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Błękitna księga, a w niej zielona energia, 
ekologiczne, zapewniające bezpieczną żeglu
gę statki, innowacyjne rozwiązania offshore i no
we sposoby eksploraqi mórz i oceanów. W do
bie światowego kryzysu, w rozwoju nowych, 
przyjaznych środowisku technologii Europa 
upatruje źródeł wzrostu - takie wrażenie moż
na było odnieść także podczas tegorocznych, 
15. już Targów Baltexpo. (relacja na str. 8).

Wg danych SERI (Samsung Economic Re
search Institute), w 2007 roku na świecie zain
westowano w zieloną energię 148,4 mld USD, 
z czego 43 proc. (prawie 64 mld USD) w elek
trownie wiatrowe. Ich łączna moc wynosi 19 
gigawatów (GW), co jest porównywalne z ener
gią elektryczną wyprodukowaną przez 19 elek
trowni atomowych. Budowanie wiatraków na 
lądzie ma jednak dwie wady - ograniczona ilość 
miejsca oraz drgania i hałas emitowane przez 
wieże wiatrowe. W dodatku „produktywność” 
wiatru lądowego jest o 1,4 raza mniejsza od tego 
wiejącego na morzu (aż 40 proc. tego ostat
niego może być wykorzystane do produkcji 
energii, podczas gdy współczynnik ten dla wia
tru lądowego wynosi tylko 29 proc.). Średniej 
wielkości elektrownie offshore mają moc 300 
MW - czyli 20 razy większą niż typowa lądo
wa elektrownia wiatrowa. Są jednak 2 razy droż
sze w budowie, ponieważ wymagają położe
nia na dnie kabla łączącego wieże z lądową 
infrastrukturą energetyczną. Mimo to elektrow
nie takie budują kraje wysoko rozwinięte, jak 
Chiny, USA, Dania, Niemcy, Szwecja (ok. 1 tys. 
wież wzdłuż jej wybrzeża) i Hiszpania, zaś Wlk. 
Brytania planuje do 2020 roku pokryć całe za
potrzebowanie energetyczne z takich elektrow
ni (tylko do 2015 roku na wodach brytyjskich 
ma być zainstalowanych 971 wiatraków). Do 
ich serwisowania będą potrzebne małe jednost
ki pływające, koszt budowy jednej ocenia się 
na 3 min GPB.

Nic dziwnego, że swojej szansy w rozwoju 
takiej energetyki upatrują także stocznie. Stocz
nia Gdańsk buduje fabrykę wież wiatrowych 
(czyt. wywiad na str. 13), a stocznia Odys 
uczestniczy w projekcie budowy elektrowni 
falowej (czyt. na str. 83).

Jednak offshore to przede wszystkim ropa 
naftowa, a więc platformy wiertnicze i statki, 
które obsługują pola naftowe. Przemysł wydo
bywczy to, mimo okresowego spadku cen na 
ropę, wciąż najszybciej rozwijająca się dziedzi

na światowej gospodarki, która siłą rzeczy, tak
że będzie się stawać coraz bardziej „zielona”. 
Niedawno jeden z jego głównych graczy - bra
zylijski Petrobras zapowiedział do roku 2013 
inwestycje warte 147 mld USD w wydobycie 
i przerób ropy naftowej. Na samym Morzu Pół
nocnym działa ponad 200 wież wiertniczych, 
co stanowi ok. 20 proc. ich światowej floty. Już 
teraz w Gdańskiej Stoczni Remontowej trwa 
remont platformy samopodnośnej (czyt. str. 
17). Remonty i przebudowy takich platform, 
a także inne projekty offshore to wciąż szansa 
dla polskich firm. Warto powalczyć o ten ka
wałek rynku.

Cały świat, a zwłaszcza Europa gra w zielo
ne. Czy polskie firmy, w tym stocznie, wejdą 
do tej gry?

Grzegorz.Landowski@naszemorze.<om.pl
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Trudne narodziny Daru Młodzieży
W wielu publikacjach dotyczących spo

ru między Akademią Morską a Minister
stwem Infrastruktury w kwestii własności 
Daru Młodzieży. pojawia się, zdawałoby się 
niekwestionowana teza, że żaglowiec po
witał ze środków całego społeczeństwa, uzy
skanych głów nie ze zbiórki pieniędzy przez 
polską młodzież. Teza ta jest tylko częścio
we prawdziwa. W kwietniu 1982 r., a więc 
na 3 miesiące przed zw odowaniem żaglow
ca, na koncie działającego od 1978 r. Spo
łecznego Komitetu Budowy Daru Młodzie
ży było zaledwie 246 min zł, czyli ok. 43 
proc. z 541.3 min zł, na które Stocznia Gdań
ska wyceniła statek.

Stocznia postawiła sprawTę jasno - albo 
Społeczny Komitet wpłaci żądaną kwotę, 
albo żaglowiec zostanie sprzedany jedne
mu z kilku zagranicznych armatorów zainte
resowanych jego kupnem. Normalnym ne
gocjacjom w tej sprawie nie sprzyjała rów

nież ówczesna sytuacja polityczna w Polsce. 
Przypomnę, że były to pierwsze miesiące po 
wprowadzeniu stanu wojennego. Nastąpił 
praktycznie zastój w pozyskiwaniu przez Spo
łeczny Komitet środków' na budowę żaglow
ca. Nie było już tego entuzjazmu i rywaliza
cji między młodzieżą z różnych zakładów 
pracy, województw i organizacji, jaki towa
rzyszył zbiórce w latach 1979 i 1980. W ca
łym 1981 r. i przez 3 miesiące 1982 r. zebra
no zaledwie pół miliona złotych.

Sytuacja stawała się z każdym dniem 
coraz bardziej dramatyczna. Wyjścia szukał 
m.in. ówczesny rektor Wyższej Szkoły Mor
skiej, prof, dr kpt.ż.w. Władysław Rymarz, 
prosząc 15 czerwca Urząd Gospodarki Mor
skiej o udzielenie na 24 miesiące 300 milio
nowego kredytu. Bez skutku. Nieoczekiwa
nie, koło ratunkowe komitetowi rzuca dy
rektor naczelny PŻM Ryszard Karger, stawia
jąc jednak warunek, że portem macierzystym

Daru będzie Szczecin, a jego armatorem 
WSM w Szczecinie. Na takie rozwiązanie nie 
mogli przystać działacze gospodarczy Wy
brzeża Wschodniego, a zwłaszcza były rek
tor WSM w Gdyni dr kpt.ż.w. Daniel Duda, 
jeden z najbardziej aktywnych członków 
Komitetu Wykonawczego Społecznego Ko
mitetu Budowy Daru Młodzieży oraz dyrek
tor naczelny PLO Tadeusz Grembowicz. 
W wyniku ich zabiegów, Polskie Linie Oce
aniczne udzieliły Wyższej Szkole Morskiej 
w Gdyni pożyczki w wysokości 300 min zł, 
której gwarantem spłaty został Społeczny 
Komitet Budowy Daru Młodzieży.

Jak nam niedawno powiedział prof. Da
niel Duda, pożyczka nie tylko została spła
cona w całości, ale determinacja Społeczne
go Komitetu w dążeniu do spłaty długu, była 
tak duża i prowadzona z takim impetem i roz
machem, że zebrane pieniądze wystarczyły 
również na zakupy znacznej części dodat
kowego wyposażenia żaglowca, a także na 
symulator dla szkoły morskiej.

Jerzy Drzemczewski
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WYDARZENIA polskie stocznie

Fiasko transakcji 
i walkower premiera

Rację mieli pesymiści, nie wierzqcy w dobre intencje katdrskiego inwestora.
Mimo, że do ostatniej chwili minister skarbu Aleksander Grad twierdził, 

że kupno stoczni w Gdyni i Szczecinie jest niemal pewne, do poniedziałku, 
31 sierpnia, pieniqdze za zakłady nie wpłynęły. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja?

W tej chwili wszystko zależy od Ko
misji Europejskiej. Po fiasku transakcji 
z Qatar Investment Authority, Bruksela zo
stała poproszona przez polski rząd 
o przedłużenie terminu sprzedaży pol
skich stoczni.

- Otrzymaliśmy odpowiedź od Katar- 
skiej Agencji Inwestycyjnej - mówił Alek
sander Grad. - Ciekawą. Że są zaintereso
wani. Ale dla nas najważniejsze jest, że 
pieniądze nie wpłynęły. Wobec tego za
wiadomiliśmy KE. Liczymy, że nasze ar
gumenty będą przekonujące.

Minister zapowiedział również, iż jego 
resort będzie żądał od początkowego 
zwycięzcy przetargu, Stichting Particulier 
Fonds Greenrights kar umownych i od
szkodowania.

To jednak nie zmienia sytuacji stocz
ni, których los jest po raz kolejny w rę
kach brukselskich urzędników. Polski rząd 
chce rozpisać drugi przetarg na majątek 
obu stoczni. Do tego potrzebna jest jed
nak zgoda KE.

Stoczniowcy 
_____________ czujg się oszukani

Arkadiusz Krężel, były prezes Agen
cji Rozwoju Przemysłu powiedział 
„Rzeczpospolitej”, że jeżeli miałoby do 
tego dojść, nowy przetarg musi być tak 
skonstruowany, by sprawdzić, czy inwe
storzy chętni na majątek stoczni, mają 
fundusze i programy produkcyjne. - Jeśli 
i ta próba się nie powiedzie, pozostaje 
dzierżawa podzielonego majątku pod
miotom, które produkowałyby tam na
wet nie statki, ale przynajmniej konstruk
cje stalowe - stwierdził.

Takie rozwiązanie, jako jedną z trzech 
rodzajów działalności, wybrała już prywat
na Stocznia Gdańsk.

- Stocznie nie produkują teraz statków, 
nie zatrudniają pracowników, więc zakłady 
nie zaburzają rynku. Komisji powinno być 
wszystko jedno, w jakim trybie je sprze
damy - mówił minister Grad pytany, ja
kiej decyzji Unii się spodziewa.

Jeżeli jednak Komisja Europejska nie 
przychyli się do próśb polskiego rządu - 
stocznie ogłoszą upadłość, a wyprzedażą 
ich majątku zajmie się syndyk. Kiedy Ko
misja podejmie decyzję - nie wiadomo.

W takiej sytuacji, nawet ci stoczniow
cy, którzy wcześniej zapewnienia resor
tu skarbu brali za dobrą monetę, nie za
mierzają oszczędzać ministra. Twierdzą, 
iż powinien ponieść odpowiedzialność 
polityczną. Dariusz Adamski, przewodni
czący Solidarności gdyńskiej stoczni, jest 
rozgoryczony: - Pan Grad pouczał stocz
niowców, jak nie zabezpieczali własnych 
interesów, a sam skompromitował siebie 
i rząd, który reprezentuje. Podpisał poro
zumienia pozwalające inwestorowi grać 
mu na nosie.

Minister oddał się do dyspozycji pre
miera Tuska, który, przypomnijmy, wcze
śniej zapowiadał, iż w wypadku fiaska 
sprzedaży stoczni, zdymisjonuje Aleksan
dra Grada. Kiedy jednak stało się oczy
wiste, że transakcja nie doszła do skutku,
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WYDARZENIA polskie stocznie

Donald Tusk nie był już tak zdecydowa
ny. Zapowiedział przemyślenie sprawy.

Stoczniowcy z kolei zapowiedzieli pro
testy. Mają dość zapewnień w rodzaju 
„wszystko będzie dobrze”. Jan Gumiń- 
ski, przewodniczący Wolnego Związku 
Zawodowego Pracowników Gospodarki 
Morskiej w gdyńskiej stoczni stwierdził, że 
ludzie są już zdesperowani, a do prote
stów stoczniowców przyłączą się załogi 
kooperantów.

- Zostaliśmy w bezczelny sposób 
oszukani przez premiera Donalda Tuska 
i ministra Grada - mówi. - Wśród pracow
ników z Gdyni jest rozpacz i coraz więk
sza wściekłość.

Przypomnijmy, że zdecydowana więk
szość stoczniowców z zakładów w Gdy
ni i Szczecinie przystąpiła do programu 
zwolnień monitorowanych. Otrzymali od
szkodowania w wysokości od 20 do 60 
tys. złotych, ofertę szkoleń zawodowych 
oraz zasiłek na czas przekwalifikowania 
się i poszukiwania zatrudnienia. Pieniądze 
z tytułu udziału w programie, przestaną 
wpływać w listopadzie. Tylko 300 z oko
ło 8000 zdecydowało się na nową pracę 
lub założyło własne firmy. Reszta chcia
łaby wrócić. Nie przyjmowali ofert z in
nych zakładów (np. z Gdańska), ponie
waż wciąż liczyli na wejście inwestora. 
Kiedy stało się oczywistym, iż to nie na
stąpi, zaczęli szukać pracy na własną rękę. 
Jednak, jak mówi przewodniczący Gu- 
miński, okazało się, że jest o nią bardzo 
trudno, nawet dla stoczniowych fachow
ców, ponieważ nasycony rynek jest w sta
nie przyjąć jedynie ich część.

Stoczniowcy 
w Warszawie i w Sopocie

O swoją pracę obawiają się także pra
cownicy gdyńskiej Stoczni Marynarki Wo
jennej. 24 sierpnia do Warszawy przyje
chało około 200 związkowców z tego za
kładu. Wspierało ich kilkunastu związkow
ców ze Stoczni Gdańsk. Demonstrowali 
pod budynkiem Ministerstwa Skarbu oraz 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Powo
dem była zapowiedź zwolnienia około jed
nej trzeciej z 1300 pracowników. Zakład 
od kilku lat ma kłopoty finansowe, od kil
ku miesięcy jego pracownicy otrzymują 
nieregularnie wynagrodzenie. Władze fir
my tłumaczą się kryzysem i armatorami, 
którzy wycofują się ze zleceń.

- Protestujemy przeciwko brakowi dia
logu resortów obrony i skarbu z pracowni
kami stoczni w sprawie jej przyszłości - 
mówił podczas protestu pod siedzibą Mi

nisterstwa Obrony Narodowej, przewodni
czący Solidarności w Stoczni MW Mirosław 
Kamieński. - Zarząd chce zwolnić ponad 
30 proc. pracowników. My się z tym nie 
zgadzamy. To oznacza likwidaqę zakładu.

Dodał, że przedstawiciele MON i MSP 
wielokrotnie zapewniali związkowców, że 
w sprawie przyszłości firmy, będą prowa
dzić konsultacje z pracownikami, jednak 
- jak podkreślił - tak się nie dzieje.

Protest zakończył się obietnicą kolej
nego spotkania w sprawie przyszłości za
kładu. A kilka dni później, w ostatni week
end sierpnia, przedstawiciele Solidarno
ści Stoczni Gdańsk rozpoczęli nietypową 
pikietę. Przyjechali pod sopocką kamie
nicę, w której mieszka Donald Tusk z ro
dziną, w parku rozbili namioty, rozwiesili 
transparenty i czekali aż premier wyjdzie, 
by z nimi porozmawiać.

Wiceprzewodniczący Solidarności 
w gdańskiej stoczni Karol Guzikiewicz tłu

maczył, że protest jest reakcją na plan 
restrukturyzacyjny przyjęty przez Komi
sję Europejską, na mocy którego w stoczni 
zwolnionych ma zostać ponad trzysta 
osób. Związek nie zgadza się, aby osoby 
odchodzące z pracy otrzymywały tylko 
świadczenia wynikające z ustawy o zwol
nieniach grupowych, czyli w zależności od 
stażu, odprawę w wysokości trzech, 
dwóch lub jednej pensji. Załoga chciała
by podobnej pomocy, jaką w ramach spe- 
custawy stoczniowej otrzymali stoczniow
cy w Gdyni i Szczecinie.

Pikieta trwała od piątkowego popo
łudnia, do godziny 19 w niedzielę. Do
nald Tusk do związkowców nie wyszedł, 
nie było go w tym czasie w domu. - Pan 
premier stchórzył i problemów nie roz
wiązał - stwierdził na koniec Guzikiewicz. 
- Oddał mecz walkowerem.

Czesław Romanowski

Związkowcy rozbijają namiotowe miasteczko przed kamienicą, w której mieszka Donald Thsk.
Z mikrofonem wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańsk Karol Guzikiewicz.
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W tym roku targi zmieściły się w jednej halii
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Minister Anna Wypych-Namiotko wybija 
tradycyjne szklanki uroczyście otwierając 

XV Międzynarodowe Targi Morskie 
Baltexpo 2009.

Czarne chmury, 
z których po chwili lunqł 

deszcz, spiętrzyły się nad 
Halq Olivii w Gdańsku 

akurat podczas 
uroczystego otwarcia 

targów Baltexpo. Trudno 
o lepszq metaforę stanu 
przemysłu stoczniowego 

w naszym kra|u.

Kryzys dotknął także targi. Owa lata 
temu, pode zas poprzedniej edycji impre
zy, wystawcy zajmowali dwie hale, w tym 
roku swobodnie zmieścili sie w jednej. 
C)rgantzatorzy jeszcze przed miesiącem 
mieli nadzieję, że chętnyc h będzie wię
cej niż w 2007 roku (wówczas przybyło 
ich około czterystu). Skońc żyło się na 155 
wystawcach z. 15 krajów, Podczas uroczy
stość i < >twarc ia [przemawiający byli jednak 
dobrej myśli W liśc ie* ministra skarbu, 
odczytanym przez jego przedstawiciela, 
Aleksander (irad stwie rdził, Iż targi Balte 
xpood lat są miejscem spotkań europej 
skic j < zc >Jówki 1 »ranży st< k znic >wej i życzył 
wszystkim, wielu innowacyjnych pomy
słów, pozwalających dc)brze funkcjono
wać w trudnej sytuacji rynkowej, Z kolei, 
obec na na otwarc iu, pc >dsckrelarz stanu 
w Ministerstwie* I n(rastru kuny Anna Wy 
pyc h Namiotko mówiła, iż ma nadzieję, 
że sytuacja się stabilizuje, że wychodzi 
my na prostą..,

Kotwice dla najlepszych

Z całą pewnością powody do radości 
mieli laureaci prestiżowych nagród Kra
jowej Izby Gospodarczej - Złotych Ko
twic - przyznawanych za największe* osią
gnięcia w rodzimym przemyśle stocznio
wym. W tym roku kapituła nagrody Kra
jowej fzby Gospodarczej, obradująca pod 
przewc>dnic twem se kretarza generalnego 
KK iM Jerzego I ziębły, postanowiła przy
znać' dwie* równorzędne* nagrody: jedną 
w dziedzinie usług, drugą w dziedzinie 
produkcji. Złotą Kotwic ę w pierwszej 
kategorii otrzymało przedsiębiorstwo
C.llartwig Gdynia SA za „innowacyjną 
metalę p< >/i< tmegi > załadunku sztuk < ięź 
kic h oraz pakiet bezpieczeństwa (..Har
twig Gdynia SA”. W kategorii produkt, 
nagrodą zc »stała, już po raz kolejny, uho- 
nc>rowana Gdańska Stoc znia Reine»nrowa 
im, Józela Piłsudskiego, tym razem za 
gazowie c Coral Methane. Natomiast



WYDARZENIA

Srebrną Kornicą uhonorowano Polski młodą stocznią, istniejemy pięć lat, zj/e 
Rejestr Statków SA w Gdańsku, za pro- są one na tyle udane. że z nadzieją pa- 
gram informatyczny umożliwiający doko- t rżymy do przodu. mamy co robić, Roz- 
nywanie obliczeń statecznościowych szerzą my zakres naszej produkcji, to nie 
i wytrzymałościowych statków. tylko statki, nie tylko urządzenia ojfshor;

Odbierając nagrodę, prezes Remonto- tąp// wydobywczego, we (v7&o elektron - 
wej SA, Jarosław Flont, podziękował nie na fale, próbujemy również sil w in-
wszystkim zaangażowanym w projekt: - stalacjacb wewnątrzlądouych, naprzy- 
Dziękuję armatorowi, który zlecił nam kład elektrownia na biogaz. Oczywiście 
budowę tego statku, a korzystając z oka- i my nie jesteśmy poza skutkami kryzy- 
zji również wszystkim armatorom, którzy su. dotknęły nas m.in. owe nieszczęsne 
powierzają nam remonty, budowy i prze- opcje walutowe. Przetrwanie to szuka- 
budowy statków. Budujemy w Stoczni Re- nie klientów, szukanie roboty, zdobynea- 
mordowej tylko statki trudne i bardzo trud- nie doświadczenia i pozycji, 
ne Ten był bardzo, bardzo trudny. Tym Rówmież przedstawiciele Stoczni Ma- 
uiększa satysfakcja, że i technicznie, i han- rynarki Wojennej, której związkowcy nie- 
dloiiK) wszystko skończyło się sukcesem. dawno protestowi w Warszawie przeciw 
Dziękiyęuszystkimkocpeniritom. dziękuję zwolnieniom, uważają, że targi nadal są 
dostawcom, a przede wszystkim kolegom potrzebne, a obecność na Baltexpo - 
z Remontowej i ze Stoczni Północnej, kto- obowiązkowa.
ra ten statek zbudbuakt. - Jesteśmy tu. bo chcemy poh i zł w. te

W hali wystaw owej naty chmiast moż- mamy jakiś potencjał - tłumaczy Bog
na było zauważyć kto w tej chwili rządzi dan Michalski z biura konstrukcyjnego 
w naszym przemyśle stoczniowym. Oka- stoczni. - U naszym biurze robiliśmy 
załe stoisko Remontów ej SA. z kilkudzie- projekt korwety, który jest realizowany. 
sięcioma modelami zbudowanych lub Długo; ho długo, ale nie z naszej teiny. 
wy remontowanych w* stoczni statków, nie Mamy drugi ciekawy projekt - niszczy- 
pozostawiało żadnych w ątpliwości. Spo- ciel min dla Marynarki W ojennej. Miało 
ro miejsca zajmowała także Stocznia być pięć jednostek, temat jest odłożony. 
Gdańsk, która, o czym mówi w wywia- ale niemniej, pracujemy nad projektem, 
dzie dla „.Waszego MORZA" (str. 13-16) Chcemy też pokazać, że mamy inne 
jeden z jej dyrektorów , Arkadiusz Aszyk, możliwości, re możemy robie n/>. holow- 
systematycznie wychodzi na prostą. niki, jednostki patrolowe. Budujemy nie

tylko jednostki wojskowe, ale też cywil
ne. Zrobiliśmy niedawno dla Norwegów 
trawler; uprą u dzie tylko kadłub, uleczę

ściowo wyposażony. Miejmy nadzieję, że 
kryzys minie, że wyjdziemy na prostą

- W tej chwili targi nie są do podpisy
wania kontraktów, to jest miejsce spo
tkań. wymiany informacji, odnowienia 
kontaktów- dodaje Tadeusz Wawrzyń
ski z gdyńskiego Euro-Cynku. - Trzeba 
wiedzieć, gdzie, kto. co i jak. To fanta
styczne miejsce spotkań. Nawet przy tej 
niewielkiejfrekwencji.

Dariusz Adamski, przew odniczący 
Solidarności Stoczni Gdynia, zakładu, któ
rego w tej chw iii właściwie n:e ma, uwra- 
ża, że mimo kryzysu w przemyśle i nie
znanego losu dw och stoczni, z targów nie 
należ)’ rezygnować: - Myślę, że finny 
powinny mieć miejsce, gdzie mogą pre
zentować pracę, którą potrafią wykony- 
wac najlepiej- powiedział. - Ciągle mam 
nadzieję, że przemysł stoczniowy się 
odrodzi. Trzeba pamiętać, że znakomi
ta część uystawców to są stoczniowi ko
operanci. To system naczyń połączo
nych, jeśli nie będzie przemysłu stocz
niowego, będą dy u vrsyfikou we swoją 
działalność.

Jarosław Flont, prezes Gdańskiej Stoczni 
Remontowej {z lewej) ze Złotą Kotwicą za 

gazowiec Coral Methane. Po prawej Andrzej 
Kasprzak z C. Hartwig, w środku, ze Srebrną 

Kotwicą Andrzej Laskowski z Polskiego 
Rejestru Statków.

Przetrwać w

Że targi Baltexpo kurczą się z edycji 
na edycję i tracą na znaczeniu - było jed
nak widać gołym okiem. Proces zaczął 
się zresztą wiele lat temu, jeszcze przed 
ostatnimi problemami dużych polskich 
stoczni i przed obecnym, ogólnoświato
wym kryzysem, Z oczywistych w zględów , 
zabrakło stoisk Saxzni Gdynia i Szczeciń
skiej Nowej. Znanych nieobecnych było 
znacznie więcej, z uczestnictwa (z wła
snymi stoiskami) zrezygnował) m.in. 
gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta", 
a także towarzystwa klasyfikacyjne 
Lloyd's Register i Germanischer Lloyd 
(mimo że oba są mocno osadzone na 
polskim rynku).

c i, którzy jednak zdecydowali się na 
uczestnictwo, nie żałowali.

- Udział u'targach to przec ież nie 
tylko pokazanie innym co n rbimy, a > już 
zrobiliśmy, ale również ko tr/'mutacja 
: konkurencji/. na tle której wypadamy 
całkiem niezłe - powiedział nam Stani 
sław V\( >jcieclu)w ski, dyrektor produkcji 
gdańskiej Stcxzni ..Odys”. - .,odv$" jest Uroczysiosc otwarcia targów w strugach deszczu.
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WYDARZENIA targi

Minister Anna Wypych-Namiotko try
skała optymizmem: - W mojej opinii spa
dek liczby wystawców na tegorocznych 
targach Baltexpo jest przejściowy. Pozy
tywne jest utrzymanie zainteresowania 
firm udziałem w tej najważniejszej w re
gionie bałtyckim i Europy Środkowow
schodniej imprezie morskiej - stwierdzi
ła. - Jestem przekonana, że na Baltexpo 
w 2011 roku, w okresie sprawowania 
przez Polskę prezydencji w Unii Europej
skiej, liczba wystawców wzmśnie, a oferta 
firm krajowych i zagranicznych będzie 
rozszerzona.

_________ Goście sq dobrej myśli

Polacy raczej nie narzekali. A wystaw
cy z zagranicy? Grupa IHC, do której nale
ży między innymi stocznia De Meiwede, 
specjalizująca się w projektowaniu i produk
cji pogłębiarek i ich speqalistycznego wy
posażenia, jest obecna z własnym sto
iskiem na każdej edycji, od samych po
czątków targów Baltexpo. Można powie
dzieć, że koncern należy do najwierniej
szych wystawców na gdańskich targach 
morskich, chociaż przez całą, niemal 30- 
letnią ich historię, nie sprzedał w Polsce ani 
jednej pogłębiarki. Przedstawiciel IHC 
wytłumaczył nam, iż grupa traktuje polski 
rynek perspektywicznie, długofalowo i li
czy na rozwój kontaktów handlowych 
w przyszłości. W końcu np. nie najnowsza 
flota całkiem sporego przedsiębiorstwa 
pogłębiarskiego, jakim jest PRCiP, będzie 
musiała być w końcu wymieniona. Poza 
tym IHC sprzedaje nie tylko całe pogłę
biarki, ale i poszczególne elementy wypo

sażenia do nich i systemy pogłębiarskie 
oraz części zamienne. Modernizuje stare 
pogłębiarki i zwiększa ich możliwości, np. 
przez montaż efektywniejszych pomp 
pogłębiarskich. czy zaawansowanej elek
troniki do kontrolowania procesu pogłę
biania. IHC jest wierne Baltexpo także dla
tego, iż nie chodzi na tych targach wyłącz
nie o tynek polski. Stoisko odwiedzają tak
że goście z krajów ościennych, zwłaszcza 
południowych i wschodnich sąsiadów Pol
ski, a IHC projektuje i buduje nie tylko wiel
kie pełnomorskie pogłębiarki, ale także 
m.in. bogaty typoszereg „bobrów7”, małych 
pogłębiarek typu IHC Beaver na wody śró
dlądowe - także „przenośnych", możliwych 
- po rozmontowaniu - do przewiezienia 
samochodami ciężarowymi.

Przedstawiciel tureckiego pośrednika 
handlu stalą i dystrybutora produktów7 sta
lowych, w tym profili dla konstrukcji okrę
towych, na stoisku Ozkan Steel (Ozkan 
Demir Celik Sanayi AS) powiedział nam, 
iż wolumen handlu z firmami polskimi nie 
jest duży (Turcy sprzedają wyroby stalo
we zarówno większym, jak i małym 
stoczniom polskim). Postanowili jednak 
pojawić się na Baltexpo (po raz drugi), 
by „utrzymać w świadomości klientów 
nazwę swojej firmy7'. Nasz rozmówca 
z Ozkan Steel wyraził też nadzieję, iż uda 
się sprywatyzować niepracujące obecnie 
duże polskie stocznie i że w związku 
z tym ponownie wzrośnie atrakcyjność 
polskiego rynku dla dystrybutorów stali.

Na tegorocznym Baltexpo swoje po
czytne w świecie periodyki - tygodnik 
„Fairplay”, techniczny dodatek „Solu
tions” oraz miesięcznik „Safety at Sea”

promowało wydawnictwo Lloyd’s Regi
ster Fairplay. W jego ofercie znajdują się 
także nie tanie, ale speqalistom bardzo 
przydatne bazy danych (m.in. statków 
całej światowej floty, statków zamówio
nych, w budowie, portów) oraz specjali
styczne serwisy on-line ze statystykami 
i bieżącymi analizami rynkowymi. Obsa
da stoiska LR Fairplay nie narzekała na 
brak zainteresowania, szczególnie w dru
gim dniu targów (po raczej „sennym” 
pierwszym), ale Brytyjczycy stwierdzili, 
iż przy rozmowach z potencjalnymi 
klientami o szczegółach publikacji, baz 
danych i serwisów on-line, gdy np. chcieli 
objaśnić bogatą funkcjonalność serwisów 
bazodanowych, nierzadko pojawiała się 
bariera językowa. Żałowali trochę, że 
nie zatrudnili na stoisku Polaka lub Po
lki wyprowadzonej w szczegóły oferty 
wydawnictwa.

________ Winni jesteśmy wszyscy

Przy okazji targów i wizyty wielu 
przedstawicieli branży morskiej, w Hali 
Olivii odbyły się, jak zwykle, także deba
ty na najbardziej aktualne tematy. Szcze
gólnie interesująca, choć pod względem 
frekwencji na sali - najmniej oblegana - była 
ta dotycząca kryzysu w przemyśle stocz
niowym. Tym bardziej, że wzięli w niej 
udział ludzie, którzy przez lata współkształ
towali polski przemysł stoczniowy.

Arkadiusz Aszyk, dyrektor Biura Re
strukturyzacji Stoczni Gdańsk przedstawił 
skalę problemu: - Zmniejszył się popyt 
na tonaż, mamy niższe stawki czarte
rowe, niższe ceny statków. Z tym, że 
w ostatnim czasie w ogóle nie było żad
nych transakcji, więc nie wiadomo, ja-

1 kie te ceny są naprawdę.
® Nie wiadomo również, ile jest anulo-
2 wanych kontraktów, bo to tajemnica han-
5 dlowa. a że są, wiadomo na pewno. Jak

stwierdził dyrektor Aszyk, kontraktacja 
spadła katastrofalnie we wszystkich stocz
niach na świecie. O 95 procent!

- W2007roku mieliśmy 91 min CGT 
zamówionych statków, 2008- 46 min, 
a w 2009— 1 milion!- wyliczał.

Profesor Jerzy Bieliński, dziekan Wy
działu Zarządzania Uniwersytetu Gdań
skiego, zwrócił uwagę na to, że kraje 
europejskie nie stosują pomocy dla sek
tora stoczniowego. Zupełnie inaczej dzie
je się na Dalekim Wschodzie, na przy
kład w Chinach stosuje się zamówienia 
rządowe, pożyczki, gwarancje. Niemcy 
z kolei pomagają stoczniom w ramach po
mocy całej gospodarce.Oblegane stoisko Gdańskiej Stoczni Remontowej.
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- Czy ÜE stosując restrykcyjne środki, 
sama nie powoduje regresu przemysłu 
stoczniowego? - pytał prof. Bieliński. - 
Wydaje się. że tak. Wiele sektorów prze
mysłowych wykazuje, że takie podejście 
KEplus konkurencja Dalekiego Wschodu 
powoduje zamykanie zakładów. Czy 
mamy szanse na inwestora zagraniczne
go? Napodstawie wszelkich danych stiuier- 
dzam. że nie ma takiej możliwości. Abso
lutnie. Nawet jeżeli ogłosimy następny 
przetarg. Rozwiązania musimy szukać na 
miejscu. Inwestorzy zresztą już się poja
wialit ale zostali spłoszeni, sami zrezy
gnowali. Trzeba ich namówić, by wrócili.

Według Mateusza Filippa, ostatniego 
prezesa Stoczni Gdynia, kluczem są pie
niądze. Tak długo jak armatorzy7 nie będą 
mogli uzyskać kredytu pozwalającego na 
budowę statku, tak długo trudno będzie 
mówić o stabilizacji rynku.

- Nie ma innego sposobu, jak tylko 
aktywne poszukiwanie wsparcia pań
stwa., nie w postaci subsydiów; gwaran
cji zatrudnienia, ale wsparcie instytucji 
finansowych w celu umożliuńenia wykre
owania popytu na statki kupowane w eu
ropejskich, polskich stoczniach. Jeżeli 
uda nam się wspomóc armatorów w po
dejmowaniu decyzji, co do zakupu stat
ków w stoczniach, mamy szansę na 
przetrwanie najbliższych lat kryzysu - 
przekonywał.

Jerzy Lewandowski, również były pre
zes Stoczni Gdynia, zwrócił uwagę, że 
nikt nie neguje konieczności posiadania 
przemysłu stoczniowego.

- Nie ma żadnych argumentów prze
ciwprzemysłowi stoczniowemu w Polsce. 
Zjawiska, które dotykają Stoczni Gdynia 
i Szczecińskiej Nowej tego niepodważają. 
Pytanie: jak ten przemysł powinien wy
glądać i funkcjonować, w jakim kształcie?

Według niego, okres, w którym w sek
torze tym dominowała własność państwo
wa należy do przeszłości. Jeżeli znajdzie 
się inwestor na dwie największe stocz
nie, nie będą one już takie jak były7. - 
Mamy do czynienia ze zmierzchem 
molochów. Im większa stocznia, tym 
skutki kryzysu są głębszet tym większa 
istnieje pomoc zewnętrzna, której narzę
dzia nie do końca są zdefiniowane i co 
do ich użycia nie ma zgody w KE- mówił 
prezes Lewandowski.

- Europa ma tendencje do popełnia
nia powolnego harakiri. jeżeli chodzi 
optzemysl stoczniowy i nazywa to swoją 
polityką przemysłową. Myśmy po tmsze 
padli jego ofiarą - dosadnie stwierdził Sła
womir Majman, prezes Polskiej Agencji

salność statku przejawia się także 
w tym, że może on korzystać zarówno 
z małych terminali LNG (jego bazą 
będzie zakład Gasnoru w Kollsnes), jak 
i dużych (np. w belgijskim Zeebrugge, 
hiszpańskim Huelva i innych dużych 
importowych terminali LNG w Europie, 
w tym także w przyszłym terminalu 
w Świnoujściu). To umożliwia wykorzy
stywanie Coral Methane jako feeder'a 
LNG.

117,80 m
110,20 m

18.60 m
10.60 m 
6,30 m 
4700 t

Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
wieloletni organizator Baltexpo.

Odpowiedzialnością za stan przemy
słu stoczniowego, obarczył... wszystkich, 
którzy mieli z nim związek. - Wszyscy jak 
tu siedzimy przez ostatnie 10 lat dokła
daliśmy sporo wysiłku, by zamordować 
polski przemysł okrętowy. Zmarnowali
śmy dwanaście lat wyjątkowo dobrej ko
niunktury, która trwała tak długo, jak 
żadna po wojnie.

Przypomniał o kilkunastu małych i śred
nich, prywatnych stoczniach, które nadal 
się trzymają i które są dowodem na to, że 
przemysł stoczniowy w Polsce Istnieje. - 
Nieszczęściem dwóch największych stocz
ni jest to, że są państwowe - stwierdził. 
Zgodził się z nim Dariusz Adamski, prze- 
wodniczący Solidarności Stoczni Gdynia, 
który podczas innej sesji cytow ał fragmenty 
wywiadu Ramiego Ungara dla naszego

miesięcznika: - Armator, który współpra- 
cotval z nami wiele lat, obserwator z ze
wnątrz mówi: „Problemem dużych stocz
ni było to, że należały do państwa. Top 
menadżerami byli tam ludzie z nadania 
politycznego, oddelegowani do gaszenia 
doraźnych pożarów” Dodam: zmarnowa
no pieniądze, zmarnowano czas. Prze
żyłem wszystkie opcje polityczne u wła
dzy. I twierdzę, że niczym się one nie róż
nią, jeżeli chodzi o działania bezpośred
nie. Ta sama niekompetencja, rozstrzyga 
się tylko bieżące problemy, liczy się tylko 
odbiór medialny. Ile razy od kolejnych 
premierów słyszeliśmy słowa o państwie 
morskim, o gospodarce morskiej, o stocz
niach? Ico z tego wszystkiego mamy te
raz? Widać gołym okiem.

Czesław Romanowski 
Piotr B. Stareńczak
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WYDARZENIA targi

Na zaproszenie

DNV...
Henrik Bach, 

prezes Det Norske 
Veritas Poland 

wita gości...

Tradycyjnie już, w trakcie Baltexpo, 
norweskie towarzystwo klasyfikacyjne Det 
Norske Veritas, gościło na III piętrze biu
rowca przy ul. 3 Maja w Sopocie przedsta
wicieli polskiej gospodarki morskiej. Nie
mal setka gości mogła oddać się degusta- 
qi przysmaków. Po przywitaniu prezes Det 
Norske Veritas Poland Henrik Bach zapo
wiedział, że to już ostatnie barbecue w tym 
miejscu.

- Rozwijamy się i niedługo już czeka 
nas przeprowadzka do nowej, większej 
siedziby - stwierdził prezes Bach.

Ma to nastąpić w przyszłym roku, 
a w nowym budynku o pow. 4 tys. m kw. 
ma m.in. rozpocząć działalność nowocze
sne centrum szkoleniowe.

Land

Dyrektor naczelny PŻM Paweł Szynkaruk 
i podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury Anna Wypych - Namiotko 
optymistycznie patrzą w przyszłość naszej 

gospodarki morskiej.

Od lewej: Inacio Golebski - Head of Maritime 
Services i wiceprezes DNV Poland, Stanisław 

Twarowski, dyrektor Handlowy Stoczni 
Gdańsk oraz Jacek Mańczak - szef 

marketingu i sprzedaży HCP Poznań SA.

REKLAMA

■ classification of ships and 
offshore units

■ ships design approval
■ certification of welders
■ certification of management systems
■ training and services for 

managing risk
■ technical consultancy sendees and 

3D technology
■ software development and R&D

Det Norske Veritas Poland
Established in 1864, DNV is an independent foundation with the objective of safeguarding life, property and the environment and 
is a leading international provider of services for managing risk. DNV is a knowledge-based organisation. Our prime assets are the 
creativity, knowledge and expertise of our employees. Most of our 8,000 employees are highly qualified engineers and technical 
personnel. DNV is an international company with 300 offices in 100 different countries, headquartered in Oslo, Norway.
In Poland DNV has its offices in: Gdansk, Szczecin, Katowice, Poznan and Warszawa.

DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
81-850 Sopot, 3 Maja 67/69
tel. (+48) 58 511 50 00, fax (+48) 58 511 50 11
e-mail: admin.pi@dnv.com
www.dnv.pi
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WYDARZENIA rozmowy MORZA

Z Arkadiuszem Aszykiem, dyrektorem Biura 
Restrukturyzacji Stoczni Gdańsk, byłym członkiem 
zarzqdu Stoczni Gdynia, rozmawiajq 
Czesław Romanowski i Piotr B. Stareńczak

Nasze MORZE nr 9 wrzesień 2009

Kupimy dok 1/

w Gdy

- W wywiadzie dla „Naszego MO
RZA”, wieloletni kontrahent Stoczni 
Gdynia, Rami Ungar twierdzi, że epo
ka wielkich stoczni - gdańskiej, 
gdyńskiej i szczecińskiej - już w na
szym kraju minęła.

- Postawienie na jednym poziomie tych 
trzech stoczni to podstawowy błąd. Ani 
wielkością, ani pod względem zasobów 
ludzkich, czy warunków technicznych, nie 
są to takie same stocznie. My w Gdańsku 
dywersyfikujemy naszą działalność. Chce
my być stocznią mniejszą, kompaktową, 
mieszczącą na stosunkowo małej po
wierzchni trzy uzupełniające się zakłady. 
Jedną z rozpatrywanych przez nas opqi jest 
zakup suchego doku w Gdyni, tam były
by wodowania, tu: produkcja sekcji i wy
posażanie. Chcemy projektować statki,

chcemy je produkować. Gdynia i Szcze
cin z ich potencjałem potrzebują wszyst
kiego więcej, ludzi i zamówień, żeby ten 
majątek utrzymać. Postawienie tych zakła
dów na jednej płaszczyźnie nie jest prawi
dłowe. Czy przed Gdynią i Szczecinem jest 
przyszłość, to oczywiście trudne pytanie. 
W tej chwili nie ma inwestora, nie ma pla
nu, do tego kryzys na rynku, brak zamó
wień. Uważam, że docelowo polski prze
mysł okrętowy powinien istnieć. Musi się 
reorganizować, produkować coraz to inne, 
bardziej skomplikowane typy statków, nie 
mamy przecież szans konkurować w pro
dukcji masowców, tankowców...

- ...nawet kontenerowców...
- Tak, nawet tutaj będzie coraz trud

niej. Chociaż polskie stocznie, w stosun-

- Zostałem wyrzucony, ponieważ nie słuchałem polityków, 
starałem się doprowadzić stocznię do porządku.



ku do chińskich czy koreańskich, mają 
zalety - jakość i elastyczność. Armatorzy 
bardzo sobie chwalą nasze produkty. Ce
nowo to jednak przepaść. Ale jeżeli na 
Zachodzie, np. w Norwegii, opłaca się 
budować pewne typy statków, to tym 
bardziej nam się to powinno opłacać. Pro
blem w tym, że nie mamy know-how. 
Funkcjonuję na tym rynku już wiele lat, 
znam większość prezesów stoczni na 
swiecie, europejskich niemal wszystkich, 
wiele razy pytałem ich, dlaczego budu
jąc pasażery, nie podejmiecie współpra
cy ze stocznią polską, dlaczego nie zleci
cie budowy kadłuba np. w stoczni w Gdy
ni. Oni w ogóle nie patrzą na to pod ką
tem biznesowym. Dla nich polskie stocz
nie to polityka, polityka i jeszcze raz po
lityka. Strajki, związkowcy...

- ...ale też prezesi z partyjnego 
nadania.

- Też.
- Może można by sobie ze związ

kami poradzić, dogadać się, gdyby 
w stoczniach prezesami nie byli lu
dzie z nadania rządowego. Skarży się 
na to chociażby, we wspomnianym 
wywiadzie, Rami Ungar, mówiąc 
o Stoczni Gdynia, w której przepra
cował pan wiele lat. Według niego 
problemem tego zakładu i innych 
dużych stoczni było to, że należały 
do państwa. „Top menadżerami byli 
tam ludzie z nadania rządowego, czy

partyjnego, często znajomi polityków 
z Warszawy, którzy nie znali przemy
słu okrętowego i nie rozumieli jego 
specyfiki”. Jak się pracowało z niefa
chowcami, którzy piastowali kluczo
we stanowiska z partyjnego nadania?

