip- 
cu flotę Polskiej Żeglugi Morskiej opuścił 
kolejny „mały anglik” - Lomza (Łomża - 
oficjalnie nazwa jest pisana bez polskich 
znaków). Statek trafił do tureckiego arma
tora i obecnie pływa jako Flipper pod ban
derą Dominikany.

Ubytek zanotowała też flota drugiego 
szczecińskiego armatora - Euroafriki. Grec
kiemu armatorowi sprzedano stary i sto

sunkowo mały drobnicowiec Agat, któ
ry dotychczas obsługiwał linię zachod- 
nioafrykańską. Ocenie pływa pod ban
derą Cypru jako Strofades III.

Trudno oprzeć się dygresji, że te 
cztery statki doskonale obrazują zróż
nicowanie jakościowe polskiej floty. Z 
jednej strony są armatorzy, tacy jak PŻM 
czy Euroafrica, którzy sprzedają statki 
25-26 letnie (jest to przeciętny wiek eks
ploatacji statku), z drugiej strony, arma
torzy tacy jak Unibaltic czy Pol-Euro są 
w stanie kupić dopiero takie jednostki.

/----------N
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Patrolowce
na Zatoce Pomorskiej

Zmodemiziwany 
Tyr opuszcza 

Świnoujście.

Nornen 
cumujący 
w Świnoujciu 
w czasie 
przerwy 
w próbach 
morskich.

Niecodzienny widok można było ujrzeć 
na wodach Zatoki Pomorskiej w ostatnich 
dniach września bieżącego roku. Jedne
go dnia można było obserwować manew
rujące tam aż dwa skandynawskie patro
lowce. Ale nie były to manewry, a próby 
morskie jednostek zbudowanych lub prze
budowanych w stoczniach ujścia Odry. 
Większym z dwójki, był należący do is
landzkiego coast guardu patrolowiec Tyr, 
a mniejszym, najnowszy nabytek norwe
skiej straży wybrzeża, patrolowiec Nornen. 
Pierwszy od kwietnia 2006 roku przecho
dził gruntowną modernizację w świnouj
skiej Morskiej Stoczni Remontowej, pod
czas gdy drugi to pierwszy z serii pięciu 
patrolowców budowanych przez Szcze
cińską Stocznię Remontową Gryfia.

Islandzka Straż Wybrzeża (Landhelgsg- 
aelan) z braku Marynarki Wojennej jest naj
bardziej militarnym przejawem działalności 
tego wyspiarskiego państwa na morzu. I nie 
jest to działalność wyłącznie pokojowa, 
o czym mogą świadczyć choćby słynne „woj
ny dorszowe” na początku lat 80. Trzon sił 
islandzkiej straży wybrzeża stanowią dwa 
bliźniacze patrolowce Tyr i Aegir, które uzu
pełnia mniejszy Odinn. Dwa bliźniacze pa
trolowce w ostatnich latach regularnie 
goszczą w świnoujskiej Morskiej Stoczni 
Remontowej. Obydwa przeszły tu duże re
monty w 2001 roku. Natomiast w ubiegłym 
roku znacznie większą modernizację, obej

mującą m.in. przebudowę nadbudówek 
przeszedł Aegir. Podobny zakres prac świ
noujska stocznia wykonała w tym roku na 
patrolowcu Tyr, który cumował przy nabrze
żach MSR od kwietnia do końca września 
bieżącego roku. Ostatecznie, przebudowa
ny Tyr, po serii prób morskich opuścił Świ
noujście 26 września 2006.

Pierwszy z patrolowców budowanych 
w szczecińskiej Gryfii został uroczyście 
ochrzczony 6 lipca bieżącego roku („Nasze

MORZE” 7/06) jednak budowa jednostki za
kończyła się kilka tygodni później i dopiero 
3 września statek wyszedł na pierwszą se
rię prób morskich. Następna tura prób mor
skich odbyła się pod koniec września, a po 
jej zakończeniu statek został przekazany ar
matorowi. Ostatecznie Nornen opuścił 
Szczecin 3 października i przeszedł do nor
weskiego portu Bergen, gdzie zostanie 
uzbrojony i przygotowany do służby.

(aw)

Nowy dziób ze Świnoujścia

Uszkodzony Skagern wpływa do Świnoujścia holowany 
przez Aresa, asystujeświnoujski holownik Atlant.

Znaczący kontrakt zdobyła mała świnoujska stocznia Navikon. 
Obejmuje on odbudowę, mocno uszkodzonego w kolizji drobnicowca 
Skagern. Statek, holowany przez polski holownik Ares z angielskie
go portu Hull, zawinął do Świnoujścia rankiem 22 września.