- Z każdym inaczej. Pracowałem 
w stoczni na różnych szczeblach. Jako 
członek zarządu tylko z panem Smoliń
skim i Poziomskim. Współpraca układała 
się źle. Do tego stopnia, że zostałem stam
tąd wyrzucony, ponieważ nie słuchałem 
polityków, starałem się doprowadzić 
stocznię do porządku, a ci panowie mieli 
swoje rozkazy od ministrów, od urzędni
ków państwowych. Przyznam, że najgor
sze były ostatnie trzy lata. A to co się dzia
ło za rządów PiSu - partyjniactwo, wsa
dzanie kolegów do rad nadzorczych spół
ek zależnych od stoczni, to już szczyt.

- A z prezesem Poziomskim, któ
ry był z nadania PO tak nie było?

- Być może nie zdążyło, ale on przy
najmniej nie wchodził w głębsze struktu
ry. Dam przykład, stocznia miała ileś 
spółek zależnych. Od czasu ich powsta
nia, w 2000-2001 r., były w nich rady nad
zorcze, które składały się z pracowników 
stoczni, otrzymujących za tę pracę nie
wielkie wynagrodzenie. Prezes z nadania 
PiS, Smoliński, w ciągu miesiąca swego 
urzędowania, wstawił tam ludzi z ze
wnątrz, którzy byli tylko po to, żeby być, 
żeby dostać te tysiąc złotych. Totalny ab
surd. Walczyłem z tym przez dwa lata. Tak 
to jest, gdy spółka jest państwowa.

- Pan sam nie zrezygnował, został 
wyrzucony. I to już za czasów rządów
PO.

- Tak, nie mogłem dojść do porozu
mienia ani z prezesem Poziomskim, ani 
z jego protegowanym panem Goszczyń
skim, ani z ministrem Gradem. Mieliśmy 
różne koncepcje dotyczące prywatyzacji 
stoczni.

-Jakie to były różnice?
- Uważałem, że stocznię trzeba spry

watyzować jak najszybciej i żeby prywat
ny inwestor przejął ją z całym dobrodziej
stwem inwentarza. Było kilku chętnych: 
Zlomrex, Rami Ungar... A panom z rzą
du nie podobał się żaden inwestor. Mieli 
lepsze rozwiązania, do końca nie wiado

mo, na czym ich „lepszość” miała pole
gać. Rezultaty znamy, pięć i pół tysiąca 
ludzi z Gdyni jest bez pracy. Tak się skoń
czyło.

- Podobno zwolnienie pana z pra
cy spowodowało wycofanie się jed
nego z potencjalnych inwestorów, 
konkretnie pana Sztuczkowskiego, 
właściciela Zlomrexu. Uznał on, że 
to sygnał, iż rząd nie chce prawdzi
wej prywatyzacji.

- Przyznaję, to była bezpośrednia przy
czyna wycofania się Zlomrexu.

- Stocznia Gdańsk jest w trakcie 
restrukturyzacji. Na czym ona pole
ga, co się tutaj będzie w najbliższych 
latach działo?

- Od ponad półtora roku, od czasu 
przejęcia stoczni przez nowego właści
ciela, stocznia jest w fazie przemian. 
Z tym, że w tym czasie nie było decyzji 
Komisji Europejskiej, nie było wiadomo, 
w którym kierunku będziemy mogli zmie
rzać. Były przygotowywane kolejne pla
ny restrukturyzacji, uzgadniane z KE. De 
facto od 22 lipca, kiedy plan został zaak
ceptowany, możemy go wdrażać. Opar
ty jest na trzech filarach. Produkcja stocz
ni będzie zdywersyfikowana, podstawą 
będzie produkcja stoczniowa, ale oprócz 
tego rozwijamy dział konstrukcji stalo
wych, a także budujemy fabrykę wież 
wiatrowych. Ten ostatni filar jest na eta
pie załatwiania pozwoleń, w przyszłym 
roku ruszy budowa fabryki, a pierwsze 
wieże wyjadą z niej w 2012 roku. Doce
lowo ma produkować 350 wież rocznie, 
czyli mniej więcej jedną dziennie. Będą 
to konstrukcje, w zależności od konkret
nych zleceń, około stumetrowe, w pię
ciu sekcjach po 20 metrów. Będziemy 
budowali sam metalowy korpus, bez tur
biny, bez skrzydeł. Uważamy, że jest 
dobry rynek dla tej działalności - według 
programu „20-2020” - do 2020 roku 20 
procent energii musi pochodzić ze źródeł 
odnawialnych. Polska wynegocjowała 15 
procent. Ale nie tylko nasz kraj będzie 
odbiorcą, będą to też kraje nadbałtyckie, 
zachodnia Europa. Mamy świetną lokali
zację do tego typu produkqi, z dostępem 
do wody. Albowiem największy problem 
to transport. Producenci wież są na Za
chodzie, w Danii na przykład. A że te 
wieże są już w Polsce stawiane, więc prze
transportowanie ich stamtąd do naszego 
kraju czy naszej części Europy, jest bar
dzo kosztowne. Dlatego lokalizacja to 
nasz wielki plus. To przyszłościowy pro
dukt. Fabryka będzie zajmowała spory 
obszar stoczni.
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- Czy korpusy wież będziecie póź
niej oferować na wolnym rynku, czy 
też wchodzicie w strategiczny układ 
z producentem pozostałego wyposa
żenia, turbin, itp.?

- To nie jest jeszcze przesądzone. 
Rozmawiamy z największymi firmami, któ
re się tym zajmują i one są zainteresowane 
tym produktem. Finansowanie działalno
ści będzie się odbywało częściowo z na
szych środków, częściowo z kredytów.

- Druga noga to...
- To konstrukcje stalowe. Wolumeno- 

wo będzie ona większa od produkcji okrę
towej. Otworzyliśmy wewnętrzny zakład, 
stoją w nim nowozainstalowane maszyny 
do produkcji zbiorników. Będziemy pro
dukowali wszelkie konstrukcje stalo
we, jakie można zrobić, np. mosty. Bazu
jemy nieco na tym, co się dzieje w Hucie 
Częstochowa. Jedna z jej spółek, od mo
mentu wejścia tam ISD, potroiła działal
ność, jeżeli chodzi o ten obszar. W 2005 
roku to było 30 tysięcy ton stali, w ze
szłym - niemal 100 tysięcy. Bazujemy 
częściowo na ich know-how, na ich kon
taktach, my zajmujemy się tym, czego 
oni nie są w stanie zrobić. Docelowo chce
my produkować 60 tysięcy ton.konstruk- 
cji. Tyle samo stali będzie przerabiała fa
bryka wież wiatrowych. Pozostałe 20-30 
tysięcy to produkcja okrętowa.

- Czyli tonażowo to najmniejsza 
z nóg Stoczni Gdańsk.

- Ale wartościowo największa, najbar
dziej skomplikowana. Statku nie może
my bowiem porównywać z super mo
stem, czy np. Baltic Areną. Dzisiaj produ
kujemy statki, których jest co prawda 
mniejszość, np. gazowiec, który w tej 
chwili stoi na pochylni...

- Dosyć już długo, swoją drogą...
- Długo, nie z naszej winy, czeka na 

silnik. Gdy armator go dostarczy, może 
być zwodowany nawet dzisiaj. A że z tą 
pochylnią nam się nie spieszy, bo i tak ją 
z końcem roku zamykamy, to może stać 
tam do grudnia. My swoje prace zakoń
czyliśmy. Wracając do naszej produkcji, 
pozostała jej sfera to kadłuby, częściowo 
wyposażone. Z roku na rok każdy statek 
jest przez nas coraz bardziej wyposaża
ny. Stopniowo będziemy chcieli docho
dzić do kadłubów w pełni wyposażonych, 
statków off-shore. Chcemy się skoncen

trować na tym segmencie - statki specja
listyczne, statki typu off-shore. Jest tu też 
kilka podsegmentów - PSV, AHTS to jed
nostki skomplikowane, ale w off-shorowej 
nomenklaturze najprostsze. Potem są bar
dziej skomplikowane - sejsmiki, statki 
typu diving support, które też robiliśmy. 
Idziemy bardziej w tym kierunku. Cho
ciaż nie zamierzamy wybrzydzać, jeżeli 
będzie kontrakt na PSV czy AHTS, też 
będziemy mogli je zbudować. Statki robią 
się coraz większe, taki jest światowy trend.

- Wspomniał pan, że dla stoczni 
jedną z opcji jest kupno doku w Stocz
ni Gdynia. Gdyby DE zgodziła się na 
ponowny przetarg, wzięliby państwo 
w nim udział?

- Tak.
- Czy stoczni uda się wyżyć z jed

nej pochylni? Związkowcy twierdzą, 
że nie.

- W naszej strategii założyliśmy, że 
będziemy wodować rocznie 5-6 stat
ków lub kadłubów. Z punktu widzenia 
technicznego, zwodowanie tylu statków 
nie jest problemem. Nie są one wąskim 
gardłem. Zawsze lepiej mieć trzy niż 
jedną pochylnię, wtedy jesteśmy bardziej 
elastyczni. Ale gdybyśmy nie byli pewni, 
że jesteśmy w stanie produkować tyle 
jednostek, nie zgodzilibyśmy się na to, 
ani też KE nie zaakceptowałaby rozwią
zania, które z góry skazywałoby stocznię 
na niemożliwość prowadzenia działalno
ści w rozsądnym dla uzyskania konkuren
cyjności rozmiarze.

- Można powiedzieć, że stocznia 
zaczyna od zera: dostała dozwoloną

pomoc, umorzenie długów ze stro
ny miasta. Jakie będą teraz spodzie
wane wyniki finansowe? liczycie się 
z początkową stratą?

- Nasze plany przewidują plus już na 
początku. W 2007 roku była strata, oko
ło 20 milionów. W zeszłym - wynik ope
racyjny był bliski zeru. W tym roku pla
nujemy wynik EBITDA na poziomie 30- 
40 milionów złotych zysku. Z roku na rok 
wyniki mają być oczywiście większe. Tym 
bardziej, że restrukturyzacja się dopiero 
zaczyna. Jednym z jej składników, ele
mentów, które były przez półtora roku 
odsuwane, były zwolnienia grupowe.

- Właśnie, sygnalizowali już to 
wspomniani przez pana prezesi za
chodnich stoczni - silna pozycja 
związków zawodowych. Wydaje się, 
że w Stoczni Gdańsk jest ona tym 
bardziej silna, że związek walczy nie 
tylko o prawa pracownicze, chociaż
by zwalnianych stoczniowców, ale 
także organizuje inne, niejako poza- 
stoczniowe akcje, jak chociażby za
kończona wczoraj pikieta przed do
mem premiera Tuska. Jak Pan oce
nia tę działalność?

- Nie jestem od oceniania poc2ynań 
związkowców. Nie mamy wpływu na te 
działania. Co mogę powiedzieć? Widocz
ny jest element polityki. To szkodzi wi
zerunkowi stoczni. Ale wszyscy też rozu
mieją, że to działacze związku zawodo
wego, a nie przedsiębiorstwo. Od począt
ku wejścia ISD do stoczni mówimy jasno: 
nas interesuje jedynie biznes. Nie kieru
jemy się innymi rzeczami, którymi zaj
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mował się poprzedni zarząd tej firmy. 
Z wewnątrz, z punktu widzenia restruk
turyzacji zakładu, współpraca ze związ
kami układa się dobrze. Mając doświad
czenia z jednym ze związków zawodo
wych działających w Stoczni Gdynia...

- Pan mówi o Stoczniowcu.
- Tak i muszę powiedzieć, że w Gdań

sku przywódcy związkowi są ludźmi bar
dziej racjonalnymi. Choć oczywiście to jest 
kolebka, to jest Stocznia Gdańsk i od po
lityki nie uciekniemy.

- fle osób będzie musiało odejść?
- Mamy złą strukturę zatrudnienia. 49 

procent to bezpośrednia produkcja, 51 to 
wszyscy pozostali: administracja, obsługa.

- A te właściwe proporcje?
- 70 na 30 byłoby to jak na polskie 

warunki bardzo dobrze. Z tej większej 
obecnie grupy musimy zwolnić około 350 
osób. Zwolnienia zaczną się od paździer
nika i potrwają do czerwca przyszłego 
roku. Z drugiej strony brakuje nam w pro
dukcji monterów czy kowali. 100-150 
osób ma szanse się przekwalifikować.

- Czy nie dostrzega pan zagroże
nia, że w perspektywie najbliższych 
lat może zabraknąć ludzi do pracy? 
I czy przemysł okrętowy w Polsce ma 
sens, w sytuacji, kiedy przeżywa on 
także kryzys na Zachodzie?

- Kiedyś wysnułem tezę, że w Polsce 
będzie procentowo najwięcej monterów 
i spawaczy na świecie. Na początku obec
nej dekady, a zwłaszcza po wejściu do 
Unii, gdy otworzyły się rynki pracy, 
w Gdyni mieliśmy problem, bo fachow
cy uciekali za granicę. Ale polskie stocz
nie przyjmowały, szkoliły następnych. Po
pracowali rok, dwa, uzyskali certyfikat, 
uciekali do Norwegii. W ciągu ostatnich 
pięciu, sześciu lat została wyszkolona ol
brzymia liczba osób, które są w przewa
żającej liczbie za granicą. Ale jak długo 
można tam pracować? Najwyżej pięć lat. 
Byłem w zeszłym tygodniu w stoczni Ber
gen w Norwegii. Jest tam bardzo dużo 
Polaków. Widziałem jak mieszkają. To jest 
barka, rodzaj hotelu robotniczego. Ci lu
dzie są bez rodzin, nie są w stanie nor
malnie żyć, tam są takie ceny, że pienią
dze, które pracownicy zarabiają, wydają 
tutaj. Oni kiedyś wrócą. Dzisiaj jest pro
blem, bo nie mają do czego. Ale podaż 
do zawodów stoczniowych jest duża. 
Mogłoby tu w Trójmieście powstać cen
trum stoczniowe. Dzisiaj stocznie zachod
nie to kilka dużych zakładów, część z nich 
zresztą w rękach Koreańczyków, część to 
stocznie działające w segmencie statków 
specjalistycznych, które mają takie know

how, że ciężko będzie stoczniom z Dale
kiego Wschodu przejąć ten rynek, choć 
próbują. We współpracy z tymi zachod
nimi stoczniami można by zbudować swe
go rodzaju zagłębie, gdzie by się produ
kowało może nie od razu statki pasażer
skie, do tego daleka droga, ale sekcje, 
kadłuby. Ostatnie statystyki pokazują, że 
koszt pracy jednego pracownika w Nor
wegii jest sześciokrotnie wyższy niż pra
cownika w Polsce! Tak wielka jest różni
ca. Ścisła współpraca ze stoczniami za
chodnimi, na zasadzie fuzji, to przyszłość. 
Tam jest know-how. Marka i nazwisko, 
zależności personalne są tutaj ogromnie 
ważne. W Polsce mamy wykształcone 
kadry, dlatego docelowo produkować 
powinno się właśnie tutaj. Tylko, że o tym 
powinien pomyśleć właściciel tych stocz
ni, czyli rząd.

- Ale też chyba Komisja Europej
ska nie pomaga w utrzymaniu rów
nowagi na rynku.

- Zgadza się. Zachowanie KE jest bar
dzo dziwne. CES A podnosi to na różnych 
forach. Komisja patrzy co się dzieje w Eu
ropie i podchodzi do sprawy bardzo re
strykcyjnie, dostaliście pomoc, musicie 
zamknąć chorwackie stocznie... Zamiast 
patrzeć globalnie, na pozycję Europy 
względem Azji. To co się tam dzieje, prze
chodzi ludzkie pojęcie, jakie są tam two
rzone fundusze, dla armatorów, dla stocz
ni. Armatorzy odbierają statki, nie mają 
dla nich czarterów, oddają je więc do rzą
dowej agencji, która je skupuje, 200 jed
nostek, i nic z nimi nie robi na czas kry
zysu. Za dwa, trzy lata te statki dostanie
cie z powrotem - mówi państwo. W KE 
stoczniowe lobby nie jest tak silnie.

- Tym bardziej chyba KE nie po
winna strzelać sobie w stopę i bloko
wać rozwoju przemysłu stoczniowe
go w krajach, które uznają, że ma 
tam przyszłość.

- To jest bardziej złożony problem. 
Musimy pamiętać, że przemysł okręto
wy jest jedną z wielu gałęzi gospodarki 
unijnej. Ich mniej interesuje, czy chodzi 
tu o przemysł okrętowy czy inny, im cho
dzi o to, by nie dawać jednym, bo zaraz 
upomną się inni, przemysł hutniczy, che
miczny. Próbują to trzymać w ryzach, jest 
w tym jakaś logika. W 2005 roku Europa 
powiedziała, że trzeba skończyć z doto-

- Będziemy wodować rocznie 
5-6 statków lub kadłubów.

waniem. Jeżeli każdy kraj, region, będzie 
coraz bardziej subsydiował, doprowadzi 
to do absurdu, na końcu za to wszystko 
zapłaci podatnik.

- Czy na koniec może pan powie
dzieć o aktualnym stanie zamówień 
stoczni? O tym, co teraz państwo pro
dukuj ą.

- W tej chwili mamy zakontraktowa
ne cztery statki. Mamy też kilka opcji, 
częściowo wyposażone kadłuby dla Ber
gen Group, prowadzimy rozmowy na 
temat chłodniowców - sześć statków w se
rii. Pozostaje kwestia finansowania po stro
nie armatora. Próbujemy mu w tym po
magać. Kontrakty są, choć nieuprawo- 
mocnione. Do połowy przyszłego roku 
mamy co robić. Co dalej okaże się, gdy 
zrealizują się rozmowy, które się toczą. 
Jeżeli chodzi o konstrukcje stalowe, to jest 
jeszcze Baltic Arena, most, barki, daleko 
zaawansowane rozmowy na temat traw
lerów. Biuro projektowe pracuje, mogli
byśmy zacząć cięcie stali. Największym 
problemem jest finansowanie, banki się 
usztywniły, to rzecz, którą ciężko prze
skoczyć. Nie ma to nic wspólnego z bie
żącym finansowaniem stoczni, to najmniej
szy problem, jesteśmy to w stanie zała
twić, sami sfinansować pewne prace. Ale 
armator musi mieć długoterminowe fi
nansowanie, żeby był gotowy za ten sta
tek zapłacić. To jest najważniejsze.

- Dziękujemy za rozmowę.

Zdjęcia: 
Piotr Ik Stareńczak
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Na początku czerwca br. przybyła na redę portu Gdańsk platforma wiertnicza 
ENSCO 100, holowana przez serwisowce Northern Chaser i Magnus. Dotarła 
do nas z Morza Północnego, gdzie ostatnio pracowała. Sprowadzenie jej przez 
amerykańskiego armatora na remont do odległej, polskiej stoczni, świadczy o renomie 
i konkurencyjności usług tej ostatniej. W Gdańskiej Stoczni Remontowej SA platforma 
ENSCO 100 przechodzi remont i modernizację. O ile armator nie zwiększy zakresu 
zleconych prac, platforma powinna opuścić Gdańsk w październiku.
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WYDARZENIA platformy uHertnicze

Zakres zakontraktowanych prac obej
muje:
■ modyfikację nadbudówki (przystoso

wanie jej pomieszczeń do nowych 
wymagań oraz dobudowanie jednej 
nowej kondygnacji);

■ konserwację nóg platformy do 84 m 
ich wysokości;

■ konserwację kadłuba;
■ instalację dodatkowych urządzeń i po

mieszczeń technicznych na pokładzie;
■ prace w zbiornikach ( wymiana stali);
■ remonty i modyfikacje urządzeń 

wiertni.

Konwój płynął z Morza Północnego, 
z rejonu dotychczasowego stacjonowania 
platformy (na półnóc od Holandii i na za
chód od Półwyspu Jutlandzkiego, na po
zycji 4,571325 E - 54,94538 N) od rana 26 
maja, z prędkością 3 łub nieco powyżej 3 
węzłów. Platforma ciągnięta była na holu 
o długości ok. 500 m. Na redzie Gdańska 
pojawiła się 1 czerwca. Już następnego 
dnia, wcześnie rano, przystąpiono do trud
nej operacji, która była ważnym sprawdzia
nem dla służb stoczniowych, załogi plat
formy, pilotów i gdańskiego przedsiębior
stwa holowniczego WUŻ. Jest to już piąta 
duża remontowana lub przebudowywana 
platforma offshore w historii Remontowej 
SA, a zarazem w historii polskich stoczni. 
Mimo, że nie największa z dotychczas od-

100\ udało się praktycznie udowodnić, że 
podobne jednostki można wprowadzać do 
portu wewnętrznego i stoczni Remontowa 
SA, co otwiera drogę do zdobycia przez 
nią kolejnych podobnych kontraktów. Po
dobno toczą się już w tej sprawie rozmo
wy handlowe. Atutami Remontowej SA są 
terminy, jakość wykonania i konkurencyj
ność cenowa.

Platforma ma ciekawą historię. W ro
ku 1993, stocznia Keppel Verolme (wte
dy znana jeszcze jako Verolme Botlek) 
przebudowała platformę wiertniczą - wte
dy pod nazwą West Omikron - na platfor
mę do wtłaczania wody do podmorskich 
pokładów roponośnych, na potrzeby nor
weskiego pola naftowego Ekofisk. W roku 
2000 zaś, ta sama stocznia, przyjęła plat
formę pod nową nazwą ENSCO 100 i od 
nowego właściciela, by przebudować ją 

wiedzających Gdańsk, jest najszersza i wy- z powrotem na platformę wiertniczą, 
magała ogromnej precyzji od kapitanów Zleceniodawcą remontu i moderniza- 
holowników i pilotów kierujących akcją ho- cji ENSCO 100 w Gdańskiej Stoczni Re- 
lowania platformy z redy przez kanały por- montowej SA jest dynamicznie rozwijają- 
tu wewnętrznego, w których skrajne punk- ca się amerykańska firma branży offsho- 
ty kadłuba dzieliły miejscami od brzegów re Ensco Offshore International Compa- 
pojedyncze metry, do Remontowej SA. ny. Znalazła się na 18 miejscu w rankin- 
Holowanie odbyło się bez problemów. Jak gu 100 najszybciej rozwijających się firm 
powiedział nam Lucjan Falkiewicz, kierów^- amerykańskich w roku 2008, wg czaso- 
nik projektu remontu i przebudowy ENSCO pisma „Fortune”.

Imponująca samopodnośna

Sławiacz boi Urzędu Morskiego 
przygotowuje trasę przejścia platformy:

Platforma samopodnośna to owoc 
geniuszu inżyniera i odwagi biznesmena. 
We wczesnych latach 50. wiercenia i wy
dobycie ropy offshore (spod dna mor
skiego) było ograniczone niemal wyłącz
nie do niemobilnych platform, które osa
dzano na dnie morskim na stałych fun
damentach lub przytwierdzano do niego 
przez palowanie. Eksploatacja tych nieru
chomych konstrukcji była droga, a zwrot 
kosztów fundamentów musiał nastąpić 
z wiercenia w jednym tylko miejscu. Dzia
łały wówczas także, nieliczne jednak, plat
formy w postaci zanurzalnych i osadzanych 
na dnie barek, ale ich użycie ograniczone 
było do płytkich akwenów. Były uważa
ne za konstrukcje niezbyt stabilne, spoty
kane wyłącznie na wcxlach morskich osło
niętych i niedaleko od brzegów lub na 
wodach śjTxllądowych.

Konstrukcja na każdą pogodę

Rollert Gilmore LeToumeau, wynalaz
ca, pionier w niejednej dziedzinie inży-
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WYDARZENIA platformy wiertnicze

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne 
i identyfikacyjne platformy ENSCO 100:

Typ platformy (projekt) LeToumeau Class 150-88-C Enhanced Gorilla
NrlMO 8752661
Bandera Liberia
Armator Ensco Offshore International Company, USA
Poprzednie nazwy Mr. Mac, Transworłd Rig 74, West Omikron
Rok budowy 1987
Stocznia UIE, Clydebank, Wielka Brytania
Ostatnia przebudowa 2000, Keppel Verolme, Holandia
Głębokość akwenu 100 m
Długość / głębokość odwiertu 9144 m
Nośność pokładu (variable loads) 5204 t
Wysokość wiertni 48,76 m
Długość całkowita 90,53 m
Szerokość 89,00 m
Wysokość boczna kadłuba 9,14 m
Zanurzenie w tranzycie 5,79 m
Warunki przetrwania — wiatr’ do 100 węzłów
Warunki przetrwania — fale wysokość do 26 m, przy okresie 13 s
Łączna moc zainstalowana 6588 KW
Prędkość w tranzycie (platforma holowana) do 4,5 węzłów

Duże platformy wiertnicze już kilka
krotnie wpływały w ostatnich latach na 
remonty i przebudowy do Remontowej 
SA, zawsze wzbudzając zainteresowanie 
widzów wylęgających na brzegi gdań
skich kanałów portowych, by obserwo
wać skomplikowaną operację holowania 
do lub ze stoczni w gdańskim porcie 
wewnętrznym.

Piloci wchodzą na platformę.

Co prawda gabaryty ENSCO 100 nie 
są aż tak imponujące, jak miafo to miej
sce w przypadku dotychczas obsługiwa
nych w Remontowej SA dużych platform 
półzanurzalnych, jest jednak jedną z naj
większych w świecie jednostek wiertni
czych o postaci konstrukcyjnej platformy 
samopodnośnej.

Platformy półzanurzalne (czteiy jed
nostki poprzednio obsługiwane w Re
montowej SA) mają pokłady, z wszelki
mi urządzeniami wiertniczymi lub innym 
wyposażeniem funkcjonalnym, częścią 
hotelową, etc., umieszczone na wysokich 
pionowych kolumnach, spoczywających 
na pływakach. Pływaki i większa część

nierii, z setkami patentów zarejestrowa
nych w Stanach Zjednoczonych, wymy
ślił koncepcję jednostki, która mogłaby 
bezpiecznie dokonywać odwiertów of
fshore. Podczas swojej niemal 40-letniej 
kariery dał się poznać głównie jako pro
jektant i budowniczy maszyn do robót 
ziemnych, które wyniosły branżę budow
laną na nowe poziomy efektywności 
i produktywności. To on pierwszy opra
cował elektryczny napęd na wszystkie 
koła dla takich maszyn. To osiągnięcie oka
zało się kluczowe dla udanej koncepcji 
nowego rodzaju mobilnej platformy wiert
niczej.

Wizja LeToumeau przewidywała sta
bilną i bezpieczną, „przenośną” platfor
mę, która mogłaby pracować na czę
sto nawiedzanych przez silne wiatry 
i wysokie fale otwartych akwenach. 
Wiedział, że taka jednostka znacznie 
zredukowałaby koszty podmorskich 
wierceń, mogąc się przenosić z miejsca 
na miejsce bez konieczności korzysta
nia z fundamentów. Jego firma R.G. Le-

Tourneau, Inc. (obecnie LeTourneau 
Technologies, Inc.), po przeprowadze
niu zakrojonych na szeroką skalę ba
dań oceanograficznych, dotyczących 
wiatrów huraganowych i falowania mo
rza, przystąpiła do projektowania mo
bilnej, samopodnośnej platformy wiert
niczej offshore.

Mimo, że koncepcja głębokowodnej, 
mobilnej platformy offshore wzbudziła 
spore zainteresowanie wśród kompanii 
naftowych - żadna nie była gotowa sfi
nansować budowy tak drogiej wtedy (3 
min USD), nie sprawdzonej w praktyce, 
jednostki. Wreszcie LeToumeau przedsta
wił swoją koncepqę kompanii Zapata Off- 
Shore Company z Houston w Teksasie, 
kierowanej wtedy przez przyszłego pre
zydenta Stanów Zjednoczonych, Geor- 
ge’a Busha. Później, w autobiografii „Lo
oking Forward’* tak Bush opisał LeTour
neau:

„Typ George’a Pattona inżynierii... 
Przyszedł do nas z propozycją: zbuduje 
Scorpion a na własny koszt; my wspomo-

Robert Gilmore LeTourneau, George Bush 
i Dick LeToumeau przeglądają rysunki 

techniczne projektu pierwszej 
samopodnośnej platformy wiertniczej - 

Scorpion, protoplasty współczesnych 
platform typu jack-up.
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WYDARZENIA platformy wiertnicze

kolumn platformy półzanurzalnej kryje 
się w jej trybie roboczym (w stanie zanu
rzonym), pod wodą. Żeby się przemiesz
czać i aby np. wejść do portu czy stoczni, 
platforma półzanurzalna musi wynurzyć

W Remontowej SA.

W porcie.

się, odkrywając górną część pływaków, 
czyli zasadniczych kadłubów platformy. 
Imponuje wówczas rozmiarami.

________Uniesione ażurowe nogi

Platformy samopodnośne (jack-up 
platforms; self-elevating platforms), nawet 
największe w swojej klasie, wyglądają nie
co skromniej. Pokład jest na nich jedno
cześnie pływakiem i elementem kadłu
ba, któiy daje platformie pływalność 
w tranzycie. Przejście platformy samo- 
podnośnej w tryb roboczy polega na 
opuszczeniu jej nóg tak, aż oprą się o dno 
morskie. Następnie platforma sama pod
nosi się na posadowionych na dnie no
gach, aż do uzyskania prześwitu między 
powierzchnią wody, a dnem kadłuba, 
wystarczającego, by wysokie sztormowe 
fale przechodziły bezpiecznie dla platfor
my pod jej kadłubem (w przypadku EN- 
SCO 100 jest to od ok. 15 do 33 m).

Platformy samopodnośne eksploatuje 
polskie przedsiębiorstwo offshore- Petro- 
baltic, jego jednostki wiertnicze i wydobyw
cze są jednak znacznie mniejsze.

Sam kadłub platformy samopodnośnej 
spoczywający na wodzie, nie robi może 
tak imponującego wrażenia, jak w pełni 
wynurzone platformy półzanurzalne, ale 
ciekawy widok stanowią jej nogi (o kon
strukcji ażurowej, kratownicowej), które

muszą być podniesione, gdy platforma 
holowana jest z miejsca na miejsce, by nie 
zahaczały o dno morza czy kanału porto
wego. Dzięki temu nad pokładem platfor
my widać większość długości jej nóg.

Pełna długość nóg ENSCO100 wyno
si 504 stopy, czyli ponad 153 m. Oczy
wiście konieczne było rozpięcie, na czas

Imponujące!

żerny go zaliczką 400 000 USD - zwrotną, 
w przypadku, gdyby gotowa platforma 
nie działała; a jeśli okazałaby się sukce
sem - miał dostać dodatkowo 550 000 
USD i 38 000 USD udziałów w Zapata Off- 
Shore. Czuliśmy, że ktoś, kto miał tyle 
wiary i pewności siebie, musiał być war
ty tej grf.

Kontrakt na dostawę pieiwszej praw
dziwie mobilnej platformy offshore pod
pisano 11 listopada 1954 r. i wkrótce po
tem na brzegu rzeki Mississippi, niedale
ko zakładu produkcyjnego LeTourneau 
w Vicksburg, rozpoczęła się budowa.

__________179 platform w 50 lat

Konieczność przezwyciężenia w no
wej konstrukcji ograniczeń projekto
wych i eksploatacyjnych konwencjonal
nych platform sprawiała, że budowa 
Scorpiona uważana była w branży za 
bardzo odważne przedsięwzięcie, ob
serwowane z zainteresowaniem, ale bez 
wiary w sukces.

„LeTourneau Mobile Offshore Plat
form” była w zasadzie dużą barką o ma
łym zanurzeniu, wyposażoną w trzy nogi 
o konstrukcji kratownicowej z napędem 
elektro-mechanicznym. Platforma liczyła 
186 stóp długości, 150 stóp szerokości, 
a jej kadłub był wysoki na 24 stopy. Ka
dłub mieścił m.in. paliwo, zbiorniki na 
płuczkę wiertniczą i wodę. Trzy stalowe 
nogi o długości po 140 stóp ulokowane 
były po obu stronach kadłuba przy jed
nym z jego końców i na środku długiego 
końca. Na pokładzie platformy umiejsco
wiono lądowisko dla śmigłowców i po
mieszczenia załogi.

W grudniu 1955 r. 4000-tonowa plat
forma „przemaszerowała” o własnych si
łach do rzeki Mississippi (wczesne plat
formy samopodnośne wyposażone były 
w mechanizm kroczący). Wyposażanie 
platformy zakończono montażem wiert
ni (wieży wiertniczej), pomp i pozosta
łych niezbędnych urządzeń.

Platformę przekazano firmie Zapa
ta Off-Shore i oficjalnie ochrzczono

imieniem Scorpion 20 marca 1956 roku, 
podczas uroczystości, w której R.G Le
Tourneau wręczył niemal metrowy 
„Klucz do Zatoki” (mowa o Zatoce 
Meksykańskiej) prezesowi Zapata, 
George’owi H. W. Bushowi. Podczas 
chrztu towarzyszył ojcu małoletni Geo
rge W. Bush, także późniejszy prezy
dent USA. Scorpion wprowadzony zo
stał do eksploatacji u wybrzeża Teksa
su, w rejonie Port Arkansas. Pierwsze
go odwiertu dokonał dla Standard Oil 
Company z Texasu. Platformę przenie
siono później na miejsce w pobliżu Ga
lveston na Zatoce Meksykańskiej.

W czerwcu 1956 roku. Scorpion usta
nowił rekord czasu gotowości do pracy 
po relokacji. Został przeholowany na 
nowe miejsce, odległe od poprzedniego 
o milę i rozpoczął wiercenie w ciągu za
ledwie 81 godzin. W tamtych czasach 
prymitywniejsze platfomiy samopodno
śne i posadowione, potrzebowały pani dni 
na rozpoczęcie pracy po przeniesieniu się 
na nowe miejsce.
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Turystyka przemysłowa
W Polsce zdecydowanie za mało JT \

wykorzystuje się potencjał tkwiący f \
w turystyce przemysłowej, ogranicza- ^ f
jąc ją do obiektów, jak kopalnia soli V
w Wieliczce, czy stare, nieczynne bro-
waiy... Tymczasem zagranicznych tu- JJ______ _
rystów mogą interesować także cieką- 
we obiekty techniczne i zakłady prze-
mysłowe w ruchu. Pierwsza platforma #41 \ł i i tŁj
samopodnośna remontowana w Gdań- 
sku - jeden z najwyższych, o ile nie naj-

wieka, znajdujący się obecnie w tym fePt: Ł£-Śk 11 

mieście - przyciąga widokiem trzech frJ ^ ^
nóg górujących nad innymi elementa- A KJtMKOW Vfel
mi krajobrazu. Platformę można oglą- ni u ił R
dać z ulicy Wiślnej przy elektrociepłow- Ł
ni. Zatrzymują się tam samochody z lo- W 
kalnymi tablicami rejestracyjnymi i te ^ 
z głębi Polski. Ich pasażerowie nie tyl
ko przyglądają się niezwykłej konstruk- znaczenie „tego wielkiego z trzema 
qi, ale także uwieczniają ją na zdjęciach, wieżami”. W Gdańsku chodziło im 
„Przyłapaliśmy” tam niedawno kilka Ja- przede wszystkim o „Lenina shipyard”, 
ponek. Skorzystały z pomocy dzienni- tę od „Wałęsa”, ale przy Remontowej 
karza „Naszego MORZA”, bo nie były SA i platformie, pełne podziwu, spę- 
w stanie porozumieć się po angielsku dziły również, robiąc zdjęcia, kilkana- 
z taksówkarzem, pytając m.in. o prze- ście minut.

Barka
Statek wiertniczy 
Platforma samopodnośna 
Platforma półzanurzalna 
Platforma zanurzalna 
Tender

WYDARZENIA platformy wiertnicze

przejścia platformy do stoczni, linii wyso
kiego napięcia poprowadzonej nad ka
nałem portowym w Nowym Porcie. 
Szczyty nóg platformy znalazły się bo
wiem na wysokości ponad 130 m nad 
poziomem wody.

PioSta

Eksploatacja światowej floty mobilnych 
jednostek wiertniczych

Liczba jednostek * 
pracujących / wszystkich 

danego typu

Rodzaj jednostki 
wiertniczej

Procent
wykorzystania floty

Źródło: Rigzone, 24 sierpnia 2009 r.
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WYDARZENIA kraj

Ponad rok trzeba było czekać, żeby 
kuter pasażersko - łącznikowy K- 18 
Bryzo został osadzony na dnie Zatoki 
Gdańskiej, w pobliżu Helu.

Wraki na dnie Bałtyku

Utopili
„Babcię7'

Maria Kaczyńska w towarzystwie marynarzy.

Około godziny 11, w niedzielę, 16 
sierpnia, m/s Ocean przyholował jednost
kę na pozycję zatopienia. Po przycumo
waniu do boi na dziobie, rufie i dowiąza
niu trzech kotwic, które utrzymywały kie
runek tonięcia, ekipa nurków z Bałtyc
kiego Przedsiębiorstwa Nurkowego 
„EXPLORER” zeszła do maszynowni, aby

odkręcić znajdujące się w zęzach king
stony i odbezpieczyć specjalne otwory 
zalewowe znajdujące się na prawej i le
wej burcie.

W międzyczasie holownik Ocean wró
cił do portu w Helu po zaproszonych 
gości, m.in. panią prezydentową Marię 
Kaczyńską i włodarzy Helu, aby z jego

Budowa: Gdańska Stocznia Rzeczna w Gdańsku - Stogi
Wymiary: długość: 28,82 m; szerokość: 6,2 m; zanurzenie: 1,85 m
Napęd: 2 silniki wysokoprężne „WOLA” o mocy 300 KM
Prędkość: 11 w
Zasięg: 1100 Mm
Załoga: 11 osób
Wyporność: 135 t

pokładu, z bliska, mogli przyglądać się 
operacji osadzania Bryzy.

Wokół zatapianego kutra zgromadzi
ło się kilkadziesiąt jednostek z pasażera
mi chętnymi do oglądania tego spekta
kularnego widowiska.

Około godziny 13 otwarto zawory 
denne. Bryza zaczęła powoli pogrążać 
się w Bałtyku. Początkowo nieznaczny 
przechył na dziób, zaczął się powięk
szać, woda wdzierała się do kolejnych 
pomieszczeń poprzez otwory w gro
dziach. Po maszynowni, woda zalała 
kuchnię, później dziobowe pomieszcze
nia marynarzy. Wreszcie finalnie, po 
pogrążeniu się dziobu, rufa wybiła się 
ponad wodę ukazując śruby i płetwę 
sterową jednostki.

Nasze MORZE nr 9 wrzesień 2009
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WYDARZENIA kraj

Bryza pogrąża się w Bałtyku.

Weszła do służby w Marynarce 
Wojennej 10 stycznia 1965 roku.

Karol Wójrik 
Urzqd Miasta Helu

www.gohel.pl 
www.kl8bryza.helonline.pl

To była smutna chwila dla dowódcy 
i marynarzy służących na Bryzie w cza
sach jej świetności. Gorzko było widzieć 
jak tonie ukochana „Babcia”. Dostrzegali 
jednak i pozytywną stronę. - Zacznie swo
je drugie życie - podkreślali. - Nigdy nie 
zostanie pocięta na żyletki.

Pomysł zatopienia wraku, na którym 
można by organizować szkolenia wrako- 
wo - morskie oraz uczyć ludzi nurkowa
nia, powstał prawie dekadę temu. Począt
kowo myślano o holowniku Marynarki 
Wojennej H-16, później okręcie rakieto
wym ORP Władysławowo. Wreszcie, po 
otrzymaniu pozwoleń z Głównego Urzę
du Morskiego oraz Aktu Notarialnego 
z Ministerstwa Infrastruktury oddającego 
w użytkowanie dno morskie o wymiarach 100 
na 100 metrów, na dnie osiadła Bryza.

Akcja zakończyła się sukcesem. A set
ki płetwonurków już zapowiedziało, że 
odwiedzi kuter m.in. po to, by odszukać 
ukryty tam jeden z 99 pamiątkowych 
medali wydanych specjalnie na tę oka
zję. Numeru 01 próżno szukać - otrzy
mała go pierwsza dama RP.

Dzień po zatopieniu Bryzy, jednost
ka hydrograficzna Urzędu Morskiego do
konała pomiarów przy użyciu echosondy 
wielowiązkowej. Oto wyniki: „Wrak okrę
tu łeży na pozycji: ę = 54° 36’ 21.697” N; 
y= 0187 47 39.075E\ Głębokość mak
symalna w pobliżu wraku - 21,7 m, głę
bokość nad wrakiem - 10,5 m.

Dziób skierowany jest w kierunku pla
ży. Po zamocowaniu boi wrakowej, zo
stanie on udostępniony amatorom pod
wodnych wrażeń, których z roku na rok 
w Polsce jest coraz więcej.

Kuter tonął niespełna 40 minut. Ope
racji przyglądali się z brzegu zgromadze
ni licznie turyści, a w przekazie na żywo 
tysiące telewidzów.

Ocean przyholował kuter 
na pozycję zatopienia.

Jeszcze przy nabrzeżu, pozbawiona 
elementów zagrażających 
przyszłym eksploratorom..

Co się topi
W Kanadzie zatapiają niszczycie

le, w Ameryce lotniskowce. W tym 
roku u wybrzeży Florydy zatopio
no wybudowany w czasie II wojny 
światowej transportowiec USS Van- 
denberg. W Australii będą zatapiane 
ex amerykańskie fregaty typu Oli
ver Hazard Peny, dwie takie służą 
zresztą w Polskiej Marynarce Wojen
nej - ORP Gen. K. Pułaski i Gen. 
T. Kościuszko. W przyszłości zato
pienie innych jednostek specjalnie 
dla płetwonurków, wydaje się być 
nieuchronne.

Nasze MORZE nr 9 wrzesień 2009
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WYDARZENIA krai

To wielka chwila dla miłośników historii 
polskiego oręża morskiego. Do szczęśliwego 
końca zbliża się remont najstarszego okrętu 
Rzeczypospolitej - kutra pościgowego Batory. 
Niedługo zostanie on udostępniony zwiedzajqcym.

Sławomir Kudela chce, aby okręt został 
udostępniony zwiedzającym jeszcze 
w tym roku.

Batory to jeden z dwóch, obok Bły
skawicy, zachowanych do naszych cza
sów polskich okrętów zbudowanych 
przed drugą wojną światową. Starszy od 
sławnego okrętu-muzeum o kilka lat, jest 
jedyną jednostką, która dotrwała do chwili 
obecnej, a która brała czynny udział 
w wojnie obronnej 1939 roku.

Dzieje tego niewielkiego, liczącego 
zaledwie 21 metrów długości okrętu, zna
ne są niewielu. Tymczasem jego historia 
jest naprawdę niezwykła. Batory jest kon
strukcją całkowicie polską, został zapro
jektowany w naszym kraju i tutaj zbudo
wany - w stoczni rzecznej w Modlinie. 
Przed drugą wojną światową służył w Stra
ży Granicznej, ścigając przemytników po 
wodach Zatoki Gdańskiej. We wrześniu 
1939 roku na Batorym podniesiono ban
derę Marynarki Wojennej. Okręt przewo
ził rannych pomiędzy Gdynią a Helem 
i odpierał ataki niemieckiego lotnictwa. 
Jego najsłynniejszym wyczynem stała się 
ucieczka, wraz z 16 ludźmi na pokładzie, 
z Helu do Szwecji, w noc poprzedzającą 
kapitulację Półwyspu. Tam okręt został 
internowany. Po zakończeniu wojny, słu
żył w Wojskach Ochrony Pogranicza. Kie
dy przestał być potrzebny, uratowany

i



Batory już odkopany. Konserwator odtworzył nadbudówkę okrętu.

przed pocięciem na złom, trafił na Hel, 
gdzie został wbetonowany w nabrzeże 
Portu Wojennego. Stoi tam do dzisiaj.