Pływający pod szwedzką banderą Skagern, dziewiątego czerw
ca 2006 płynąc z ładunkiem miedzi i drewna w górę rzeki Humber, 
zderzył się we mgle z niemieckim, ale pływającym pod banderą 
Antigua i Barbuda kontenerowcem Samskip Courier. W efekcie zde
rzenia szwedzki drobnicowiec stracił większość dziobu, jednak nie 
zatonął. Navikon odbuduje zniszczony dziób oraz naprawi wszelkie 
uszkodzenia powstałe w czasie kolizji, planowana jest wymiana ok. 
100 ton konstrukcji stalowych. Remont powinien zakończyć się jesz
cze w tym roku. (aw)
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Konferencja CTO:
„Potrzeby i perspektywy innowacji w polskim przemyśle okrętowym7
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| Innowacje
Konferencję w 35. 

rocznicę działalności 
Centrum Techniki

Okrętowej zorganizowano 
w siedzibie Centralnego 
Muzeum Morskiego na 

gdańskiej wyspie 
Ołowianka.

------------- ---------------------------- I

albo śmierć
Tak, w ogromnym uproszczeniu, 
można by streścić wnioski 
z konferencji, którą przygotowało 
obchodzące 35. rocznicę istnienia 
Centrum Techniki Okrętowej.
Bez innowacji, bez tworzenia 
i finansowania ciekawych 
pomysłów i rozwiązań, polski 
przemysł okrętowy ma małe szanse 
na konkurowanie ze światowymi 
potentatami.

J
ak mówią specjaliści CTO, prak
tyczne wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań technicznych i techno
logicznych w przemyśle okręto
wym jest bardziej złożone niż w przypad

ku większości innych gałęzi przemysłu ze 
względu na wartość i złożoność produktu 
finalnego, czyli statku. O tym, jak ważne są 
innowacje w branży morskiej świadczy 
fakt, że stocznie „starej” Unii Europejskiej 
przeznaczają na nie średnio około dzie
sięciu procent wartości sprzedanych wy
robów. A u nas?

- Polski sektor stoczniowy wydał w ze
szłym roku na innowacyjność średnio je
den procent wartości sprzedanych wyro
bów - mówił Leszek Wilczyński, dyrektor 
ds. naukowych CTO. - Najbliżej zachod
nioeuropejskiego standardu jest w naszym

kraju Gdańska Stocznia Remontowa S.A., 
która przeznacza na wspieranie działalno
ści innowacyjnej sześć procent wartości 
sprzedanych wyrobów.

Jak tłumaczył, przyczyną tak słabe
go „promowania” rozwiązań innowacyj
nych przez rodzimy przemysł stocznio
wy jest np. brak mechanizmu analogicz
nego do istniejącego w Unii Europejskiej 
i innych krajów członkowskich, który 
spójnie finansowałby potrzeby badaw
czo - rozwojowe i innowacyjne dla prze
mysłu okrętowego, a jednocześnie spra
wiałby, że ich zapis generowałby środki 
w wystarczającej wysokości na to, by 
osiągnąć pułap krajów Unii. Niezbędna 
jest, według niego, ustawa o wspiera
niu przez państwo innowacji, zwłaszcza 
w przemyśle okrętowym.
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Centrum Techniki 
Okrętowej 

uhonorowano Plakietą 
Gryfa Pomorskiego. 

Nz. przysłuchujący się 
obradom dyrektor 

naczelny CTO Zbigniew 
Karpiński.

____ Innowacyjność naszą szansą

Mimo wszystko, polskie stocznie mogą 
już teraz pochwalić się nowatorskimi roz
wiązaniami, którymi podbijają zagranicz
ne rynki. Jeden z przykładów wymienio
nych przez dyrektora Leszka Wilczyńskie
go to m.in. mały samochodowiec 8245 ze 
Stoczni Gdynia.

Innowacyjność tego statku polega na 
tym, że łączy on w sobie cechy zarówno 
statku, który może pływać po wodach bli
skiego zasięgu - po Morzu Bałtyckim, po 
Morzu Północnym - jak również odbywać 
podróże między Japonią, a USA. Zbudo
wano trzy takie jednostki, dalsze trzy są 
w budowie.

Drugim przykładem jest AHTS, wielo
zadaniowy statek do obsługi platform 
wiertniczych, którego cała seria powstaje 
w Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A. 
Dzięki tańszej niż przy porównywalnych 
statkach technologii produkcji, a zwłasz

Gryfy dla CTO
Podstawowym celem obchodzące
go 35-lecie powstania Centrum 
Techniki Okrętowej jest pobudzanie 
i wspieranie innowacyjności prze
mysłu okrętowego poprzez działal
ność badawczo-rozwojową, projek
tową i informacyjną, zarówno w pro
cesie projektowania, jak i budowy 
statków. Na początku rocznicowej 
konferencji, która odbyła się w Cen
tralnym Muzeum Morskim na gdań
skiej wyspie Ołowianka, marszałek 
Jan Kozłowski w dowód uznania dla 
dokonań zasłużonej dla branży 
morskiej instytucji, wręczył dyrek
torowi naczelnemu CTO Zbignie
wowi Karpińskiemu Plakietę Gryfa 
Pomorskiego z łacińską sentencją 
„De Nihilo Nihil Fit” (Nic nie powsta
je z niczego). - Pozycja CTO, pozy
cja przemysłu okrętowego również 
nie powstała z niczego i mam na
dzieję, że organizacja ta dalej bę
dzie sobie świetnie radziła w tych 
trudnych warunkach, cieszyć się 
będzie prestiżem i autorytetem 
i będzie przyczyniała się do rozwo
ju regionu i dobrobytu mieszkań
ców - mówił marszałek Kozłowski. 
Plakietkę Gryfa Pomorskiego spre
zentował Centrum Techniki Okrę
towej także wojewoda pomorski 
Piotr Ołowski.