Przez lata oglądać mogli go tylko hel
scy marynarze. Bo choć teoretycznie 
mogli to robić także turyści, w praktyce 
niewiele osób skorzystało, jako że woj
sko niechętnie wpuszcza obcych na swój 
teren.

_________________ Wybebeszony

Ponad trzydzieści lat stał w Helu. Zo
stał zdewastowany. „Zniknęło” gdzieś 
uzbrojenie, „wybebeszone’’ zostało wnę
trze, nie oszczędzono nawet bulajów. 
Tylko przedwojenne blachy jakoś się jesz
cze trzymały. Pewnie i one w końcu tra
fiłyby w ręce wszędobylskich złomiarzy, 
gdyby nie zaangażowanie kmdr. por. dr 
Sławomira Kuleli, dyrektora Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, który przez 
lata zabiegał o przekazanie okrętu do za
rządzanej przez niego placówki. Wresz
cie sukces - pod koniec ubiegłego roku 
dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmi
rał Andrzej Karweta przychylił się do jego 
prośby.

„Nasze MORZE” pierwsze o tym na
pisało. Staraniom dyrektora Kudeli mo
gliśmy tylko przyklasnąć i objąć je swo
im patronatem. Wydawało się, że teraz 
sprawy potoczą się szybko. Okręt miał 
zostać wyremontowany, przeniesiony do 
Gdyni, ustawiony na dziedzińcu nowego 
gmachu Muzeum Marynarki Wojennej i już 
w tym sezonie udostępniony turystom. 
Okazało się jednak, że remontem Bato
rego nie była zainteresowana żadna z kil
ku polskich stoczni, do których Muzeum 
się zwróciło.

W efekcie renowacji okrętu podjęła 
się firma konserwatorska Gotyk z Lubicza 
koło Torunia, współpracująca od jakiegoś 
czasu z Muzeum Marynarki Wojennej. 
Wycenione na 40 tysięcy złotych prace 
rozpoczęły się w lipcu i powoli zmierzają 
ku końcowi. Pojechaliśmy na Hel, by oso
biście przekonać się, jak postępują robo
ty-

Na miejscu zastaliśmy właściciela fir
my Sławomira Lewandowskiego. Nie tyl
ko wyjaśnił, jaki jest zakres prac na Bato
rym, ale także zaprosił do wnętrza okrę
tu, do tej chwili niedostępnego dla ludzi. 
Zaglądając do kolejnych pomieszczeń pod 
pokładem, byliśmy zaskoczeni ich prze- 
stronnością. Z zewnątrz okręt wydaje się 
mały. Przekonaliśmy się przy okazji, jak 
bardzo jest skorodowany i jak niewiele bra
kowało do jego całkowitego zniszczenia.

Zadanie konserwatora polega na wy
czyszczeniu, pomalowaniu i uzupełnieniu 
brakujących elementów jednostki, tak aby 
uzyskała wygląd z września 1939 roku.

- Do tej pracy nie podchodzę jak do 
każdej innej. Remont Batorego traktuję 
prestiżowo - mówi Sławomir Lewandow
ski. - To nie przydarza się co dzień. Mam 
świadomość uczestniczenia w ważnym, 
historycznym wydarzeniu.

W służbie turystom

Lewandowski opowiedział nam o ma
łych odkryciach, jakich dokonał w trak
cie pracy przy Batorym. O odnalezionych 
łuskach z przedwojennego karabinu, sta
rej skrzynce na narzędzia, zardzewiałym, 
ale sprawnym dzwonku alarmowym 
i resztkach farby, którą pierwotnie poma
lowany był okręt. Batory by\ jasnozielo

ny, czego nie widać na przedwojennych, 
czarno-białych przecież fotografiach.

Prace przy okręcie niebawem zostaną 
ukończone. Jak nam powiedział dyrek
tor Kudela, najprawdopodobniej w paź
dzierniku Batory zostanie na lawetach 
przewieziony do Gdyni. W tym celu jed
nostka zostanie przecięta na pół, a po 
przyjeździe na miejsce, zespawana po
nownie. Potem Batory zostanie ustawio
ny na dziedzińcu Muzeum Marynarki 
Wojennej na specjalnej podstawie i udo
stępniony turystom.

- Póki co, będzie go można oglądać 
tylko z zewnątrz, a także zajrzeć do ste
rówki - zapowiada Sławomir Kudela. - Ale 
w przyszłości postaramy się odtworzyć 
mesę oficerską i ją także pokazać tury
stom, żeby zobaczyli, jak okręt wyglądał 
w środku.

Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie 
zgodnie z planem. „Nasze MORZE” przy
glądać się będzie projektowi i informować 
Czytelników o jego postępach. Liczymy, 
że już wkrótce Batory rozpocznie nowy 
etap swojej historii, tym razem w służbie 
turystom.

Tymczasem dyrekcja Muzeum Mary
narki Wojennej w Gdyni, za naszym po
średnictwem, zwraca się z apelem 
i uprzejmą prośbą o pomoc do wszystkich 
osób, które mają pamiątki, fotografie i in
ne przedmioty materialne, jak również 
informacje mogące przyczynić się do 
wzbogacenia i uzupełnienia wiedzy o Ba
torym. Wszyscy, którzy mogą pomóc 
powinni zgłosić się pod nr tel: 058-626- 
39-84, 0697-716-378 lub 0604-273-204.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Falba
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Odsłonięcie popiersia i tablicy upamiętniającej 
postać kmdr: por: pil. Edwarda Szystowskiego.

Aktu dokonuje szef Amexu 
Marek Godorowski.
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dla komandora
Obchody siedemdziesiątej rocznicy wybuchu drugiej 

wojny światowej odbyły się w całym kraju. Te najbardziej 
okazałe, z udziałem prezydentów i premierów innych 

państw, w Gdańsku na Westerplatte. Na tym tle nieduża 
uroczystość w Pucku wypadła skromnie. Dla miłośników 

historii naszej floty było to jednak wydarzenie ważne.
Odsłonięto pomnik ku czci komandora 

por. pil. Edwarda Szystowskiego.

1 września około godz. 9, przy bra
mie wiodącej do Puckich Zakładów Me
chanicznych Amex, producenta wysoko- 
wyspeejalizowanych urządzeń przezna
czonych dla morskiego przemysłu nafto
wego, odsłonięto popiersie kmdr por, pił. 
Edwarda Szystt >wskiego i poświęconą mu 
tablicę. Ani dzień, kiedy to uczyniono, ani 
miejsce nie były przypadkowe.

Edward Szystowski uznawany jest za 
jednego ze współtwórców polskiego lot
nictwa morskiego. Od 1933 roku był do
wódcą Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
w Pucku, jedynej jednostki lotnictwa 
morskiego 11 Rzeczypospolitej,

Nie dane mu jednak było podjąć wal
ki z Niemcami. Zginął w czasie bombar
dowania puckiej bazy lotniczej w pierw
szych minutach drugiej wojny światowej. 
Uchodzi za pierwszego polskiego oficera 
poległego w tym konflikcie.

Po Morskim Dywizjonie Lotniczym 
w Puc ku zachowało się do dzisiaj tylko kil
ka budynków i zniszczone nabrzeże, skąd 
samoloty stawiane były na wodę. W daw
nych hangarach działają firmy i zakłady 
przemysłowe, wśród nich, wspomniane już 
wyżej, lAickie Zakłady Mechaniczne Amex.

Warto zauważyć, że historia tej firmy 
bezpośrednio związana jest z Morskim

Dywizjonem Lotniczym. Zakład istnieje 
od 1923 roku, a powstał jako techniczne 
zaplecze bazy dywizjonu i Marynarki 
Wojennej.

Kilka miesięcy temu (o czym pisali
śmy w majowym numerze „Naszego 
MORZA’’) władze Amexu, wspierane 
przez grupę pasjonatów, wśród których 
znaleźli się znani także z naszych łamów 
speqaliści od dziejów polskiego lotnictwa 
morskiego Andrzej Olejko i Mariusz Ko
narski, postanowiły upamiętnić postać 
Szystowskiego.

I dotrzymały słowa! Ufundowały po
piersie legendarnego dowódcy Morskie
go Dywizjonu Lotniczego. Data odsłonię
cia mogła być tylko jedna - 70 rocznica 
wybuchu drugiej wojny światowej, która 
jest jednocześnie 70 rocznicą śmierci 
Edwarda Szystowskiego.

- Przyznam się, że kiedy odsłaniałem 
pomnik, łza mi się w oku zakręciła - 
mówi szef Amexu Marek Godorowski. - 
To dla mnie osobiście, ale i dla firmy tak
że, naprawdę wielka chwila.

O oprawę uroczystości zadbały wła
dze miasta, wpisując odsłonięcie popier
sia w pierwszowrześniowe obchody. 
Uczestnicy wydarzenia: przedstawiciele 
miejscowych władz samorządowych, 
wojskowych, kombatanckich, młodzież 
i zwykli obywatele Pucka, w pochodzie, 
na czele którego szła orkiestra dęta, prze
maszerowali przez miasto.

Jednak najbardziej widowiskowym 
elementem uroczystości był, niespodzie
wany dla uczestników, przelot samolotu 
z 28 Puckiej Eskadry Lotniczej wchodzą
cej w skład Biygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej, która jest kontynuatorką trady
cji Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Sa
molot z hukiem przemknął tuż nad gło
wami uczestników obchodów, niemal 
w tym samym momencie, kiedy odsła
niano popiersie Szystowskiego. Zrobiło to 
ńa zebranych spore wrażenie.

- Nie zamierzamy poprzestać jedynie 
na odsłanianiu pomników - zapowiada 
Mariusz Konarski, od samego początku 
sekundujący poczynaniom władz Ame
xu, związanym z budową pomnika Edwar
da Szystowskiego. - Chcemy aby Puck 
wrócił do swoich lotniczo-morskich ko
rzeni także poprzez inne działania, szcze
gólnie, że to miasro fest nie tylko kolebką 
polskiego, ale i niemieckiego lotnictwa 
morskiego, co w dzisiejszych czasach ma 
symlxMiczm mi

Tomasz Falba
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WYDARZENIA kraj

Historia pewnego listu

Muzealne
intencje

Niespodziewany efekt listu intencyjnego 
w sprawie prywatyzacji Dalmoru. Niebawem 
w Polsce powstać mogq aż dwa muzea żeglarstwa. 
Do tej pory nie było żadnego.

Największym bogactwem Dalmoru, 
niegdyś potężnego przedsiębiorstw a po
łowów dalekomorskich, są obecnie nie 
ryby, ale niezwykle atrakcyjne działki 
położone w samym centrum Gdyni. Nie 
ma się zatem co dziwić, że Ministerstwo 
Skarbu Państwa, w dobie kryzysu, posta
nowiło sprywatyzować tę firmę.

Przy okazji o swoje interesy zadbało 
także miasto, które podpisało z ministrem 
skarbu państwa list intencyjny w tej spra
wie. Gdyński samorząd nie chce, aby tere
ny położone w reprezentacyjnej części 
miasta, były zagospodarowywane bez jego 
udziału. Szczególnie zależy mu na dalmo- 
rowskich nabrzeżach zlokalizowanych tuż 
obok najbardziej rozpoznawalnego kawał
ka miasta, czyli Skweru Kościuszki.

Przedwojenny pomysł

W punkcie czwartym listu czytamy: 
„Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku 
(CMM) realizujące politykę Ministra Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego w zakre
sie m.in. zachowania dziedzictwa kultu
rowego w sferze polskich tradycji morskich, 
zgłasza konieczność zorganizowania 
w Gdyni - żeglarskiej stolicy Polski ‘Mu
zeum Żeglarstwa Polskiego ”, jako oddzia
łu CMM. Działania służące realizacji tej 
idei mają już blisko 30-letnią tradycję.

CMM gromadzi unikatowe ekspona
ty, w tym słynne polskie jachty Dal, Opty, 
Kumka TV oraz wiele innych cennych 
pamiątek. Większość z nich jest przecho
wywana w magazynach i nie służy ce
lom, dla jakich powołane jest CMM.

Miasto Gdynia w pełni popiera ini
cjatywę CMM. Basen Prezydenta i Na
brzeże Kutrowe (ex Nabrzeże Wilsona)

to kolebka polskiego żeglarstwa morskie
go. Tu produkowano jachty, zakładano 
kluby żeglarskie, organizowano targi 
sprzętu żeglarskiego i regaty morskie, 
przygotowywano rejsy- w tym wyprawy 
wokół Ziemi, stanowiące dziedzictwo 
kulturowe Polski.

Wydarzenia te są silną i pożądaną 
inspiracją dla współczesnych żeglarzy. 
Optymalnym miejscem lokalizacji siedzi
by Muzeum Żeglarstwa Polskiego jest 
działka usytuowana w niezabudowanej 
strefie Mola Rybackiego - wzdłuż Na
brzeża Islandzkiego ”.

Wydaje się, że zapis ten kończy pe
wien etap historii powstawania placówki 
muzealnej mającej dokumentować osią
gnięcia polskiego żeglarstwa. Pomysł 
utworzenia w naszym kraju Muzeum 
Żeglarstwa pojawił się bowiem jeszcze

przed wojną. Po wojnie, o czym wspo
mina list, starania o to czyniło Centralne 
Muzeum Morskie w Gdańsku. Jak dotąd, 
bezskutecznie.

Teraz ma się to zmienić. A, jak nam 
powiedział dyrektor CMM dr Jerzy Litwin, 
drogę do tego otwiera zacytowany wy
żej list intencyjny. Na razie powstanie 
Muzeum Żeglarstwa Polskiego to jednak 
bardziej wizja, niż konkretny projekt. Pro
blemem są także pieniądze. Realizacja 
pomysłu, przynajmniej w formie, w jakiej 
widzi to dyr. Litwin, kosztowałaby wiele 
milionów złotych, których w budżecie 
CMM nie ma.

Pomimo tego dyrektor liczy, że po
wołanie do życia Muzeum Żeglarstwa Pol
skiego to w tej chwili już tylko kwestia kil
ku najbliższych lat. Najpierw przy Nabrze
żu Islandzkim miałaby powstać siedziba 
muzeum - nowoczesny gmach z halą 
pełną polskich, historycznych jachtów. 
W drugim etapie, przy obiekcie przycumo
wany miałby zostać Dar Pomorza, być 
może nawet w częściowo suchym doku.

- To wszystko brzmi w tej chwili mniej 
fantastycznie, niż mogłoby się na pierw
szy rzut oka wydawać - przekonuje Jerzy 
Litwin. - Myślę, że z poparciem miasta 
Gdyni uda się nam zrealizować wszyst
kie koncepcje. W każdym razie ja jestem 
w tym względzie optymistą.

Dwa muzea?

Optymizmu dyrektora CMM nie po
dziela jednak część środowiska żeglarskie
go. Według krytyków, dyrektor Litwin nie 
tylko źle wybrał miejsce lokalizacji przy
szłej placówki dokumentującej osiągnię-

Jerzy Litwin, dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego 
jest pewien, że uda mu się stworzyć Muzeum Żeglarstwa Polskiego.
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WYDARZENIA kraj

da polskiego żeglarstwa (według nich na 
terenie Dalmoru lepiej utworzyć Muzeum 
Rybołówstwa Dalekomorskiego niż 
żeglarstwa), ale także rozpoczął realiza
cję projektu za plecami żeglarzy. Publicz
nie stanowisko w tej sprawie zabrała Pol
ska Fundacja Morska, prężnie działająca 
organizacja skupiająca pasjonatów żeglar
stwa z Polski i środowisk polonijnych, 
mająca siedzibę w Świnoujściu (w Radzie 
Programowej Fundacji zasiadają m.in. 
Wojciech Jacobson, Jerzy Porębski, Maciej 
Krzeptowski i Krzysztof Baranowski).

Celem jej działalności jest zachowanie 
pamięci o dziejach polskiego żeglarstwa. 
Fundacja pomaga w wydawaniu książek 
o tematyce żeglarskiej. Była także organi
zatorem zeszłorocznego rejsu jachtu Fazi- 
si z Polski do USA w czterechsetną roczni
cę przybycia pierwszych Polaków do Ame
ryki Północnej. W ramach Fundacji powstaje 
również Morska Biblioteka Cyfrowa, w za
sobach której znajdą się zbiory wszelkiego 
rodzaju dokumentów, zdjęć i filmów doty
czących polskiego żeglarstwa. Wszystkie 
te materiały mają być, w niedalekiej przy- 
szłośd, zdigitalizowane i udostępnione w in- 
temecie. W sieci organizacja uruchomiła 
też, nawzórWikipedii, Internetową Ency
klopedię Żeglarstwa.

Ale najważniejszym projektem Fun
dacji jest stworzenie w Polsce Muzeum 
Żeglarstwa (pisaliśmy o tym w stycznio
wym numerze „Naszego MORZA”), pla
cówki podobnej w charakterze do tej, 
której budowę planuje CMM. Miałaby ona 
powstać w Świnoujściu. Prezes Polskiej 
Fundacji Morskiej Marek Słaby, pomimo 
podpisania listu intencyjnego w sprawie 
prywatyzacji Dalmoru, podtrzymuje wolę 
realizacji pomysłu. Twierdzi, że kończy 
starania o uzyskanie odpowiedniego bu
dynku dla obiektu. Wszystko wskazuje 
więc na to, że w tym samym mniej wię
cej czasie powstaną w Polsce dwie pla
cówki muzealne o tym samym profilu. 
Czy to ma sens? Może któraś ze stron 
powinna zrezygnować na rzecz drugiej? 
Żadna nie zamierza tego uczynić.

-Jestem za jak najszerszą współpracą 
z każdym, komu droga jest historia pol
skiego żeglarstwa - deklaruje Litwin. - Ale 
Polska Fundacja Morska nie jest instytucją 
muzealną, a tylko takiej, w świetle prawa, 
moglibyśmy przekazać zgromadzone u nas 
eksponaty związane z żeglarstwem. Póki 
co więc, będziemy robić swoje.

- My także - odpowiada Słaby. - Czas 
zweryfikuje nasze intencje.

Tomasz Falba

A

Rozproszona kolekcja
Historia polskiego żeglarstwa zaczę

ła się po odzyskaniu przez Polskę nie
podległości, w 1918 roku. Choć nie jest 
długa, obfitowała w wydarzenia na 
światową skalę. Takim był choćby rejs 
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, któ
ra jako pierwsza kobieta na świecie sa
motnie opłynęła kulę ziemską na jach
cie Mazurek. Muzeum Żeglarstwa, je
śli ostatecznie powstanie, będzie mia
ło zatem co upamiętniać. Gromadze
nie eksponatów nie będzie jednak pro
ste. Najatrakcyjniejsze potencjalnie 
pamiątki, czyli jachty, są bardzo roz
proszone. Największą ich kolekcję zgro
madziło do tej pory Centralne Muzeum 
Morskie w Gdańsku, które ma w swo
ich zasobach m.in. Opty, na którym 
Leonid Teliga jako pierwszy Polak sa
motnie opłynął świat, Dal, na którym 
w latach 1933/34 Andrzej Bohomolec, 
Jerzy Świechowski i Jan Witkowski po
konali Atlantyk oraz Kumka IV, jeden 
z pierwszych na świecie jachtów spawa
nych. Pozostałe historyczne jednostki są 
w prywatnych rękach, np. wspomniany 
wyżej Mazurek, jacht Mana Ludomira

Mączki, który dwukrotnie opłynął świat, 
czy Polonez, na którym swoją „wielką 
pętlę” zrobił samotnie Krzysztof Bara
nowski. Nie wiadomo czy ich obecni wła
ściciele chcieliby się z nimi rozstawać. Nie 
zamierza tego np. zrobić obecny wła
ściciel Marii, z którym udało się nam 
skontaktować. Dodatkowym utrudnie
niem w tworzeniu kolekqi jest na pew
no fakt, że część historycznych jachtów, 
pomimo swojego wieku, jest normalnie 
eksploatowana. Nawet jeśli niektóre 
z nich, jak to ostatnio przytrafiło się Ge
nerałowi Zaruskiemu, zostają przejęte 
przez samorząd (w tym wypadku gdań
ski), to z tą myślą aby po wyremonto
waniu służyły promocji miasta i do 
żeglarskiego szkolenia młodzieży, a nie 
do stania w muzeum. Łatwiej zapewne 
będzie gromadzić pamiątki drobniejsze 
niż jachty. I tak np. wdowa po Krzysz
tofie Zabłockim, znanym polskim żegla
rzu zamordowanym dwadzieścia lat 
temu przez somalijskich piratów, już wy
raziła chęć przekazania pozostałych po 
mężu rzeczy do zasobów Muzeum 
Żeglarstwa.

Marek Słaby, prezes Polskiej Fundacji 
Morskiej, nie rezygnuje z budowy 

własnego Muzeum Żeglarstwa.
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Rybacy łowili legalnie?

Bezpodstawne
kary

W lipcu 2007 roku Unia Europejska 
zakazała polskim rybakom połowu dor
szy, ponieważ zdaniem unijnych kontro
lerów przekroczyli roczny limit połowo
wy. Część rybaków nie zgodziła się z za
kazem, w następstwie czego ponad 40 
jednostek zostało przyłapanych na nie
legalnych połowach. Na rybaków, w try
bie administracyjnym, zostały nałożone 
kary pieniężne (minimalna kwota to 5-6 
tys. zł, maksymalna prawie 90 tys. zł). 
Rybacy od decyzji się odwołali, a wyna
jęci przez nich prawni^ zakwestionowali 
część przepisów ustawmy o rybołówstwie 
w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie 
trybunału na rozprawie z 6 lipca tego 
roku część przepisów uznali za niekon
stytucyjne i nakazali ich zmianę. Niezgod
ność dotyczyła między innymi wysoko
ści kar. Również przewinienia nie były 
jasno określone.

- Za to samo przewinienie można było 
nałożyć różne kary finansowe - wyjaśnia 
mecenas Roman Nowosielski z Gdańska, 
którego kancelaria przygotowała wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego o zbada
nie zgodności z Konstytucją RP niektórych 
zapisów ustawy o rybołówstwie i rozpo
rządzenia ministra rolnictwa do tej usta
wy. - Tymczasem wysokość kar musi być 
jednoznacznie określona i przypisana do 
przewinienia. Przepisy okazały się nie
konstytucyjne i nie mogą być egzekwo
wane przez inspektorów morskich. To 
jednak tylko połowiczna wygrana, bo 
sędziowie uznali, że inspektorzy nadal 
mogą karać rybaków7, choć naszym zda
niem powinien się tym zajmować sąd, tak 
aby procedury i decyzje karne były bez
stronne.

___________ Rybacy nadal karani

- Na mojego pracownika, który zastę
pował mnie na stanowisku kapitana, na
łożono pod koniec lipca tego roku karę 
10 tys. zł za połowy w 2007 roku - mówi 
Grzegorz Szomborg, armator kutra JAS- 
99- - Co ciekawe, tego samego dnia, kie
dy otrzymałem decyzję o ukaraniu, wi

ceminister rolnictwa Kazimierz Plocke 
mówił w Ustce, że kary będą umarzane.

Okręgowi Inspektorzy Rybołówstwa 
przyznają, że nie mają jeszcze nowych 
wytycznych dotyczących karania ryba
ków. - Czekamy na opinie z departamen
tu rybołówstwa - wyjaśnia Andrzej Ba- 
czewski, okręgowy inspektor rybołów
stwa morskiego z Gdyni. - Mogę jednak 
powiedzieć, że są inne przepisy, nieza- 
kwestionowane przez trybunał, które 
pozwalają na karanie rybaków za niele
galne połowy dorszy. Aby jednak ukarać 
rybaka ztzw. „innych przepisów”, ko
nieczny jest protokół zatrzymania jed
nostki, z określonym dokładnie przewi
nieniem. Zaś w protokołach z zatrzymań 
z 2007 r. nie ma wykazanych konkretnych 
przewinień. Innymi słowy, nie ma pod
staw do ponownego rozpoczęcia proce
dury karania.

Problem może być jeszcze poważniej
szy. Rybacy znaleźli bowiem dokumen
ty, które mogą wskazywać, że w 2007 
roku Polacy wcale nie przełowili dorszy.

- Dotarliśmy do oficjalnych statystyk 
połowowych prowadzonych przez Unię 
Europejską - mówi Jerzy Wysoczański ze 
Związku Rybaków Polskich. - Z doku
mentu wynika, że polska flota rybacka 
w 2007 roku odłowiła tylko 73 procent 
całego limitu. To podważa w ogóle sens 
wprowadzania zakazu połowu. Podobnie 
było w 2008 roku, kiedy zakaz wprowa
dzono od września, a według unijnych da
nych odłowiliśmy tylko 67 procent rocz
nego limitu. Kompletnie nas oszukano.

Dokument widział Kazimierz Plocke 
z Ministerstwa Rolnictwa. Nie chce jednak 
komentować jego treści.

_________________ Jaki jest limit?

Na dzień 29 czerwca 2009 r. rybacy 
mieli ogółem odłowione 50 procent rocz
nego limitu, który wynosi 11 800 ton. 
Niestety, kiedy poprosili ministra o szcze
gółowe dane z podziałem na połowy 
poszczególnych jednostek, ten odmówił. 
- Rok wcześniej i dwa lata temu uzyska

łem takie dane bez żadnego problemu - 
mówi armator Grzegorz Szomborg. - 
W tym roku po złożeniu wniosku o udo
stępnienie informacji publicznej otrzyma
łem odpowiedź odmowną bez podania 
przyczyny. Ponieważ są to moim zdaniem 
dane ogólnie dostępne, złożyłem zawia
domienie do prokuratury o złamanie pra
wa przez urzędników państwowych. 
Sprawa jest w toku, ale takie zachowanie 
może budzić podejrzenia. Chcieliśmy się 
dowiedzieć tylko, które kutry już odło
wiły swój roczny limit, a które jeszcze od 
września będą mogły łowić.

Od 1 lipca do końca sierpnia obowią
zywał całkowity zakaz połowu dorsza, 
z powodu przechodzenia tarła, na Bałtyku 
Wschodnim (łowiska od portu w Dziwno
wie w kierunku wschodnim). To główne 
łowiska, z których korzystają polscy ryba
cy. Zakaz dotyczył dokładnie 147 jedno
stek, które na początku tego roku zosta
ły wybrane do połowów tej ryby. Warto 
przypomnieć, że zgodnie z zapowiedzia
mi urzędników, przyszłoroczne połowy 
dorszy zarówno na Bałtyku Wschodnim, 
jak i Zachodnim będą zwiększone śred
nio o 25 procent. - Według informacji, ja
kie posiadam, limit na dorsza w 2010 roku 
może być zwiększony nawet o 25 pro
cent w stosunku do tego roku - mówi 
minister Plocke. - Decyzja dotyczy zarów
no łowisk wschodnich, jak i zachodnich. 
Ekspertyzy takie wydali naukowcy z Mię
dzynarodowej Rady Badań Morza. Reko
mendacje ICES są podstawą dla Komisji 
Europejskiej i Rady Ministrów przy wy
znaczaniu ostatecznych kwot połowo
wych.

Hubert Bierndgarski

Już pod koniec sierpnia część rybaków 
rozpoczęta przygotowania do wrześniowych 
połowów.
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Bandycki napad na Bałtyku

Poszukiwany

Arctic Sea
Sprawa statku Arctic Sea)est jednym 

z najbardziej niejasnych i zagmatwanych 
epizodów, które w ostatnich latach roze
grały się na wodach europejskich. W opar
ciu o dotychczas udostępnione informa
cje, trudno wyrobić sobie jednoznaczny 
pogląd na to, co w rzeczywistości stało 
się na jego pokładzie, ale przed wyjaśnie
niem wszystkich wątpliwości warto od
tworzyć przebieg wydarzeń. Dowodzą 
one bowiem po raz kolejny, że nawet na 
wodach oblewających Europę, silnie na
syconych państwowymi, morskimi służ

bami porządku publicznego, mogą roze
grać się wydarzenia mroczne, potencjal
nie groźne dla całej żeglugi.

_____________________ Porwany?

28 lipca br. kapitan statku Arctic Sea 
(4706 jednostek pojemności brutto), na
leżącego do fińskiej firmy Oy Solchart 
Management AB, żeglującego pod ban
derą Malty, obsadzonego przez 15-oso- 
bową załogę złożoną z Rosjan, powiado
mił armatora, że czteiy dni wcześniej sta

tek został napadnięty przez nieznanych 
sprawców. Miało do tego dojść między 
szwedzkimi wyspami Gotlandią a Olan- 
dią. W nocy do statku podeszła łódź pół
sztywna z napisem ^Police” na burcie, 
której załoga zażądała wydania sztorm- 
trapu. Rosyjscy marynarze polecenie 
wykonali i na pokład weszło kilku męż
czyzn. Bronią palną sterroryzowali mary 
narzy obsługujących sztormtrap, a potem 
pozostałą załogę. Rosjanie zostali zwią
zani, niektóry ch ciężko pobito. W tym 
samym czasie część sprawców napadu
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penetrowała ładownie. Po dwunastu go
dzinach napastnicy zeszli z pokładu na 
swoją łódź i odpłynęli.

Pierwsze pytania pojawiły się po ujaw
nieniu informacji o napadzie i sprowadzały 
się do kwestii, dlaczego rosyjska załoga 
nie powiadomiła w ładz szwedzkich o in
cydencie, mimo że rozegrał się on na 
szwedzkich wodach terytorialnych i skie
rowała statek na poprzedni kurs informu
jąc o zdarzeniu jedynie armatora. Nadmie
nić można, że Arctic Sea przewęził cało- 
okrętowy ładunek drewna (o wrartości 
1,84 min dolarów) przeznaczony dia od
biorcy' w’ Algierii. W porcie docelowym 
spodziewany był 6 sierpnia.

Przedsiębiorstw o armatorskie rów nież 
nie spieszyło się z ujawnieniem informa
cji, rzecznik Solchart Management, Viktor 
Miewlejew' dopiero 30 lipca upublicznił 
komunikat o napadzie, gdy Arctic Sea 
znajdował się na Zatoce Biskajskiej. Po
stawiło to szw edzkie służby policyjne 
w bardzo trudnej sytuacji, gdyż nie mo
gły przesłuchać świadków bezpośrednio 
po zdarzeniu, a ewentualni sprawxy (o 
których wiadomo jedynie, że mów ili po 
angielsku.) zyskali bardzo dużo czasu, by 
zatrzeć za sobą ślady.

W mediach pojawiły się spekulacje, 
że napad na statek mógł mieć związek 
z morskimi szlakami przemytu narkoty 
ków". Postawiono nawet hipotezę, że do
konała go zorganizowana grupa przestęp
cza zamierzająca przejąć duży transport 
wysłany przez konkurengę. Spraw a jed
nak szybko przy cichła i zdaw ało sięT że 
była to kolejna sensacja medialna sezonu 
ogórkowego. O Arctic Sea szybko jednak 
ponow nie zrobiło się głośno, a to za 
sprawą faktu, iż jednostka nie przy była 
w zaplanowanym czasie do Algieru.

Zaginięcie bez śladu stosunkowe du
żego statku na europejskich wodach nie 
było tym, z czym zarówno w ładze po
szczególnych krajów-, jak i opinia publicz
na zamierzały się pogodzić. Rozpoczęto 
międzynarodowe poszukiwania. Brytyjska 
Maritime and Coast Guard Agency ujaw 
niła, że statek 28 lipca, przechodząc Kanał 
La Manche, nadał rutynowy meldunek i że 
był to ostatni kontakt nawiązany przez 
Arctic Sea z lądem. Informaqa o tym. że 
jednostka została następnie wykryta 30 
lipca na Zatoce Biskajskiej przez portu
galski samolot patrolowy, została zdemen
towana przez rzecznika marynarki, który7 
stwierdził, iż nie ma pewności, że wy
kryty statek był w istocie zaginioną jed
nostką. W tym samym dniu, kiedy z jed
nostką nawiązać miał jakoby kontakt

wzrokowy portugalski samolot, przestał 
pracować umieszczony na pokładzie Arc
tic Sea nadajnik Automatic Identification 
System (AIS). Następnego dnia, przy uży
ciu telefonu satelitarnego, ze statkiem 
usiłowali nawiązać kontakt szwedzcy śled
czy - rozmowa została odebrana, ale szyb
ko przerwana.

W międzyczasie w mediach pojawiły 
się - szybko jednak zdementowane - 
informacje o nawiązaniu kontaktu ze stat
kiem przez Francuzów oraz o otrzyma
niu przez armatora żądania okupu.

Ponieważ statek obsadzony był przez 
rosyjską załogę. Moskwa - działając zgod
nie z postanowieniami Konwencji rzym
skiej z 1988 roku w sprawie przeciwdzia
łania bezprawnym czynom przeciwko 
bezpieczeństwa! żeglugi morskiej (tzw . 
Konwencja SUA) - podjęła decyzję o roz
ciągnięciu swojej jurysdykcji na statek. 
Konsekwencją tego było polecenie wy
dane przez prezydenta Federacji Rosyj
skiej Dimitrija Miedwiediewa ministrowi 
obrony Anatolijowi Sierdiukowowi, by siły7 
morskie użyły' wszelkich dostępnych środ
ków- w7 celu odnalezienia statku, wyjaśnie
nia jego sytuacji i ew entualnego uwolnie
nia załogi. Odpowiednie dokumenty pod
pisane zostały 8 sierpnia.

Jednocześnie Rosjanie rozpoczęli 
przemyślną medialną dezinformację 
stwierdzając, ustami przedstawiciela Fe
deracji przy- NATO Dimitrija Rogozina, że 
wprow-adzenie sił morskich do działań jest 
w istocie mało prawdopodobne.

____________________Niejasności

Tymczasem jednak rosyjska marymar
ka rozpoczęła poszukiwanie statku. We
dług niepotwierdzonych informacji, wy
korzystano do tego środki rozpoznania 
kosmicznego oraz morskie samoloty da
lekiego zasięgu Tu-142 ze składu lotnic
twa Floty- Północnej (samoloty miały 
wykonyw-ać loty z Dalekiej Północy na 
Kubę prow-adząc przy tym rozpoznanie 
w7 centralnej części Atlantyku), jak rów
nież znajdujące się na Atlantyku siły okrę
towa oraz jednostki, które wyszły z Mo
rza Czarnego. Nie ujawniono, czy- jeżeli 
tak. to w jakim stopniu, marynarka rosyj
ska współdziałała w ramach realizacji 
powyższych działań z siłami NATO.

14 sierpnia Arctic Sea został zlokali
zowany przez Rosjan około 300 mil mor
skich od Wysp Zielonego Przy-lądka, ale 
jego dokładne położenie nie zostało ujaw
nione z „uwagi na bezpieczeństwo zało
gi*. 17 sierpnia minister obrony Federacji

Rosyjskiej oświadczył, że Arctic Sea zo- 
stał obsadzony przez załogę fregaty Ład- 
nyj, a cała 15-osobowa załoga i osiem 
dodatkowych osób zatrzymanych na po
kładzie. znajdują się na okręcie.

Z medialnych przekazów wyłania się 
następujący7 obraz: Arctic Sea wr istocie 
został 24 lipca napadnięty i opanowany 
na wodach szwedzkich, ale napastnicy nie 
opuścili jego pokładu (jak poinformował 
kapitan, najpewniej przymuszony do 
nadania takiej wiadomości) i cały czas 
znajdowali się na pokładzie sprawując 
efektywną kontrolę nad jednostką. Wer
sja ta wymaga jednak potwierdzenia, 
a strona rosyjska, w której rękach znajdu
je się zarówno załoga statku, jak i ewen
tualni porywacze jeszcze tego nie uczy
niła. Niejasności potęguje ponadto fakt, 
że w chwili przechwycenia przez Rosjan. 
kapitan statku stwierdził że jednostka 
podnosi banderę Korei Północnej. Estoń
ska Policja Bezpieczeństwa poinformowa
ła, że wśród zatrzymanych, sześciu jest 
estońskimi rezydentami, jeden posiada 
przy tym obywatelstwo estońskie, dwóch 
rosyjskie, a trzech jest bezpaństwowcami. 
Wszy-scy należą do zorganizowanych grup 
przestępczych.

Obecnie, mimo że statek został od
naleziony, a załoga jest bezpieczna, ze 
spraw7ą Arctic Sea nadal wiąże się więcej 
pytań niż odpowiedzi. Oliwy do ognia 
dolał były estoński dowódca sił zbrojnych 
Tarmo Kouts, który w wywiadzie dla 
dziennika „Postimeesr zasugerował, że na 
statku znajdował się nielegalny ładunek 
broni (Köuts mówił wprost o pociskach 
manewrujących), a dążenie do jego prze
chwycenia było jedynym powodem za
angażowania w akcję tak dużych sił ro
syjskiej marynarki.

W innych tytułach prasowych poja
wiły się spekulacje o materiałach radio
aktywnych na pokładzie, ale zostały jed
noznacznie zdementowane przez Jukkę 
Laaksonena, szefa Finnish Radiation and 
Nuclear Safety Authority. Tym niemniej 
sprawy- (jakoby?) uprowadzonego statku 
nie należy uważać za ostatecznie rozwią
zaną i można się spodziewać, że będzie 
ona miała ciąg dalszy.

Krzysztof Kubiak
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To się nie powinno zdarzyć

________________________________ __________________________ Kapitan Lus

Zbudowany przez Vyborg Shipyard JSC. wejście do eksploatacji 2004 rok. dłu
gość całkowita 98,20 m, długość między pionami 89.40 m, szerokość 1^60 m, 
zanurzenie 6,~Q m, pojemność brutto 4Ó~8 jednostek, pojemność netto 1651 
jednostek, nośność 4998 ton, silnik wysokoprężny 6DKPH 35 105 - 10 o mocy 
2 356 kW, prędkość 16 węzłów7, załoga 16. możliwość zabrania 1^3 kontenerów7 
20 stopowych.

Ex Maj-Bńtt Terkot; budowa Aarhus Flydedock AS. wejście do eksploatacji 
1993 rok, długość 96 m. szerokość 14 m, zanurzenie 5 m. pojemność brutto 3206 
jednostek, nośność 4794 ton.

W sezonie letnim na Bałtyku doszło 
do dwóch kolizji, które ilustrują, że mimo 
bardzo dynamicznego rozwoju technicz
nych środków wspomagania nawigacji, 
ryzyko związane z żeglugą nadal istnieje, 
a najważniejszym czynnikiem wzmagają
cym je, pozostaje człowiek, którego 
„strukturalnych niedoskonałości” często 
nie jest w stanie wyeliminować zarówno 
wymagające szkolenie, jak i najbardziej 
zaawansowane systemy techniczne.

_____________ Kolizja w Sundzie

3 lipca rosyjski drobnicowiec (drew- 
nowiec) Kapitan Lus należący do firmy 
NSC Arkhangelsk, a podnoszący banderę 
maltańską, zderzył się z norweskim che
mikaliowcem Sundstraum. Rosyjski sta
tek został uderzony przez norweską jed
nostkę, co doprowadziło do przebicia jego 
środkowej ładowni. W dziobowej ładow
ni znajdował się, w dziewięciu specjal
nych kontenerach, ładunek uranu. We
dług zapewnień armatora, wszystkie po
jemniki przetrwały wstrząs - żaden się 
nie rozszczelnił.

Po kolizji, norweski statek nie pozo
stał w rejonie, by ewentualnie udzielić 
pomocy poszkodowanej jednostce, ale 
natychmiast się oddalił. Stanowi to jaskra
we naruszenie zarówno norm prawa, jak 
i zwyczaju i dobrej praktyki morskiej. 
Uszkodzony rosyjski drobnicowiec dotarł 
samodzielnie do Kopenhagi, gdzie prze
prowadzony zostanie remont. Kontene
ry z uranem przeładowano w międzycza
sie na inny statek.

Wyniki wstępnego dochodzenia prze
prowadzonego przez duńską administra
cję morską wskazują, że kolizja była wy
nikiem błędów popełnionych przez oba 
statki. Jednostka norweska nie odbierała 
(nie dostrzegła) sygnałów ostrzegaw
czych i nie zmieniła kursu, ale Rosjanie 
(dysponujący prawem drogi), również nie 
uczynili nic, by zapobiec kolizji.

Zderzenie na redzie 
___________________ Nynäshamn

W czwartek, 23 lipca, w porcie 
Nynäshamn doszło w gęstej mgle do ko
lizji dwóch promów pasażerskich - Go
tland i Gotlandia II. Na pokładzie pierw
szego było 1338 osób, drugi przewoził 
532 osoby. Do zdarzenia, w trakcie któ
rego dziób Gotlandia //uderzył w śródo
kręcie drugiego statku, doszło w rejonie 
podejść do terminalu promowego. Go
tlandia //zaledwie 15 minut wcześniej
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rzuciła cumy, a Gotland kończył rejs. 
Uszkodzenia obejmowały górne partie 
burty, w związku z tym nie było ryzyka 
wdarcia się wody do kadłuba staranowa
nego statku. Nie obyło się jednak bez 
ofiar, pięciu pasażerów Gotlandia //od
niosło ciężkie obrażenia brzucha i klatki 
piersiowej, a 20 zostało lżej rannych lub 
znalazło się w stanie szoku i również wy
magało interwencji medycznej. Fakt, 
iż ucierpiały jedynie osoby na pokładzie 
Gotlandia II wynika ze specyfiki statku 
- jest to klasyczny prom pasażersko - 
samochodowy, w momencie kolizji pasa
żerowie swobodnie przemieszczali się po 
pokładach, a do obrażeń ciało doszło, gdy 
impet uderzenia rzucił ludzi na relingi, 
meble, zejściówki. Na Gotland,, będącym 
promem szybkim, tak zwanym wave pier
cing ship, pasażerowie siedzieli w fotelach 
lotniczych, co umożliwiło im przetrwanie 
kolizji bez szwanku. Po zdarzeniu, obie jed
nostki weszły do Nynäshamn, skąd poszko
dowanych ewakuowano do szpitala.

Rejon Nynäshamn dysponuje dobrym 
oznaczeniem nawigacyjnym, oba statki 
wyposażone są w nowoczesne urządze
nia wspomagające kapitana i oficera 
wachtowego. Kolizja była więc zdarze
niem, do którego „w zasadzie nie miało 
prawa dojść”, jak mówi kapitan portu 
w Nynäshamn, Kurt Lilja. Szwedzkie wła
dze morskie wszczęły już dochodzenie 
w tej sprawie, pierwsza rozpatrywana hi
poteza przyczyn zdarzenia zakłada po
pełnienie błędu przez człowieka.