cza oszczędności stali, udało się tej stocz
ni wejść na wymagający rynek amerykań
ski. Kolejny przykład to (opisywany już przez 
nasz miesięcznik) prom pasażersko samo
chodowy Bute dla Caledonian MacBrayne, 
także dzieło Stoczni Remontowa S.A.

Według Wilczyńskiego, europejski 
przemysł okrętowy jest konkurencyjny nie 
dzięki temu, że koszty wytwarzania są ni
skie, a produkty proste, lecz wręcz prze
ciwnie: dzięki temu, że wykorzystuje naj
nowszą technologię, a myśl techniczna jest 
wiodąca na świecie. - W łańcuchu działań 
proinnowacyjnych wyróżnia się zwykle 
dwa etapy: pierwszy polega na inwesto
waniu w wiedzę, czyli jej „kupowaniu” naj
pierw poprzez zdefiniowanie potrzeb ba
dawczych, później - wydzielenie środków 
finansowych na realizowanie wybranych 
tematów, następnie - monitorowaniu re
alizacji tychże zadań. Drugi etap, nie mniej 
ważny, który z założenia ma przynosić ko
rzyści dla przemysłu, czyli odbieranie wło
żonych środków z dużym współczynnikiem 
„wzmocnienia”, to wdrożenia, czyli etap in
nowacyjności. Ten etap również wymaga, 
przynajmniej na początku, pewnej pomocy,

zwłaszcza w wypadku przemysłu okrętowe
go, gdzie produktem innowacyjnym jest 
zwykle prototyp o wielkiej wartości. W przy
padku klapy - straty mogą rozłożyć niejed
no wielkie przedsiębiorstwo - tłumaczy dy
rektor Wilczyński.

- Chcemy, by produkty naszych stocz
ni były zaawansowane technologicznie - 
zapewnia Wojciech Górski, kierownik 
Ośrodka Hydromechaniki Okrętu CTO. - 
Jeden z moich kolegów, z którym rozma
wiałem na targach powiedział, że produk
ty, które oferuje jego przedsiębiorstwo, są 
w konkurencji z produktami z Dalekiego 
Wschodu zbyt dobre, by uzyskać cenę, któ
ra by równoważyła ich jakość. To według 
mnie błędne rozumowanie. Na pewno nie 
będziemy z Dalekim Wschodem konkuro
wać kosztami pracy. Ale jako przemysł eu
ropejski jesteśmy skazani na innowacyj
ność i oferowanie zaawansowanych pro
duktów technologicznych. Nasze produk
ty są bardzo dobrze ocenianie, znajdują 
swoich odbiorców i ten kierunek powinien 
być utrzymany.

Według specjalistów, ryzyko wdrażania 
nowatorskich projektów jednostek, rozwią-
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zań konstrukcyjnych i technicznych oraz 
technologii produkcji jest na tyle wysokie, 
że jednostkowe niepowodzenie może przy
czynić się do ekonomicznej degradacji tak 
dużego przedsiębiorstwa jak stocznia. 
Wiodąca w świecie pozycja europejskie
go przemysłu okrętowego w kategorii war
tości sprzedanej produkcji ma swoje źró
dło przede wszystkim w wysokiej i syste
matycznie rozwijanej innowacyjności pro
duktowej i procesowej. Dzieje się tak mię
dzy innymi dlatego, że postęp techniczny 
w przemyśle okrętowym jest przedmiotem 
szczególnej uwagi rządów i komisji Unii 
Europejskiej, a także wiodących stoczni.

Innowacyjność jako instynkt

Piotr Soyka, prezes zarządu Gdańskiej 
Stoczni Remontowa S.A., tak tłumaczył my
ślenie w jego firmie na ten temat:

- Głównym celem innowacyjności jest 
oczywiście konkurencyjność przedsiębior
stwa. To ona powoduje, że wyniki, jakie 
przedsiębiorstwo osiąga, są coraz wyższe, 
przychody i wyniki lepsze. Dla polskich, po

dobnie jak zagranicznych firm, innowacja 
jest warunkiem koniecznym do uzyskania 
dobrej pozycji na rynku. W Remontowej 
S.A. nasze myślenie opiera się na doświad
czeniu formy prywatnej, konkurencyjnej na 
rynku globalnym oraz na... instynkcie sa
mozachowawczym. Bez innowacyjności, 
bez przewagi rynkowej, w wypadku, gdy 
nasze produkty i usługi nie będą się sprze
dawały, firma będzie mieć kłopoty. Podkre
ślam w tym miejscu dużą stabilność zarzą
dzania naszej firmy, pozostałe polskie 
stocznie nie miały tego szczęścia, na pew
no nie z własnej winy. Świadomość inno
wacyjna pozwoliła nam wejść na rynek glo
balny i osiągnąć wiodącą pozycję w bran
ży: w pierwszej trójce stoczni europejskich 
i w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi
0 świat.