Słowo o promach

r

Gotland

Budowa - Guangzhou Shipyard International Co Ltd fGSI), Chińska Republika 
Ludowa, wejście do eksploatacji 2003 rok, długość całkowita 190 m, długość 
między pionami 176 m, szerokość 23,6“" m, zanurzenie 6, 41 m, pojemność brutto 
29 7a6 jednostek, pojemność netto 9505 jednostek, nośność 5258 ton, cztery silniki 
wy sokoprężne W ärtsilä 12V46C o łącznej mocy 50 tOO k\Y, prędkość 28 węzłów, 
1500 miejsc pasażerskich (w tym 300 kabinowych w 112 kabinach), 500 samocho
dów osobowych (lub 1ÓU0 m linii ładunkow ej dla samochodów ciężarowych).

______________Gotlandia U

Budowa - Fincantieri, Riva Trigoso, Genua, Włochy, wejście do eksploatacji 
200n rok, długość całkowita 122,0 m, długość między pionami 133,6 m, szero
kość 16,65 m, zanurzenie 3,3 m, nośność 580 ton, cztery silniki wysokoprężne 
MAN V28 33D o łącznej mocy 36 000 kW, prędkość 35 węzłów, 780 miejsc pasa
żerskich (bez kabin), 160 samochodów osobowych.

Oba promy eksploatowane są w bar
wach operatora Destination Gotland na
leżącego do Rederi AB Gotland. Firma ta 
w roku 1997 uzyskała rządową koncesję 
na utrzymywanie subsydiowanej komu
nikacji promowej między Gotlandią a kon
tynentem. 1 stycznia 1998 roku rozpo
częła działanie linia promowa o nazwie 
Destination Gotland. Początkowo posia
dała dwa promy - Thejlvari Visby, z któ
rych jeden obsługiwał połączenie 
Visby - Nynashamn, a drugi Visby - 
Oskarshamn.

Dla Rederi AB Gotland od początku 
jasnym było, że o ile starsze promy podo
łają obsłudze mchu towarowego, o tyle dla 
obsługi mchu osobowego potrzebne są 
nowe, szybkie jednostki, zdolne do istot
nego skrócenia czasu podróży z Visby do 
Sztokholmu (przez Nynashamn). Przygo
towując zapytania ofertowe, firma Readeri 
AB Gotland położyła zasadniczy nacisk na

fakt, iż nowe promy łącząc wysoką pręd
kość z możliwością zabierania dużej liczby 
samochodów osobowych, spełniać ponad
to muszą wszystkie normy restrykcyjnych 
szwedzkich przepisów dotyczących ochro
ny środowiska oraz posiadać możliwość 
żeglugi w warunkach zagrożenia lodowe
go. Obecnie Destination Gotland posiada 
dwa szybkie promy pasażersko - samo

chodowe Gotlandia (1999) i Gotlandia II 
(2006), dwa klasyczne promy pasażersko 
- samochodowe Visby i Gotland (2003). 
Dzięki zakupom nowego tonażu możliwe 
było wyczarterowanie starszego promu 
Thejlvarfmme Scandlines Deutschland, któ
ra do roku 2010 będzie go eksploatować 
pod nazwą Rostock

Krzysztof Kubiak
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ZLOT ŻAGLOWCÓW młodzież na Chopinie

Najlepsza morska przygoda

Morskie wspomnienia. Zapisane dni rejsu.
Publikowane, albo zalegające szuflady. 

Dzisiaj coraz trudniej o takie świadectwo. 
Wspólnie z kpt. Krzysztofem Jamrozikiem, 

pomysłodawcą startu młodzieży na Fryderyku 
Chopinie w ramach The Tall Ships' Races 2009 
(żaglowiec popłynął pod naszym patronatem), 
zamyśliliśmy nagrodzić publikacją w „Naszym 

MORZU" najciekawsze prace i wyróżniające się 
zdjęcia. Do fotograficznych wyścigów byli chętni, 
o zapis rejsu pokusił się tylko jeden jego uczestnik 

(zamieszczona na naszych łamach w sierpniu 
relacja wyszła spod pióra dojrzałego członka 

załogi). Dodatkową nagrodą dla autora tekstu 
i Franciszka Adamczyka, autora najciekawszych 
naszym zdaniem zdjęć, jest roczna prenumerata 

„Naszego MORZA". Popatrzmy na piękno 
żeglugi widziane oczami młodych żeglarzy...

I poczytajmy.

Nasz rejs miał się rozpocząć w Świno
ujściu, w środę, 1 lipca 2009 roku. Nie 
mieliśmy jednak statku, ponieważ STS 
Fryderyk Chopin, wracający z dziesięcio
miesięcznego czarteru, nie mógł wpły
nąć do portu z powodu gęstej mgły. Po
nieważ kapitan był na miejscu, rejs roz
począł się przed południem od podziału 
na wachty i krótkiego wstępu teoretycz
nego o tym, jak żyć na żaglowcu. Kiedy 
wreszcie, w ogólnej wrzawie, z mgły 
wyłonił się nasz statek, można było za
cząć pracę. Po raz pierwszy okazało się 
wtedy, jak wspaniałą i zgraną załogą je
steśmy. Po wielu godzinach rozładunku, 
załadunku i porządków, kapitan rozdzie
lił koję i godziny wacht. Życie zaczęło 
toczyć się według harmonogramu.

Następnego dnia punktualnie o godzi
nie 8 dwoje przedstawicieli trzeciej wach
ty uroczyście podniosło banderę i po ape
lu rozpoczęliśmy szkolenie z zakresu ob
sługi naszego wspaniałego żaglowca. Aby 
kapitan nie porównał go do barki z wę
glem, obowiązkowo trzeba było zacząć 
dzień od sprzątania.

Zdecydowana większość z nas nigdy 
nie pływała na tego typu statkach i nie

Nasze MORZE nr 9 wrzesień 2009
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hodziła na reje. Szkolenie jednak po- 
o nam nadzwyczaj łatwo i przyjemnie, 
wiedzieliśmy się, jak nazywają się 

zigle i liny, i jak je obsługiwać. Może nie 
zapamiętywaliśmy wszystkiego w mig, ale 
s tak szło nam lepiej, niż bosmanowi na- 
aka naszych imion... Po szkoleniu przy- 
>zedł czas pożegnania. Fryderyk Chopin 
odpłynął, zostawiając część załogi na lą
dzie. Wybrańców, którzy dostali się do 
Gdyni drogą lądową, by tam godnie re
prezentować jednostkę, która dotarła na 
miejsce dopiero 15 godzin później. W gru
pie tej byłem i ja.

Sen, halsowanie i białe noce

Skoro świt wyruszyliśmy busem do 
Gdyni. Na miejscu, po tymczasowym za
kwaterowaniu się na Darze Młodzieży, 
wyruszyliśmy na paradę podbijać serca 
mieszkańców Gdyni i przybyłych gości. 
Nasza ekipa żonglerów robiła furorę i choć 
nie zdobyliśmy żadnej nagrody, z pewno
ścią brakowało nam do niej bardzo mało. 
Czekało nas jeszcze crew party i pokaz 
światło i dźwięk. Później noc na Darze Mło
dzieży (to również przeżycie jedyne 
w swoim rodzaju) i powrót na Chopina,, 
który przypłynął nad ranem. Na żaglowcu 
jak co dzień, sprzątanie i... obsługa tury
stów. Cały dzień ktoś z wachty służbowej 
siedział przy trapie i podbijał pieczątki, a po 
południu kierowaliśmy ruchem zwiedza
jących na pokładzie. Nie było łatwo okieł
znać tłumu, ale załoga Fryderyka Chopina 
nie takim problemom dawała radę. Wie
czorem czekał nas koncert zespołu Per
fect, na którym wszyscy świetnie się bawi
li, pomimo padającego deszczu.

Kolejny dzień i najbardziej wyczeki
wana część imprezy, czyli parada pod 
żaglami. Najpierw oczywiście, żeby po
stawić żagle, trzeba było wejść na reje 
i je odwiązać. Pierwszy raz byłem wtedy 
na rei na morzu. Parada zapierała dech 
w piersiach i powalała ogromem i ilością 
żaglowców, i mniejszych jednostek, zgro

Autor: Franciszek Adamczyk 18 lat, Szczecin.

madzonych w jednym miejscu. Daje to 
efekt, którego nie da się porównać z żad
nym innym.

Po paradzie chwila przerwy i start re
gat. Zaczęło się. Niby to samo pływanie 
co zawsze, ale zdecydowanie „bardziej in
tensywne”. Na samym początku kapitan 
mówił: „Żeglarz, który nie ma pracy - śpi!” 
Uwaga okazała się niezwykle trafna. Kie
dy nie było potrzeby przebywania na po
kładzie, większość z nas spała, żeby rege
nerować siły przed następną wachtą. Nie 
znaczy to, że od tej reguły nie było wyjąt
ków. Wiele razy zbieraliśmy się na pokła
dzie, żeby na przykład pośpiewać. Było 
to jedno z moich ulubionych zajęć, bo też 
były na statku osoby, które przy pomocy 
gitary i śpiewu wytwarzały wręcz cudow
ny nastrój. Poza tym codziennie jedna oso
ba z każdej wachty była oddelegowywa- 
na do kuchni, by tam pełnić służbę. Czas 
mijał naprawdę przyjemnie.

Trzeciego dnia regat wiatr zmienił kie
runek i trzeba było zacząć halsować. Po
nieważ bryg nie może płynąć ostro do 
wiatru, nasza szybkość zbliżania się do 
mety drastycznie zmalała. Ze względu na 
„halsówkę” cała załoga była budzona co 
godzinę, żeby przebrasować reje na prze
ciwny hals. Miałem tego dnia wachtę kam- 
buzową, ale też nie mogłem narzekać na 
nudę. Kiedy wróciłem do normalnych 
obowiązków, byłem już bardzo niewy
spany (podobnie jak reszta załogi). Za
sypiałem, kiedy tylko nie musiałem ro
bić nic innego, najczęściej nie zdejmując 
nawet sztormiaka. Na szczęście po połu
dniu zrobiliśmy ostatni zwrot i można 
było odpocząć. Niedługo później osią
gnęliśmy upragnioną linię mety. Bez re
welacji, jeśli chodzi o miejsce w rankin
gu, ale wytrwaliśmy do końca, co nie 
udało się ponad jednej trzeciej startują
cych jednostek.

Autor: Karol Cradoń 20 lat, Autor: Franciszek Adamczyk 18 Autor: Franciszek Adamczyk 18
Szczecin. lat, Szczecin. lat, Szczecin.
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Autor: Joanna Paszowska 22 lata, Kraków.

Po krótkim odpoczynku czekało nas 
kolejne zadanie - przygotować statek do 
pokazania w Saint Petersburgu. Do zro
bienia był klar na żaglach (znowu praca 
na wysokości do trzydziestu paru me
trów), a potem dokładne umycie każde
go kawałka pokładu.

Przed nami zaczął wyłaniać się głów
ny cel naszej podróży, miasto Tołstoja, 
Dostojewskiego i białych nocy - Saint 
Petersburg. Po przepłynięciu przez prze
mysłową część portu, naszym oczom 
ukazał się wspaniały widok cerkwi i sta
rych kamienic. Obrazu dopełniały muze
alny radziecki lodołamacz Krosin, krążow
nik Aurora i okręt podwodny, a pomię
dzy nimi żaglowce przybyłe na zlot. Po 
formalnościach związanych z odprawą 
graniczną okazało się, że do następnego 
dnia nie wolno nam schodzić na ląd, ale... 
na statku można się bawić. Kolejne dni 
upłynęły nam pod znakiem zwiedzania 
miasta, udziału w konkursach sportowych 
i innych atrakcjach, jak parada czy crew

party oraz efektywnego i efektownego 
wykorzystywania tutejszych białych prze
cież nocy. Jedną z nich wykorzystałem na 
upieczenie pierwszego w życiu ciasta 
drożdżowego. Miasta wiele nie widziałem, 
bo większość wycieczek minęła mi na 
innych czynnościach, ale to co zobaczy
łem spodobało mi się bardzo. Szczegól
nie nocą, kiedy niebo nie jest zupełnie 
ciemne, a ląd i woda są dodatkowo roz
świetlone światłami i całe wybrzeże wy
gląda wręcz fenomenalnie. Poza tym speł
niłem kolejne swoje marzenie - zjadłem 
w Rosji bliny.

Walka, trumsreja i uwielbienie

Ostatniego dnia pozostało już tylko 
wypisać kartki do przyjaciół i przygoto
wywać się do przelotu do Tallina. Wiatr 
był niekorzystny i mieliśmy cały czas pły
nąć na silniku. Jak było w rzeczywistości? 
Zaraz opowiem.

Polecenie zajęcia stanowisk do wy
płynięcia zastało mnie na bukszprycie 
podczas pracy. Szybko jednak znalazłem 
się przy burcie, z której po krótkiej chwi
li oddaliśmy cumy.

Wypływając z portu zostaliśmy ostrze
lani balonami z wodą przez niemiecką 
żaglówkę Esprit. Sporo było przy tym za
bawy, Niemcy bowiem trafiali co piąty 
pocisk. A kiedy przygotowaliśmy się do 
kontrataku, odpłynęli w inną stronę... szko
da. Potem zgodnie z wcześniejszym zało
żeniem, płynęliśmy długo na silniku, ale 
już następnego dnia zapadła decyzja o po
stawieniu żagli. Najprawdopodobniej dla 
telewizji, bo innego wytłumaczenia znaleźć 
nie mogę. Była to jednak kolejna okazja, 
aby poczuć, że jest się na morzu i żegluje, 
a nie stoi w porcie. Wiatr ucichł zupełnie. 
Pojawiła się możliwość popływania wpław

dla ochłodzenia ciała w upale. Potem trosz
kę słońca na pokładzie i już po chwili moż
na iść do klarowania żagli (nie wszystkich 
oczywiście). Wtedy spełniłem swój kolej
ny cel. Wszedłem na trumsreję. Uczucia 
jakie towarzyszą człowiekowi na tej wyso
kości - coś ok. 37 m - są po prostu nie do 
opisania. To inny świat, a w dole widać ten, 
do którego jeszcze przed chwilą się nale
żało, tylko dużo mniejszy. Po sklarowaniu 
trumsli, foka i grotbomramsla nastała prze
rwa. Można było wziąć udział w warszta
tach fotograficznych, akurat w tym czasie 
zorganizowanych. Potem zaczęła się moja 
wachta i po jakiś 5 minutach, nagle wpły
nęliśmy w bardzo gęstą mgłę. Oprócz na
szego statku, niezbyt dokładnie zresztą, nie 
było widać nic. Płynęliśmy tak może dwie 
godziny i kiedy już kończyłem wachtę, 
rozległ się alarm do żagli. W warunkach 
jakie panowały (ciemność, godzina pierw
sza w nocy, mgła, a później chyba nawet 
lekki deszcz, na szczęśnie bardzo mały 
wiatr) zostało przed nami postawione za
danie sklarowania wszystkich pozostałych 
żagli. To było wyzwanie, którego wyko
nanie dało mi ogromną satysfakqę. Pozna
łem jak pracować na rei w takich warun
kach i jak ważne jest przy tym zgranie za
łogi. Następnego dnia rano przybyliśmy do 
Tallina. Od tej chwili zaczęły się przygoto
wania do przekazania statku następnej za
łodze. Pakowanie, sprzątanie, ostatnie 
wachty i oddawanie używanych przez nas 
szelek asekuracyjnych. Wszystkim smut
no, że rejs dobiega końca. Dla mnie był on 
najlepszym ze wszystkich moich dotych
czasowych przygód morskich. Podoba mi 
się statek, na którym płynąłem, polubiłem 
bardzo pracę na rejach i uczucia, które mnie 
tam u góry ogarniają. Dzięki uprzejmości 
mojej wachty spędziłem sporo czasu za 
sterem, co po prostu uwielbiam. Mogłem 
zobaczyć piękne miasto Saint Petersburg, 
wraz z przygotowanymi dla załóg atrakcja
mi. Przede wszystkim jest to jednak zasłu
ga przewspaniałej załogi oraz kadry, ze 
szczególnym uwzględnieniem kapitana. 
Ludzie, z którymi wspólnie żyłem, praco
wałem i bawiłem się, sprawili że ostatnie 
dni z pewnością zostaną mi w pamięci do 
końca życia.

Michał Gronek - wachta III

Za miesiąc - fotoreportaż 
z drugiego etapu rejsu, 

zakończonego w Kłajpedzie.
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Był wspaniałym chłopakiem. Blisko 
dwa metry wzrostu, blond czupryna, by
stre spojrzenie czarnych oczu, regularne 
rysy... Kiedy szedł ulicą Gdyni w mundu
rze Akademii Morskiej, ściągał wzrok 
przechodniów. Patrząc na niego myślało 
się o tym, że młodość jest nadzieją świa
ta... Już go nie ma, od siedmiu lat nie żyje.

Karol K. zginął 26 maja 2002 roku 
w niewyjaśnionych okolicznościach, dwa 
lata po ukończeniu Akademii Morskiej 
w Gdyni, w trakcie rejsu na statku Tsuru, 
zacumowanym wówczas przy nabrzeżu 
portu w Point Lisas w Trynidadzie. Był zna
komitym studentem, ukończył naukę 
z tytułem magistra inżyniera nawigacji i dy
plomem III oficera nawigatora morskie
go (półtora roku później został II ofice
rem). Równolegle z Akademią Morską stu
diował zaocznie na wydziale marketingu 
i zarządzania Politechniki Gdańskiej, zgłę
biał dwa zachodnie języki. Po zalicze
niu półrocznego rejsu na masowcu Tsu
ru, miał zdawać końcowe egzaminy na 
politechnice, planował rozpocząć kurs

na pierwszego oficera, a następnie kurs 
kapitański.

• • •

Wieść o tragedii, która rozegrała się na 
morzu dociera na ląd z pewnym opóź
nieniem, jej straszliwą siłę porównać 
można do fali tsunami, która niszczy i dru
zgocze wszystko na swojej drodze. Wieść 
o śmierci Karola dotarła do matki i ojca 
26 maja 2002 r., w Dzień Matki. Było oko
ło 23, kiedy do mieszkania na Witominie 
zadzwonił domofon i w drzwiach stanął 
kapitan Ryszard D., dyrektor Ship Mana
gement & Transport w Gdyni, firmy któ
ra zatrudniła Karola... O tym jak się za
chował, co powiedział, co potem działo 
się z rodzicami Karola, czego doświadczyli 
w związku z transportem ciała, ze stwier
dzoną w drodze z Trynidadu do Polski 
160-kilogramową nadwagą trumny; jak 
przebiegał pogrzeb, a następnie ekshu
macja, podczas której wydobyto trumnę 
drewnianą zamiast metalowej; o tym jak 
przebiegała walka rodziców o poznanie

prawdy, jak działał (i działa nadal) wy
miar sprawiedliwości w Polsce, wreszcie 
jaka była reakcja na tragedię ze strony 
bliższego i dalszego otoczenia - przeczy
tać można w książce „Prawda i prawo” 
wydanej w 2008 r., opartej na zwierze
niach matki Karola oraz dokumentach ze 
statku i ambasady w Caracas, z lotniska 
w Londynie i Warszawie, zakładu pogrze
bowego, protokołów ekshumacyjnych, 
zeznań świadków w dochodzeniach pro
kuratorskich i procesach sądowych, eks
pertyz biegłych itd., itd.

Przypadek ten, poprzez swoją złożo
ność, niebywałe nagromadzenie bulwer
sujących faktów, jest jednym wielkim 
oskarżeniem środowiska, w którym łatwo 
szafuje się ludzkim życiem (tragiczne 
w skutkach wypadki na morzu zdarzają 
się niepokojąco często) i nikt nie ponosi 
za to żadnej odpowiedzialności. Przypa
dek ten wystawia również fatalne świa
dectwo środowisku prawniczemu, które 
zajmowało się rozpatrywaniem prawnych 
aspektów śmierci młodego oficera i —

Nasze MORZE nr 9 wrzesień 2009



*0 Vc„
. cd&'~

. , „-i ru-Jfl-<>—. _ i- i,r rhfe *ac« *«?

/ /wj?
^-&±JFT'< tSIP--äw5

MORSKIE TRAGEDIE z życia
/ Jf arAW'r *" v^ Y Xk<i&f$£>«łft*g IPT -Ą

gdyby nie heroiczny opór rodziców Ka
rola - dawno umorzyłoby sprawę i zagrze
bało ją w społecznej niepamięci. Na 
szczęście, sprawa zdążyła nabrać rozgło
su i wyciszenie jej już nie będzie takie 
łatwe. Rodzice Karola nawiązali współ
pracę ze stowarzyszeniami i fundacjami 
skupiającymi rodziny osób pokrzywdzo
nych podczas pracy na morzu, które ni
gdy nie doczekały się wyjaśnienia śmier
ci najbliższych i sprawiedliwego osądze
nia odpowiedzialnych za tragedie. Takich 
rodzin jest wiele, wszystkie czekają na to, 
by coś wreszcie zmieniło się w orzeka
niu, by nastąpił przełom.

• • •

Karol zginął w trakcie pełnienia 
wachty oficerskiej na m/v Tsuru należą
cym do armatora cypryjskiego, pływają
cym pod banderą Wysp Bahama, zatrud
niającym polską załogę. Podczas tragicz
nego rejsu statkiem z 26-osobową załogą, 
dowodził 52-letni kapitan Stanisław L., 
z kilkuletnim stażem kapitańskim. Maso
wiec przewoził w ładowniach szczegól
ny ładunek - przetworzoną rudę żelaza 
(DRI), bardzo niebezpieczną, wymaga
jącą specjalnych środków ostrożności, 
m.in. ochrony ( z powodu zagrożenia po
żarowego) przed zetknięciem zarówno 
z powietrzem (konkretnie z tlenem), jak 
i z wodą. Wzdłuż ładowni od strony obu 
burt biegły tunele (w żargonie marynar
skim - rękawy) ze zmienionym składem 
powietrza: wtłaczano azot, który wypie
rając tlen tworzył środowisko odtlenio- 
ne, zabójcze dla żywych organizmów. 
Przewożony towar wymagał ciągłego 
kontrolowania temperatur w kilku swo
ich warstwach oraz regularnych pomia
rów stężenia gazów w tunelach osłania
jących luki załadowcze.

Na masowcu z takim ładunkiem 
wszystko powinno funkcjonować jak 
w zegarku. W teorii, bo w praktyce o pre
cyzji w zakresie przestrzegania zasad bez
pieczeństwa nie było mowy, co wyraź
nie stwierdzali świadkowie przesłuchiwani 
w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni i pod
czas rozpraw sądowych w Sądzie Rejono
wym w Gdyni oraz Sądzie Rejonowym 
w Wejherowie. Świadkiem w swojej spra
wie może też być, niestety już zza gro
bu, Karol, który mając w programie stu
diów zarządzanie bezpieczeństwem, po
trafił ocenić warunki panujące na statku 
i w liście do rodziców określił je jako skan
daliczne. Krytyczne opinie Karol zapisy

38

wał też w swoim laptopie, m.in. odnośnie 
braku jakichkolwiek procedur zabezpie
czających pracowników kierowanych do 
pomieszczeń odtlenionych. Była tylko 
sfabrykowana dokumentacja tych zabez
pieczeń. Dziwne rzeczy działy się z tym 
laptopem po śmierci Karola, został „za
aresztowany” przez kapitana, a następnie 
wydany rodzicom z wykasowanym dys
kiem. Pewne zapisy udało się odzyskać 
na potrzeby procesu z pomocą biegłego 
sądowego.

Świadkowie zeznawali w sądzie, że 
Karol otwarcie kwestionował sposób kon
troli ładunku DRI na Tsuru i wielokrot
nie ostrzegał kolegów przed wchodze
niem do odtlenionych tuneli. Tej nie
szczęsnej nocy, kiedy zginął, jak zezna
wali dwaj starsi marynarze, również peł
niący wachtę nocną - drugi oficer sprze
ciwiał się poleceniu wydanemu przez 
swojego bezpośredniego przełożonego, 
pierwszego oficera Artura M. Czy do obo
wiązków „drugiego” należało też, oprócz 
pracy zgodnej z kierunkiem wykształce
nia, czyli przy komputerze i mapach na
wigacyjnych, asystowanie przy kontroli 
ładunku? Kontrolę rutynowo sprawował 
supercargo (jedyny ciemnoskóry wśród 
polskiej załogi, który wszedł na pokład 
w Point Lisas). Zgodnie zaś z normami 
międzynarodowego kodeksu zarządzania 
bezpieczeństwem (ISM Code) jedynie 
kierownik działu pokładowego mógł 
w ramach swoich obowiązków pełnić 
czynności kontrolne. Kierownikiem działu 
pokładowego był pierwszy oficer, który 
ani razu w czasie rejsu nie podjął tego 
obowiązku.

Karola znaleziono - tak stwierdza pro
tokół powypadkowy - 26 maja o godz. 
6.15 rano, w pozbawionym tlenu tunelu, 
30 m od wejścia, od strony dziobu. Czy 
to znaczy, że zginął w tym miejscu? Tu
nel ma 110 m długości, 1,80 m wysoko
ści, w jego atmosferze było 5 proc. tlenu. 
Oficer miał na twarzy tylko maskę prze
ciwpyłową, a jego aparat tlenowy - tzw. 
aparat ucieczkowy, obliczony na krótki, 
kilkuminutowy czas eksploatacji - znale
ziony został przy drzwiach wejściowych 
do tunelu. Zatem czy dwumetrowy męż
czyzna mógł przejść 30 m, mocno po
chylony w niskim, nieoświetlonym, pra
wie całkowicie odtlenionym pomieszcze
niu, w byle jak zabezpieczającym apara
cie, albo w ogóle bez niego, skoro znale
ziony został przed drzwiami? W dodatku 
mężczyzna ten był doskonale świadomy

zagrożenia, które czyhało w tunelu, 
ostrzegał przed nim.

Niespójności zawarte w powyższym 
obrazie zdarzeń miał wyjaśnić proces są
dowy. Proces miał odpowiedzieć na kil
ka innych zasadniczych i ciągle czekają
cych na odpowiedź pytań. Jedno z nich 
odnosi się do złamania procedur przyj
mowania ładunku na burtę, konkretnie 
chodzi o „brak zaświadczenia o klasie 
ładunku i szczegółowej instrukqi załadun
kowej”, o czym mówił w zeznaniach skła
danych przed prokuratorem Sylwestrem 
Nochem w gdyńskiej prokuraturze świa
dek - pierwszy oficer Artur M. Z jego
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zeznań wyłania się kolejne pytanie, któ
re prowadzący dochodzenie prokurator 
zignorował. Dotyczy ono polecenia, ja
kie - w związku z pośpiechem wymuszo
nym terminami załadowania i opuszcze
nia portu w Point Lisas - wydał pierwszy 
oficer bez wiedzy kapitana. Polecenie 
odnosiło się do sprzecznego z procedu
rami otwarcia włazów do tzw. zejściówek 
prowadzących do ładowni, które w tym 
czasie były wypełniane gazem. Miało to 
przyspieszyć proces gazowania. O pole
ceniu nic nie wiedzieli marynarze wach
towi i oficerowie. Kapitan Stanisław L. 
w zeznaniach stwierdził: „O otwartych

włazach do ładowni dowiedziałem się 
w dn. 26.05.2002 r. po powrocie ze szpi
tala w Point Lisas. Dowiedziałem się od 
I oficera Artura M. Zdziwiła mnie ta in
formacja, zszokowała mnie. Podkreślam, 
iż ja wydałem polecenie zamknięcia tych 
włazów dn. 23.05.2002 r. Po zdarzeniu 
dowiedziałem się, że otwarcie włazów 
polecił I oficer M”.

W tej sytuacji zejścia do tuneli i przed
sionki tuneli zmieniały się w śmiertelną 
pułapkę. W jednym z tych miejsc straci
ło przytomność trzech marynarzy uczest
niczących w akq'i wynoszenia Karola z tu
nelu (kapitan nie wstrzymał w tym cza

sie gazowania tuneli i nie ogłosił alarmu). 
Może to tam właśnie, a nie po przejściu 
trzydziestu metrów w odtlenionym tune
lu, zginął II oficer? Jeśli tak - to kto go 
znalazł i co z nim zrobił? Dlaczego nie 
próbował ratować? A może dodatkowym 
tłem tragedii był konflikt między młodym, 
wykształconym oficerem, posiadającym 
własne zdanie na temat organizacji pracy 
i zabezpieczenia ludzkiego życia na stat
ku, a jego zwierzchnikami?

Kolejna seria pytań dotyczy przebie
gu akcji ratunkowej. Po wyniesieniu Ka
rola z tunelu, przez godzinę oczekiwano 
na przyjazd pogotowia medycznego,

'Jfftfif:. Karol na tle 
statku Tsuru.
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przyjechał furgon bez lekarza, a nie pro
fesjonalna karetka. Zeznający świadkowie 
twierdzili, że karetka pogotowia stała 
przez cały czas przy nabrzeżu portowym 
w odległości ok. 500 m od Tsuru, nie 
wezwano jej. Czyżby kapitan odważył się 
zadecydować, że już nie ma po co (!).

Daje do myślenia, że w liście z pogróż
kami wystosowanym po wydaniu książki 
„Prawda i prawo” do autorki przez kapi
tana Ryszarda D., dyrektora firmy Ship 
Management & Transport - odpowiadają
cej za bezpieczeństwo zatrudnionych 
przez nią ludzi, znajduje się następujący 
passus: „... Przykładanie miary cywiliza- 
eyjnej według naszych kryteriów także 
nie świadczy dobrze o obiektywizmie 
autora. Są takie kraje na świecie, gdzie 
życie nie zawsze jest ratowane zgodnie 
z medycyną dwudziestego wieku - cza
sem jest to wiek dziewiętnasty.

Jak dotąd, mimo toczących się już sie
dem lat procesów (aktualnie wniesiona 
jest do Sądu Najwyższego w Warszawie 
kasacja od wyroku Sądu Okręgowego 
w Gdańsku), na żadne z pytań o śmierć 
Karola i towarzyszące jej okoliczności, nie 
znaleziono odpowiedzi. W sądach znale
ziono coś zgoła innego: prawniczą nie
udolność, zaniedbania i zaniechania przy 
pozyskiwaniu analiz eksperckich, przy 
wyjaśnianiu sprzeczności w zeznaniach 
świadków; znaleziono w sądach uprzywi
lejowywanie sprawców nieszczęścia (bo 
wszystkie wątpliwości świadczą na ich 
korzyść), wrogie nastawienie do rodziców, 
którzy próbują poznać prawdę o śmierci 
dziecka (wszystkie wątpliwości stają się 
w sądzie orężem wymierzonym przeciw
ko nim). Wreszcie w sądach znaleziono 
jakby z góry założone przez prowadzą
cych sprawę przeświadczenie, że trage
die morskie są niewyjaśnialne.

Prokuratorzy i sędziowie - nie tylko 
w sprawie Karola, bo to samo mówią ro
dziny ofiar innych śmiertelnych wypad
ków na statkach, jak ognia boją się wy
świetlania prawdy. Prawda parzy, praw
da straszy, prawdy się w polskim wymia
rze sprawiedliwości unika, dla prawdy 
żaden prawnik nie zaryzykuje swojej ka
riery, nie złamie klanowej solidarności. No, 
chyba, że jest człowiekiem prawym, od
ważnym, ambitnym, nie bojącym się ry
zyka i samotnych zmagań...

• • •

Ze sprawą śmierci II oficera na statku 
Tsuru (nazwaną w programie informacyj

nym TVP najbardziej tajemniczą sprawą 
morską w Polsce) wiąże się kilka kolej
nych, dramatycznych, sensacyjnych, 
a momentami także makabrycznych wąt
ków. Jeden z nich dotyczy transportu ciała 
nadanego z portu lotniczego w Trynida
dzie tranzytem przez Londyn do Warsza
wy. Usługę tę, a także wszelkie czynno
ści związane z pochówkiem na gdyńskim 
cmentarzu komunalnym na Witominie, na 
zlecenie pracodawcy Karola, czyli SMT 
(Ship Management & Transport), wyko
nywał zakład pogrzebowy mający swoją 
siedzibę w Rumi. Metalowa trumna dotarła 
na lotnisko w Warszawie z jednodniowym 
opóźnieniem spowodowanym zatrzyma
niem jej na lotnisku Heathrow w Londy
nie. Powód zatrzymania? Tak bulwersują
cy, że włos się jeży na głowie. Na zapy
tanie matki Karola pracownik British Air
ways tak opisał w liście wydarzenia na 
lotnisku w Londynie w dniach 7, 8 i 9 
czerwca 2002 r.: „(...) zwłoki Pani syna 
podróżowały za łistem przewozowym 
106-8212 0021 (jest to list przewozowy 
Unii lotniczej West Indies Airways Limi- 
tedBWIA)- lotem BW900 dn. 06czerw
ca 2002 r. z Port of Spain (Trynidad) do 
Londynu (London Heathrow). Trumna 
ze zwłokami została przetransferowana 
w Londynie od linii BWIA do British Air
ways dn. 07 czerwca 2002 w godzinach 
wieczornych (22.46) i miała podróżować 
lotem BA852 w dniu 08 czerwca 2002 r. 
na trasie Londyn - Warszawa. Z powo
du zbyt dużej wagi (w Londynie po prze
ważeniu trumny ustalono wagę rzeczy
wistą na 279.0 kg, podczas gdy list prze
wozowy wystawiony został na wagę 120 
kg) trumna została wycofana spod sa
molotu (...) najszybszą możliwością był 
przelot kolejnym lotem British Airways 
do Warszawy (BA 852/09 czerwca 2002, 
godz. 22.00), którym to lotem, po uprzed
nich przygotowaniach poczynionych 
w Londynie, zwłoki Pani syna dotańy do 
Warszawy. Z powodu rozbieżności wag 
- rzeczywistej, którą w Warszawie usta
lono na 287 kg i tej na liście przewozo
wym AWB — nasz agent handlingowy 
w Terminalu Cargo (LOT GROUND SE
RVICES, ul. Wirażowa 35, 02-158 War
szawa) wystawił dokument CDR i powia
domił o tym fakcie Urząd Celny. Trum
na została odebrana z Terminalu Cargo 
dnia 10 czerwca 2002 r. o godz. 10.04 
przez przedstawiciela Zakładu Usług 
Pogrzebowych (...) w Rumi (...)”.

Tenże pracownik zakładu pogrzebo

wego w Rumi — Sławomir N., kierowca, 
w zeznaniach składanych w marcu 2004 
r. na policji w Gdyni stwierdził; „(...) 
Mimo, iż waga trumny odbiegała od war
tości podanej w liście przewozowym, 
odbyła się odprawa, w której uczestni
czył pracownik Sanepidu, dwóch celni
ków oraz ja osobiście. Pracownik Sane
pidu sprawdził, czy skrzynia nie jest 
uszkodzona i nie ma żadnych wycieków, 
celnicy natomiast sprawdzili dokumen
ty. Celnicy nie otwierali przy mnie skrzy
ni i nie sprawdzali pieczęci. Po zakoń
czeniu odprawy wydano mi skrzynię, 
którą przewiozłem do zakładu pogrze
bowego do Rumi. Po powrocie skrzynia, 
w której znajdowała się trumna została 
otwarta. (...) W drewnianej skrzyni znaj
dowała się właściwa trumna, a dokład
niej była to stalowa skrzynia, która była 
opasana sznurkiem przewleczonym 
przez uchwyty, a na wieku znajdowała 
się pieczęć lakowa. Pieczęć nie była 
uszkodzona. Zabezpieczenie sznurkiem 
oraz pieczęć wykluczała otwarcie skrzy
ni stalowej bez ich uszkodzenia. Trum
na do dnia pogrzebu znajdowała się na 
samochodzie, który był zaparkowany na 
terenie zakładu pogrzebowego, a dokład
niej stał w garażu (...).”

Dwanaście miesięcy po pogrzebie 
Karola przeprowadzona została na po
trzeby śledztwa prokuratorskiego ekshu
macja. Po odkopaniu grobu - w obecno
ści wszystkich zebranych osób, a byli to 
rodzice, prowadzący sprawę prokurator 
Sylwester Noch, dwie lekarki sądowe, 
fotograf sądowy, młoda aplikantka - oka
zało się, że spoczywająca w nim trumna 
jest zwykłą trumną drewnianą, a nie 
żadną metalową, że nie jest wr żaden spo
sób oznakowana konsularnie, że jej nad- 
kruszałe waeko otworzyć można z dzie
cinną łatwością. Spoczywające w niej cia
ło miało głowę okrytą workiem folio
wym. Dlaczego? Czy zrobił to ktoś, kto 
w drodze, jaką ciało odbywało do miej
sca pochówku, poważył się naruszyć mir 
umarłych...?

Odkopywanie, otwarcie trumny i jej 
wydobywanie ma swoją pełną dokumen
tację fotograficzną, robioną przez sądo
wego fachowca. Ciąg dalszy tej dokumen
tacji to zdjęcia oraz opisy ciała i trumny 
czynione w Zakładzie Medycyny Sądowej 
w Gdańsku. Tam również wyszło na jaw 
kolejne horrendum: okazało się, że ciało 
śp. Karola dotarło do Polski ograbione ze 
wszystkich narządów wewnętrznych,
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łącznie z sercem i gałkami ocznymi. Ro
dzice wcześniej nie zostali o tym powia
domieni. Zatem naruszono, oprócz miru 
umarłych, również zasadę chronienia in
tegralności ciała ludzkiego, które w naszej 
zachodniej cywilizacji przynależy do sfe
ry sacrum.

Na etapie wczesnych dochodzeń pro
wadzonych w gdyńskiej prokuraturze 
przez prokuratora Sylwestra Nocha, spra
wa kradzieży czy podmiany trumny 
(trudno tu o precyzyjne nazewnictwo) 
została oddzielona od sprawy wyjaśnia
nia okoliczności śmierci II oficera. I zaczęła 
się jej tułaczka - od poliqi działającej pod 
nadzorem prokuratora, która sprawę umo
rzyła (w uzasadnieniu pojawiło się kurio
zalne zdanie odniesione do matki: „(...) 
to, że trumna była drewniana jest tylko 
przypuszczeniem pokrzywdzonej0 po
przez sąd, który zwrócił sprawę do po
nownego rozpatrzenia przekazując ją 
temu samemu policjantowi, który już raz 
ją umorzył i który uczynił to ponownie 
nie zmieniając w uzasadnieniu ani jedne
go zdania..., aż do wyczerpania wszelkich 
możliwości postępowania prawnego 
z urzędu. Po nich matce i ojcu została 
już tylko droga postępowania cywilne
go. Heroiczna matka, która w progra
mie TV powiedziała krótko: - Miłość do 
mojego zmarłego syna domaga się 
prawdy, wystąpiła z cywilnym aktem 
oskarżenia przeciw-ko zakładowi po
grzebowemu w Rumi. Sąd Rejonowy 
w Gdyni sprawę przyjął, po czym za- 
wnioskował o przekazanie jej do Sądu 
Grodzkiego w Rumi (z siedzibą w Wej
herowie). Tam już trzeci rok mocuje się 
z nią młoda pani sędzia.

Na żadnym z etapów^ dochodzenio
wych, które zaczęły się - przypomnijmy 
- w 2002 r., nie podjęto ani razu próby 
pozyskania podstawowego dokumentu, 
jakim w przypadku śmierci obywatela za 
granicą jest zaświadczenie wystawione 
przez polskiego konsula, na podstawie 
którego zezwala się na wywóz do kraju 
ojczystego trumny ze zwłokami. Zgod
nie z polskim prawom każdy konsul zo
bowiązany jest do zalakowania trumny, 
a przed tym do sprawdzenia jej zawarto
ści. Zaświadczenie z konsulatu lub stwier
dzenie faktu jego niezaistnienia mogło
by już na wstępnym etapie wesprzeć 
ukierunkowanie śledztwa. Dlaczego pro
kurator Noch pominął to rutynowe dzia
łanie? Jedyną osobą, która nawiązała te
lefoniczny kontakt z panią konsul w Ca

racas przed sześcioma laty była matka 
Karola. Prosiła o dostarczenie protokołu 
z pierwszej sekcji Karola, przeprowadzo
nej w szpitalu na Trynidadzie, podczas 
której zapewne pozbawiono go organów 
wewnętrznych. Protokołu tej sekcji rodzi
ce nie otrzymali.

Matka i ojciec, a nie ktoś reprezentu
jący polski wymiar sprawiedliwości, zwró
cili się do Centralnego Biura Śledczego 
(oddział w Gdańsku) prosząc o wyjaśnie
nie podejrzanych manipulacji przy trum
nie ich syna, dołączając kompletną do
kumentację z trzech lotnisk wykazującą 
rażące dysproporcje wagi trumny. Spra
wę zarejestrowano pod numerem: L dz. 
Mz-XI-2N-458/06. CBS, poważna instytu
cja zajmująca się ściganiem zorganizowa
nej przestępczości transgranicznej i narko
tykowej, rozstrzygnęła wątpliwości za po
mocą przypuszczenia, że być może waga 
na lotniskach wyrażona jest w funtach bry
tyjskich. Jawny absurd. Po pierwsze - na 
wszystkich dokumentach istnieje zapis 
w kilogramach i po drugie - standardy obo
wiązujące w międzynarodowym lotnictwie 
wykluczają inne niż kilogramy jednostki 
służące określaniu każdej przesyłki...

Matka i ojciec walczą nadal o ujawnie
nie prawdy. Ich sprawa pomału zyskuje 
wymiar szerszy, aniżeli wyłącznie indy

widualna tragedia. Sprawa tajemniczej 
śmierci drugiego oficera na statku ma już 
swoje miejsce na forum publicznym, ma 
swoich obserwatorów i swoją rangę. Wpi
suje się jako głos w dyskusji na temat ładu 
prawnego w państwie polskim na progu 
XXI wieku, a także jako głos w dyskusji 
na temat wartości życia ludzkiego w tym
że wieku.

Matka Karola zapytana o swoją przy
szłość powiedziała: - Będzie jak będzie, 
w którymś momencie sprawa się skończy, 
a ja niezależnie od jej wyników pozosta
nę z moim bagażem doświadczeń, pew
nie najtrudniejszych jakie mogą sięprzy
darzyć człowiekowi. Nie złamały mnie 
one do końca i - gdyby zaistniała taka 
potrzeba - gotowa jestem pomóc oso
bom, które jak ja niegdyś znajdą się w ob
liczu skrajnego nieszczęścia i nie będą 
wiedziały co z sobą począć. Mogę im 
posłużyć moją pozyskaną w praktyce 
orientacją w zawiłościach prawa, pokie
rować, przed niejednym ostrzec, no 
i przede wszystkim wysłuchać. Mogę ofia
rować im to, czego mnie samej kiedyś 
tak bardzo zabrakło.

Marzena Burczycka-Woźniak

Książka
„Prawda i prawo” 
wydana w 2008 r.
(anonsowaliśmy 
ją na naszych łamach 
we wrześniu 2008 r.j.
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M/s Sopot był trzecim statkiem utraconym przez Polskie Linie Oceaniczne (PLO) w 
ciągu zaledwie kilku lat. Przypomnijmy, że w roku 1983 zatonął m/s Kudowa Zdrój, 
dwa lata później siostrzany m/s Busko Zdrój. W obu katastrofach zginęło 44 
marynarzy, w tym kapitanowie obu statków. Rok później kolejna jednostka, m/s 
Sopot, pogrążyła się w morskiej otchłani. Na szczęście tym razem nikt nie zginął.