Według Piotra Soyki trzeba szukać no
wych rozwiązań, ponieważ dotychczaso
we źródła wzrostu gospodarczego, takie 
jak niskie koszty pracy, tanie surowce
1 korzystne położenie geograficzne, wy
czerpały się. W związku z otwarciem ryn
ków pracy w krajach UE jesteśmy świad
kami bardzo dużego odpływu pracowni-

Imriownlclwa
OKRĘTOWE

ków, czegoś takiego chyba sobie nie wy
obrażaliśmy.

- Dobrą stroną jest zmniejszanie bez
robocia, ale na pewno, jeżeli chodzi o pol
skich pracodawców, powoduje to koniecz
ność podwyższenia płac, a co za tym idzie, 
zwiększania kosztów pracy. Dzisiaj w Pol
sce, by zatrudnić pracownika, trzeba za
oferować mu o wiele większą płacę niż 
dwa, trzy lata temu.

Innowacyjność, według prezesa Soy
ki, może występować na każdym stanowi
sku pracy. Każda drobna rzecz może być 
robiona inaczej, lepiej i taniej. W Remon
towej S.A. stosowany jest system nagra
dzania za tego typu innowacyjność.

Według prezesa Soyki, takich stoczni, 
które - podobnie jak Remontowa S.A. - 
przeprowadzałyby skomplikowane prze
budowy, jest w Europie niewiele. To spe
cjalizacja, która daje przewagę.

- Reagujemy na to, co się dzieje na 
świecie. Podam przykład: po kilku wypad
kach morskich promów pasażersko-samo
chodowych nastąpiła konieczność korek
ty kształtu kadłuba. Nasi inżynierowie za
proponowali takie rozwiązanie, które się

W kuluarach rozmawiają (od lewej): Paweł Brzezicki,
prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
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przyjęło. I takich promów pasażersko-sa
mochodowych przebudowaliśmy w naszej 
stoczni około dziesięciu. Inny przykład: po 
kilku katastrofach morskich miały wejść 
przepisy dotyczące konieczności zastoso
wania dwóch burt na statku. W związku z 
tym, natychmiast powstał w naszej stoczni 
projekt przebudowy pewnych typów tan
kowców: dobudowania na nich drugich 
burt. Dzięki temu armatorzy nie musieli 
zamawiać nowych statków, mogli dziesię
cioletni statek przerobić na jednostkę 
o dwóch burtach. Unikając dodatkowych 
kosztów, zyskali statek zgodny z przepi
sami. W tej chwili przebudowujemy 
w stoczni dwa olbrzymie tankowce na stat
ki do transportu wież wiertniczych. Wyko
rzystujemy moment, kiedy na transport 
wież wiertniczych jest bardzo duże zapo
trzebowanie. Jedna taka przebudowa to 
blisko 30 milionów euro, czyli wartość no
wego dużego statku. Przebudowujemy 
u nas także same wieże wiertnicze. Jesz
cze jednym z przykładów naszej innowa
cyjności było przedłużenie o 30 metrów 
naszego największego doku. Zrobiliśmy 
to unikalną metodą, przechyliliśmy istnie
jący dok i na wodzie dospawaliśmy część 
o długości 30 metrów.

Szansa - oszczędności 
_________ i zyskowne kontrakty...

Kazimierz Smoliński, prezes Stoczni 
Gdynia, szansy swojej stoczni upatruje 
w nowym planie restrukturyzacji, który 
przewiduje prywatyzację i przekazanie 
ogromnych środków na inwestycje. - 
Chcemy na nie przeznaczyć w najbliż
szych latach ponad 300 milionów zło
tych. Staniemy się na pewno wówczas 
zdecydowanie bardziej konkurencyjni i 
nasza innowacyjność będzie bardziej 
widoczna - mówił.

Jednym z przykładów zmian w stoczni, 
które pozwolą jednocześnie zaoszczędzić 
poważne pieniądze, jest zmniejszenie 
wskaźnika roboczogodzin potrzebnych do 
przerobu jednej tony stali. Za kilka lat w 
Stoczni Gdynia ma on się zmniejszyć 
o połowę - w tej chwili wynosi 54 roboczo
godzin, docelowo - 27. Dzięki temu, stocz
nia ma nadzieję zaoszczędzić około 
78 milionów złotych rocznie i dwóch milio
nów roboczogodzin.

Andrzej Buczkowski, dyrektor general
ny Stoczni Gdańsk, porównał z kolei sytu
ację swego zakładu do odrodzonego 
z popiołów Feniksa, który dopiero zamie
rza startować do lotu.