O godz. 20.20 stacja Ushant Traffic 
potwierdza odbiór sygnału o niebezpie
czeństwie i natychmiast kieruje do akcji 
holownik ratowniczy Abeille Flandre. Sta
cja nadaje też MAYDAY RELAY, czyli po
wtórzenie sygnału Sopotu skierowane do 
wszystkich statków znajdujących się 
w pobliżu. Wezwanie odbiera znajdujący 
się w pobliżu statek PŻM Obrońcy Pocz
ty. Do udziału w akcji zgłaszają się także 
kontenerowiec belgijski Ortelius, nie
miecki statek Cunnenwalde, trawler fran
cuski Romane Pana Rea One. Wymie
nione jednostki zaczynają kierować się 
na pozycję Sopotu.

O godz. 20.30 kpt. Janicki ogłasza 
dzwonkami alarm opuszczenia statku. 
Jednocześnie podejmuje próbę przechy
lenia go na prawą burtę. W tym celu za
rządza częściowe odpompowanie zbior
nika balastowego nr 2 lewej burty. Pole
ca też położyć statek na kurs 210°. Na
stępnie wydaje telegrafem do maszyny 
komendę „bardzo wolno naprzód”. Peł
niący wachtę w maszynie II mechanik re
dukuje obroty silnika głównego, ale wów
czas silnik zaczyna wchodzić na obroty 
krytyczne. Mechanik podwyższa więc 
nieco obroty SG (do 90-110 obr./min.), 
co odpowiada biegowi „wolno naprzód”.

Nie przestawia jednak telegrafu na tę po
zycję. W rezultacie kapitan nie wie, że 
statek porusza się z większą prędkością.

Po wykonaniu operacji balastowej, 
statek przechyla się gwałtownie na 
prawą burtę. Początkowo przechył 
wynosi 20°, ale po chwili pogłębia się 
do 30°. Na mostek przybywa ponow
nie st. mechanik.

- Niech jeden wachtowy pozostanie 
w siłowni - poleca wówczas kpt. Janicki. 
Chief opuszcza sterówkę, schodzi do 
maszyny i nakazuje II mechanikowi, aby 
w niej pozostał do czasu otrzymania sy
gnału opuszczenia statku. Nie wydaje 
podwładnemu żadnych dodatkowych in
strukcji odnośnie pracy silnika główne
go, sam zaś wychodzi na pokład. Silnik 
nadal pracuje „wolno naprzód”. Kapitan 
poleca II oficerowi i marynarzowi zary
glowanie włazów do ładowni nr II, 
uszczelnienie luków i wentylatorów. To 
działanie ma zapobiec szybkiemu zato
nięciu statku, w razie ewentualnego prze
wrócenia się na burtę.

W tym czasie na pokładzie w części 
rufowej gromadzi się załoga i pasażero
wie. Ewakuacja z kabin odbywa się 
sprawnie, każdy ma pas ratunkowy 
i jest ciepło ubrany. Mimo dużego prze

chyłu jednostki, nie ma wśród osób 
zgromadzonych na rufie żadnych prze
jawów paniki.

O godz. 20.55 w głośniku UKF odzy
wa się stacja Ushant Traffic i zadaje py
tanie, czy statek będzie opuszczony. Kpt. 
Janicki zastanawia się przez chwilę nad 
odpowiedzią. Zdaje sobie sprawę, że 
opuszczenie statku oznaczać będzie jego 
utratę. Z drugiej jednak strony obawia się, 
że Sopot przewróci się na burtę. Wów
czas może dojść do tragedii, na ewaku
ację ludzi będzie już za późno. Kapitan 
pamięta wcześniejsze wypadki Kudowy 
i Buska-Zdroju, w których zginęło bardzo 
wielu członków załogi.

- Proszę odpowiedzieć, że będziemy 
ewakuować większość załogi i wszyst
kich pasażerów. I niech przyślą do nas 
helikopter - poleca radiooficerowi.

Niech kłoś
_________________wyłączy silnik!

Na mostku pozostali już tylko kapi
tan i radiooficer. Dowódca Sopotu po
leca II i III oficerowi zwodowanie obu 
tratw pneumatycznych z prawej burty. 
Mają być zabezpieczeniem dla załogi, 
w przypadku wypadnięcia do wody
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albo przewrócenia się statku. Obie tra
twy otwierają się prawidłowo, lecz nie
stety po chwili zrywają się linki opera
cyjne utrzymujące je przy statku. Ich 
zerwanie to skutek pracy silnika - śruba 
nadal pcha Sopot do przodu, statek 
płynie z prędkością ok. 6 węzłów. Tra
twy szybko się oddalają.

Na mostek wpada III oficer.
- Panie kapitanie, tratwy zerwały się!
- Spróbujcie zwodować z lewej burty! 

- odpowiada kapitan.
Jedna z lewoburtowych tratw nie 

otwiera się, druga napełnia się, ale prze
wraca dnem do góry. Kapitan Janicki 
nakazuje zwodować kolejne tratwy. Za
łoga zrzuca za burtę tratwę z pokładów- 
ki rufowej, która otwiera się, ale linka 
niemal natychmiast się zrywa. I oficer 
próbuje następnie zwodować tratwę 
będącą na wyposażeniu jachtu Karolin
ka. Niestety, jest przeterminowana i nie 
otwiera się.

W ten sposób w krótkim czasie (oko
ło 20 minut) Sopot traci wszystkie tra
twy ratunkowe. O godz. 21.30 kpt. Ja
nicki postanawia opuścić mostek. Przed
tem określa jeszcze z radaru pozycję stat
ku (NR na Ushant 067°, odległość 14,7 
Mm) i ponownie nadaje dzwonkami sy
gnał opuszczenia jednostki.

Radiooficer zabiera z mostku przeno
śny aparat UKF. Po usłyszeniu dzwonków, 
II mechanik opuszcza siłownię pozostawia
jąc pracujący nadal silnik główny.

Kapitan Janicki znajduje się już na ru
fie i poleca III oficerowi przygotowanie 
prawej szalupy do opuszczenia. Wówczas 
okazuje się, że wyposażenie tej szalupy 
zostało przeniesione do magazynku pod
czas prac konserwacyjnych. III oficer 
przynosi je do szalupy.

- Niech któryś z mechaników zejdzie 
do siłowni i zatrzyma silnik! - kapitan 
zwraca się w stronę załogi zgromadzonej 
na rufie.

Nikt nie reaguje.
- No, ludzie, ruszcie się! - krzyczy ka

pitan. - Trzeba zatrzymać silnik!!!
Milczenie. Mechanicy spoglądają na 

siebie i udają, że nie słyszą. Najwyraźniej 
boją się zejść do siłowni mocno już prze
chylonego na prawdą burtę statku.

-Ja pójdę, panie kapitanie! - odzywa 
się wreszcie najmłodszy członek załogi 
maszy nowej, młodszy motorzysta.

- Dziękuję! - kapitan Janicki spogląda 
na niego z uznaniem.

Mł. motorzysta schodzi do siłowni i za
trzymuje SG dźwignią paliwową. Jest 
godz. 22.00.

Kucharz na tratwie

- Obrońcy Poczty - Sopot - radioofi
cer wywołuje za pomocą przenośnej UKF 
statek PŻM-owski, o którym wie, że znaj
duje się w pobliżu.

- Sopot - Obrońcy? - słychać natych
miastową odpowiedź.

- Obrońcy; tu mówi radiooficer. Pracuję 
na przenośnej ukaefce, wszyscy jesteśmy 
już na rufie i czekamy na helikopter.

- Sopot, w takim razie my przejmie
my pośrednictwo pomiędzy wami 
a Ushant. Wołajcie nas, a my wszystko im 
przekażemy.

Kpt. Janicki prosi radiooficera
0 przekazanie do Ushant, że na burcie 
Sopotu są 32 osoby (jest to pomyłka, 
na statku przebywa 31 osób) i że zało
ga próbuje opuścić statek. Ponagla też 
wezwanie o przylot śmigłowca. Następ
nie dowódca Sopotu sprawdza, czy 
wszyscy mają prawidłowo założone 
kamizelki ratunkowe, instruuje, jak uru
chamia się światełko na pasach. Kapi
tan zachowuje spokój, dodaje załodze 
otuchy, informuje, że w pobliżu są inne 
statki, które płyną w kierunku Sopotu
1 wkrótce udzielą im pomocy. To po
stępowanie kapitana z pewnością ma 
korzystny wpływ na załogę i pasaże

rów, zapobiega panice. Mimo to o godz. 
22.06 kucharz bez uprzedzenia, nagle, 
wyskakuje za burtę i wpada na prze
wróconą do góry dnem tratwę. Zapew
ne ta desperacka decyzja jest wynikiem 
stresu i obawy, że silnie przechylony na 
burtę statek przewróci się, zanim na
dejdzie pomoc.

Radiooficer na polecenie kapitana 
natychmiast informuje o tym zdarzeniu 
m/s Obrońcy Poczty. Kapitan PŻM- 
owskiego statku niezwłocznie ogłasza 
alarm „człowiek za burtą”. Tratwa z ku
charzem zaczyna szybko oddalać się od 
Sopotu, po chwili jest już w odległości 
100 metrów za rufą przechylonego stat
ku. Kucharz usiłuje odwrócić tratwę, ale 
nie daje rady postawić zalanego wodą 
pontonu. Kurczowo trzyma się śliskiego 
materiału, z którego wykonana jest tra
twa. Pas ratunkowy krępuje mu ruchy. 
Widzi teraz, że rufa Sopotu jest coraz da
lej i zaczyna w duchu żałować swojej de
cyzji. Liczył na to, że będzie mógł wejść 
do tratwy, wystrzelić rakiety. Teraz jest 
po szyję zanurzony w wodzie, fale co 
chwilę go zalewają, traci orientację. Wi
dzi na horyzoncie jakieś światła, ale nie 
wie, czy należą do jego statku, czy do 
innej jednostki. Marzy, aby go zauważo
no i wydobyto.

Co to jest MG?

G - środek ciężkości statku podczas przechyłu 
M - pozorny środek obrotu
Odcinek MG - wysokość metacentryczna statku
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Pożegnanie z szalupą 
___________ i awaria helikoptera

W tym czasie na m/s Sopot kilku 
członków załogi pod kierownictwem 
I oficera przystępuje do opuszczania 
prawoburtowej szalupy. Pojawiają się 
problemy, gdyż żurawiki nie pracują 
równomiernie, a haki odrzutne począt
kowo nie dają się zwolnić. Wreszcie 
łódź zostaje zwodowana i pozostaje za
mocowana przy burcie na obu faleniach 
oraz jednej cumie. Nagle silna fala za
lewa szalupę i zmywa z niej II oficera. 
Błyskawicznym refleksem i ofiarnością 
wykazuje się znów ml. motorzysta, któ
ry natychmiast chwyta zmytego do 
wody kolegę. Przy pomocy innego 
członka załogi wydobywa go z powro
tem do łodzi.

Ze statku podana zostaje na szalupę 
cuma, którą ocalały i przemoczony II ofi
cer mocuje do ławki i dodatkowo zabez
piecza wiosłem. Do łodzi ratunkowej 
schodzi po sztormtrapie 8 członków za
łogi. Cuma mocująca szalupę jest jednak 
zbyt krótka i nie dostosowana do wyso
kości fali. W pewnej chwili podrzucona 
przez falę łódź zawisa na cumie, co po
woduje wyrwanie ławki. W rezultacie sza
lupa zaczyna oddalać się od statku. Zgro
madzeni w niej członkowie załogi nie 
próbują uruchomić silnika łodzi, aby 
utrzymać ją w pobliżu statku. Ograniczają 
się jedynie do wyrzucenia dryfkotwy. Ta 
bierność marynarzy, na skutek której sza
lupa oddala się od Sopotu, jest tym bar
dziej niezrozumiała, że wśród nich znaj
dują się II i III oficer i II mechanik, ofice
rowie, którzy powinni mieć wystarczają
ce kwalifikacje zarówno do uruchomie
nia silnika szalupy, jak i prawidłowego na
wigowania nią. Ponadto, marynarze znaj
dujący się w szalupie wiedzą doskonale, 
że na Sopocie nie ma już żadnych środ
ków ratunkowych (nie licząc lewoburto- 
wej szalupy, której przy tak dużym prze
chyle nie można zwodować).

O godz. 22.16 nadlatuje śmigłowiec 
Rescue-130 i rozpoczyna podnoszenie 
rozbitków z szalupy. Kucharza przebywa
jącego na dnie tratwy załoga helikopte
ra nie zauważa. Tratwa nie jest oświetlo
na, a jej dno ma ciemny kolor. Kiedy 
helikopter zabiera piątą osobę z szalu
py, następuje awaria podnośnika. Śmi
głowiec nie może opuścić liny i siodeł
ka ratowniczego, by zabrać następnych 
rozbitków. Odlatuje. Widzą to członko
wie załogi i pasażerowie zgromadzeni 
na rufie Sopotu.

- Co on robi? Zapomniał o nas?! - roz
legają się okrzyki. Jest to dramatyczny 
moment. Za chwilę może wybuchnąć 
panika. Ratunek był tak blisko... Istnieje 
obawa, że następni członkowie załogi 
pójdą w ślady kucharza i zaczną skakać 
do wody.

Kapitan Janicki swoim autorytetem 
i opanowaniem zapobiega tragedii.

- Spokojnie, spokojnie! Zaraz się do
wiemy! Na pewno za chwilę będzie dru
gi helikopter!

O godz. 22.28 stacja Ushant Traffic 
podaje za pośrednictwem statku Obroń
cy Poczty, że następny helikopter będzie 
za 10 minut. Czas dłuży się. Po dwunastu 
minutach radiooficer prosi statek PŻM 
o ponaglenie helikoptera. Otrzymuje od
powiedź, że śmigłowiec będzie za kilka 
minut.

Bohaterski chief 
___________ m/s Obrońcy Poczty

O godz. 22.30 kapitan i I oficer m/s 
Obrońcy Poczty zauważają przez lornet
ki kucharza dryfującego na tratwie. Kapi
tan kieruje statek do rozbitka. Załoga 
opuszcza z pokładu głównego siatkę, 
a kiedy statek znajduje się w odległości 
kilkunastu metrów od tratwy, marynarze 
rzucają w kierunku kucharza trzy rzutki.

Kucharz dostrzega podpływający do 
niego statek. Stalowa ogromna ściana 
burty Obrońców zbliża się do niego, lecą 
celnie rzucone linki. Próbuje obwiązać się 
nimi, ale pas ratunkowy krępuje mu ru
chy. W końcu zrzuca go, obwiązuje się 
dwie rzutkami, ale w tym samym momen
cie zsuwa się z tratwy do wody. Zaczyna 
tracić siły.

- Czekaj, nic nie rób! Zejdę po ciebie!
- krzyczy I oficer z pokładu Obrońców, 
widząc dramatyczny rozwój sytuaqi. Chief 
obawia się, że rozbitek pozbawiony pasa 
ratunkowego za chwilę straci siły i pogrąży 
się w wodzie. Bez wahania schodzi po 
siatce do wody, podpływa do tratwy 
i przytrzymuje kucharza. Chwyta rzutkę 
i obaj zostają przyciągnięci do burty stat
ku, a następnie wciągnięci na pokład.

Kiedy ociekający wodą kucharz staje 
na twardym pokładzie zbawczego stat
ku, ze wzruszenia i wyczerpania nie może 
wykrztusić słowa, ściska tylko dłoń bo
haterskiego chiefa i szepce:

- Dziękuję!
Marynarze Obrońców Poczty pro

wadzą go do kabiny, dają suche ubranie 
i gorącą herbatę. Uratowany kucharz bie
gnie na mostek, by podziękować kapita

nowi i dowiedzieć się o los swoich kole
gów, którzy pozostali na Sopocie.

Szybciej, bo zaraz się 
_________________ przewrócimy!

Godz. 22.45. Sopot pochyla się coraz 
bardziej na prawą burtę. Kapitan ocenia, 
że przechył osiągnął już 70°. Kontenery 
i jacht Karolinka zrywają się z mocowań, 
zsuwają do wody. Kpt. Janicki czyni 
wszystko, aby zapobiec panice, ale sam 
jest coraz bardziej zdenerwowany. Co 
będzie, jeśli statek za chwilę przewróci 
się, a ludzie znajdą się w wodzie?

- Radio, zawołaj ich jeszcze raz! - 
prosi radiooficera. - Zamierzają nas ra
tować, czy nie?!

O 23-15 zbliża się holownik ratowni
czy Abeille Flandre. Nie może jednak 
zacumować do burty silnie przechylone
go statku, przy tak dużej fali. Groziłoby 
to rozbiciem holownika i zagrażało lu
dziom. Z holownika opuszczony zostaje 
ponton Zodiac, który podpływa do rufy 
Sopotu. Ponton może jednorazowo zabrać 
4 rozbitków. W chwili podpłynięcia pon
tonu do statku cztery osoby mają skoczyć 
do wody. Takie instrukcje podała przez 
radio stacja Ushant Traffic.

- Skaczcie, nie bójcie się, śmiało! Oni 
was wyciągną! - kapitan dodaje otuchy 
ratowanym. Dla wielu osób, a zwłaszcza 
pasażerów, skok do wody, przy wysokiej 
fali i w nocy, jest poważnym przeżyciem.

Na statku są 22 osoby, a więc trzeba 
wykonać 6 rund, by ewakuować wszyst
kich. Ponton podpływa do holownika, 
zdaje rozbitków i wraca do polskiego stat
ku. Jedna taka operacja trwa 13-15 mi
nut. Czas znowu dłuży się straszliwie.

- Czy oni nie mogą zabierać po 5 osób, 
a nie tylko 4?! - krzyczy do ukaefki kapi
tan. - Przecież za chwilę się przewróci
my!!! Szybciej, szybciej!

Stacja Ushant Traffic nie wyraża jed
nak zgody na zabranie większej liczby 
osób na ponton. W tym czasie nadlatuje 
śmigłowiec Rescue-131 i podejmuje 
trzech pozostałych rozbitków z szalupy. 
Kapitan oddycha z ulgą, kiedy po raz szó
sty Zodiac zbliża się do rufy Sopotu. Jako 
ostatni opuszcza pokład swego leżącego 
już prawie na burcie statku i skacze do 
wody. O godz. 00.40 (26 sierpnia) cała 
załoga i pasażerowie zostają ewakuowa
ni. Francuscy ratownicy na pokładzie ho
lownika otaczają rozbitków opieką, dają 
im koce, ręczniki i gorące napoje.

Abeille Flandre staje w dryfie w po
bliżu Sopotu. Kpt. Janicki otrzymuje in-
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formację, że wszyscy pasażerowie 
i członkowie załogi zostali uratowani 
i stan ich zdrowia jest dobry. Oddycha 
z ulgą. Najbardziej obawiał się, że ktoś 
zginie, wpadnie do wody i utonie albo 
umrze w wyniku hipotermii. Czuje jed
nak ogromny ciężar, przeżywa osobisty 
dramat. U schyłku swej morskiej służby, 
utracił statek. Dla każdego kapitana ta
kie zdarzenie to przecież tragedia.

O godz. 5.10 Sopot nagle kładzie się 
na burtę, a następnie przewraca stępką 
do góry i zaczyna szybko pogrążać w wo
dzie. Kadłub jednostki znika w ciągu kil
ku minut. Jeszcze przez pewien czas wi
dać zawirowania i pęcherze powietrza 
wydobywające się z tonącego statku. Po
tem nie ma już śladu. Holownik francuski 
odpływa i kieruje się do portu Brest. Tam 
rozbitkowie schodzą na ląd.

Ocena izb morskich

Wypadek zatonięcia Sopotu był ba
dany najpierw przez Izbę Morską w Gdyni 
(orzeczenie z 13.02.1987 r.), a następnie, 
w wyniku odwołań, przez Odwoławczą

Izbę Morską (orzeczenie z 29.03.1988 r.). 
Ostatecznie ogłoszono, że przyczyną wy
padku była utrata stateczności kształtu 
spowodowana powstaniem trzech wol
nych powierzchni w ładowni nr I i nr II, 
a decyzja kapitana o zalaniu wodą LH 
ładowni nr I była zdecydowanie błędna 
i sprzeczna z przepisami PRS. Według 
Izby, kapitan nie przeanalizował innych 
możliwości zabałastowania statku, pole
gał na nie popartych przepisami opiniach 
st. mechanika oraz na obliczeniach sta
teczności dokonanych przez I oficera i nie 
sprawdził ich. Poza tym, polecając dopeł
nianie LH ładowni nr I doprowadził do 
powstania swobodnych powierzchni naj
pierw na TD tej ładowni, a po wykona
niu otworów w grodzi, także w LH ładow
ni nr II, popełnił szereg błędów podczas 
akcji ratowniczej, doprowadzając do zwo
dowania za burtę wszystkich tratw ratun
kowych przy pracującym nadal silniku 
i obracającej się śrubie, co spowodowało 
zerwanie tratw z linek operacyjnych i po
zbawienie m/s Sopot wszystkich środków 
ratunkowych. Według Izby, kapitan pra
widłowo ocenił jednak moment, w którym

należało opuścić statek, a swoją postawą 
i opanowaniem zapobiegł panice.

Izba Morska zarzuciła też I oficerowi 
dokonanie błędnych obliczeń stateczno
ściowych, a st. mechanikowi opuszczenie 
siłowni wbrew rozkładowi alarmowemu 
i pozostawienie w niej II mechanika, nie 
zabezpieczenie drzwi wodoszczelnych do 
tunelu wału śrubowego, a ponadto brak 
odwagi i niewłaściwą postawę wobec 
podwładnego.

Izba wyraziła uznanie dla francuskich 
ratowników, a także dla kapitana i I ofi
cera m/s Obrońcy Poczty, który z nara
żeniem życia uratował kucharza Sopotu. 
Uznanie wyrażono również dla mł. mo
torzysty m/s Sopot, który ochotniczo udał 
się do siłowni, aby wyłączyć silnik głów
ny, a następnie pomógł uratować II ofi
cera w czasie zmycia go przez falę z sza
lupy do wody.

Odwoławcza Izba Morska pozbawiła 
kpt. Janickiego prawa wykonywania funk
cji kapitana statku PMH na okres 2,5 roku 
(Izba Morska I instancji orzekła tę sank
cję na 1,5 roku; wydłużono ją na wnio
sek Delegata Ministra), uzależniając przy-

Sopoł w porcie.
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wrócenie mu tego prawa od złożenia 
egzaminu ze stateczności statków mor
skich. I oficer został pozbawiony swojej 
funkcji na okres 1,5 roku, a st. mechanik 
na okres 1 roku i 3 miesięcy.

_____________Oceny i spekulacje

W uzasadnieniu orzeczenia Izby Mor
skiej znajduje się sformułowanie: ,4postę
powanie kapitana to pasmo błędóuJ\ 
W ówczesnej prasie najpierw dominowały 
entuzjazm i radość z tego, że wszyscy się 
uratowali, potem zaś ta sama prasa cał
kowicie zdyskredytowała kapitana i zało
gę. Ukazały się artykuły i reportaże, 
w których zarzucano kpt. Janickiemu 
i członkom załogi brak kompetencji, nie- 
fachowość, elementarne błędy, żenujące 
wyjaśnienia na rozprawie. Autorzy publi
kacji zapomnieli jednak, że zupełnie ina
czej ocenia się zdarzenie pisząc tekst za 
biurkiem w redakcji, a inaczej będąc na 
miejscu dramatu i wałcząc o życie.

Istotnie, kpt. Janicki w tym fatalnym 
rejsie nie ustrzegł się wielu błędnych 
decyzji. Pierwszą było oczywiście zalanie 
wodą LH I ładowni. Jak obliczyli biegli, 
istniały inne możliwości załadowania stat
ku. Gdyby napełnić forpik, opróżnić ru
fowy zbiornik wody słodkiej, jacht umie
ścić w okolicach I ładowni, a także przy
jąć do III ładowni w opcji tylko 350 ton 
pulpy pomarańczowej, wówczas przegłę- 
bienie na rufę wynosiłoby 5,10 m, a MG 
poprawione 23 cm. Okazało się również, 
że mechanizmy siłowni mogły bez prze
szkód pracować przy długotrwałym prze- 
głębieniu około 5° na rufę.

Kapitan polegał w tej kwestii na ne
gatywnej opinii st. mechanika, ale okaza
ło się, że nie była ona poparta żadnych 
fachowym uzasadnieniem. St. mechani
kowi „tak się po prostu wydawało”. Ka
pitan Janicki wyjaśniał, że obawiał się tak
że zjawiska slammingu (czyli uderzania 
dnem statku o fale) przy tak silnie wynu
rzonym dziobie statku. Niewątpliwie jed

nak slamming byłby mniej groźny, niż 
swobodne powierzchnie wody w ładow
niach. Kpt. Janicki tłumaczył, że znalazł 
się „w sytuaqi przymusowej", bo wiedział, 
że ładunek pulpy jest korzystny dla ar
matora i nie chciał odmówić jego prze
wozu. Zasugerował się również telegra
mem z Działu Eksploatacji, w którym była 
wyrażona zgoda na zalanie I ładowmi. 
W takiej nietypowej sytuacji, kiedy to po 
raz pierwszy w życiu kapitan miał wyko
nać niecodzienną i sprzeczną z przepisa
mi operację zalania ładowni do tego nie
przystosowanej, tym bardziej powinien 
był skonsultować się z Działem Główne
go Nawigatora. Nie było żadnych prze
szkód do wysłania telexu, zamówienia 
rozmowy. Gdyby tak uczynił, Główny Na
wigator z pewnością nie wyraziłby zgo
dy na podjęcie tak ryzykownej operacji. 
Zostało to zresztą potwierdzone przez 
tenże dział armatora, po wypadku. Wów
czas już na początku nie doszłoby do po
wstania owego „pasma błędów”.
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Pasmo błędów

Kapitan przyznał, że nie dokonał ob
liczeń stateczności, ani nie sprawdził po
prawności obliczeń wykonanych przez 
I oficera. Zapoznał się tylko z wynikami. 
Nie nadzorował również osobiście budo
wy konstrukcji uszczelniającej światłoluk 
I ładowni, polegając i w tym przypadku 
na swoim zastępcy. Niestety, zdanie się 
w tak poważnych kwestiach na I oficera 
nie mogło być usprawiedliwione, skoro 
kapitan pływał z nim dopiero od 4 mie
sięcy i nie miał możliwości poznania jego 
kwalifikacji zawodowych w takim stopniu, 
aby mu bezgranicznie ufać. Ponadto, chief 
pełnił swoją funkcję od niedawna i był 
to pierwszy statek, na którym sprawował 
obowiązki I oficera.

Kolejnym błędem było zaślepienie 
otworów ściekowych na TD ładowni nr 
I. W ten sposób zablokowano możliwość 
powrotnego odpływu do LH wody prze
lewającej się na TD przez nieszczelne 
przykrycie luku międzypokładu. Ta błęd

na decyzja spowodowała, że woda gro
madziła się na TD, a regularne dopełnia
nie LH zwiększało stale jej ilość. Ponad
to, użycie silnej pompy pożarowej do 
dopełniania LH powodowało powstawa
nie w nim dużych ciśnień podbijających 
przykrycie światłoluku i zwiększało nie
szczelności.

Instalując w ładowni nr I elektryczną 
pompę hydroforową kapitan nie sporzą
dził szacunkowego bilansu wodnego, nie 
porównał wydajności tej pompy z pompą 
pożarową dopełniającą ładownię. Na do
miar złego żaden z oficerów ani mecha
ników nie znał wydajności obu tych 
pomp!

Na tym etapie jednak można było 
jeszcze zapobiec utracie statku. Zgodnie 
z opinią ekspertów, kapitan powinien był 
w zaistniałej sytuacji pogodzić się z wy
stępowaniem swobodnej powierzchni 
w LH ładowni nr I. Należało udrożnić za
wory ściekowe i nie dopełniać LH. Jedna 
swobodna powierzchnia nie stwarzałaby 
tak dużego zagrożenia dla statku, zwłasz

cza gdyby kapitan uwzględnił możliwość 
schronienia się przed sztormem. Można 
jednak odnieść wrażenie, że kapitan tak 
bardzo obawiał się tej jednej swobodnej 
powierzchni, iż chcąc ją za wszelką cenę 
zlikwidować... doprowadził do powsta
nia następnych.

Kpt. Janicki popełnił kolejny błąd, 
zarządzając wywiercenie otworów w gro
dzi pomiędzy ładowniami. Było to tym 
bardziej niedopuszczalne, że przed wy
konaniem tych otworów nie uprzątnięto 
II ładowni. Uczyniono to dopiero po za
pchaniu się instalacji zenzowej zanie
czyszczeniami. Stosowane przez załogę 
maszynową metody przepychania insta- 
laqi sprężonym powietrzem lub wodą nie 
mogły być skuteczne, gdyż powodowa
ły tylko krótkotrwałe odepchnięcie za
nieczyszczeń, a potem ponowne ich za
ssanie. Stwarzając możliwość przelewania 
się wody z ładowni I do II kapitan stwo
rzył trzy swobodne powierzchnie.

Kpt. Janicki wiedział również 
z ostrzeżeń meteo, że pogoda pogar-
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Miejsce zatonięcia.
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sza się i możliwy jest sztorm. W takiej 
sytuacji, przy trzech swobodnych po
wierzchniach, statkowi groziło już ewi
dentne niebezpieczeństwo. Jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem w tej sytuacji 
było zaślepienie otworów w grodzi, 
odpompowanie II ładowni i skierowa
nie statku do portu schronienia.

Błędem było również powierzenie, 
na kilka godzin przed wypadkiem, kon
troli wody w ładowniach marynarzowi. 
Kapitan przebywał na mostku, mógł więc 
przejąć od I oficera obowiązki nawigacyj
ne i skierować chiefa do ładowni, albo też 
samemu się do niej udać. Kapitan twier
dził, że tak znaczne nagromadzenie się 
wody w ładowniach było spowodowane 
nie wykonaniem przez załogę maszy
nową jego polecenia dotyczącego wyłą
czenia pompy pożarowej po kolejnym 
dopełnieniu LH ładowni nr I około 16.30. 
Tej kwestii nie udało się wyjaśnić. Skoro 
jednak po wykonaniu dopełnienia, sta
tek nie wyprostował się, kapitan powi
nien był upewnić się, czy pompę wyłą
czono. Nie uczynił tego, natomiast podjął 
niezwykle ryzykowną i błędną decyzję 
opróżnienia zbiornika balastowego nr 2 
z lewej burty. Ta czynność powodowa
ła podniesienie środka ciężkości stat
ku, tworzyła kolejną swobodną po
wierzchnię w tym zbiorniku i groziła 
wówczas nawet dynamicznym prze
wróceniem się statku stępką do góry. 
Kiedy następnie kapitan zdecydował 
się na przechylenie statku na prawą 
burtę, przechył nastąpił bardzo szybko 
i od razu osiągnął 20°. Było to również 
wynikiem opróżnienia wspomnianego 
zbiornika.

Słuszna była decyzja nadania sygna
łu wezwania pomocy Mayday, ale opusz
czając mostek kapitan nie zatrzymał sil
nika głównego. Powinien mieć świado
mość, że pracująca śruba może stwarzać 
ogromne zagrożenie dla ludzi w przypad
ku opuszczania szalupy lub skakania do 
wody. Błędem było też wodowanie po 
kolei wszystkich tratw ratunkowych ze 
statku mającego bieg do przodu. W re
zultacie statek w krótkim czasie pozba
wiony został wszystkich środków ratun
kowych.

Przyznać natomiast trzeba, że kapi
tan swoją postawą, spokojem, opanowa
niem, zapobiegł panice wśród pasażerów 
i załogi podczas akcji ratunkowej. 2 dru
giej jednak strony tylko cudem udało się 
uniknąć ofiar. Dotyczy to chociażby zmy
tego za burtę II oficera. Ponadto, gdyby 
do wypadku doszło nieco wcześniej, na

środku Zatoki Biskajskiej, dotarcie ratow
ników do Sopotu trwałoby znacznie dłu
żej. Wówczas, gdyby statek przewrócił 
się stępką do góry, mogłaby powtórzyć 
się tragedia Kudowy czy Buska.

Kapitański dramat

Jak to się stało, że kpt. Janicki popeł- 
nił tyle błędów? Był przecież bardzo do
świadczonym kapitanem, rozpoczął pra
cę na morzu zaraz po II wojnie świato
wej (w 1946 roku), mając 19 lat. Przez 
26 lat piastował stanowisko dowódcy. 
Można powiedzieć, że niemal całe swoje 
dorosłe życie spędził na statkach i jak to 
się określa, był „starym morskim wygą”.

Wydaje się, iż może - paradoksalnie 
- tak długie doświadczenie kapitana osła
biło jego czujność i stworzyło przeświad
czenie, że poradzi sobie w każdej sytu
acji. Stąd właśnie pochopne decyzje o wy
wierceniu otworów w grodzi bez oblicze
nia, jaka ilość przeleje się do II ładowni 
i czy będzie można ją odpompować. Te 
operacje prowadzone były przez kapita
na „na oko”, bez choćby szacunkowych 
obliczeń. Być może zajmowana przez 
wiele lat funkcja dowódcy statku ugrun
towała w kpt. Janickim przekonanie, że 
on jest od wydawania poleceń, a załoga 
ma obowiązek dokładnie je wykonywać. 
Stąd właśnie wynikać może nie spraw
dzenie obliczeń statecznościowych I ofi
cera i nieobecność w ładowni, by osobi
ście nadzorować prace... Jak uczy życie, 
nie zawsze wydane polecenie jest wy
konane prawidłowo, przyczyny zaś mogą 
być bardzo różne, począwszy od niskich 
kwalifikacji, a skończywszy na wygodnic
twie i braku obowiązkowości podwład
nych.

Nasuwać może się również wniosek 
o ogólnym niedostatecznym wyszkoleniu 
oficerów, nawigatorów i mechaników, za 
co można by winić uczelnie morskie, któ
rych programy nauczania pozostawały 
wysoce archaiczne. Opisywany wypadek 
(i poprzednie - Kudowa Zdrój, Busko 
Zdrój) wskazują na to dobitnie.

Kapitan podjął decyzję opróżnienia 
w morzu zbiornika balastowego, co jest 
ewidentnym błędem. I oficer dokonał 
rażąco błędnych obliczeń statecznościo
wych. Żaden z oficerów nie znał wydaj
ności pompy pożarowej. St. mechanik 
oznajmił kapitanowi, że stały przechył 15° 
na burtę grozi natychmiastowym poża
rem w siłowni, wyolbrzymiając zagroże
nie. Silnik pracował przecież jeszcze pół
torej godziny i do pożaru nie doszło. Nikt

z oficerów nie wiedział, przy jakim kącie 
przechyłu bocznego może być jeszcze 
zwodowana szalupa. Kąt ten wynosi 15°.

Warto też zwrócić uwagę, że żaden 
z oficerów pokładowych ani oficerów 
mechaników nie służył kapitanowi sku
teczną pomocą w tym fatalnym rejsie. 
Wszyscy wiedzieli przecież o koncepcji 
zalania I ładowni. Ani I oficer, ani pozo
stali nie wyrazili wobec kapitana swoich 
obaw odnośnie słuszności takiej decyzji, 
a przecież było to nie tylko ich prawem, 
ale także obowiązkiem! Kapitan nie był 
tyranem nie znoszącym sprzeciwu i być 
może, gdyby I oficer lub st. mechanik 
wskazali mu zagrożenia z tej decyzji wy
nikające, uwzględniłby ich uwagi, raz 
jeszcze przemyślał swoje polecenia. 
Identyczne wmioski dotyczą decyzji o wy
paleniu otworów w grodzi pomiędzy 
ładowniami.

Przejawy bierności oficerów ujawniły 
się szczególnie drastycznie podczas akcji 
ratunkowej. Na polecenie kapitana doty
czące wyłączenia silnika głównego, nie 
zareagował żaden z mechaników i dopie
ro najmłodszy członek załogi maszyno
wej to polecenie wykonał. Nikt nie zwró
cił uwagi kapitanowi na niebezpieczeń
stwo zerwania tratw wodowanych za burtę 
ze statku mającego ruch do przodu. Człon
kowie załogi, którzy znaleźli się w szalu
pie, nie uruchomili silnika i oddalali się od 
statku, wiedząc doskonale, że pozostały 
na nim 22 osoby bez żadnych środków 
ratunkowych.

Z pewnością dla kpt. Janickiego ten 
wypadek był osobistą tragedią. Pozbawie
nie go na 2,5 roku prawda pełnienia funk
cji dowódcy statku oznaczało w prakty
ce kres jego kapitańskiej kariery, albo
wiem miał wówczas już 60 lat. Po tylu 
latach nienagannej pracy takie zakończe
nie kapitaństwa jest prawdziwym drama
tem. Trzeba też zauważyć, że popełnio
ne przez kpt. Janickiego błędy nie były 
wynikiem niedbalstwa, lekceważenia obo
wiązków, lecz raczej rezultatem niedosta
tecznej umiejętności analizowania sytu
acji wyjątkowej. Tak to już jest, że na 
morzu można pływać wiele lat bez wy
padku i czasem dopiero wyjątkowa, spe
cyficzna sytuacja weryfikuje kwalifikacje 
i zdolności dowódcze kapitana.

i

Jerzy Bitner

Nazwisko kapitana 
Sopotu zostało zmienione.
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z małego Gdańska Retman ze swoją żoną Marią, 
w strojach z epoki.

Czy niewielkie miasteczko na południu Polski może 
mieć coś wspólnego z morzem? Owszem. Flisaków! 
Ulanów, po wiekach, znowu stał się ich stolicq.

Malowniczo położony niedaleko San
domierza, w widłach Sanu i Tanwi, Ula
nów zwykle omijany jest przez turystów. 
Bo i cóż w nim, poza urokliwym krajobra
zem, ciekawego? Owszem stoi tam stary, 
drewniany kościół, ale w tej okolicy to 
przecież żadna atrakqa. Na dodatek świą
tynia, poza niedzielami i świętami, jest 
zwykle zamknięta dla turystów i mało kto 
może zajrzeć do jej wnętrza. Ale czy 
w ogóle warto?

Okazuje się, że tak. Wystarczy trochę 
wysiłku, przewertowania nieco bardziej 
dokładnych przewodników, by przeko
nać się, że Ulanów nie jest pierwszą lepszą 
miejscowością na ziemi sandomierskiej. 
Liczące dzisiaj półtora tysiąca mieszkań
ców, niepozorne na pierwszy rzut oka 
miasteczko, ma niezwykle bogatą prze
szłość i niespotykane nigdzie indziej 
w Polsce tradycje.

A dla miłośników spraw morskich, 
Ulanów ma szczególne znaczenie. Jego

historia nierozerwalnie związana jest bo
wiem z... Bałtykiem. Choć miasto odda
lone jest od morza o kilkaset kilometrów, 
przez wieki utrzymywało z nim łączność 
poprzez żyjących tu flisaków. Teraz, po 
latach, dzięki pasjonatom takim jak choć
by Mieczysław Łabęcki, wraca do flisac
kich korzeni.

_______________ Bałtycka historia

Odwiedziliśmy Ulanów, korzystając 
z zaproszenia pana Mieczysława. Nad 
brzegiem Sanu nasz gospodarz snuł opo
wieści o tym, co niegdyś było bogactwem 
miasta. Dzieje Ulanowa są nierozerwal
nie związane z wodą. Miejscowość zosta
ła założona na początku XVII wieku i by
ła jedną z tych, które najbardziej skorzy
stały na boomie gospodarczym, jaki Rze
czypospolita Obojga Narodów wtedy 
przeżywała. Połączona z Litwą Polska 
uchodziła za spichlerz Europy. Do najczę

ściej eksportowanych produktów należały 
zboże i drewno.

Najtańszym zaś sposobem ich transpor
tu były wodne szlaki śródlądowe, a kon
kretniej Wisła z Gdańskiem u ujścia, która 
stała się wielką arterią komunikacyjną ów
czesnego państwa polskiego. Ulanów miał 
z nią dogodne połączenie dzięki Sanowi. 
Szybko więc powstał tam główny rzeczny 
port, przez któiy przechodziły produkty 
eksportowe ziemi podolskiej i czerwińskiej. 
Na jego zapleczu rozwinął się także silny 
ośrodek szkutniczy, pobudowano spichle
rze. O ówczesnym znaczeniu i bogactwie 
Ulanowa świadczy fakt, że nazywano go 
nie bez kozery „małym Gdańskiem”.

Żegluga śródlądowa nie byłaby oczy
wiście możliwa, gdyby nie ludzie1, którzy 
ją obsługiwali, czyli flisacy. Ulanów przez 
dwa stulecia uchodził za ich polską stoli
cę. Z flisactwa żyła wówczas większość 
jego mieszkańców. Dopiero wiek XIX, 
rozbiory i rozwój kolei, spowodował upa
dek znaczenia tego zawodu. Na flisacką 
pracę nie było już popytu. Ostatni spław 
drewna z Ulanowa do Gdańska odbył się 
tuż przed wybuchem drugiej wojny świa
towej, w 1939 roku. Po wojnk* tratwy 
pływały tylko na krótkich dystansach, 
ostatnia w 1968 roku.
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I gdyby nie kilku pasjonatów tradycja 
pewnie by umarła. Na szczęście znaleźli 
się w mieście ludzie, którzy kilka lat temu 
postanowili ją odnowić. Mieczysław 
Łabęcki jest jednym z nich, jednym 
z ostatnich w Polsce prawdziwych retma- 
nów, którzy umieją prowadzić po rzece 
wielkie, mierzące kilkadziesiąt metrów 
i ważące kilkadziesiąt ton, drewniane tra
twy. Ten 55-letni mężczyzna ma za sobą 
prawie trzydzieści flisów. Anie jest to 
wcale zajęcie łatwe. Wymaga wiedzy i do
świadczenia.

Dlatego Łabęcki w każdej wolnej 
chwili, wertuje stare księgi i dokumenty. 
Po całej Polsce szuka śladów mogących 
rzucić światło na pracę flisaka. Jak nam 
wyjaśnił, tratwy zbijano w Ulanowie na 
tzw. bindudze, następnie prowadzono 
Sanem i Wisłą do Gdańska, gdzie je de
montowano i sprzedawano drewno. Po
tem już statkami wędrowało ono morzem 
do Zachodniej Europy.

- Mniejsze tratwy łączono w większe. 
Hetman był na nich, jak kapitan na stat
ku. Nieraz podlegało mu po kilkudzie
sięciu flisaków - opowiada Łabęcki. - Przez 
kilka tygodni tratwa była dla tych wszyst
kich ludzi autentycznym drugim domem.

Pan Mieczysław oprowadził nas po 
jednej z takich tratew, akurat zacumowa
nej w Ulanowie. Na jej pokładzie zoba
czyliśmy małe słomiane szałasy, w któ
rych flisacy sypiali. Na tratwie było też 
ustawione specjalne palenisko, gdzie 
przygotowywali sobie posiłki... nad otwar
tym ogniem. Co ciekawe, pożary na tra
twach zdarzały się niezmiernie rzadko.

Do domu flisacy wracali pieszo, przy
nosząc ze sobą kupowane po drodze rze
czy: toruńskie pierniki, jedwab, słynną
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Malowidła z elementami 
flisackimi.

Jak to na tratwie

WODNE SZLAKI rzeką do morza

Łabęcki ma w tym swój udział. W swo
im domu nad Sanem stworzył prywatne 
muzeum ulanowskiego flisactwa. Jest tam 
zgromadzonych kilkaset związanych 
z tym eksponatów i różnego rodzaju pa
miątek. Gospodarz z dumą pokazał mi 
starą księgę, z której wynika, że Łabęccy, 
heibu Korab, flisactwem zajmowali się już 
w XVII wieku.