- Innowacyjność, którą możemy u sie
bie teraz zaprowadzić, to organizacja 
stoczni, pozostawiająca w tej chwili wiele 
do życzenia. To jesteśmy w stanie załatwić

we własnym zakresie, z tymi ludźmi, którzy 
w stoczni zostali. Stocznia Gdańsk wyszła 
z mariażu ze Stocznią Gdynia mocno oka
leczona. 20 milionów z podniesionego 
kapitału zostanie z pewnością przezna
czone na niezbędne do życia stoczni in
westycje.

Według niego, jedyną w tej chwili 
szansą dla Stoczni Gdańsk jest możliwość

1/1/ Polsce niezbędna jest ustawa 
o wspieraniu przez państwo innowacji, 

zwłaszcza w przemyśle okrętowym 
- uważa Leszek Wilczyński, dyrektor 

ds. naukowych CTO.

oferowania statków w bardzo krótkim ter
minie. Szansą jest budowa statków do 
przewozu gazu skroplonego.

- Światowe raporty mówią o tym, że 
kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tego typu 
jednostek powinno być wymienione lub 
zbudowane. Pomysłem na uruchomienie 
pełnej działalności Stoczni Gdańsk jest 
wejście w rynek statków kontenerowych, 
które kiedyś stocznia budowała, oraz stat
ków gazowych. Stocznia zawarła porozu
mienie kooperacyjne ze stocznią Schi- 
chau w Niemczech w sprawie kooperacji 
przy wspólnym projektowaniu, inwesty
cjach, opracowaniu produktu, który byłby 
produkowany w obu stoczniach równole
gle. Chodzi o statek kontenerowy niewiel
kiej pojemności, na który jest szansa uzy
skania około 60 zamówień oraz o chło
dniowce, na które też teraz wraca zapo
trzebowanie.

Dyrektor Buczkowski nie krył obaw 
związanych z siłą krajów azjatyckich, 
przede wszystkim Chin, gdzie co naj

mniej 100 stoczni chińskich przeżywa 
boom inwestycyjny, a na rozwój przemy
słu stoczniowego przeznaczane są ol
brzymie środki. Chiny chcą być nume
rem jeden w przemyśle budowy statków 
do roku 2015. Według Buczkowskiego, 
nastąpi to szybciej.

Przypominał, że pod koniec lat 90. pol
ski przemysł stoczniowy był czwarty na 
świecie. Dzisiaj ledwo mieści się w staty
stykach.

- Wejście do Unii spowodowało gwał
towny i ogromny odpływ fachowej siły ro
boczej. Wszystkie działania zarządów, kie
rownictw i załóg stoczni muszą być skon
centrowane w tej chwili na odzyskaniu po
zycji rynkowej, na szybkim, sprawnym i co 
najważniejsze - tanim budowaniu statków. 
Jeżeli mówimy o portfelach zamówień pol
skich stoczni, nikt nie mówi o ich rentow
ności. A to jest siła przeżycia.

... oraz fundusze

Pomocą dla przedsiębiorstw branży 
morskiej są m.in. finanse z Unii Euro
pejskiej. Na Pomorzu z pieniędzy stam
tąd pochodzących pomaga przedsię
biorcom korzystać Agencja Rozwoju 
Pomorza.

- Innowacyjność jest szansą na wzrost 
konkurencyjności wszystkich firm na Po
morzu, nie tylko branży okrętowej - mówił 
Przemysław Marchlewicz, wiceprezes tej 
instytucji. - Innowacyjność w branży mor
skiej to dla nas jeden z priorytetów. Jed
nak to od przedsiębiorców zależy, jakie 
pomysły będą realizować. Rolą instytucji 
wdrażających jest tworzyć jak najszersze 
ramy, w których państwo, na realizację 
swoich celów statutowych, będziecie w sta
nie pozyskać pieniądze.

Jan Kozłowski, marszałek wojewódz
twa pomorskiego, który przepracował 
w CTO 10 lat obiecywał, że najbliższy rok 
będzie pod względem finansowym rokiem 
wielkiej szansy dla przedsiębiorczości in
nowacyjnej:

- Opracowaliśmy tzw. regionalny pro
gram operacyjny, w którym wskazujemy, jak 
zostaną wykorzystane fundusze będące 
w naszej dyspozycji, czyli prawie 900 
milionów euro. Najwięcej funduszy, po re
gionalnym układzie transportowym, prze
znaczymy właśnie na przedsiębiorczość 
innowacyjną, będzie to 21 procent tej kwoty 
- czyli prawie 200 milionów euro. Z wkła
dem własnym to około miliarda złotych. 
Tyle pieniędzy na wsparcie przedsiębior
czości innowacyjnej nie było jeszcze 
w naszym regionie.