Pasję męża podziela jego żona Maria, 
która zajmuje się odtwarzaniem kulinar
nych tradycji ulanowskich flisaków'. Jak 
nam wyjaśniła, główne miejsce w ich 
menu w czasie flisu zajmowała słonina 
albo sadło, do tego dochodziły: mąka, 
otręby, kasza, fasola, groch oraz żytnio- 
pszenne speqalny Jlisacki chleb" pieczo
ny na zakwasie z dodatkiem serwatki.

- Chleb był tak przygotowywany aby 
nie pleśniał i nie wysychał przez co naj
mniej dwa tygodnie - mówi pani Maria. - 
A na dodatek był niezwykle pożywny, bo 
dodawano do niego także skwarki.

Marii Łabęckiej, metodą prób i błędów\ 
udało się odtworzyć recepturę takiego 
chleba. Jej wy siłek został nagrodzony na 
targach Polagra-Farm w Poznaniu, gdzie 
dwra lata temu otrzymała za swoje pie
czywo nagrodę za najlepszy produkt re
gionalny. Przysmakiem flisaków były też 
tzw. chrupaczki. czyli speqalne ciastka. 
Pani Maria je także przywróciła po w ie- 
kach do życia, a raczej do smaku.

_________________Żywa tradycja

Mieczysław^ Łabęcki podkreśla, że fli
sacy' zawsze byli niezwykle religijni. Na 
tratwie dzień zaczynał się i kończył mo
dlitwą. Aby nam to udowodnić, Łabęcki

Prywatne 
muzeum flisactwa.

złotą gdańską wódkę, ozdoby dla żon i có
rek, a w' czasach nam bliższych, także 
zegarki. Po pow rocie czekała ich dwuty
godniowa kwarantanna. Chodziło o to, aby 
ustrzec Ulanów przed chorobami zakaź
nymi. które mogli ze sobą przynieść.

Poczucie wolności

Pomimo tego. że praca na tratwTach 
nie należała do łatwych, chętnych do niej 
nie brakowało. Łąbęcki wyjaśnia ten fe
nomen faktem, że flisaczenie dawało 
poczucie wolności. Flisacy7 na wodzie nie 
podlegali, jak choćby chłopi pańszczyź
niani, żadnemu panu, poza retmanem. 
który sam przecież był flisakiem. Z cza
sem więc wytworzyła się wśród nich spe
cyficzna kultura, o której odtworzenie sta
rają się ich dzisiejsi naśladowcy.

IV ulanowskim 
kościele wszystko 
przypomina 
o flisakach.



WODNE SZLAKI rzeką do morza

zaprowadził nas do kościoła, parafialne
go pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. 
Niepozorna z zewnątrz świątynia, we
wnątrz robi ogromne wrażenie. Przede 
wszystkim dzięki bogatej polichromii.

Kościół jest całkowicie zapełniony 
malowidłami, z których wiele zawiera 
motywy“, a jakżeby inaczej, flisackie. Nie 
znamy ich autora, ale przyjmuje się, że 
zapewne był nim gdańszczanin. Może
0 tym świadczyć fakt, że na suficie nawy 
głównej, co jest wielką osobliwością, znaj
duje się olbrzymie malowidło Sądu Osta
tecznego, które jest powiększoną kopią 
obrazu Hansa Memlinga przechowywa
nego w Gdańsku.

We wnętrzu kościoła zwracają jednak 
uw agę nie tylko wielobarwne malunki. 
W św iątyni zauw ażamy dziwne, czarne 
krzesło. To tron wy konany z czarnego 
dębu wydobytego z Sanu, wykonany 
przez jednego z okolicznych artystów^. 
W czasie swojej pielgrzymki do Sandomie
rza w 1999 roku siedział na nim i zjadł obiad 
papież Jan Paw eł U. Mebel został dostar
czony do Sandomierza podczas zorganizo
wanego Flisu Papieskiego Sanem i Wisłą 
na trasie Jarosław^ - Ulanów - Sandomierz, 
właśnie przez ulanowskich flisaków.

Tron był darem dla Ojca Świętego od 
Bractwa Miłośników Ziemii Ulanowskiej 
pod wezwaniem św. Barbary. Święta jest 
patronką flisaków, jej wielki ołtarz znaj
duje się także wulanowskim kościele. 
Bractwo skupia kilkudziesięciu flisaków
1 miłośników flisactwa. Istnieje od kilku
nastu lat i jest jedyną tego rodzaju orga
nizacją w Polsce. Łabęcki stał przez kilka 
lat na jego czele. Stowarzyszenie organi
zuje co roku Ogólnopolskie Dni Flisac
twa. W tym roku miały wyjątkowy cha
rakter. W czerwcu do Ulanowa przejacha- 
ło bowiem 300 flisaków z całej Europy, 
przez co zlot stał się międzynarodowy. 
Do miasteczka przyjechali flisacy z Nie
miec, Hiszpanii, Francji, Austrii, Czech, 
Łotwy, Słowenii i Włoch, łąćznie z 36 or
ganizacji zrzeszonych w Międzynarodo
wym Związku Flisaków, do którego na
leży także ulanowskie Bractwo.

- To było ważne wydarzenie nie tyl
ko dla Ulanowa. Pokazało, że flisactwo 
nie jest wymarłą profesją tylko wciąż 
żywą tradyq*ą - mówi z dumą Łabęcki. - 
Tymczasem jest paradoksem, że w Pol
sce oficjalnie nie ma takiego zawodu jak 
„flisak *. Urzędowo nazywa się nas „prze
woźnikami materiałów scalonych”.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Falba

Tron papieski 
jest najcenniejszą 
relikwią 
ulanowskich 
flisaków.

Mieczysław Łabęcki, 
jeden z ostatnich w Polsce retmanów.
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MORSKIE LATARNIE badania

Pracownicy Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni od kilku lat prowadzq badania dotyczące 
latarni morskich polskiego wybrzeża. Rezultaty 
to referaty naukowe, artykuły, wydana właśnie 
książka oraz praca doktorska. A to jeszcze nie koniec.

Kompleksowe latarni opisanie

Szablę ^
zostaw na dole

Profesor Antoni F. Komorowski, były 
rektor AMW, kilka lat temu powołał uczel
niany, trzyosobowy zespół, w którego 
skład weszło jeszcze dwoje pracowników 
uczelni: Iwona Pietkiewicz i Adam Szul- 
czewski.

- Obserwując tendencje światowe, je
żeli chodzi o latamictwo morskie, sposób 
przekształcania dawnych latami morskich 
w obiekty hotelowe, doszliśmy do wnio
sku, że być może ten światowy proces 
zbliża się do Polski - tłumaczy profesor 

Latarnia w Świnoujściu, Komorowski. - Uznaliśmy, że w związku 
p^ejęta^oc^Rosjan 2 rozwojem techniki, lada chwila nastąpić 

może kres latami, zostaną wygaszone, 
przekształcone w innego rodzaju obiek
ty. Dlatego postanowiliśmy intensywniej 
popracować nad ich historią. Wiele osób 
próbowało podjeść do tego tematu, ale 
wyimkowo, często te prace nie były do
kończone. Nam się udało.

Naukowcy badania rozpoczęli od Pań
stwowego Archiwum w Gdańsku i ku 
swemu zdziwieniu, znaleźli sporo mate
riałów" dotyczących latami morskich rejo
nu Gdańska i Zatoki Gdańskiej.

- Napisaliśmy wniosek o dofinansowa
nie do Ministerstwa Nauki, bo nasze ba
dania były kosztowne. Udało się, dostali
śmy grant i prace intensywnie posuwały 
się i posuwają nadal, do przodu. Po Gdań
sku, zbadaliśmy wszelkie polskie archi
wa państwowe na wybrzeżu - Koszalin, 
Słupsk, Szczecin. Znaleźliśmy wiele do
kumentów konstrukcyjnych, technicz
nych. Oczywiście po niemiecku, ponie
waż większość latami powstała w XIX 
wieku, budowane były przez instytucje 
pruskie, niemieckie. Od powstania obiekty 
te przechodziły szereg remontów, prze
budów. Chociażby sam system świetlny, 
najpierw był olejowy, potem naftowy, 
następnie gazowy, a na końcu elektrycz-

Przeszukiwanie archiwów
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Najpiękniejsza polska latarnia - w Niechorzu.

ny. Na podstawie dokumentów mozol
nie odtwarzaliśmy ich historię. Ponieważ 
wielu materiałów w naszych archiwach 
brakowało, rozszerzyliśmy poszukiwania 
na obszar niemiecki. Głównie w Berlinie, 
ale też w mniejszych miejscowościach, 
Stralsundzie i Greifswaldzie.

Efekt kilkuletnich badań to dokładne 
opisanie wszystkich latami naszego wy
brzeża.

- Podam przykład wyjątkowości na
szej pracy. Dotychczas nie znano na przy
kład szczegółów systemów świetlnych 
dwóch latami w Rozewiu. Niemieckie 
materiały dokładnie nam je pokazały. 
Udało nam się także znaleźć dokumen
tację nieistniejących już latami, np. na 
Oksywiu, działającej do 1933 roku, któ
rej budynek został zburzony w 1939 roku, 
po zdobyciu Oksywia przez Niemców. 
Znaleźliśmy również dokumenty jednej 
z najstarszych naszych latami Jastamia-Bór. 
Stała niedaleko cypla helskiego, jako dru
gi obiekt, oznakowujący półwysep od 
drugiej strony. Ona także została znisz
czona we wrześniu 1939 roku, ale przez 
polskich żołnierzy, podobnie jak latarnie 
helska i w Jastarni, ponieważ stanowiły 
świetny cel dla Niemców.

W wypadku niektórych latami nie 
udało się znaleźć pełnej dokumentacji. 
Jednak z rąbka opisu, z porównań, z fo
tografii, współpracujący z naukowcami 
grafik potrafił odtworzyć całość. Tak było 
ze starą latarnią w Kołobrzegu, zburzoną 
w 1945 roku, podczas działań wojennych.

- Nie znaleźliśmy na jej temat żadnych 
dokumentów, żadnych rysunków, mimo 
wielkiej pracy archiwalnej - wyjaśnia prof. 
Komorowski. - Ale mamy wiele widokó

wek z tego okresu, latarnia była pięknie 
obfotografowana. I z tego materiału zna
jomi z Akademii Sztuk Pięknych zrobili 
wizualizaqę. A dzięki porównaniu z masz
tem sygnałowym, który tam stał, mogli
śmy zachować proporcje.

W trakcie badań naukowcy dotarli do 
dokumentów, z których wynikało, że na 
początku XX wieku zwiedzanie latarni 
morskich zaczęło być w Niemczech po
pularne. W1909 roku opracowano nawet 
system zwiedzania przez różne grupy, 
w tym turystów i... żołnierzy. W regula
minie było napisane, że na wieżę nie 
można wnosić parasoli, a i szable trzeba 
zostawić na dole.

- Zwiedzanie odbywało się w grupie 
kilku osób, w towarzystwie latarnika - 
mówi prof. Komorowski. - Ten biedny 
człowiek musiał więc za każdym razem 
tam wchodzić. Dopuszczano kilka, bodaj
że do ośmiu, wejść. Mało tego, znaleźli
śmy dokumenty, które wskazują wyma
gania zdrowotne dla latarnika. Nie każdy 
mógł nim zostać. Ludzie z chorobami serca 
lub układu krążenia byli z tego zawodu 
wykluczani, właśnie z powodu koniecz
ności częstego pokonywania setek scho
dów. Dlatego obserwowaliśmy zmianę 
pokoleń, syn zastępował ojca, albo żona 
męża.

Praca doktorska

Materiału do pracy było tak dużo, że 
badacze postanowili go podzielić. Iwona

Pietkiewicz zajęła się historią latarń od 
1918 do 2006 roku, a przede wszystkim 
dotarła do ludzi, którzy się zajmują latar
niami do dnia dzisiejszego.

Dr Pietkiewicz: - Do tej pory nikt nie 
zajmował się kompleksowo samymi la
tarnikami. A dzisiaj już widać, że jest to 
zawód, który za chwilę przestanie istnieć 
na całym polskim wybrzeżu. W tym roku 
wybrzeże środkowe wycofało latarników, 
będą tylko grupy nawigacyjne, mające 
usuwać ewentualne awarie. Słyszało się
0 tym od paru lat, ale na początku wy
glądało, że dla tych ludzi będzie to bez- 
bolesny proces, bo przede wszystkim 
zaczną odchodzić ci, którzy mają prawa 
emerytalne. Dzisiaj zaczyna jednak doty
kać ludzi, którzy jeszcze takich praw nie 
nabyli. Chociaż np. słupski Urząd Morski, 
który rozpoczął tę akcję, stara się umiesz
czać tych młodszych właśnie we wspo
mnianych grupach nawigacyjnych. Roz
mawiałam z latarnikiem, który jeszcze 
pracuje, do połowy września, w Darłowie. 
Jest zdziwiony tym zachłyśnięciem się 
techniką. Opowiedział o sytuacji, gdy la
tarnia ta przez bodajże tydzień nie świe
ciła i mimo tego, że Słupsk ma sprzęt
1 monitoruje latarnie, nie zauważono tego. 
Dopiero on zareagował, choć był w tym 
czasie na zwolnieniu, gdy ktoś mu o tym 
powiedział.

W 2006 roku dr Pietkiewicz rozma
wiała ze wszystkimi czynnymi latarnika
mi, wówczas było ich 44, w tym cztery 
kobiety - żony lub córki latarników. Chcia-

Profesor Antoni F. Komorowski.
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ła przedstawić historię tych ludzi, poka
zać skąd się wzięli, z przypadku, czy też 
byli związani z dziada-pradziada z wybrze
żem, z latarniami.

- Najczęściej byli to ludzie związani 
z wybrzeżem. Miałam do czynienia 
z przedstawicielami któregoś z kolei po
kolenia zajmującego się latarniami. Tak 
było głównie w małych, nieportowych, 
stojących daleko od brzegu latarniach, np. 
w Stilo. W Kołobrzegu istniał cały klan la
tarników, oprócz ojca, który kiedyś pra
cował w tym fachu, było wówczas jesz
cze czterech jego synów!

O historii przejęcia od Rosjan w 1954 
roku latami w Świnoujściu, pani doktor nie 
usłyszała od latarników, a od człowieka, 
który był wówczas pracownikiem szcze
cińskiego Urzędu Morskiego.

- Ten pan po wojnie dotarł do Polski 
zza wschodniej granicy, mówił po rosyj
sku - opowiada Iwona Pietkiewicz. - Zna
jąc Rosjan, odpowiednio się do „przejmo
wania” przygotował, miał znaczną ilość 
wódki, kiełbasę. Spędził z nimi dwa dni 
kompletnie odcięty. Jak mówi, było bar
dzo sympatycznie. Szefowie martwili się, 
czy w ogóle stamtąd wróci, a tymczasem 
w rezultacie tych „rozmów” Rosjanie, 
wszystko co mieli, włącznie z częściami 
zapasowymi, mu oddali.

Dr Pietkiewicz po wielu rozmowach 
wie, że ludzie od lat związani z latarniami 
uważają, że robią coś ważnego, mają po
czucie swego rodzaju misji. Mimo, że dzię

ki elektronice nie muszą w latami spędzać 
tyle czasu co kiedyś, są z nimi związani. 
To wypieszczone, czyste obiekty, latar
nicy zawsze starali się, by było tam po 
prostu miło.

O swoim zainteresowaniu latarniami 
dr Pietkiewicz mówi: - Urodziłam się 
w Szczecinie, potem przeprowadziłam do 
Gdyni. Latarnie widziałam zawsze, cieka
wiły mnie, przez wiele lat były to obiek
ty zamknięte, nie można ich było zwie
dzać i to było dosyć wkurzające. Kiedy 
w 2000 roku latarnie zostały udostępnio
ne, zaczęłam się nimi interesować, zwie
dzać je.

- Która latarnia najbardziej pani dok
tor się podoba?

- Zdecydowanie i od początku Niecho
rze. Sam piękny budynek, soczewka na 
górze.

Na to samo pytanie, profesor Komo
rowski odpowiada... tak samo.

- Najpiękniejsza latarnia?
- Niechorze! Jest obudowana kom

pleksem budynków, w których mieszka
ła obsługa. Teraz są tam miejsca hotelo
we, budowla stoi na wysokim klifie, w bar
dzo pięknym miejscu. Wielu turystów 
pokonuje jednak te 200 stopni, żeby 
wejść na górę.

_______ A gdy zawiodą satelity?

Najwięcej stopni - 300 - jest w Świno- 
ujściu. To najwyższa latarnia w Polsce i Eu

Dr Iwona Pietkiewicz.

Latarnia w Stilo stoi daleko od brzegu.

ropie - 68 metrów. - Ale każda jest pięk
na - podkreśla prof. Komorowski.

Badacze mówią, że 2006 rok to był 
ostatni moment, by znaleźć ludzi, którzy 
przez lata zajmowali się latarnictwem. 
Teraz jest ich może piętnastu.

- Latarnicy funkcjonują dzisiaj w sys
temie trzech urzędów morskich, każdy 
z nich ma swoje priorytety - wyjaśnia pan 
profesor. - Np. szczeciński, w latami Świ
noujście zatrudnia czterech latarników, 
a słupski - po jednym na każdej latami. 
I mówią, że zaraz ich mogą zwolnić. To 
wielka szkoda dla kultury polskiej, bo la
tarnik - źródło wiedzy - może wiele opo
wiedzieć o historii latami ludziom, którzy 
je zwiedzają.

Według profesora, latarnie nadal są 
potrzebne. - System GPS nie jest nasz, 
ktoś ma ten przełącznik, co się stanie, jak 
przełączy? Co się stanie, gdy zawiodą sa
telity? Będzie kłopot. Latarnie są potrzeb
ne może nie wielkim masowcom czy tan
kowcom, ale żeglarzom, rybakom. Pły
wanie wzdłuż wybrzeża to bardzo przy
jemna żegluga, zwłaszcza wtedy, gdy się 
opiera o latarnie. Nocą podtrzymuje to 
żeglarzy, marynarzy na duchu. Jest na
dzieja na wskazanie drogi do portu. La
tarnie są potrzebne, latarnik jest potrzeb
ny, jako ostoja tradycji.

Na rynku właśnie ukazała się książka 
„Najstarsze latarnie morskie Zatoki Gdań
skiej”. Prace gdyńskich naukowców trwają 
jednak nadal. Kolejna publikacja w przy
szłym roku.

Czesław Romanowski 
Zdjęcia: Antoni Komorowski
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Kithira - wyspa Afrodyty

Ducha i ciała
zaspokojenie

Grecka bogini miłości i piękności, Afrodyta, 
urodziła się u brzegów Kithiry. Dokładniej z piany 
morskiej przy pobliskiej skalistej wysepce Vrak Avgo 
(Jajko). Wprawdzie według Hezjoda - autora „Teogonii", 
miejscem jej narodzin był Cypr, ale inne, równie 
poważne autorytety wskazują właśnie na Avgo.

W starożytności na wyspie kwitł szcze
gólny kult bogini. Była czczona jako Afro
dyta Urania, której czarowi ulegali wszy
scy bogowie na niebie. Także jako Afro
dyta Pandemia - jej władzy podlegał cały 
rodzaj ludzki. Obdarzała ludzi powabem, 
wdziękiem i szczęściem w miłości. Kobie
ty otaczały ją czcią jako Afrodytę Apo- 
strofię - opiekunkę małżeństw i dzieci. Od 
nazwy wyspy posiadała też przydomek 
Kithirea.

Oko na wschód

Kithira (Kythera), mająca 284 km2 
wyspa, leży w odległości 12,5 mili mor
skiej na południe od Przylądka Malea. 
Najwyższy jej szczyt liczy 507 metrów.

Zaliczana jest do archipelagu siedmiu 
Wysp Jońskich. Wraz ze skalistą wyspą 
Antikithirą (20 km2) przegradza cieśninę 
miedzy stałym lądem a Krętą. Oddziela 
morze Jońskie od Egejskiego, które w tej 
części zwane jest Myrteńskim. Pierwszy
mi kolonizatorami wyspy byli Fenicjanie. 
Przez wieki miała strategiczne znaczenie 
w żegludze lewantyńskiej. Dla władają
cych nią Wenecjan była „okiem na 
wschód”.

Wyspa leży w łańcuchu aktywności 
sejsmicznej. Ostatnie trzęsienie ziemi o si
le 6,9 stopnia miało miejsce 8 stycznia 
2006 roku. Epicentrum znajdowało się 30

Klasztor Agios loanis na Krimnos w Kapsali.

kilometrów na południowy-zachód od 
wyspy.

Katastrofy w cieśninie Kithirskiej

12 września 1802 roku u brzegów 
Kithiry, w zatoce Avlemonas, podczas 
zachodniego sztormu, zatonął na głębo
kości 18 metrów niewielki bryg Mentor, 
mający w ładowniach siedem skrzyń z ele
mentami fryzu, z ateńskiego Partenonu. 
Po dwu latach cenne marmury wydobyli 
nurkowie, poławiacze gąbek, z Simi i Ka- 
limnos. Statek Lady Shaw Stewart na roz
kaz Lorda Nelsona 16 lutego 1805 roku 
odwiózł je do Londynu. W roku 1900, 
przy Antikithirze odkryto wrak statku, 
który zatonął w 70 roku p.n.e. Znalezio-

Skalista wysepka Avgo, obok Rithiry. 
TU narodziła się - wyskoczyła 

z morskiej piany -Afrodyta-

mm t|tm • r-
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no oryginalny mechanizm (32 koła zęba
te) służący do obliczania położenia Słoń
ca i Księżyca na tle gwiazd.

• • •

Przygodę miał tu masowiec Nordland, 
którego wrak od 29 sierpnia 2000 roku, 
od godziny 23.00 leży na skale w okolicy 
portu Diakofti, przy wysepce Makronisi. 
Pod dowództwem polskiego kapitana 
(sic!) płynął z Pireusu do Gandawy w Bel
gii, z ładunkiem 8000 ton perlitu luzem. 
Cała załoga zdołała się uratować. Przy
czyną zatonięcia, jak pisała prasa grecka, 
był „błąd ludzki”. Informację o wraku 
przekazuję, pro memoria, tym „maryna- 
rzom-zadufkom”, którzy nas żeglarzy oce
niają „z wysoka”, nazywając pogardliwie 
„chwasty morza”.

________________ Wyspa z bliska

Wyspa od 1207 do 1797 roku była 
we władaniu Wenecjan, od 1814 roku pod 
protektoratem brytyjskim, a dopiero od 
maja 1864 roku weszła w skład Grecji. 
Zamieszkiwało ją wówczas czternaście 
tysięcy mieszkańców. Wyludniła się 
i obecnie żyje tu 2,8 tysiąca osób. Stolicą

M/s Nordland

Typu general cargo, zbudowa
no w 1986 roku, w stoczni Martin 
Jansen GmbH & KG Schiffswerft u. 
Mfbk, w Leer. Jego długość Lc - 
127,01 metra, między pionami Lpp 
- 116,52 metra, szerokość Bc - 
20,11 metra, zanurzenie T - 8,081 
metra, pojemność 7562 BRT i 3486 
NRT i nośność 9050 DWT. Silnik 
4431 KW nadawał mu prędkość 16 
węzłów. Statek posiadał wzmocnie
nia przeciwlodowe i miał ważną kla
sę do 2002 roku. Jego portem ma
cierzystym był Emden, armatorem 
Seanscot Shipping Services GmbH 
(Niemcy) i pływał pod banderą An
tiqua & Barbuda.

Tawerna - parostatek na linii lewantyńskiej 
na Cypr i do Hajfy! Odpływa o 21.00!

jest leżące na południowym brzegu, w do
brze osłoniętej od północnych i zachod
nich wiatrów zatoce, Kapsali, gdzie znaj
duje się latarnia morska. Nad zatoką wzno
si się 183-metrowa góra, na której szczy
cie znaleźć można ruiny „kastro” - daw
nej weneckiej twierdzy.

W odległości trzech kilometrów wi
dać stamtąd wysoką na 194 metry wy
sepkę Avgo (Jajko). Właśnie tutaj urodzi
ła się Afrodyta. A było to tak. Najmłod
szy syn Uranosa (personifikacja nieba) - 
Kronos (ojciec Zeusa), okaleczył ojca sier
pem, obcinając mu genitalia. Krwawy 
strzęp spadł w pobliżu Kithiry. Z powsta
łej przy upadku piany morskiej zrodziła 
się bogini piękności. Jej imię „Aphrodite” 
wywodzi się od słowa „aphroessa”, co 
znaczy „piana”.

Na redzie Kapsali, między lądem, 
a Avgo, na kotwicy stają olbrzymie wy- 
cieczkowce. Uczestnicy cruisów nie tyl
ko udają się na dominujące nad zatoką 
„kastro”, ale uczestniczą w wycieczkach 
do wnętrza przeoranej wąwozami i jara
mi wyspy.

Dziesięć kilometrów na wschód od 
Kapsali znajduje się niewielka plaża Firi 
Ammos, która ze względu na klarowną 
czystość otrzymała oficjalne miano Zło
tej Plaży Unii Europejskiej (sic!).

Malowniczo

Turyści udający się dalej, docierają do 
leżącej na wschodnim wybrzeżu osady 
Avlemonas (zatoka Ag. Nikolaos), gdzie 
znajdował się antyczny port - Skandeia. 
Był to też główny port wyspy w okresie 
wenecko-brytyjskim. W jego pobliżu znaj
duje się niewielka twierdza zwana „Ca- 
stello”. Są tu Katakomves - późno chrze
ścijańskie katakumby. Po drodze, w osa
dzie Fratsia mijamy sady tutejszej odmia
ny brzoskwiń, zwanych „piersiami Afro
dyty”. W osadzie produkuje się miody 
i aromatyczne wina.

W pobliżu Avlemonas znajdują się 
ładne plaże, jedna z nich to Loutro Afro-

ditis (Kąpielisko Afrodyty). W 1887 roku, 
Heinrich Schliemann odkrywca Troi, pro
wadził niedaleko wykopaliska i znalazł 
minojską osadę. Obok osady Kaladi znaj
duje się kościółek Agios Minas i antyczny 
- z okresu minojskiego i klasycznego - port 
Finikouda. W nadmorskiej grocie odkry
to resztki statku z tego okresu. W Naos 
Afroditis (Paliokastro), między Ag. Geor- 
gios, a Ag. Vassilios znajdowała się świą- 
tynia-sanktuarium Afrodyty. Legendy 
mówią, że to tutaj Parys i Piękna Helena 
uciekając ze Sparty, złożyli Afrodycie ofia
rę w intencji dalszej podróży. Otrzymali 
pomyślny wiatr do Troi.

Dalej na północ, za szczytem Mermi- 
garis (507 m) napotykamy malowniczy 
wodospad w osadzie Milopotamos. W po
bliżu osady znajduje się jedna z najciekaw
szych w Grecji jaskiń (głębokości 250 m), 
pieczara Agia Sofia. Niech nas nie mylą 
znajdujące się tutaj na ścianach bizantyj-

Afrodyta Wstydliwa - Afrodyta w kąpieli
Venus Rudica (muzem (muzeum
w Rio de Janeiro). w Rodos).

skie graffiti świętych. W swoim czasie była 
to, jak powiadają miejscowi, sypialnia Afro
dyty! Jadąc dalej docieramy do dzisiaj 
wymarłej Paliochory, dawnej stolicy, do 
cna złupionej w 1536 roku przez piratów 
Barbarossy. Wycieczkę można zakończyć 
w ładnej wiosce Karavas, lub rybackim 
porciku Agia Pelagia.

To tyle dla ducha. Po powrocie do 
Kapsali koniecznie trzeba „zakotwiczyć” 
w przyportowej tawernie, lub „zamustro- 
wać” na stojący przy „latami” na drodze 
do Chory „parostatek-tawemę” należący 
do lewantyńskiej linii żeglugowej organi
zującej „rejsy” na Cypr, i do Haify.

Tekst i zdjęcia: 
Marian Lenz

i
Kapitan Marian Lenz 

jest żeglarzem, prowadzi rejsy 
morskie po Morzu Śródziemnym 

i Egejskim. Publikuje w miesięczni
kach „Żagle” i „Poznaj Świat”.
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Dziś eksponat w muzeum, kiedyś...

Antarktyczny ..
odkrywca

Royal Research Ship (RRS, Królewski 
Statek Badawczy) Discovery był prawdo
podobnie ostatnim trójmasztowym drew
nianym żaglowcem (barkiem) zbudowa
nym w Wielkiej Brytanii. Już w fazie pro
jektowania wiadomo było, że jednostka 
uczestniczyć będzie w wyprawach an- 
tarktycznych. W związku z powyższym, 
Discovery otrzymał solidny drewniany 
kadłub z żelaznym okuciem na dziobie, 
a ster i śrubę można było podnosić 
w przypadku, gdyby statkowi groziło 
wmarznięcie w pole lodowe. Kształty 
kadłuba dobrano tak, żeby ścinająca się 
woda raczej wypychała jednostkę w gó
rę, niż miażdżyła burty.

Budowę Discovery rozpoczęto 16 
marca 1900 roku w szkockim porcie Dun
dee, w stoczni należącej do Dundee Ship
builders Company. Jednostkę wodowano 
21 marca 1901 roku. Matką chrzestną zo
stała Lady Markham, żona Clementsa 
Markhama, który stał wówczas na czele 
Królewskiego Towarzystwa Geograficz
nego. Statek otrzymał pomocniczy napęd 
parowy, ale zakładano, że podczas dłu
gich, antarktycznych rejsów podstawo
wym pędnikiem pozostaną żagle.

W latach 1901-1904 Discovery był 
jednostką bazową Brytyjskiej Państwowej 
Ekspedycji Arktycznej, w której uczestni
czyli między innymi Robert Scott (dowód
ca), Ernest Shackleton i Edward Wilson. 
Po kilku miesiącach żeglugi, podczas któ
rej prowadzono prace kartograficzne, Di
scovery wmarzł w lód w cieśninie McMur- 
do i spędził tam dwa lata. Był to czas bar
dzo owocny z punktu widzenia nauko
wych celów ekspedycji, osiągnięto m.in. 
szerokość geograficzną 82 stopnie i 18 
minut (wcześniej nikt nie był tak daleko 
na południu), określono dryfowania po
łudniowego bieguna magnetycznego. 
Discovery uwolniony został 16 lutego 
1904 roku (do kruszenia lodu używano 
materiałów wybuchowych), a do Wielkiej

Brytanii dotarł 10 września tego samego 
roku.

Ze względu na problemy finansowe 
dotychczasowego właściciela, w 1905 
roku Discovery został sprzedany kanadyj
skiej Kompanii Zatoki Hudsona, która 
używała go jako frachtowca ze wzmoc
nieniami lodowymi. W czasie I wojny 
światowe woził amunicję do północnych 
portów Rosji i rozmaite zaopatrzenie dla 
„Białych”. Próbowano użyć go w misji ra
towniczej ekspedycji Shackletona, któ
ra utknęła na Elephant Island, ale zabra
kło na to czasu. Następnie pełnił funkcję 
stacjonarnej bazy londyńskich Skautów 
Morskich.

W 1923 roku Discovery pożeglował 
na Falklandy i po remoncie, do 1931 roku 
uczestniczył w rozmaitych przedsięwzię
ciach badawczych, w tym m.in. w rozpo
znaniu szlaków migracji waleni. Po po

wrocie do Wielkiej Brytanii, do roku 1955 
znajdował się w rękach Związku Skauto
wego, a gdy koszty utrzymania statku 
przerosły możliwości tej organizacji, prze
jęła go marynarka wojenna, jako stacjo
narną jednostkę do szkolenia rezerwistów.

Przed rozbiórką Discovery uratowała 
organizacja Maritime Trust, która przeję
ła go w 1979 roku. Początkowo statek był 
eksponowany w Londynie, ale w 1986 
roku na pokładzie specjalistycznej jed
nostki Nappy Mariner przewieziono go 
do Dundee i zakotwiczono na rzece Tay. 
Jest największym eksponatem Muzeum 
Polarnego, a poza tym ekspozyturą Urzę
du Stanu Cywilnego (może iw Polsce 
znaleźliby się chętni do zawarcia związ
ku małżeńskiego pod grotmasztem Daru 
PomorzaP).

Krzysztof Kubiak
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Alarm
sióstr miłosierdzia

____________ Gdynia w budowie

(...) Dotychczas został całkowicie 
wybudowany basen im. Marszałka Piłsud
skiego, molo węglowe, na ukończeniu 
znajduje się molo rybackie i zapoczątko
wano budowę basenu Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej oraz pirsu pasażer
skiego; bagruje się kanał przemysłowy, 
przy którym znajdą się dogodne tereny 
dla przemysłu. (...)

Port w Gdyni w miarę rozwoju zosta
je odpowiednio zaopatrzony w drogi ko
łowe i tory kolejowe, które spełniają 
w porcie bardzo ważną rolę. Należy prze
widywać, że kołowe drogi portowe jak 
i tory kolejowe osiągną maksimum roz
woju z chwilą wybudowania linji Śląsk- 
Bałtyk oraz wielkiej stacji kolejowej 
w porcie. (...)

Wspomnieć wreszcie należy o linjach 
okrętowych: uruchomiona została regu
larna linja okrętowa do Ameryki Południo
wej T-wa „Chargeurs Reunis” z odjazdem 
co 6-7 tygodni, linja Polsko-Brytyjskiego 
t-wa okrętowego pod polską banderą, 
z Gdyni do Anglji z odjazdami tygodnio- 
wemi. W lipcu r. b. otwarto regularną lin- 
ję do New-Yorku tow. „American Scantic

Line”. Słowem Gdynia jest połączona re- 
gulamemi linjami z Ameryką Południową 
i Północną, oraz z Anglją, a statki P. P. 
„Żegluga Polska” utrzymują komunikację 
ze wszystkiemi krajami nadmorskiemi.

Mówiąc o porcie w Gdyni, nie można 
pominąć miasta, gdyż zasadniczo port 
handlowy bez ośrodka handlowego obejść 
się nie może. Jeśli Gdynię dawną, jako 
wioskę rybacką, porównamy z Gdynią 
dzisiejszą, to zauważymy, jaka kolosalna 
dokonała się zmiana. Dziś Gdynia liczy 
około 30 tys. mieszkańców, podczas gdy 
w r. 1921 miała ich zaledwie 500. Gdzie 
niegdyś tuliło się na wybrzeżu kilka cha
łup chłopskich, tam dziś powstaje mia
sto, którego rozwój ma tempo iście ame
rykańskie. (...)

(Port i miasto Gdynia, 
Antoni Paszkowski)

______ „Bolszewicy" ze „Lwowa"

Wielce zabawna przygoda spotkała 
uczniów Szkoły Morskiej w Tczewie 
w czasie tegorocznej podróży ćwiczebnej 
statku szkolnego „Lwów” do Finlandji. (...)

Kutry odbiły od „Lwowa” o godzinie 
wpół do dziewiątej rano. (...) Po powro
cie uczniowie zameldowali kapitanowi 
Meissnerowi, że w czasie jego nieobec
ności, do kutrów podeszły siostry z po
bliskiego sanatorjum i oświadczyły, że 
przystań, do której szalupy przybiły, jest 
przystanią prywatną. Kpt. Meissner pole
cił wobec tego załodze powrócić do sza
lup i bezzwłocznie odbił od przystani. (...)

Siostry miłosierdzia zaalarmowały tym
czasem komendanta miejscowego od
działu „Skydskar” (Fińska milicja ludowa, 
coś w rodzaju naszego Strzelca), że wylą
dowali w Finlandji... bolszewicy. Trzeba 
trafu, że było to akurat 1 sierpnia, na któ
ry to dzień zapowiadane były przez ko
munistów rozruchy we wszystkich krajach 
Europy. Komendant „Skydskar”, nie 
sprawdziwszy otrzymanej wiadomości, 
w przekonaniu, że bolszewicy wysadzili 
dessant na wybrzeżu Finlandji, zaalarmo
wał miejscowy posterunek wojskowy, 
wysyłając jednocześnie meldunek o na- 
jeździe bolszewików do Helsingforsu. (...)

Gdy oba kurty „Lwowa” dobiły po
nownie do brzegu i załoga była zajęta 
wyciąganiem ich na ląd, nagle z lasu wy
szedł oficer z rewolwerem w ręku, a za
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nim kilku żołnierzy z karabinami, gotowe- 
mi do strzału. (...)

Kapitan Meissner wyjaśnił uprzejmie, 
że on i jego ludzie stanowią część załogi 
polskiego statku szkolnego „Lwów” i że 
odbywają ćwiczenia szalupowe i nawiga
cyjne, na co dowództwo statku otrzyma
ło pozwolenie od kapitanatu portu 
w Hango. Oficer fiński natychmiast scho
wał bron, poczem przedstawił się kapi
tanowi Meissnerowi. Wnet wyjaśniło się 
ostatecznie całe qui pro quo. Uśmiano się 
z niego serdecznie. (...)

Okazało się później, że siostry owe
go sanatorjum, które pierwsze alarm pod
niosły, słysząc uczniów rozmawiających 
po polsku, wzięły to za język rosyjski,

widząc zaś biało-czerwone bandery oraz 
czerwony wympel rozpoznawczy na ku
trach, były przekonane, że mają przed 
sobą czerwoną banderę wojenną Sowie
tów.

Tak to o mały włos, a byłby „Lwów” 
rozpoczął wojnę z Finlandją.

(Jak „Lwów” spowodował alarm 
sił zbrojnych Finlandji?, H. T.)

________________ Jedyny ocalały

W czasie ostatniej burzy na Bałtyku 
zatonął na pełnym morzu parowiec duń
ski „Dan” z ładunkiem węgla 3.295 ton

w drodze z Gdańska do Helsingforsu. Za
tonęło 21 osób. (...) Według zeznań 
Malma parowiec zatonął wskutek wyła
mania przez fale luk do ładowni 4 i 3. 
Z załogi zatonęło 16 Duńczyków, 3 
Gdańszczan, 1 Niemiec i 1 Norweg. Malm 
błąkał się po morzu przez 28 godzin. 
Oprócz załogi na pokładzie statku znaj
dowała się żona drugiego oficera. Statek 
zatonął o godz. 5 nad ranem; ponieważ 
sygnały S.O.S. odebrano o godz. 4.03, 
przeto utrzymywał się on na wodzie 
przez blisko godzinę. (...)

(Katastrofy na morzu)

„Bator/' chce pokoju

Flagowy statek Polskiej Marynarki 
Handlowej - m/s „Batory” słusznie nazy
wany bywa „statkiem pokoju”. Nieraz już 
na jego pokładzie zdążali na międzyna
rodowe kongresy i festiwale przedstawi
ciele potężnego ruchu obrońców poko
ju, obejmującego niemal wszystkie kraje 
kuli ziemskiej.(...)

Ostatnio w końcu miesiąca sierpnia 
br. „Batory” wyruszył w specjalny „Rejs 
Pokoju” zorganizowany przez szwedz
ki Komitet Obrońców Pokoju, który 
odbył się w Polsce i na wielki Festiwal 
Młodzieży Demokratycznej w Berlinie. 
Uczestnicy tego rejsu, w którym wzięli 
udział przedstawiciele społeczeństwa 
szeregu krajów, odwiedzili kilka portów 
bałtyckich. Spotkania owacyjnie przyj
mowanych uczestników wycieczki 
z ludnością, a przede wszystkim z dzia
łaczami ruchu obrońców pokoju Danii, 
NRD, Polski, Finlandii, ZSRR i Szwecji, 
przyczyniły się do nowych zwycięstw 
idei współpracy i zbliżenia międzyna
rodowego. (...)

(Statek pokoju)

________________Trawler szkolny

W gdyńskim porcie rybackim przycu
mowały wzdłuż betonowego nabrzeża 
przysadziste trawlery „Dalmoru”. Wśród 
ich czarnych kadłubów i czerwonych ko
minów wyróżnia się szkolny trawler Jan 
Turlejski”. Piękny ten statek powrócił 
przed paru dniami z pierwszego rejsu 
szkolnego na Morze Północne. Podobnie 
jak i pozostałe, stojące przy nabrzeżu traw
lery - przygotowuje się teraz pospiesz
nie do wypłynięcia w następną z kolei 
podróż. Każda chwila jest droga - sezon 
śledziowy w pełni. (...)

Rejsy - na łowisko i powrotny - prze
znaczone były na praktykę nawigacyjną. 
W tym celu płynęli nie najbliższą drogą, 
lecz wzdłuż brzegów Norwegii, wykorzy
stując ich bliskość dla wprawiania się 
w braniu namiarów, w rozpoznawaniu 
świateł latarń morskich itd., itd.

- Ten dwudziestodniowy rejs dał nam 
wiele doświadczenia - oświadczył z prze
konaniem Olejniczak - nauczyliśmy się nie 
tylko dobrze sterować oraz pełnić różne 
służby na statku, ale i nawigacja, z którą 
w szkole mieliśmy zawsze kłopoty - sta
ła się zrozumiała i taka jakaś bliższa. (...)

Gdy „Turlejski” pojawił się na łowi
sku, wzbudził wielkie zainteresowanie 
wśród operujących tam flotylli rybackich 
różnych państw. Holendrzy, Anglicy, 
Niemcy z zainteresowaniem śledzili po
czynania szkolnego trawlera, będącego 
niewątpliwie nowością na Morzu Północ
nym. (...)

(Pływająca szkoła, Jotem)

Opr. Czesław Romanowski

oryginalną pisownię. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą 

od redakcji. Archiwalne numery 
„Morza” można znaleźć na strome: 

http://www.magemar.com.pl/
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MORSKIE SKARBY eksponaty muzeów

Oryginalny dąb z HMS Victory,:

Polski kawałek
Victory
Do budowy legendarnego angielskiego 
okrętu Victory wykorzystano drewno z Polski. 
Jego kawałek przechowywany jest w Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

MMs P*k

Placówka gromadząca zabytki związa
ne z polskim orężem morskim od lat cze
ka na nową siedzibę. Gmach w stanie 
surowym już stoi. Z braku funduszy jed
nak odwleka się jego wykończenie. I tak 
tysiące bezcennych eksponatów zalegają 
w magazynach, zamiast cieszyć oczy mi
łośników marynistyki. Dlatego, zanim 
nowa siedziba zostanie otwarta, postano
wiliśmy część z tych przedmiotów zapre
zentować na łamach „NaszegoMORZA”. 
Niech choć w ten ograniczony sposób 
staną się dostępne.

Jednym z takich eksponatów jest nie
wątpliwie kilkucentymetrowy kawałek 
drewna, przechowywany w gdyńskiej 
placówce pieczołowicie jak relikwia. Za
mknięty w małym pudełeczku, z wyko
nanym w języku angielskim napisem, któ
ry wyjaśnia: „Oryginalny dąb z HMS Vic
tory. Ten kawałek drewna został prze
kazany Muzeum, Marynarki Wojennej kil
ka lat temu przez jednego z kombatan
tów z Wielkiej Brytanii.

Victory... Czym jest ten okręt wyja
śniać nie trzeba. Jeśli wśród statków cy
wilnych, palmę pierwszeństwa co do sła
wy dzierży Titanic, to wśród okrętów 
miejsce to zajmuje właśnie Victory. To 
legendarna jednostka, którą Anglicy za
chowali do dnia dzisiejszego jako okręt- 
muzeum. Victory jest dla synów Albionu 
nie tylko po prostu okrętem, ale przede 
wszystkim symbolem. Symbolem ich 
morskich aspiracji i przywiązania do sło
nej wody.