Czesław Romanowski
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Encyklopedia polskiej współczesnej floty handlowej (7)

Gdyby „Nasze MORZE” 
wychodziło 20 lat temu, 
omówieniu polskiej 
dalekomorskiej floty 
rybackiej musielibyśmy 
poświęcić zapewne kilka 
oddzielnych odcinków. 
Jeszcze 10 lat temu jej 
prezentacja zapewne także 
nie zmieściłaby się w jednej 
części naszego cyklu.
Dziś natomiast całą można 
opisać w jednym tekście 
i zmieścić w kilku 
symbolicznych tabelach.

Dalmor II to jeden z trzech statków 
Dalmoru i jedyny który pływa obecnie 

pod polską bandera.

Dalekomorska 
Flota Rybacka
D

yskusja o przyczynach tego stanu 
jest dziś sporem wyłącznie akade
mickim i była niejednokrotnie 
przedmiotem mniej lub bardziej 
rzetelnych opracowań. Z analizy obecnej kon

dycji naszej rybackiej floty dalekomorskiej prze
bija jeden optymistyczny akcent - ciągle, choć

powoli, rozwijają się prywatne przedsiębior
stwa armatorskie. I choć nie ma powrotu do 
wielkiej floty z przełomu lat siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych XX wieku, to jednak 
są istotne podstawy ku temu by twierdzić, 
że polska flota rybacka nie zniknie całkowi
cie z łowisk oceanicznych.

Przedsiębiorstwo Połowów, 
Przetwórstwa i Handlu 

Dalmor S.A.

Prezentację polskiej floty rybackiej roz
począć wypada od nestora polskich poło
wów dalekomorskich i jedynego przedsię
biorstwa z trzech tworzących minioną już 
potęgę polskiej floty rybackiej, które utrzy
mało się na rynku. Pozostałe dwa - szcze
ciński Gryf i świnoujska Odra - upadły na 
przełomie wieków.

Eksploatacja floty i działalność połowo
wa to jednak z roku na rok coraz węższy 
margines działalności Dalmoru, dla które
go głównym źródłem dochodów jest eks
ploatacja portu i świadczenie usług, głów
nie magazynowych, na jego terenie. 
Wzrost cen gruntu w ciągle rozbudowują
cej się Gdyni powoduje, że wartość tere-
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Drugą jednostką we 
flocie Atlantexu jest 

trawler 
- sejner Anders, 

przeznaczony 
do połowów 

pelagicznych.

nów portowych Dalmoru, położonych w centrum mia
sta, stale rośnie. I prawdopodobnie to właśnie docho
dy z bazy lądowej uratowały Dalmor od podzielnia losu 
zachodniopomorskich przedsiębiorstw połowowych.

Flota Dalmoru to obecnie już tylko trzy trawlery, przy 
czym na rzecz gdyńskiego armatora poławia tylko je
den, podczas gdy dwa wyczarterowano polsko-nowo- 
zelandzkiej spółce Dalfish. Właśnie dalekie antypody 
to w ostatnich latach główny obszar działania dalmo- 
rowskiej floty. Statki czarterowane przez Dalfish pły
wają pod banderą Malty i poławiają na konto Nowej 
Zelandii, stąd te połowy nie są uwzględniane w pol
skich statystykach połowowych. Własne połowy 
Dalmoru to głównie kryl na wodach antarktycznych, 
na podstawie długoterminowych kontraktów z odbior
cami japońskimi. Poza sezonem krylowym w ograni
czonym stopniu prowadzone są połowy na wodach 
południowej Afryki.

Najstarszymi jednostkami we flocie Dalmoru są dwa 
bliźniacze trawlery - przetwórnie zbudowane w poło
wie lat osiemdziesiątych przez Stocznię Gdańską. Oby
dwa należą do typu B-408 i tylko te dwa, spośród 35 
jednostek tego typu, trafiły pod polską banderę. Pozo
stałe zbudowano dla armatorów z byłego ZSRR. Ostat
nio obydwa poławiały w czarterze Dalfishu, jednak 
w 2005 roku Dalmor II wycofano z czarteru i przeszedł 
do Gdyni, gdzie go wyremontowano i przygotowano 
do połowów kryla. Przed rozpoczęciem tych połowów 
został też przeflagowany pod polską banderę (patrz 
„Nasze MORZE” 5/2006). Bliźniaczy Altairll w dalszym 
ciągu poławia na wodach nowozelandzkich, gdzie to
warzyszy mu Atria. Należy ona do nowszego typu 
B-671, którego produkcję rozpoczęła Stocznia Gdań
ska pod koniec lat osiemdziesiątych - seria tych stat
ków była ostatnią, jaka zasiliła flotę Dalmoru. Bliźnia
czy Acamar w ubiegłym roku został przez Dalmor 
sprzedany w zamian za rekompensaty ze środków unij

nych. Złomowanie tej stosunkowo nowej jednostki od
było się na Łotwie.

Północnoatlantycka Organizacja 
Producentów Sp. z o.o.: 

Atlantex Sp. z o.o., 
_____________ Arctic Navigations Sp. z o.o.