Długi na 69 metrów, wypierający 
ponad 2 tysiące ton wody, uzbrojony 
w 100 dział okręt, wszedł na karty histo
rii z dwu powodów. Po pierwsze dlate
go, że to właśnie z jego pokładu admirał 
Horatio Nelson dowodził w bitwie pod 
Trafalgarem w 1805 roku. Dzięki zwycię
stwu w tej batalii (nad flotą francusko-hisz
pańską) Anglicy na ponad sto lat zapano
wali nad wszystkimi morzami i oceanami 
świata. Do pierwszej wojny światowej, 
Wielka Brytania była mocarstwem, któ
remu nie było równych.

Drugim powodem, dla którego Vic
tory jest tak cenny dla Anglików jest fakt, 
że wspomniany admirał Nelson, na jego 
pokładzie zginął w czasie bitwy pod Tra
falgarem. Nelson uchodzi za największe
go brytyjskiego dowódcę morskiego. 
Gdyby nie on, być może to Francja zaj
mowałaby w dziejach Europy miejsce, 
które przypadło Wielkiej Brytanii. Nel
son miał bowiem przeciwnika nie byle 
jakiego, tylko samego Napoleona Bona
parte.

Wróćmy jednak do przechowywane
go w Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni kawałka tego okrętu. Dlaczego 
jest on tak samo cenną pamiątką dla nas,

Polaków, co dla Anglików? Musimy tutaj 
wyjaśnić, że Victory zbudowany został 
w 90 procentach z drewna dębowego. Jak 
się oblicza, do jego budowy zużyto oko
ło 6 tysięcy drzew. Aby je pozyskać, trze
ba było wyciąć 500 hektarów lasów. Ubo
ga w drewno Wielka Brytania nie miała 
tyle. Musiała je importować. I tutaj wła
śnie kryje się rozwiązanie naszej zagadki.

Otóż, przez kilka wieków Polska, po
łączona z Litwą, była jednym z najwięk
szych w Europie eksporterów drewna. 
Drzewo zajmowało w tym względzie dru
gie miejsce, zaraz po największym, jakby
śmy to dzisiaj powiedzieli, naszym hicie 
eksportowym, czyli zbożu. Wodowanie 
Victory nastąpiło w 1765 roku, a więc jesz
cze przed pierwszym rozbiorem Polski.

Polskie drewno słynęło z dobrej jako
ści. Przynajmniej część materiału, który 
posłużył do powstania Victory musiało 
pochodzić z naszego kraju. A już na pew
no ten kawałek, znajdujący się w zbio
rach Muzeum Marynarki Wojennej. Co 
więcej! Badania dendrochronologiczne 
potwierdziły ten fakt, a nawet pozwoli
ły ustalić, że dęby użyte przy budowie 
najsłynniejszego brytyjskiego okrętu li
niowego, najprawdopodobniej rosły na 
Pomorzu.

Kawałek dębiny z gdyńskiego mu
zeum jest więc symbolem także dla nas. 
Choć bowiem na powstanie własnej Ma
rynarki Wojennej przyszło nam czekać aż 
do 1918 roku, to jednak w jakieś mierze 
uczestniczyliśmy w najdonioślejszych 
wydarzeniach w dziejach morskiego orę
ża. Nawet jeśli był to udział polegający 
jedynie na dostarczeniu budulca...

Tomasz Falba
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POCZTÓWKA Z MORZA samoloty

304 Morskie Skrzydła Rzeczpospolitej (IX)

Personel304 Dywizjonu Bombowego, 
Syerston 1941 rok.

Dywizjon Obrony Wybrzeża
28 sierpnia 2004 r., w święto polskie

go lotnictwa, tradycje 304 Dywizjonu 
Obrony Wybrzeża przejęła 30 Eskadra 
Lotnicza ze składu Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej. Dywizjon 304 
w okresie 1942-1945 walczył w ramach 
brytyjskiego Lotnictwa Obrony Wybrze
ża (Coastal Command). Pomimo, że nie 
podlegał Polskiej Marynarce Wojennej, to 
przez londyńskie Kierownictwo Marynarki 
Wojennej uznawany był za kontynuatora 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego. W pla
nach na okres powojenny w Polsce, na 
bazie jego personelu, zamierzano zorga
nizować lotnictwo morskie.

________________Trudne początki

304 Dywizjon Bombowy Ziemi Ślą
skiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
sformowano 22 sierpnia 1940 roku na sta- 
qi lotniczej Bramcote, w hrabstwie Leice
ster. Personel jednostki wywodził się z lot
ników 2 i 6 Pułku Lotniczego, uzupełnio

ny następnie personelem z toruńskiego 
pułku, przybyłych do Wielkiej Brytanii po 
kapitulacji Francji. Dowódcą mianowano 
ppłk pil. Jana Białego, zaś jego zastępcą 
został mjr obs. Julian Wojda. Doradcą z ra
mienia Królewskich Sił Powietrznych - 
RAF był W/Cdr (podpułkownik) Wiliam 
M. Graham.

We wrześniu, w składzie personelu 
latającego znaleźli się następujący lotni
cy: ppłk pil. Biały Jan, mjr obs. Wojda 
Julian, kpt. obs. Alberti Stefan, kpt. obs. 
Buczma J. Tadeusz - dowódca eskadry 
„A”, kpt. pil. Gaździk Jan - dowódca eska
dry „B”, kpt. obs. Krane Jerzy, kpt. obs. 
Łepkowski Henryk, kpt. obs. Stańczuk 
Edward, kpt. pil. lek. Wiśniewski Wiktor, 
kpt. pil. Orłowski Józef, por. pil. Błaże
jewski Jan, por. pil. Czetowicz Kazimierz, 
por. pil. Christman Rudolf, por. obs. Daab 
Mieczysław, por. obs. Gałczyński Zbi
gniew Mieczysław, por. obs. Jaroszyński 
Zbigniew Marian, por. obs. Kostuch Ma
rian, por. obs. Kurek Janusz August Hen

ryk, por. pil. Kuszczyński Bronislaw, por. 
pil. Lewandowski Mieczysław, por. obs. 
Nowicki Bolesław, por. pil. Onoszko 
Aleksander Romuald, por. obs. Stępień 
Zygfryd, por. pil. Waroczewski Jan Stani
sław, por. obs. Wieczorek Cezary, por. obs. 
Zawadzki Józef, por. obs. Sokołowski Zyg
munt Bogdan, ppor. obs. Duchnicki Sta
nisław Feliks, ppor. obs. Gisman Adam 
Edward, ppor. pil. Morski Zenon, ppor. pil. 
Iszkowski Jerzy Erazm Mieczysław, ppor. 
obs. Kaniewski Zdzisław Andrzej, ppor. 
obs. Sobieralski Feliks, ppor. pil. Sym An
toni, ppor. obs. Wójcik Stanisław, st. sierż. 
pil. Żolnowski Władysław, sierż. strz. r/ 
op. Apanasewicz Józef, sierż. pil. Gajew
ski Stefan Franciszek, sierż. pil. Tofin Sta
nisław, plut. pil. Głydziak Piotr, plut. strz. 
sam. Lichota Wojciech, plut. pil. Płonczyń- 
ski Stanislaw, plut. pil. Zyków Mikołaj, 
plut. pil. Leszkiewicz Michał.

Początkowo dywizjon wyposażono 
w 16 lekkich, jednosilnikowych bombow
ców Fairey Battle I oraz 2 szkolne Battle
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Trainer, od 1 listopada 1940 roku w tre
ningowe dwusilnikowe Vickers Welling
ton IA, zaś od 22 listopada 1940 roku 
w bombowce Vickers Wellington IC. 
W skład załogi Wellingtona wchodził pi
lot, drugi pilot, nawigator, radiooperator 
i dwóch strzelców.

- W początkowym stadium organiza
cji - zapisał w pamiętniku ppłk pil. Jan 
Biały - dywizjon był wyposażony w sa
moloty Fairey Battle. Samolot jednosil
nikowy z wciąganym podwoziem, zało
ga 3 osoby (pilot, nawigator i strzelec), 
uzbrojenie 2 ckm, udźwig bomb 750 kg. 
Samoloty tego typu były podobne do na
szych Karasi, niemniej jednak załogi 
musiały zapoznać się z nowym typem 
samolotu, specjalnie piloci, którzy mu
sieli pamiętać o wciąganiu podwozia po 
starcie i wypuszczaniu przed lądowa
niem. (...) Załogi musiały wykonać po 
kilkanaście lotów dla zapoznania się 
z nowymi urządzeniami, poza tym pi
loci przechodzili przeszkolenie w pilota
żu „na ślepo”, pilotując jedynie na pod
stawie zegarów w kabinie pilota. Nawi
gatorzy przeszli przeszkolenie według 
wzorów nawigacji powietrznej angiel
skiej, opartej w dużej mierze na nawiga
cji morskiej. Znajomość tego rodzaju na
wigacji była konieczna w lotach dzien
nych i nocnych, jak również nad ogrom
nymi obszarami oceanów, gdy nawiga
tor mógł wykonywać swe obliczenia je
dynie na podstawie kierunku i siły wia
tru, szybkości samolotu i czasu lotu. 
Strzelcy samolotowi byli przeszkoleni 
w posługiwaniu się ckm, jak również 
w zrzucaniu bomb, w czym również 
przeszkolono nawigatorów.

Całość przeszkolenia była prowadzo
na bardzo intensywnie. Po upływie sze

ściu tygodni, z końcem października 
1940 roku załogi były skompletowane 
i przeszkolone, a Dyon dostatecznie 
przygotowany do wzięcia udziału w ope
racjach bojowych.

W listopadzie Dyon zostałprzezbro- 
jony w samoloty typu Wellington. Per
sonel latający, jak również techniczny 
wymagał na nowym typie samolotu do
datkowego przeszkolenia. Ponieważ loty 
miały być wykonywane wyłącznie w no
cy, zwrócono specjalnie uwagę na prze
szkolenie pilotów nie tylko w opanowa
niu pilotażu na dwusilnikowych samo
lotach, lecz również w pilotażu bez wi
doczności, na podstawie instrumen
tów pokładowych. Nawigatorzy zostali 
dodatkowo przeszkoleni w nawigacji na 
dalekie odległości bez posługiwania się 
punktami orientacyjnymi. Brakujący 
personel latający został przydzielony 
z rezerw brytyjskich (...)

W listopadzie wylatano łącznie 93 
godziny na Wellingtonach. Do 4 grudnia 
jednostka przeniosła się na nowe lotni
sko Syerston, w hrabstwie Nottingham, 
wraz z siostrzanym 305 Dywizjonem 
Bombowym.

Trudne warunki atmosferyczne utrud
niały trening. Miały też poważny wpływ 
na wypadek, jaki wydarzył się 14 grud
nia. Podczas złej widoczności Wellington 
IC R1268 NZ-T podczas lotu zawadził 
o drzewa pod Edmondsley, nieopodal 
Durham. Samolot się rozbił, por. pil. Sta
nisław Waroczewski, kpt. obs. Edward 
Stańczuk i kpr. podch. pil. Stanisław Bocz- 
kowski odnieśli lżejsze obrażenia, nato
miast por. obs. Marian Kostuch został po
ważnie ranny.

W wyniku nieporozumień z brytyjskim 
doradcą, 22 grudnia 1940 roku, ppłk pil.

Ppłk pil. Jan Biały, 
pierwszy dowódca 304 Dywizjonu.

Jan Biały opuścił dywizjon. Dowództwo 
objął po nim ppłk pil. Piotr Dudziński.

27 stycznia 1941 roku polskich lotni
ków z dywizjonów 304 i 305 odwiedziła 
brytyjska para królewska, król Jerzy VI 
z królową Elżbietą. Król i królowa prze
prowadzili inspekcje polskich szeregów 
w uroczyście udekorowanym hangarze. 
Wizyta sprawiła wielki zaszczyt i zadowo
lenie lotnikom.

W styczniu i lutym 1941 roku dalsze 
szkolenie w powietrzu poważnie utrudni
ły ciężkie warunki atmosferyczne oraz 
podmokła, gruntowa nawierzchnia lotniska. 
Wylatano w tym okresie około 250 godzin. 
Wada techniczna Wellingtona IC R1014 
była przyczyną katastrofy w dniu 6 lutego. 
Wkrótce po starcie, samolot rozbił się koło 
Stadion Farm, Bleasby, 11 km od Nottin
gham. Zginęła cała załoga, w składzie: plut. 
pil. Józef Jończyk, st. sierż. pil. Stanisław 
Tofm, sierż. Wojciech Lichota (strzelec/ra- 
diotelegrafista) oraz plut. Jan A. Cymborski 
(strzelec). Zostali pochowani w Newark. 
W lutym odnotowano tylko 7 dni lotnych. 
Przez pozostałe dni szkolono się na ziemi, 
w zakresie opanowania sprzętu (silnik, pła- 
towiec, instalaqa bombowa, elektryczna, 
celownik bombardierski, komunikaqa mie
dzy samolotami a staqą portową), a także 
na Link-Trainerze.

Ćwiczenia i treningi intensywnie kon
tynuowano w marcu. Szkolono się przede 
wszystkim w bombardowaniu oraz noc
nych lotach według przyrządów. Wylata
no 240 godzin w ciągu dnia oraz 11 go
dzin i 50 minut nocą. Drudzy piloci latająSzkolno-treningowy Fairey Battle Trainer NZ-Y, Bramcote, październik 1940 rok.
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W/Cdr (ppłk) Wiliam M. Graham 
brytyjski doradca dowódcy304 Dywizjonu.

jako nawigatorzy do 22 marca. Od tego 
dnia przystąpiono do lotów mających na 
celu zgrywanie załóg. Na początku kwiet
nia przybywa pierwsza grupa obserwa
torów z kursu nawigacyjnego.

Kolejna tragedia dotknęła dywizjon 15 
kwietnia. Podczas podejścia do lądowa
nia, w Wellingtonie R1212 przerwał pra
cę silnik. Samolot zawadził o drzewa i roz
bił się. W katastrofie zginęli: por. pil. Ru
dolf Christman, sierż. pil. Wiesław Pietru
szewski oraz plut. rtg. Antoni Berger. 
Z trzech pozostałych członków załogi

dwóch zostało ciężko rannych: por. obs. 
Zbigniew Gałczyński i plut. strz. Tadeusz 
Aranowski, zaś trzeci plut. strz. Jan Jarosz 
odniósł lekkie obrażenia.

Jednostka osiągnęła gotowość bojową 
24 kwietnia 1941 roku, wraz z 305 Dy
wizjonem Bombowym. Podlegała ope
racyjnie brytyjskiemu Dowództwu Lotnic
twa Bombowego (Bomber Command). 
Znakiem rozpoznawczym samolotów 
były litery NZ po obu stronach kadłuba. 
Obie jednostki przydzielono do 1 Grupy 
Bombowej.

W ramach
_________ Lotnictwa Bombowego

W nocy z 25/26 kwietnia dwie załogi 
z 304 Dywizjonu (wraz z trzema załoga
mi 305 Dywizjonu) wzięły udział 
w pierwszym locie bojowym. Rozkaz ope
racyjny określał cel - bombardowanie 
zbiorników paliwa w- Rotterdamie. 
W przypadku niemożności identyfikacji 
celu, atakowanie przybrzeżnej żeglugi.

Na pierwszy, historyczny lot bojowy 
wyznaczono następujące załogi:

- Wellington IC R1230 NZ-E: por. pil. 
Antoni Sym, ppłk pil. Piotr Dudziński, mjr 
obs. Julian Wojda, strzelcy pokładowi sier
żanci Leon Hampel i Stanisław Białek oraz 
ppor. obs. Stanisław Duchnicki w roli tyl
nego Strzelca.

- Wellington IC N2852 NZ-D: por. pil. 
Kazimierz Czetowicz, por. pil. Jerzy Isz- 
kowski, por. obs. Lewkowicz, sierż. strz. 
rtg. Józef Apanasewicz, sierż. strz. Alojzy 
Sankowski oraz sierż. strz. Władysław 
Thier.

O godzinie 20.20 samoloty wykoło- 
wały na start. Nad celem zalegała mgła i tyl
ko załoga por. pil. K. Czetowicza zbom
bardowała zbiorniki paliwa. Lot ów tak 
wspominał II pilot por. Jerzy Iszkowski:

- „Pierwszy lot bojowy odbyłem 25 
kwietnia 1941 roku w składzie obcej za
łogi por. Czetowicza. Samolot Wełling- 
ton-Pegaz nr 2852. Bomby: zapalające 
i burzące. Zadanie: zbombardować 
zbiorniki benzyny w Rotterdamie - Ho-
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landia. Była to pierwsza próba opera
cyjna Dywizjonu. Z najlepszych pilotów 
skompletowano 2 załogi. Start odbył się 
o zmierzchu. W ciemnościach nocy mi
nęliśmy brzeg angielski i po przeleceniu 
Morza Północnego przekroczyliśmy 
brzeg holenderski na południe od Em
den. Dochodząc do rejonu bombardo
wania utrzymywaliśmy wysokość od 12
000 do 14 000 stóp. W okolicy Emden 
krążyliśmy w poszukiwaniu nakazanego 
obiektu zniszczenia. Zupełnie ciemna 
noc uniemożliwiła identyfikację obiektu 
stosunkowo małego i trudnego do trafie
nia. Wyrzuciliśmy pierwszą bombę ma- 
gnezyjną. Przez kilka minut wyraźnie wi
dać było ziemię. Poprawiłem nieco kurs
1 ukazały się przed nami zbiorniki. Szyb
ko wykonałem nalot, lecz nagle stożek kil
kunastu połączonych reflektorów pochwy
cił nas w samym środku wiązki. Potężne 
światła oślepiły i zapełniły czarną otchłań. 
Gwałtownym manewrem wyzwoliłem się 
z pułapki i ponowiłem, tym razem sku
teczny, atak. Salwa bomb wypadła z wnę
trza kadłuba. Szybko oddalając się znad 
Rotterdamu obserwowaliśmy wyniki bom
bardowania. Sześć potężnych błysków 
eksplozji bomb burzących i kilkaset mniej-
szyc^h iskier zapalajcących wznieciły czte

ry pożary, z których dwa gwałtownie się 
rozszerzały. Widać było później, jak 
w ognie te uderzały bomby zrzucane z in
nych samolotów wyprawy.

Ledwo odwróciliśmy się ogonem 
w stronę Emden, uchwyciły nas 3 stożki 
reflektorów i jednocześnie wzmógł się 
ogień artylerii. Dopiero nad morzem 
uspokoiło się pod nami ”.

Druga z załóg, dowodzona przez por. 
pil. A. Syma nie odnalazła celu. W kroni
ce dywizjonu opisał ten lot ppłk Piotr 
Dudziński, który leciał jako II pilot.

„Początek akcji bojowej dyonu - 
pierwsza wyprawa, na którą czekamy od 
kilku miesięcy. Popeumych trudnościach 
ze strony Anglików, ażeby m wziął udział 
w pierwszym locie dyonu, przekonałem 
ich, że nie jest to tylko kwestia mej am
bicji, a w pojęciu polskiego dowódcy obo
wiązkiem - uzyskałem zgodę. Nie mam 
jeszcze warunków na pierwszego pilota, 
to jest 10 godzin nocnych na Wellingto
nie, lecę więc jako drugi pilot w załodze 
por. Syma, na miejsce st. sierż. Żołnow- 
skiego, który znowuż nie ma jeszcze wa
runków na drugiego pilota.

Celem naszym są zbiorniki paliwa na 
płd. od Rotterdamu, cel dla tzw. świe
żych załóg, łatwiejszy o tyle, że bliżej po
łożony i nie tak silnie broniony.

Startowaliśmy o zmierzchu i przekra
czamy brzeg angielski w przewidzianym 
miejscu. Przelatujemy kanał i osiągamy 
brzeg holenderski i nie możemy odna
leźć celu. Tak czasem bywa. Bombardier 
wyrzuca po kolei obie „flary”. Latamy 
półtorej godziny nad miejscem, gdzie 
powinien być cel - bez skutku. Spraw
dzamy ilość benzyny i z żalem stwier
dzamy, że za mało jej, by dolecieć nad 
Bremę i tam zrzucić swój ładunek bomb. 
Przyjmując, że mniej zaszkodzimy opi
nii lotnictwa aliantów zrzucając bomby 
do morzą, niż na oślep, względnie na 
jakieś urządzenia fikcyjne, wyrzucamy 
wszystkie bomby nie odbezpieczone do 
morza.

Lot ten właściwie nie powiódł się. Tak 
pod względem nawiązania łączności, jak 
i nawigacyjnym. Mimo to jednak dał nam 
wiele doświadczenia. Gdy polecimy nad 
Niemcy, to na pewno nie będzie kłopo
tów z odnalezieniem celu, bo niszcze
nie wszystkiego co niemieckie, jest na
szym celem”.

Obie załogi szczęśliwie powróciły do 
Syerston. Data pierwszego lotu bojowego 
została przyjęta jako święto dywizjonu. 
Przez kolejne dni, warunki atmosferyczne 
nie pozwoliły na wykonywanie lotów.

Na kolejną akcję, w nocy z 2 na 3 maja 
wystartowały cztery załogi. Ich celem był 
Gronningen oraz port i miasto Emden. 
Poleciały następujące załogi: kpt. pil. Jana 
Błażejewskiego (R1230), por. pil. Jerze
go Iszkowskiego (N2840), por. pil. Kazi
mierza Czetowicza, (R1232) oraz por. pil. 
Antoniego Syma (R1443). Zadanie wy
konano bez strat własnych.

Następne loty bojowe wykonano 
w nocy, z 6 na 7 maja. Celem był port

Hawr. Tym razem nie obyło się bez strat. 
Do morza spadł zestrzelony Wellington 
IC R1443 z załogą w składzie: por. pil. An
toni Sym, sierż. pil. Władysław Żołnow- 
ski, ppor. pil. Feliks Sobieralski, strzelcy 
pokładowi - sierżanci Leon Hampel i Sta
nisław Białek oraz ppor. obs. Stanisław 
Duchnicki. Samolot został zestrzelony 
przez niemiecki okręt przeciwlotniczy 
około 40 km na zachód od Texel. Morze 
wyrzuciło ciała por. Sobieralskiego, sierż. 
Żolnowskiego oraz sierż. Hampla. Groby 
pozostałych członków załogi nie są zna
ne. Była to pierwsza operacyjna strata 
dywizjonu.

W nocy z 8 na 9 maja, na bombardo
wanie Bremy wystartowały dwie załogi 
304 Dywizjonu. Wellington (R1761) por. 
pil. Jana Błażejewskiego wrócił bezpiecz-

Angela Gilbert, 
matka chrzestna 304 Dywizjonu.
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Mechanicy podczas 
pracy przy silniku.

Ładowanie taśm z amunicją 
do wieżyczki strzeleckiej.

nie do bazy. Z akcji nie powrócił Welling
ton IC (R1473) z brytyjską załogą w skła
dzie F/O Gavin Lynes, W/Cdr Wiliam 
Graham, st. sierż. T. Wady, F/Sgt Stanley 
Gear, Sgt Wiliam Hamilton i F/O Frank 
Webb. Ich samolot został zestrzelony 
przez artylerię przeciwlotniczą. Z płoną
cej maszyny zdołał wyskoczyć tylko F/ 
O F. Webb. Został wzięty do niewoli.

Podczas dwóch następnych nocy oraz 
nocą z 16 na 17 maja trzy załogi dywizjo
nu brały udział w bombardowaniu Kolo
nii, a jedna, wraz z załogami z 305 Dywi
zjonu, portu w Boulogne. Bez strat wła
snych. Niesprzyjająca pogoda spowodo
wała zawieszenie lotów do 27 maja.

Nocą z 27 na 28 maja w bombardowa
niu portu w Boulogne wzięły udział 2 sa
moloty dywizjonu, (W5720) z załogą mjr. 
pil. Roberta Bella oraz (R1392) z załogą por. 
pil. Jana Waroczewskiego. Lot zakończył

się tragicznie dla załogi por. J. Waroczew
skiego. „Nadszedł długo oczekiwany czas 
rozpoczęcia lotów operacyjnych naszej 
załogi -pisze w swej relacji Stanislaw Jó
zefiak, strzelec radiooperator. - Stało się to 
w nocy z 27 na 28 maja 1941 roku o go
dzinie 22.45. Celem naszego nalotu był 
port w Boulogne we Francji, gdzie hitle
rowcy zgromadzili flotyllę przygotowaną 
do inwazji na Wielką Brytanię. Porti mia
sto były bardzo mocno bronione przez 
artylerię i nocne myśliwce, a niebo nie
ustannie przeczesywały reflektory. (...) 
Przed obiadem odbyliśmypółgodzinny lot 
sprawdzający silniki i instrumenty pokła
dowe, by potem oddać naszego Welling
tona w ręce mechaników, których zada
niem było dokonanie ostatniego przeglą
du, zatankowanie paliwa i podwieszenie 
bomb. Na odprawie załóg zostaliśmy do
kładnie zapoznani z celem nalotu, moż

liwościami nawigacyjnymi dotarcia do 
niego i powrotu. Po regulaminowym od
poczynku, ogłoszono gotowość do lotu.

(...) Nasz Wellington NZ-Nbyłgoto- 
ivy do lotu na dyspersalu i oczekiwał tyl
ko przybycia załogi w składzie: F/Lt Bro
nisław Kuszczyński - pilot, P/O Jan Sta
nisław Waroczewski - drugi pilot, F/O 
Cezary Wieczorek - nawigator, SgtJózef 
Nilski radiooperator/strzelec, Sgt Stani
sławJózefiak radiooperator/strzelec, Sgt 
Józef Drożdż - strzelec. Uruchomienie 
silników w celu sprawdzenia siły i reak
cji, nastąpiło dziesięć minut przed star
tem. Następnie wykonaliśmy kołowanie 
na miejsce startu. Zielone światło, peł
na moc silników i do przodu. (...) Nasz 
cel mieliśmy osiągnąć o godzinie 0.25 
i każda minuta lotu przybliżała nas do 
niego. Niebo tego dnia było bezchmur
ne i dlatego francuski brzeg byl dobrze 
widoczny. Na stanowisku przedniego 
Strzelca mogłem pomagać nawigatoro
wi w naprowadzeniu samolotu na cel 
zrzucenia całego zapasu bomb.

Nagłe rzucenie samolotu do góry i je
go bezwładne opadanie uzmysłowiło mi, 
że dostaliśmy. Pilot wydał rozkaz opusz
czenia samolotu. Wiedziałem, że z mo
jego miejsca nie mam szans bez pomo
cy kolegów uratowania się. W tym bez
nadziejnym położeniu oddałem się opie
ce Marii Skalmierzyckiej, przed której oł
tarzem kiedyś zanosiłem swoje młodzień
cze modlitwy. Moja modlitwa była wy
słuchana i po znacznej utracie wysoko
ści, pilot odzyskał kontrolę nad samolo
tem. O jednym silniku próbowaliśmy do
trzeć do bazy. Strzelec Józef Drożdż 
wykonał pierwszy rozkaz pilota i wysko
czył z samolotu w ciemności. Najpraw
dopodobniej utonął w Kanale La Man
che, lecz jego ciała nigdy nie odnalezio-
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no. Zapalenie się drugiego silnika prze
sądziło o losie samolotu i naszej załogi. 
Pilot wydał ponowny rozkaz ratowania 
się na spadochronach. W czasie wyko
nywania tego rozkazu byłem blisko ko
puły nawigatora, lecz lecący ku ziemi 
samolot uniemożliwiał mi wydostanie się 
z niej. Zdecydowałem się na desperacki 
krok wyciągając się do połowy pociągną
łem za rączkę spadochronu, który otwie
rając się wyrwał mnie z wnętrza samo
lotu. Szczęśliwie ominąłem statecznik, 
który mógł mnie przeciąć na połowę

Ranny sierż. S. Józefiak znalazł się 
w szpitalu. Po 9 miesiącach rekonwale
scencji wrócił do dywizjonu. Poza nim 
z załogi ocalał sierż. Józef Nilski.

__________________Straty własne

Druga połowa 1941 roku była okre
sem zwiększonego wysiłku polskich za
łóg bombowych, w tym i 304 Dyonu. 
Bombardowano m.in. Dunkierkę, Ham
burg, Lorient, Brest, Duisburg, Norymber
gę i inne cele. Niemiecka artyleria prze
ciwlotnicza wraz z reflektorami i myśliw
cami nocnymi była coraz silniejsza i sku
teczniejsza. Rosły straty załóg bombo
wych - kpt. pil. Jana Błażejewskiego 
(R1230), por. pil. Jerzego Iszkowskiego 
(W5688), por. pil. Kazimierza Czetowi- 
cza, (X9680), kpt. pil. Aleksandra Onosz- 
ko (R1215), ppor. pil. Karola Racha 
(X3164), sierż. pil. Mikołaja Zykowa 
(N2852), ppłk pil. Piotra Dudzińskiego 
(X9620) oraz por. pil. Józefa Ostrowskie
go (R1002).

Podczas lotu do celu z powodu awarii 
silnika musiała zawrócić załoga por. pil. J. 
Ostrowskiego. Bomby zrzucono do mo
rza. Powracając na jednym, sprawnym sil
niku, natrafiono na mgłę nad lotniskiem 
w Landholme, nieopodal Norfolk. Lądowa
nie zakończyło się rozbiciem samolotu 
o drzewa poza lotniskiem. Gwardia Naro
dowa odnalazła samolot w dwóch czę
ściach. Do szpitala odwieziono dwóch ran
nych członków załogi, sierżantów: Paszkie
wicza i Gębickiego. Pozostałych lotników 
odwieziono tego samego dnia do bazy.

Na kolejną akcję w nocy z 17/18 lipca 
wystartowało z Syerston 5 Wellingtonów, 
w tym jedna załoga na wypożyczonym 
Wellingtonie IC (N2840) z 301 Dywizjo
nu, dowodzona przez por. pil. Bolesława 
Kuziana. Celem był Rotterdam. Po wy
konaniu zadania, Wellingtona por. pil. Ku
ziana przechwycił niemiecki nocny my
śliwiec. Płonący samolot spadł pod Bal- 
derton koło Newark. Cała załoga pole

gła: por. pil. Bolesław Kuzian, sierż. pil. 
Janusz Tomaszewski, por. obs. Bronisław 
Katt, oraz sierżanci, strzelcy pokładowi: 
Jan Sylwestrowicz, Jan Podziemski i Ma
rian Czemiejewski. Pochowano ich na 
cmentarzu w Newark.

19 lipca rzut naziemny i powietrzny 
304 Dyonu przebazował się z Syerston 
do Lindholme, w hrabstwie York. W owym 
czasie komendantem stacji lotniczej w Lin- 
dholme był pułkownik Wacław Makow
ski. W odróżnieniu od Syersaton nowa baza 
posiadała utwardzone pasy startowe. 
Wkrótce z 304 Dywizjonu odszedł mjr pil. 
Robert Beill, dotychczasowy dowódca eska
dry „B”. Jego miejsce zajął mjr pil. Józef 
Ostrowski, natomiast major R. Beill został 
dowódcą 305 Dywizjonu Bombowego.

Pięć dni później, 24/25 lipca, pięć Wel
lingtonów wystartowało na bombardowa
nie Emden. Były to załogi: ppor. pil. Ka
rola Racha (X3164), kpt. pil. Jana Błaże
jewskiego (R1230), por. pil. Jerzego Isz
kowskiego (R1761), ppłk pil. Piotra Du
dzińskiego (W5720) oraz por. pil. Leszka 
Karczewskiego (X9620). W drodze znad 
celu, nad Holandią, nocny myśliwiec ze
strzelił samolot por. pil. Karczewskiego. 
Zginęła cała załoga: por. pil. Leszek Kar
czewski, sierż. pil. Zygmunt Witkowski, kpt. 
obs. Stanisław Rzepa, st. sierż. strz. r/op. 
Zbigniew Zuwała, sierż. strz. Bolesław Sa
lomon i por. obs. Jan Musiał (leciał ochotni
czo jako strzelec pokładowy).

Z nowej bazy, załogi operowały na 
cele w Zagłębiu Ruhry oraz francuskie 
porty Boulogne i Hawr. W sierpniu i wrze
śniu nie zanotowano strat własnych. Na
tomiast październik nie był tak łaskawy. 
Nastąpiło znaczne pogorszenie warun
ków atmosferycznych.

Wieżyczka tylnego Strzelca, 
typu FrazerNash FN10.

Lotnicy ze śląskiego dywizjonu nawią
zywali serdeczne stosunki z miejscową 
ludnością. Szczególnie chętnie Kasyno 
Oficerskie w Syerston odwiedzało zie- 
miaństwo, które również często organi
zowało okolicznościowe zabawy. W efek
cie Angielki chętnie zaręczały się i wy
chodziły za mąż za Polaków. Natomiast 
podczas bazowania na lotnisku w Lindhol- 
me częstym gościem Dywizjonu był mer 
miasta Doncaster.

Mariusz Konarski 
& Andrzej Olejko

Zdjęcia ze zbiorów autorów, 
Jana Kalfasa oraz Instytutu 

Polskiego i Muzeum 
im. Gen. Sikorskiego.
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ARCHIWUM MORZA ważne daty

10 lat temu

1 - W PŻM sprywatyzowano handel 
w kantynach. Oznaczało to, że od tego 
dnia zaprzestano kłopotliwej procedu
ry sporządzania i przesyłania ze statków 
do centrali PŻM rozliczeń kantynowych 
i powierzono je kapitanom, którzy na ten 
cel mogli pobierać ze statkowej kasy za
liczki.

13 - W Stoczni Szczecińskiej nadano imię 
Star Ikebana - pierwszemu z serii wielo
zadaniowych masowców otwartych typu 
B-584, przeznaczonego dla armatora Ma- 
sterbulk z Singapuru.

22-24 - Nieudana próba odwołania przez 
PLO SA i PŻM dwóch członków zarządu 
Euroafica: Włodzimierza Matuszewskiego 
- prezesa i jego zastępcę ds. ekonomicz
nych Zbigniewa Ligierkę (na zdjęciach). 
Próba spotkała się z ostrym protestem 
pracowników spółki, pod listem podpi
sało się 90 osób.

W polskich stoczniach nie zwodowano 
żadnego statku.

|20 lat temu
_________ Wrzesień 1989 r.

8 - Katastrofa samolotu Convair u wy
brzeży Danii, w której śmierć poniosło 55 
osób, w tym 50 pracowników norweskie
go armatora Wilhelmsen Lines, lecących 
z Oslo do Hamburga na uroczystość 
zmiany nazwy zakupionego od PLO 
statku Katowice II na Topaz (na zdję
ciu ex Katowice IIw doku hamburskiej 
stoczni Blohm und Voss, na dzień przed 
tragedią).

15 - Kierownictwo Stoczni Szczecińskiej, 
wyczerpawszy wszystkie krajowe możli
wości pokrycia deficytu siły roboczej, 
postanowiło od nowego roku zatrudnić 
100 Chińczyków.

27 - W rejonie Azorów, w pomieszczeniach 
masowca Feliks Dzierżyński (w rejsie z Ho
landii do Brazylii) wybuchł pożar w po
mieszczeniach kuchenno-prowiantowych. 
Zginęły 2 osoby, a obrażenia odniosły 4. 
Statek z wypaloną nadbudówką został wyre
montowany w stoczni w Lizbonie.

W polskich stoczniach zwodowano traw
ler burtowy i holownik zaopatrzeniowy.

|30 lat temu
Wrzesień 1979 r.

3-9 - Zespół okrętów Polskiej Marynarki 
Wojennej Gryf, Siekierki (ODS-803) i Gło
gów (ODS-809), pod dowództwem do
wódcy Marynarki Wojennej adm. Ludwi
ka Janczyszyna przebywał w Rostocku 
z wizytą przyjaźni.

13 - W Stoczni im A. Warskiego w Szcze
cinie położono stępkę pod pierwszy 
prom pasażerski typu B-492, nazwany 
później Dmitriy Shostakovich.

19 - W Stoczni im A. Warskiego w Szcze
cinie położono stępkę pod pierwszy 
prom pasażerski typu B-493, nazwany 
później Georg Ots.

27 - W Stoczni „Wisła” położono stępkę 
pod pierwszy katamaran pasażerski typu 
KP-2, nazwany później Szmaragd.

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

W polskich stoczniach zwodowano 2 drob
nicowce, trawler przetwórnię i okręt hy
drograficzny.

tO lat temu____________________
Wrzesień 1969 r.

10 - W Stoczni im. A. Warskiego położo
no stępkę pod pierwszy statek szkolno- 
towarowy (typ B-80), nazwany później 
Profesor Shchyogolev.

11 - W Stoczni im. Komuny Paryskiej 
położono stępkę pod pierwszy masowiec 
serii B-521, nazwany później Manifest 
Lipcowy.

W polskich stoczniach zwodowano 5 drob
nicowców, zbiornikowiec, bazę rybacką, 
trawler zamrażalnię, trawler przetwórnię, 
kuter torpedowy i okręt hydrograficzny.

50 lat temu
______________Wrzesień 1959 r.

10 - Do eksploatacji wchodzi m/s Oliwa 
- pierwszy z serii 5 jednostek typu B-59, 
ulepszonej wersji jednostek B-50 {Nowa 
Huta).

W ramach „akcji anty czarterowej” dla 
Polskiej Marynarki Handlowej, zakupio
no statki typu „Liberty” wojennej budo
wy: Huta Florian, Kopalnia Bobrek, Ko
palnia Zabrze.
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ARCHIWUM MORZA ważne daty■

W polskich stoczniach zwodowano 3 drob
nicowce (w tym Wolin - prototyp serii 
B-513), węglowiec i 2 trawlery burtowe.

i

60 lał temu ____________
Wrzesień 1949 r.

10 - W Stoczni Gdańskiej zwodowano 
szósty węglowiec, który otrzymał nazwę 
Józef Wieczorek.

20 - Do stoczni w duńskim Aarhus przy
był na holu niedokończony poniemiecki 
drobnicowiec Monte Cassino. Po ukoń
czeniu wszedł do polskiej służby jako 
Elbląg. Pływał do 1973 roku.

25 - Pierwsza powojenna promocja ab
solwentów specjalności pokładowej 
OSMW. Minister Obrony Narodowej do
konał promocji oraz wręczył sztandar 
wojskowy komendantowi OSMW. Prymu
sem pierwszej promocji był kpt. mar. 
Henryk Pietraszkiewicz.

27 - Przebudowa s/s Białystok na statek 
szpitalny, którym następnie ewakuowa
no kilkuset rannych i chorych greckich 
partyzantów z Dürres do Gdyni.

W polskich stoczniach zwodowano 1 
węglowiec.

70 lat temu
Wrzesień 1939 r.

Kampania wrześniowa

■ Symbolem rozpoczęcia wojny stał się 
niemiecki atak na polską placówkę woj
skową na Westerplatte. Bohaterska zało
ga przez tydzień broniła się przed prze
ważającymi siłami niemieckimi. Broniła 
się również Gdynia, zajęta przez Niem
ców 14.09. Wojsko polskie do 19.09 kon
tynuowało opór na Kępie Oksywskiej.

■ Polskie statki towarowe z początkiem 
września znalazły się głównie w portach 
Europy Zachodniej i Skandynawii. Olza

(w budowie), Tczew i Toruń, zarekwiro
wane przez Polską Marynarkę Wojenną, 
pozostały w Gdyni i tutaj zostały znisz
czone, podobnie jak prawie wszystkie 
statki „Białej Floty” i portowy tabor. Wraz 
z zajęciem gdyńskiego portu, Niemcy 
rozpoczęli prace przy podnoszeniu wra
ków i przywracaniu ich do służby.

■ Do obrony Wybrzeża PMW mogła wy
stawić niszczyciel Wicher, stawiacz min 
Gryf 5 okrętów podwodnych, 6 minow- 
ców i 2 kanonierki. 1.09 Wicher i Gryf 
(oraz minowce) stoczyły bitwę z niemiec
kimi samolotami; bomby uszkodziły sta
wiacz min Gryf (z którego wyrzucono 
miny) oraz 2 minowce. Następnego dnia 
oba zgodnie z rozkazami stanęły w hel
skim pocie. 3.09 rankiem stoczyły potycz
kę artyleryjską, odpędzając dwa niemiec
kie niszczyciele, ale po południu oba zo
stały zniszczone podczas ataku niemiec
kich samolotów.
Sprawne 4 minowce okazjonalnie ostrze
liwały niemieckie wojska otaczające Gdy
nię, a w nocy z 12 na 13 września posta
wiły niewielką zagrodę minową. W koń
cu również one padły ofiarą bomb - pod
czas nalotu 14 września na Jastarnię.

■ Okręty podwodne działały zgodnie 
z rozkazami iw miarę wyczerpywania 
możliwości walki, przechodziły do 
szwedzkich portów: Ryś 18.09, Żbik. 25.09. 
Wilk zdołał jeszcze 14.09 przez Sund 
wyjść na Morze Północne i 20.09 przy
był do W. Brytanii. Orzeł 14.09 zawinął 
na redę Tallina i został internowany, jed
nak zdołał wyrwać się na Bałtyk i do 
pierwszych dni października bez skutku 
poszukiwał celu dla swych torped.

ORP Orzeł

■ W głębi kraju Flotylla Rzeczna odzna
czyła się podczas obrony Mostów Wolań- 
skich przed niemieckimi bombowcami. Po

wkroczeniu wojsk radzieckich 17.09 roz
poczęto ewakuację Flotylli na zachód, 
jednak wobec niskiego stanu wód, oka
zało się to niemożliwe i sukcesywnie 
okręty Flotylli były zatapiane przez wła
sne załogi.

■ Okręty Oddziału Wydzielonego „Wi
sła”, tocząc potyczki z nieprzyjacielem, 
próbowały przedrzeć się do Warszawy, 
ale wobec niskiego stanu wód, w więk
szości zostały zatopione przez załogi 
10.09 pod Duninowem.

■ Niszczyciele Błyskawica, Burza 
i Grom przybyły 1.09 do W. Brytanii. 
W połowie miesiąca Błyskawica wyszła 
w eskorcie statku Clan Menzies wiozące-

ORPGrom

go materiały wojenne dla Polski (via Kon
stanta), jednak po dojściu do Gibraltaru 
akcja została odwołana, gdyż zajęcie 
wschodnich terenów Polski przez wojska 
radzieckie przerwało tę drogę dostaw. 
Innymi statkami, które miały przewieźć 
sprzęt dla Polski były polskie Lwów i Ro- 
bur VIII oraz brytyjski Lassel (z portów 
brytyjskich) oraz Katowice {z Marsylii).

[80 lał temu
Wrzesień 1929 r.

22 - W Poznaniu odbył się Walny Zjazd Ligi 
Morskiej, na którym podjęto uchwałę 
o zbieraniu z dobrowolnych składek fundu
szy na budowę okrętu podwodnego.

90 lat temu
Wrzesień 1919 r.

19 - Z Londynu do Gdańska wypływa 
parowiec UBC St. Croix, który 3 dni póź
niej cumuje przy nabrzeżu Kaszubskim 
w Gdańsku, inaugurując czynne do dnia 
dzisiejszego stałe połączenie żeglugowe 
między portami brytyjskimi a polskimi.