Historia polskiego powojennego rybołówstwa da
lekomorskiego jest nadzwyczaj krótka. U jej źródeł leży 
wycofanie się państwowych przedsiębiorstw połowo
wych z północnego Atlantyku. W efekcie pozostały tam 
niewykorzystane limity połowowe należne Polsce 
z racji członkostwa w konferencjach (NAFO i NEAFC) 
regulujących połowy na północnym Atlantyku. Dość 
szybko pojawiły się polskie prywatne firmy zaintereso
wane wykorzystaniem tych limitów, choć nie da się 
ukryć, że często ich działalność aktywizowały przed
siębiorstwa skandynawskie, które następnie skupowa
ły złowioną rybę. Dominującą pozycję szybko zdobyły 
trzy firmy: warszawski Atlantex, gdyński Arctic Naviga
tions i szczeciński Polfar. Początkowo połowy prowa
dzono z wykorzystaniem jednostek czarterowanych, 
na których dla odłowienia polskich limitów tymcza
sowo podnoszono polską banderę. Z czasem nowi 
armatorzy nabywali własne jednostki. Przełomo
wym był rok 2003. Wówczas to znaczący pakiet 
udziałów w Atlantexie, za pośrednictwem niemiec
kiej spółki Cuxhaven Reederei GmbH, trafił w ręce 
islandzkiego koncernu Samherji hf. Następnie Atlan
tex z Arctic Navigations utworzyły pierwszą w Pol
sce rybacką organizację producencką - Północno
atlantycką Organizację Producentów (w skrócie 
PAOP). Od tego czasu organizacja dynamicznie się 
rozwija, rozbudowując flotę i rozszerzając obszar po
łowów poza wody Północnego Atlantyku. Rozpoczy-

Nazwa Znak rybacki Rok
produkcji Stocznia Tonaż

[GT]
Długość

[m] Bandera

Dalmor II GDY-305 1986 Stocznia Gdańska, B-408 3861 94 Polska
Altair II GDY-306 1987 Stocznia Gdańska, B-408 3862 94 Malta
Atria

■■■ ■■■
GDY-307 1989 Stocznia Gdańska, B-671 3707 95 Malta
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Nazwa Znak rybacki Rok
produkcji Stocznia Tonaż

[GT]
Długość

[m] Bandera

Wiesbaden GDY-157 1973 Rickmers Werft, 
Bremerhaven, Niemcy 3071 91,98 Polska

Anders GDY-38 1979 Mandal Slip & m.V A/S, 
Norwegia 1241 60,33 Polska

Polonus GDY-36 1987 Skipasmidjana Skala,
Wyspy Owcze 1805 60,33 Polska

na także budowę bazy przeładunkowej 
w Gdańsku.

Flota PAOP to obecnie trzy jednostki - 
dwie należące do Atlantexu i jedna, której 
armatorem jest Arctic Navigations. Naj
większą jednostką jest, należący do Atlan
texu, trawler Wiesbaden. Do warszawskiej 
spółki trafił wraz z przejęciem pakietu 
udziałów przez Samherji, wcześniej nale
żał do niemieckiej Deutsche Fischfang 
Union GmbH (DFFU), obecnie wchodzą
cej w skład islandzkiego koncernu. Nale
ży do serii trawlerów zbudowanych na po
czątku lat 70. przez stocznię Rickmers Verft 
i przez lata stanowiących trzon floty rybac
kiej Republiki Federalnej Niemiec. Pomi
mo zaawansowanego wieku, statek znaj
duje się w bardzo dobrym stanie technicz
nym, jest nowocześnie wyposażony i za
pewne będzie poławiał jeszcze wiele lat.

Drugą jednostką we flocie Atlantexu 
jest zakupiony w ubiegłym roku trawler -

sejner noszący bardzo „prestiżową” nazwę 
- Anders. Jednostkę przeznaczoną do 
połowów pelagicznych kupiono w związ
ku z planowaną ekspansją na łowiska 
Mauretanii i Maroka. Polska uzyskała moż
liwości połowowe (jako państwo członkow
skie UE) w ramach umów zawartych przez 
Komisję Europejską z Mauretanią i Maro
ko. Podstawą tych umów jest zaangażo
wanie funduszy publicznych z UE, w tym 
Polski. Umowy z Mauretanią i Marokiem 
wejdą w życie dopiero z końcem tego roku, 
toteż Anders prowadził w tym roku połowy 
wyłącznie na wodach Północnego Atlan
tyku w oparciu o kwoty pelagiczne przy
znane Polsce, jak i uzyskane na podsta
wie wymian z organizacjami producencki
mi z innych krajów UE.

Trzecia jednostka PAOP, trawler Polo
nus, jest własnością gdyńskiego Arctic Na
vigations i został zakupiony przez gdyńską 
spółkę w 2005 roku. Jest to średniej wiel

kości, nowoczesny i względnie nowy traw
ler rufowy. Wszystkie statki PAOP pływają 
pod polską banderą i z polskimi załogami 
(podstawowe wymogi umożliwiające odła
wianie polskich limitów), są zarejestrowa
ne w Gdyni.

PAOP jest pierwszą organizacją pro
ducentów branży rybołówstwa zarejestro
waną w Polsce i uznaną przez administra
cje polską i unijną. Reprezentuje polskie 
rybołówstwo w strukturach unijnych jako 
członek regionalnych rad doradczych, bę
dących ciałami doradczymi Komisji Euro
pejskiej, oraz członek EAPO - Europej
skiego Stowarzyszenia Organizacji Produ
centów. Potencjał połowowy PAOP stano
wi obecnie jedną czwartą całego polskie
go rybołówstwa morskiego.

Organizacja ta kontynuuje tradycje 
współpracy polskich przedsiębiorstw dale
komorskich z Morskim Instytutem Rybackim 
w Gdyni. Naukowcy MIR obecni są na stat-
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Trzecia jednostka 
PAOP, trawler 

Polonus, 
jest własnością 

gdyńskiego 
Arctic Navigations.

Trawler Wiesbaden 
to największa 

jednostka floty PAOP 
Jej armatorem jest 

Atlantex.

kach PAOP, gdzie zbierają dane naukowe i statystycz
ne. W październiku odbył się wspólny rejs naukowo- 
badawczy MIR i PAOP po wodach Svalbardu.

Rozwijając swoją działalność połowową i zwięk
szając wolumen połowów PAOP rozpoczęła rozsze
rzanie działalności lądowej. Obecnie realizowana jest 
inwestycja w portową infrastrukturę rybacką w porcie 
gdańskim. Chodzi o projekt budowy własnej chłodni 
składowej, która stanowić będzie zaplecze chłodni
cze dla PAOP, ale również dla pomorskich rybaków. 
Podobnie jak w przypadku historycznych, państwowych 
przedsiębiorstw dalekomorskich, własna chłodnia bę
dzie podstawą wprowadzenia produktów rybołówstwa 
dalekomorskiego do Polski.

i już rok później znów zrobiło się głośno o North Oce
an /, gdy statek, ze względu na zaległości płacowe 
armatora, został aresztowany w Świnoujściu. Na
stępnie przeszedł do Gdyni, a w ślad za nim do 
Trójmiasta przeniósł się także armator. W roku 2005 
North Ocean I zakończył swoją karierę pod polską 
banderą, w jego miejsce zakupiono nowszy i więk
szy trawler - sejner North Ocean (bez numeru). 
Obecnie nic nie wiadomo o eksploatacji tej jednost
ki, ale prawdopodobnie nie okazała się sukcesem, 
gdyż jest wystawiona na sprzedaż.

__________________ Polfar-Poland Sp. z o.o.

__________________ North Ocean Sp. z o.o.

Ta polsko-norweska spółka zainaugurowała dzia
łalność w roku 2003 w Szczecinie. Wówczas to z wielką 
pompą podniesiono polską banderę na starym, ale 
wielokrotnie modernizowanym trawlerze - sejnerze 
North Ocean /. Działalność połowowa na wodach już 
opanowanych przez trawlery PAOP okazała się klapą

Nazwa Znak rybacki Rok
produkcji Stocznia Tonaż

[GT]
Długość

[m] Bandera

North Ocean GDY-37 1978 Ulstein Smedvik A/S, 
Norwegia 1846 69,23 Polska

Na zakończenie wypada wspomnieć o szczeciń
skim Polfarze. Spółka z udziałem kapitału z Wysp 
Owczych przez lata poławiała przy pomocy jednostek 
czarterowanych, na których polską banderę podno
szono tylko na czas odłowu polskich limitów. Jednak 
w latach 2004-2005 eksploatowała jak dotąd jedyną 
własną jednostkę - trawler Patricia III.

Adam Woźniczka
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Jak
uruchomić
płytę
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L01001 / 
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Jtt Po włożeniu płyty do napędu 
CD komputera, odczekać chwilę 
- płyta uruchomi się samoczynnie.

Gdyby to jednak nie nastąpiło, 
należy znaleźć na płycie plik startexe 
i kliknąć na nim dwukrotnie myszą.

Wymagania:
komputer PC z procesorem min. 1GHz, 
system Windows.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
programu oraz uszkodzenia sprzętowe i systemowe.

Materiały filmowe 
odtworzysz także 
w domowym 
odtwarzaczu 
DVD/VCD

Spółka
20.0.

Zamów prenumeratę
"Naszego MORZA" na

010100
000010
010100

MATKA
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Gdańsk Shiprepair Yard "Remontowa" S.A.

ship conversions and repairs

design, engineering, shipbuilding

offshore projects, steel structures
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Poland 80-958 Gdansk Na Ostrowiu 1 
tel (+4858) 307 16 00 fax (+4858) 30125 32 

e-mail: remontowa@remontowa.com.pl www.remontowa.com.pl

mailto:remontowa@remontowa.com.pl
http://www.remontowa.com.pl