Rubrykę redagujq: 
Jerzy Drzemczewski 
i Marek Twardowski

Zdjęcia zostały wykonane przez 
autorów lub pochodzq z ich zbiorów 

i wydawanych przez nich ksiqzek.
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MORZE TAJEMNIC kulisy historii

Pierwszy nurek polski

Admirał Podobizna 
Krzysztofa 

Arciszewskiego-

brazylijskiej floty
Wygnany z Polski za morderstwo, zdobywca Brazylii, obrońca Rzeczypospolitej 
przed kozakami i tatarami, postać nietuzinkowa a jednocześnie niemal zupełnie 
nieobecna w powszechnej świadomości. Krzysztof Arciszewski był jednym z 
najbarwniejszych Polaków, których los związał z morzem.

Kiedy umarł, we własnym łóżku, miał 
zaledwie 64 lata. Nie była to śmierć tak 
niezwykła, jak niezwykłe było jego życie. 
Wydarzenia jednak, które nastąpiły po 
jego naturalnym zgodnie, do normalnych 
nie należały. Widać Opatrzność uznała, 
że pogrzeb musi mieć niezwyczajny.

Ciało Arciszewskiego przewiezione 
zostało spod Gdańska, gdzie spędził 
ostatnie lata życia, do protestanckiego 
zboru w Lesznie, gdzie jako kalwinista 
miał spocząć na tamtejszym cmentarzu. 
Był kwiecień roku 1656, niespokojne 
czasy potopu szwedzkiego, nieustannie

dochodziło do utarczek pomiędzy wal
czącymi stronami. Ofiarą jednej z nich 
padł też bohater naszego artykułu.

Oto bowiem w dniu pogrzebu Arci
szewskiego, polskie oddziały odbijały 
Leszno z rąk szwedzkich. Nie była to jakaś 
wielka akcja, ale w jej trakcie wybuchł 
pożar, który strawił zbór, wewnątrz któ
rego na katafalku spoczywało ciało Arci
szewskiego. Jego zwłoki spłonęły 
w ogniu, jak potem napisano, jakby na 
ofiarnym stosie.

Pecha miały nie tylko doczesne 
szczątki Arciszewskiego. Także pamięć

o nim. Weźmy choćby okres powojenny. 
Arciszewski został co prawda bohaterem 
kilku mniej lub bardziej udanych powie
ści, ale do tej pory nie doczekał się kry
tycznie opracowanej biografii. To nieste
ty kolejny kamyczek do ogródka mary
nistycznych zaniedbań.

Ulubieniec Radziwiłła

Krzysztof Arciszewski urodził się 6 
grudnia 1592 roku w Rogalinie nad Wartą, 
w dobrach rodowych swojej matki Hele
ny. Dzieciństwo spędził w Śmiglu, w po-
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MORZE TAJEMNIC kulisy historii

wiecie kościańskim. Tam ojciec jego 
Eliasz, zwolennik radykalnych nurtów re
formacji, był diakonem w zborze ariań- 
|skim.

Młody Arciszewski otrzymał staranne 
wykształcenie. Nauki pobierał w Śmiglu, 
słynnej ariańskiej szkole w Rakowie i naj
prawdopodobniej na uniwersytecie we 
Frankfurcie nad Odrą. Jako dobrze roku
jący młodzieniec, trafił potem na dwór 
możnego protektora polskich protestan
tów Krzysztofa Radziwiłła. Spodobał się 
magnatowi, który postanowił wykorzy
stać wrodzoną inteligencję Arciszewskie
go powierzając mu zadanie pilnowania ra- 
dziwiłłowskich interesów na dworze kró
lewskim w Warszawie. Tam też nasz bo
hater udał się w roku l6l9.1 szybko za
skarbił sobie sympatię króla Zygmunta III 
Wazy.

Pierwsze doświadczenia wojenne 
zbierał Arciszewski w trakcie wyprawy na 
Inflanty w latach 1621-1622. Okazało się, 
że ma wielki talent do wojaczki. Protego
wany Radziwiłła odznaczył się odwagą 
w walkach pod Rygą i Mitawą. Ujawnił też 
talent inżynieryjny w trakcie budowy 
umocnień Pucka.

Dla naszej dalszej opowieści znacze
nie ma jednak inny fakt. W czasie wypra
wy inflanckiej Arciszewski po raz pierw
szy zetknął się z morzem. Wyraz swojej

nim fascynacji dał w wierszach, które z tej 
okazji napisał. Zwracamy na to uwagę, 
bo zainteresowanie sprawami morskimi 
nie było powszechne wśród polskiej 
szlachty. Panowie bracia nie uważali pły
wania po morzach za zajęcie godne ich 
stanu, zostawiając je mieszczanom.

Być może Zygmunt III Waza, który 
doprowadził do stworzenia pierwszej re
gularnej polskiej floty wojennej, wyko
rzystałby niezwykłe talenty Arciszewskie
go, być może nawet zobaczylibyśmy go 
na pokładzie któregoś z okrętów w bitwie 
pod Oliwą, gdyby monarcha nie musiał... 
wygnać go z kraju.

A, co trzeba wyraźnie podkreślić, król 
i tak obszedł się z nim łaskawie. Szlachta 
wielkopolska żądała oddania go pod ka
towski topór za zabójstwo, którego do
puścił się na niejakim Kacprze Jaruzelu 
Brzeźnickim. Łaskawość króla to plon 
wcześniejszego pobytu Arciszewskiego 
na dworze królewskim.

Sprawa zabójstwa Brzeźnickiego jest 
skomplikowana. Jak zwykle w takich 
przypadkach poszło głównie o majątek. 
Ale nie tylko. Stawką był także honor. Jak 
było naprawdę, trudno dociec, każda ze 
stron sporu miała swoje racje. Faktem 
jednak niezbitym pozostaje, że 19 kwiet
nia 1623 roku Krzysztof Arciszewski zabił 
Rzeźnickiego, kiedy ten wracał z sejmi

ku w Środzie. Przyszły admirał zaczaił się 
na niego, wspólnie z innymi osobami, 
wśród których byli jego bracia, kompani 
i służba. To było okrutne zabójstwo. 
Brzeźnicki został powleczony za koniem, 
potem postrzelony z pistoletu, a następ
nie jak głosi sentencja oskarżenia z akt 
grodzkich kościańskich Arciszewski: „po
derżnął mu gardło i wywlókł mu przez 
szyję język, który nożem do szubienicy 
przybił”.

Według Arciszewskiego, Brzeźnicki 
zasłużył sobie na takie potraktowanie, bo 
podstępem przejął jego rodzinny mają
tek, a na dodatek poddawał w wątpliwość 
jego szlacheckie pochodzenie. Ojciec 
Krzysztofa, wspomniany już Eliasz, gorli
wy arianin, człowiek religijny, zapatrzo
ny był bardziej w rzeczy wieczne niż do
czesne. Być może Brzeźnicki to wyko
rzystał wyłudzając od niego majątek. Czy 
zrobił to bezprawnie? Tego do dzisiaj usta
lić się nie udało. A potwierdzenie szlachec
kiego pochodzenia Arciszewscy uzyskać 
musieli na drodze sądowej.

__________Spiskowiec pod wodq

Jakkolwiek było, zbrodnia na Brzeź
nickim zaciążyła nad całym życiem Arci
szewskiego. W wieku lat 32 nasz bohater 
musiał w niesławie opuścić Ojczyznę. Na

De fterrd e«a Ooftalu Verier,

Holenderskie statki na morzu.
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szczęście laska Radziwiłła się od niego 
nie odwróciła. Także za granicą miał peł
nić służbę dla swojego pana.

Udał się do Holandii, gdzie oddał się 
studiom wojskowym i przeszedł szkole
nie morskie. Było to jego kolejne do

świadczenie w tej kwestii. Pisał: Mister
nym trafunkiem dostało mi się tu na
uczyć rzeczy uńelce kosztownej (...). Pod 
wodą secure chodzić, czego doświadcza
jąc pod Szeweningen w morze i bawiąc 
się w niem kilka godzin (...) natrafiłem

sieć rybackcf ■
Schodząc pod wodę w specjalnym 

skórzanym hełmie, stał się Arciszewski 
pierwszym znanym z imienia i nazwiska 
polskim... nurkiem.

Swoje umiejętności militarne dosko-
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nalił jednak nie tylko w teorii. Jako na
jemnik brał udział w wojnie trzydziesto
letniej i to po obu stronach konfliktu, na 
dodatek zmieniając wyznanie z ariańskie- 
go na kalwińskie.

Pod wodzą księcia Orańskiego, wziął 
udział w wyprawie zmierzającej z od
sieczą dla Bredy, bronionej przez Holen
drów, a obleganej przez Hiszpanów. Przy 
okazji zobaczył tam po raz pierwszy póź
niejszego króla Władysława IV, kiedy ten 
zatrzymał się w obozie hiszpańskim, 
w swej podróży po Europie. Następnie 
Arciszewski, pod francuskim sztandarem, 
zdobywał hugenocką twierdzę La Rochel
le odznaczając się w walce.

Dzięki niepospolitemu talentowi 
wojskowemu i osobistej odwadze, na
zwisko polskiego szlachcica stawało się 
coraz głośniejsze. Postanowiła to wy
korzystać holenderska Kompania Za- 
chodnioindyjska i zaproponowała mu 
udział w ekspedycji do Brazylii. Arci
szewski skorzystał z okazji i w randze 
kapitana, ruszył za Ocean w listopadzie 
1629 roku. Stał się w ten sposób jed
nym z pierwszych Polaków, którzy 
przepłynęli Atlantyk i dotarli do Ame
ryki Południowej.

Uczciwie trzeba przyznać, że zacią
gnięcie się do Kompanii Zachodnioin- 
dyjskiej podyktowane mogło być cał
kiem praktycznymi powodami. Praw
dopodobnie bowiem, na zlecenie Ra
dziwiłła, wziął Arciszewski udział w spi
sku mającym na celu obalenie króla 
Zygmunta III Wazy i osadzenie na tro
nie polskim brata ówczesnego władcy 
Francji. „Twardych” dowodów na to nie 
ma. Gdyby jednak oskarżenie było 
prawdziwe, do zbrodni zabójstwa Arci
szewski dołożyłby kolejną - zdrady. 
Żaden władca takiego zachowania nie 
może tolerować. Być może Arciszew
ski bał się, że jeśli zostanie w Europie, 
prędzej czy później dosięgnie go ze
msta polskiego króla i wolał wcześniej 
zrejterować? Jego wyprawa do Brazylii 
byłaby wtedy zwykłą ucieczką przed 
karą rozwścieczonego władcy.

_________ Uczony konkwistador

Do Brazylii, przeciw Hiszpanii i Por
tugalii, Holendrzy wysłali flotę złożoną 
z 70 okrętów, na które załadowali 7 ty
sięcy żołnierzy. Pierwszym celem była 
kapitania Pernambuco, a ściślej jej stoli
ca Olinda. Miasto twardo się jednak bro
niło i holenderski atak został odparty. Ar
ciszewski wpadł wtedy na pomysł, aby

zaatakować twierdzę od strony lądu. Do 
realizacji planu wyznaczono 16 okrętów 
i ponad 2 tysiące żołnierzy. Desant się 
udał i miasto padło.

Kolejnym celem była, położona na 
południe od Olindy, wyspa Itamarka, 
gdzie znajdowały się liczne winnice 
i bogate plantacje cukru. Dzięki umie
jętnemu prowadzeniu ognia artyleryj
skiego przez Arciszewskiego, wyspa 
uległa. Podobnie jak twierdze Porto 
Calvo i Arrayal. Wyczyny naszego ro
daka zostały przez Holendrów docenio
ne i wkrótce awansował on do stopnia 
majora.

Ale polski szlachcic nie tylko wo
jaczką się zajmował. W czasie pobytu 
w Brazylii nawiązał kontakt z pierwot
nymi mieszkańcami puszczy Tapujami. 
Więcej nawet, zaczął ich, niczym wy
trawny etnograf, badać, a poczynione 
obserwacje spisywać. Był nawet świad
kiem ich obrzędów, m.in. kanibalizmu. 
Notatki swoje przekazał jednemu z ho
lenderskich uczonych. Zostały opubli
kowane, wzbudzając powszechny po
dziw.

Kariera Polaka rozwijała się w pioru
nującym tempie. W 1633 roku Arciszew
ski wrócił do Holandii, gdzie odbierał za
służone honory i otrzymał kolejny awans 
- na pułkownika. W nagrodę za swoje 
czyny, dostał także złoty łańcuch i sta
nowisko zastępcy dowódcy wojsk holen
derskich w Brazylii. Wrócił tam ponow
nie, tym razem z 500 żołnierzami i czte
rema okrętami wojennymi.

Nie był to koniec sukcesów. W trak
cie kolejnego pobytu w Holandii, został 
mianowany generałem i admirałem sił 
morskich Holandii w Brazylii. Na dodatek, 
Kompania Zachodnioindyjska wybiła na 
jego cześć specjalny srebrny medal oraz 
zawiesiła na jego szyi kolejny złoty łań
cuch.

Sława admirała dotarła także do Pol
ski. Król Władysław IV zaproponował mu 
stanowisko dowódcy całej artylerii koron
nej. Póki co, Arciszewski nie przyjął jesz
cze tej propozycji. Zmienił zdanie, kie
dy na skutek konfliktu z wielkorządcą 
holenderskiej Brazylii, hr. Maurycym de 
Nassau-Siegen, został zmuszony do po
wrotu do Holandii i złożył dymisję z zaj
mowanych stanowisk.

Dzięki okresowi „brazylijskiemu”, na
zwisko Arciszewskiego stało się sławne 
w całej Europie i Nowym Swiecie. Przy 
okazji niejako, polski szlachcic trzykrot
nie pokonywał Atlantyk ustanawiając tym 
samym rekord, nie pobity przez jego ro
daków przez następne stulecia.

____________Starszy nad armatą

Król Władysław IV miał szerokie pla
ny morskie. Jednym z nich miało być osa
dzenie Krzysztofa Arciszewskiego na sta
nowisku admirała polskiej floty wojennej. 
Miało, bo ostatecznie uczynił go dowódcą 
artylerii koronnej, jak się wtedy mówiło 
„starszym nad armatą”. Był rok 1646. Po 
latach służby pod obcymi sztandarami, 
Krzysztof Arciszewski wrócił dla Polski.

Odpowiadał za wszystko, co związa
ne było z artylerią w całym kraju. Natych
miast rzucił się w wir pracy. Podobno 
bywało, że nie schodził z konia przez kil
ka dni, zjeżdżając powierzony mu „odci
nek” wzdłuż i wszerz. Nie zważał na zdro
wie, które coraz mocniej szwankowało, 
nadwyrężone wieloletnim wysiłkiem. 
Sprawiał wrażenie jakby takim zachowa
niem, zaangażowaniem w sprawy pu
bliczne, chciał odpłacić dawne winy wo
bec Ojczyzny.

Na efekty jego pracy nie trzeba było 
długo czekać. W krótkim czasie dokonał 
inwentaryzacji artylerii koronnej, a także 
zabrał się do uporządkowania i moderni
zacji, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, 
ówczesnego przemysłu zbrojeniowego. 
Jego wysiłki nie poszły na marne, do
świadczenie zaś i talent przydały się nie
bawem w czasie powstania Chmielnickie
go. W jego trakcie dowodził bohatersko 
obroną Lwowa, brał też udział w odsie
czy Zbaraża. Odznaczył się także w kilku 
bitwach, m.in. pod Zborowem i Piławca- 
mi.

Po tej kampanii, zmęczony wojaczką 
i rozgoryczony kolejnymi konfliktami, do 
których był skory poprzez wybuchowy 
charakter, osiadł we wsi Buszkowy pod 
Gdańskiem, gdzie, jak wspomnieliśmy na 
wstępie, zmarł sześć lat później, 7 kwiet
nia 1656 roku.

Krzysztof Arciszewski był niewątpli
wie postacią niezwykłą i niejednoznaczną. 
Jeśli można go do kogoś przyrównywać, 
to chyba do Kmicica z sienkiewiczowskie
go „Potopu”. Zdolny awanturnik, uznany 
za zdrajcę, w ostateczności służbą dla 
Rzeczypospolitej udowodnił swoje odda
nie Ojczyźnie. Szkoda tylko, że jak Kmi
cic, nie zajął Arciszewski należnego so
bie miejsca w pamięci narodowej.

Tomasz Flaba
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M
ijano właśnie Hel. Statek, duży jak na owe czasy 
i nowoczesny, typowy „dziesięciotysięcznik” 
o przyjemnej sylwetce, wychodził w daleki, regu
larny rejs na linii dalekowschodniej.

Po krótkich manewrach, gdy pilot zszedł na motorówkę, 
a kapitan zaszył się w swojej kabinie, pozostawiając polecenie, 
by budzić go jedynie z powodu zupełnie nadzwyczajnych 
wydarzeń, których zresztą nikt się nie spodziewał, drugi oficer 
Marek C. pozostał sam na mostku. No, może niezupełnie sam, 
bo przecież przy sterze stał jeden z wachtowych marynarzy, 
ale drugi oficer zdawał sobie sprawę, że w tej chwili odpowia
da za cały - duży i nowoczesny - statek, za warty potężne pie
niądze ładunek i przede wszystkim za liczną, prawie pół setki 
liczącą załogę.

Marek nie był nowicjuszem w morskim zawodzie, choć do
tychczas pływał jedynie na niewielkich statkach w żegludze 
prawie kabotażowej. Na stałej linii do Anglii, do portów francu
skich i belgijskich, do Finlandii czy innej Danii. Były to rejsy 
niedługie, z częstymi postojami w Gdyni lub Gdańsku i - co tu 
ukrywać - wielce korzystne biznesowo, ze względu choćby na

częstotliwość i atrakcyjność zachodnich portów, dysponujących 
nadmiarem rozmaitych towarów, których chroniczny brak w kra
ju był nieodłącznym atrybutem wspaniałej gospodarki socjali
stycznej, dążącej pod hasłami: „pomoc, przyjaźń, przykład” do 
jeszcze piękniejszego ustroju.

Koledzy zazdrościli Markowi tych rejsów, o których niektó
rzy mówili złośliwe, a to, że jest to „żegluga szuwarowa”, a to, 
że „żegluga poprzeczna”, a to, że „nawigacja od boi do boi” 
i raczej trudno było podejrzewać, że Marek w głębi duszy tę
skni za „prawdziwymi”, dalekimi, egzotycznymi rejsami przez 
szerokie wody oceanów.

Ale oto, syty efektów biznesowych rejsów, został zamu- 
strowany jako II oficer na pięknym statku, płynącym w daleki 
świat.

Zamiast map i locji wyłącznie Bałtyku i Morza Północnego 
oraz, góra, Kanału La Manche, miał teraz pod opieką mapy 
i loqe Morza Śródziemnego, Czerwonego, Oceanu Indyjskiego 
i tak dalej, i tak dalej.

Po wyjściu z gardzieli Kanału La Manche rozpoczęła się oce
aniczna żegluga. Pogoda była dobra jak na listopad, robiło się 
coraz cieplej, a przed dziobem czekały na Marka ciekawe i atrak
cyjne, taką miał nadzieję, porty.

Pierwszym z nich miał być Singapur, potem Bangkok, Hong
kong i kilka portów japońskich.

Marek w tym rejsie, a w każdym razie w jego początkowej 
fazie, odkrył swoiste uroki długiego pływania, szczególnie 
w czasie, kiedy nie tylko w kraju, ale w całej zachodnio-pół
nocnej Europie pogoda nie skłania do optymizmu. Statek wcho
dził bowiem w coraz cieplejsze rejony, znakomicie przedłu
żając, a właściwie wznawiając lato. Pracy też nie było zbyt 
dużo. Przez pierwsze dni ponanosił poprawki na wszystkie 
mapy i teraz pozostały jedynie nie męczące wachty i pomiary 
położenia gwiazd, czy kulminacji słońca. Te ostatnie czynno
ści wzbudzały w Marku wielce podniosłe, wręcz filozoficzne 
myśli, że z sekstantem w ręku jest w pewnym sensie konty
nuatorem rozmaitych Kolumbów, Vasco da Gamów czy in
nych Magellanów.

A czas między wachtami? Kąpiele słoneczne w wybudowa
nym przy czwartej ładowni brezentowym basenie na drewnia
nym szkielecie, albo długie seanse brydżowo-piwne.

Żyć nie umierać!
Tymczasem mniej więcej w połowie trasy między Sokorą 

i Cejlonem zachorował starszy oficer i trzeba go było zostawić 
w szpitalu w Colombo, co radykalnie zmieniło ustabilizowaną 
statkową egzystencję Marka.

Oto bowiem został z dnia na dzień awansowany na starsze
go oficera, czyli „drugiego po Bogu”. Łączyło się to z dowo
dzeniem całą załogą pokładową, z bosmanem, cieślą i dejma- 
nami. A także, czego jeszcze nigdy Marek nie robił, ze wszyst
kimi problemami ładunkowymi, ze sztauplanem na czele, gdzie 
należało brać pod uwagę ciężar i przestrzenność ładunku, a tak
że kolejność wyładunku oraz wpływ na stateczność statku.

Niby te wszystkie problemy były omawiane na wykładach 
w szkole i ostatecznie przecież „nie święci garnki lepią”, ale ...

W Singapurze nie było specjalnych problemów, bo ładun
ku do tego portu było niewiele i brano tylko trochę prowiantu. 
Następnym portem był Bangkok, gdzie postój przedłużył się 
nieco i rozpoczęły się pierwsze Markowe kłopoty.

Polegały głównie na utarczkach z całą stertą rozmaitych ste- 
vedorow, z którymi trudno się było dogadać, bo każdy chciał 
co innego i każdy inne zgłaszał żądania i pretensje.
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Marek zwijał się, pertraktował i wykłócał i ostatecznie jakoś 
całosc posuwała się do przodu. Już wydawało się, że zakoń
czyły się portowe kłopoty, kiedy...

Ale nie uprzedzajmy wydarzeń.

• • •

Jako się rzekło, postój w Bangkoku dobiegał końca. Załoga 
czekała niecierpliwie na ładunek. Niecierpliwie, bo Stary chciał 
koniecznie wyjść w morze przed świętami Bożego Narodze
nia. Załoga też, bo to zawsze dwa dni świąt w morzu liczą się 
potem do wolnego, a i same święta przyjemniej spędzać w mo
rzu niż w porcie, gdzie przecież mógł iść w najlepsze załadu
nek, bo kraj buddyjski i nikt tam Bożego Narodzenia nie świę
tuje.

Tymczasem ładunek się spóźniał i zachodziła wielce uza
sadniona obawa, że przed Wigilią nie odkleimy się od kei.

Luki były już zamknięte, ładunek miał być umieszczony na 
pokładzie. Portowi robotnicy rozrzucali tu i ówdzie warstwy 
jakiejś tam ichniej słomy czy siana.

Wreszcie ładunek „przyszedł” pod burtę. Dosłownie przy
szedł. Na własnych, czterech nogach. Tajlandczycy w słomia
nych kapeluszach, przypominających nieco stożki wulkanu, pę
dzili przez nabrzeże stado ciemnoskórych bawołów o szero
kich, rozłożystych rogach.

- Bierzemy tego dwieście sztuk na pokład - powiedział Marek 
do asystenta.

- Dwieście? A gdzie pomieścimy tyle bydła?
- Może być trochę ciasno - przyznał chief - ale trudno. 

Zresztą to niedługi przelot. Tylko do Hongkongu. Każ je pan 
wiązać po dwadzieścia sztuk po każdej stronie ładowni, za
czynając od rufy.

- OK, panie chiefie.
Marek miał pociechę z asystenta, który niedawno skończył 

Szkołę Morską. Chłopak starał się i zapowiadało się, że będzie 
z niego dobry marynarz. Załadunek szedł sprawnie i szybko.

Poganiacze zgrabnie wiązali bawoły u nadburcia przy lukach 
zamkniętych ładowni. Trochę makabrycznie wyglądał trans
port zwierząt na pokład, bo wiązano je liną za rogi, a statkowe 
windy przenosiły je na pokład. Widocznie jednak bawoły były 
przyzwyczajone do tego typu transportu, bo zachowywały się 
spokojnie. Być może zresztą, jak podejrzewał bosman, zwie
rzęta napojono jakimś uspokajającym narkotykiem.

Bawoły kładły się natychmiast na podściółce i flegmatycz
nie kręciły szerokimi pyskami, przeżuwając poranny posiłek.

Gdy setka zwierząt była już na statku, pod burtę podjechał 
opasły szef od załadunku. Wtoczył się na trap i oznajmił Mar
kowi, że więcej bawołów nie będzie.

- Miało być dwie setki - zaprotestował chief.
- Ale będzie tylko setka. Tylko ten transport zdążył na wasz 

statek. Reszta ugrzęzła gdzieś w tej cholernej dżungli. Ale nie 
martw się, chief, zaraz załadujemy wam tysiąc gęsi - uspokoił 
Marka załadowca.

- Gęsi? Tysiąc gęsi? - powtórzył chief całkowicie zasko
czony.

- Normalnych gęsi - roześmiał się grubas - czy u was w kra
ju nie ma gęsi? To takie duże, białe ptaki z długą szyją, które 
pływają po wodzie - zaczął wyjaśniać w miarę cierpliwym to
nem.

Rozmowa toczyła się oczywiście po angielsku i chief po
kładowy z polskiego statku nie był przez moment pewien, 
czy nie zaszło jakieś nieporozumienie językowe.

Okazało się, że nie. Ani co do rodzaju żywnego ładunku, ani 
co do ilości, bo oto pod statek zaczęły podjeżdżać samochody 
ciężarowe, na platformach których stały piramidy dużych bam
busowych, półkolistych koszy, a w każdym tłoczyło się dzie
sięć gęsi.

Towarzystwo gęgało na cały głos i Markowi w pewmym 
momencie przypomniała się zasłyszana w młodzieńczych la
tach opowieść o kapitolińskich gęsiach, które uratowały od cze
goś tam czy kogoś starożytny Rzym.

W każdym z koszy, na środku, przytwierdzony był alumi
niowy garnek.

- Ustawicie te kosze na pokładzie, chief - wyjaśniał gruby 
Tajlandczyk - jeden obok drugiego. Przelot macie krótki, ale 
damy trochę ziarna, żeby im podsypać do tych garnków, aby 
nie zdechły z głodu. Jeść prawie nie muszą, ale bez picia nie 
da rady. Wodę słodką macie na statku, to marynarz co parę 
godzin w ciągu dnia niech polewa te kosze z w^ęża. Przy tej 
okazji naleje się woda do garnków, a przy okazji gęsi trochę się 
ochłodzą w tym upale.

Marek powoli dochodził do siebie po doznanym szoku. Na 
żadnym z wykładów w Państwowej Szkole Morskiej w ciągu 
trzech długich lat nauki, nikt nawet słowem nie wspomniał 
o ładunkach, z jakimi świeżo awansowany chief mate miał 
w tym rejsie mieć do czynienia.

Bawoły, gęsi - myślał nieco przestraszony - dobrze, że nie 
przysłali na pokład stada słoni.
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Przypomniał sobie kroczące jeden za drugim potężne szare 
zwierzęta na jednej z zatłoczonych ulic przyportowej dzielnicy 
Bangkoku.

- Sorry, chief - załadowca, który już schodził z trapu cofnął 
się i podszedł do Marka - zapomniałem powiedzieć, żeby gęsi 
ustawić koło czwartej i piątej ładowni, bo na dziobach mogła
by je zabrać do morza pierwsza silniejsza fala. Na razie jest 
spokojnie, ale na naszym morzu pogoda może się zmienić 
w ciągu godziny.

- Na rufie? Ależ tam załadowałem bawoły!
- No to trzeba je przeprowadzić na drugą i trzecią ładownię. 

I to szybko, bo musimy zdążyć załadować gęsi nim opadnie 
woda w odpływie. Gdybyśmy się spóźnili, trzeba by płacić za 
dodatkowy postój do następnej wysokiej wody.

No i zaczęło się!
- Bos! - krzyknął chief do kręcącego się po lewej burcie 

bosmana. - Trzeba zmobilizować dwóch, trzech w miarę inte
ligentnych ludzi do delikatnej roboty.

- Do jakiej, panie chief? - zapytał bosman, niewielki lecz 
dość pękaty człowiek.

- Trzeba przeprowadzić bawoły z rufy na dziób.
- Panie chief - bosman podrapał się z wyraźnym zakłopo

taniem w krótką, ryżą brodę. - Ludzie nie przyzwyczajeni do 
tych syjamskich bawołów. Lepiej ich nie ruszać.

- Boicie się? - Marek podniósł nieco głos.

- Nie, nie to, ale ... - mruczał bosman pod nosem.
- Nie ma co dyskutować. Zawołaj pan marynarzy, to poka

żę wam jak się to robi - oświadczył twardo, nie zastanawiając 
się, jaki czort podpowiedział mu te słowa.

Podszedł śmiałym krokiem do ostatniego bawoła od rufy, 
odwiązał od falszburty i pociągnął lekko za linkę, zamocowaną 
do kółka w nozdrzach.

Zwierzę ruszyło powoli i dało się bez żadnych oporów za
prowadzić na pokład dziobowy.

- Widzisz, bos - zauważył Marek - nie taki diabeł straszny. 
Drugiego wziął odważnie bosman, a trzeciego starszy mary
narz.

Widząc to, chief ruszył do swojej kabiny, gdy nagle zza 
nadbudówki rufowej wypadł pędem jeden z młodszych mary
narzy i wskoczył na pokrywę luku piątej ładowni. Za nim w wą
skim prześwicie zewnętrznego korytarza ukazał się nisko zwie
szony, potężny łeb z parą wspaniałych rogów. Z kółka w noz
drzach zwisał postronek.

Bawół najwyraźniej szarżował i wcale nie wyglądał na łagod
nego.

- Co się stało? - krzyczał Marek.
- Prowadziłem to bydlę jak pan pokazał. Byliśmy na samej 

rufie koło tej czerwonej skrzynki przeciwpożarowej, a ja nagle 
czuję, jak mnie coś pcha w plecy i zobaczyłem jak spod pach 
wystają końce rogów, to i nie czekałem aż mnie rozpruje.
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- OK - oświadczył chief. Zdawał sobie sprawę, że i bosman, 
i marynarze czekają teraz na to co zrobi, że myślą; „jakeś taki 
kozak, to pokaż co potrafisz”.

Bawół tymczasem zatrzymał się przy czwartej ładowni i to
czył wokoło przekrwionymi oczami.

- Dajcie linkę - zdecydował Marek i dość zręcznie sporzą
dził z niej lasso, które zawiesił na przedramieniu ruchem pod
patrzonym na kowbojskich filmach. Wszedł na pokład nadbu
dówki, górującej nad czwartą ładownią, przewinął się między 
prętami barierki jak bokser wkraczający na ring i... skoczył na 
deski luku.

- Uwaga, panie chief! - krzyknął w tym momencie bosman. 
Nogi Marka nie zdążyły jeszcze dotknąć desek, gdy groźnie 
sapiący bawół jednym susem wskoczył na luk. Chief zdołał się 
w ostatnim momencie podciągnąć na bomie i ostre końce ro
gów minęły go dosłownie o centymetry. Cały spocony wrócił 
na pokład nadbudówki.

- On tak szaleje z gorąca - wyjaśnił pewnym głosem - trze
ba go polać wodą.

Ujął podany mu wąż przeciwpożarowy, a gdy bosman otwo
rzył zawór, puścił silny strumień wody na bawoła.

W tym momencie zwierzę oszalało. Jego kopyta zaczęły 
ślizgać się po mokrych płytach pokładu, bawół zataczał się jak 
pijany, a nogi rozjeżdżały mu się na boki. Padał co chwila na 
kolana, podnosił się i znów padał. Z pyska poczęła mu lecieć 
piana, rogami zaś walił w każdą przeszkodę.

Chief zdał sobie sprawę, że bawół to przecież ładunek po
wierzony jego, chiefowskiej, opiece. Trzeba zatem coś zrobić. 
Coś zrobić natychmiast. Ale co?

- Bos! - zdecydował - niech pan weźmie paru ludzi i zbudu
je zagrodę z kantówek na pokładzie przed nadbudówką u 
wyjścia z lewoburtowego korytarza. Zrobicie też mocną bram
kę z solidnych desek, powieście ją na linach na forszocie tuż 
nad wyjściem. Ale piorunem!

- OK panie chief - zawołał bosman - to tak jak na filmie
0 łapaniu słoni.

Marynarze uwinęli się błyskawicznie, a bawół, który jakby 
stracił nieco z energii, tkwił rozkraczony koło czwartej ładowni
1 sapał.

Chief tymczasem wpadł do świetlicy i zerwał ze ściany czer
woną płachtę, na której naklejone były białe litery z kartonu, 
układające się w napis:

POMOC, PRZYJAŹŃ, PRZY
Dalej nic nie było, bo młodszy elektryk, przewodniczący 

statkowego koła ZMP, nie zdążył wyciąć liter.
Tak uzbrojony Marek wyskoczył na lewoburtowy korytarz, 

stanął w miejscu, z którego widział byka i potrząsał energicz
nie czerwoną płachtą, z której odklejać się poczęły białe litery.

- Torro!!! - krzyknął głośno
- Torro! Torrro!!! - wrzasnęli marynarze
Bawół podniósł zbrojny rogami łeb, przez chwilę patrzył 

bez ruchu przekrwionymi bawolimi oczami na miotającego się 
w korytarzu starszego oficera i... wreszcie zaszarżował w głąb 
korytarza.

Chief mate w ostatniej chwili wpadł do otwartych drzwi z ko
rytarza do nadbudówki. Rozjuszone zwierzę bryzgające pianą 
z pyska minęło wejście do pomieszczeń, wpadło na pokład 
i rąbnęło z wściekłością rogami, omotanymi czerwoną płachtą 
z ostatnimi już literami, w ścianę zagrody wykonaną piorunem 
przez bosmana i jego ludzi z mocnych kantówek. W tym sa
mym momencie asystent przeciął linkę, na której wisiała zasu
wa. Zasuwa spadła z hukiem odcinając bykowi odwrót.

Reszta poszło już gładko. O dziwo, wszystkie pozostałe 
bawoły pozwoliły się w spokoju przeprowadzić, a nawet, jak 
zauważył radio, statkowy filozof, z pewmą dozą melancholicz- 
nej rezygnacji.

• • •

Przelot do Hongkongu dwudziestowiecznej Arki Noego 
przebiegł bez zakłóceń. Tyle że żaden z członków załogi tam
tego statku nie mógł przez cały ten czas spokojnie przespać 
ani jednej przerwy między wachtami, bo gęsi z zupełnie nie
znanych powodów co jakiś czas podnosiły przeraźliwy wrzask.

Nic dziwnego, że obudziły przed wiekami straże w Rzy
mie. Nikt nie wie co prawda, jaki wrzask wtedy podniosły tam
te kapitolińskie, ale „nasze” mogłyby obudzić nie tylko straże, 
ale i zmarłych.

# • •

Nie wszystko zakończyło się dobrze, bo kaoszczak czyli 
oficer kulturalno-oświatowy, alias zastępca kapitana do zadań 
polityczno-wychowawczych, wysunął poważny zarzut do chiefa 
pokładowego o świadomą działalność godzącą w odwieczną 
przyjaźń, pomoc i przykład Związku Socjalistycznych Repu
blik Radzieckich.
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Każdy marynarz musi być gawędzia
rzem. Barwne życie, egzotyczne porty, 
romantyczne przygody - to przecież na
turalna pożywka do snucia mniej lub bar
dziej niestworzonych opowieści. Taki 
panuje stereotyp i tego oczekujemy od 
prawdziwych „wilków morskich”. Jak 
trzeba opowiadać, uczył marynarzy nie
zrównany Karol Olgierd Borchardt. Dzi
siaj chcieliśmy zaprezentować dwie książ
ki pojętnych uczniów' autora legendar
nego „Znaczy kapitana” - Stanisława 
Marii Szczepańskiego i Włodzimierza 
Grycnera.

Pierwszy' jest autorem wspomnień 
zatytułowanych „Za tych co na morzu... 
Morskie opowieści”, wydanych przez 
Pomorską Oficynę Wydawniczo-Rekla
mowy Porta Marę. Drugi, książki „Życie 
marynarskie. Opowieści morskie”, 
która ukazała się nakładem wydawnictwa 
Germa. Ta praca to wznowienie nieco 
poprawionej publikacji Grycnera sprzed 
kilku lat.

Szanowni autorzy niech wybaczą, że 
obie ich książki potraktuję łącznie. Choć 
bowiem różnią się od siebie stylem nar
racji, to jednak mają dwie wspólne ce
chy, które spowodowały, że chcemy je 
polecić naszym Czytelnikom jako godne 
zainteresowania. Po pierwsze obie trak
tują o tym samym, a więc o życiu na stat
kach (choć książka Grycnera ma więk
szy rys biograficzny), nie tym wymyślo
nym jednak, tylko prawdziwym. Bogat

szym, jak się okazuje, niż najbarwniejsze 
nawet fantazje. Po drugie dlatego, że obie 
publikacje znakomicie się czyta. Są po 
prostu świetnie napisane, choć chyba 
w tym przypadku lepiej byłoby powie
dzieć, że są „opowiedziane”. Każdy kto 
miał przyjemność posłuchać któregoś 
z autorów na żywo (a ja miałem), wie
0 czym mówię.

Życie na statku handlowym nie skła
da się jednak tylko z dziesiątków wyda
rzeń, z których każde zamienia się póź
niej w anegdotę. Częściej to monotonia
1 rutyna codziennych obowiązków. Jed
nym z nich jest nawigacja. Dlatego trze
cią książką, którą chcemy zaanonsować 
naszym Czytelnikom jest „Astronawiga- 
cja. Cześć I. Wprowadzenie do satro- 
nawigacji. Pomoce astronawigacyj- 
ne” Dariusza Żołnieruka, wydana przez 
Wydawnictwo Akademickie Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ktoś mógłby się zżymać, dlaczego 
w tym miejscu opisujemy podręcznik aka
demicki. I to jeszcze dotyczący tak skom
plikowanego, wydawałoby się na pierw
szy rzut oka, przedmiotu. Robimy to jed
nak świadomie i, jak w przypadku obu 
wyżej wspomnianych książek, także 
z dwóch powodów. Pierwszy to fakt, że 
książka cieszy się sporą popularnością 
wśród kandydatów na przyszłych kapita
nów żeglugi wielkiej, jako nie tylko dzie
ło kompetentne, ale także przystępnie 
napisane. Drugi to przekonanie, że każ

dy miłośnik marynistyki na poważniej zaj
mujący się tym tematem, powinien mieć
0 nawigacji przynajmniej jako takie poję
cie. Wiedza o tym, czym jest np. chrono
metr, sekstant czy czas okrętowy, pomóc 
może w lekturze niejednej książki doty
czącej spraw morskich. Dlatego warto 
przez pracę Żołnieruka przebrnąć, nawet 
jeśli nie jest się studentem nawigacji.

Akademia Marynarki Wojennej jest też 
wydawcą czwartej publikacji, którą dzi
siaj polecamy. Chodzi o „Rocznik Bez
pieczeństwa Morskiego” (Rok II) pod 
redakcją naukową Tomasza Szubrychta
1 Krzysztofa Rokicińskiego. Cel wydania 
tej pracy wyjaśniony został we wstępie. 
Można tam przeczytać, że jest to „stwo
rzenie możliwie szerokiego, interdyscy
plinarnego forum dyskusyjnego wymia
ny doświadczeń i osiągnięć naukowych 
związanych z problematyką bezpieczeń
stwa morskiego, a tym samym próbą 
zwiększenia zainteresowania szerokie
go grona decydentów oraz opinii pu
blicznej poruszanymi zagadnieniami 
oraz swoistą promocją Polski Morskiej'.

W tym wydaniu rocznika zamieszczo
ne zostały artykuły poświecone m.in. 
działaniom asymetrycznyną, bezpieczeń
stwu portów morskich i żeglugi promo
wej czy stratom sanitarnym w konfliktach 
morskich. Najciekawszy wydaje mi się 
artykuł Stanisława Zarychty zatytułowa
ny „Wzrost znaczenia strategicznego Mo
rza Kaspijskiego”. Autor porusza w nim 
kwestie związane z Morzem Kaspijskim, 
niezwykle rzadko pojawiające się w rodzi
mej literaturze marynistycznej. A akwen 
ten, szczególnie w kontekście bezpieczeń
stwa energetycznego, staje się cęraz waż
niejszy.

Tomasz Falba* • - •
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Rodzaje sankcji
na przykładzie orzeczeń izb morskich (2)

__________Przypadek S/y Stom/7

Poniższe orzeczenie Izby Morskiej 
wybrałem ze względu na ciekawe oko
liczności zdarzenia, modelowe dla żeglu
gi morskiej, które powinny stanowić 
przestrogę, a zarazem naukę dla kadry 
dowodzącej statkiem podczas podejścia 
do portu. Zdarzenie to jest również do
brym przykładem kwestii, którą opisa
łem w pierwszym artykule z kapitańskiej 
serii, czyli obowiązku osobistego prowa
dzenia statku przy wchodzeniu do por
tów, kanałów i rzek, wychodzeniu z nich 
oraz w obrębie portów. Nakaz ten obo
wiązuje niezależnie od tego, czy jest to 
statek handlowy, czy jacht sportowy lub 
rekreacyjny (który również jest statkiem 
morskim w rozumieniu kodeksu). We
dług mnie należy tu rozdzielić dwie osob
ne kwestie. Obowiązek osobistego pro
wadzenia statku przez kapitana, w każ
dym przypadku nasuwającym szczegól
ne trudności lub niebezpieczeństwa, two
rzy pewne wątpliwości natury interpre
tacyjnej (odnośnie tego, gdzie leży gra
nica szczególnych trudności lub niebez
pieczeństw), a w efekcie prowadzi do na- 
deksploatowania osoby kierownika stat
ku, który nierzadko jest zmuszony peł
nić wielogodzinną wachtę na mostku.

Uważam, iż kapitan, z uwagi na natural
ne przeszkody psychofizyczne, powinien 
mieć prawo do snu na mostku lub w od
dzielnym pomieszczeniu w jego obrębie 
(naturalnie przy założeniu, że wachtę 
w tym czasie pełni oficer wachtowy). 
Ocena izby morskiej w takim przypadku 
zależałaby od użytej interpretacji oraz 
okoliczności, ale jestem zdania, iż nie ist
niałyby w tym miejscu wątpliwości, je
żeli zwrot „osobiście prowadzić statek” 
zostałby zmieniony na „osobiście kiero
wać statkiem”.

Jednakże ten sam obowiązek przy 
wchodzeniu do portów, kanałów i rzek, 
wychodzeniu z nich oraz w obrębie por
tów, powinien być bezwzględnie prze
strzegany ze względu na konieczność 
wzmożonej uwagi osoby z dużym do
świadczeniem, potrzebę manewrowania 
jednostką, zwiększone ryzyko kolizji z in
nym statkiem, keją lub redą, czy wpły
nięcie na mieliznę. Ponadto, sytuacje te 
nie wymagają poświęcenia takiej ilości 
czasu przez kapitana, jak to jest w przy
padku wielogodzinnego rejsu na otwar
tym morzu, w sztormie o sile np. 9-10° 
w skali Beauforta (B).

Przebieg wypadku

Jacht Stomil (pojemność 13,09 BRT, 
długość 12,96 m, szerokość 3,85 m, za
nurzenie 2,25 m, zbudowany w 1977 r., 
żagle o powierzchni 77,5 m2, silnik po
mocniczy o mocy 26,5 KM, kompas ma
gnetyczny, odbiornik pozycji satelitarnej, 
aparat UKF) był w drodze z Kilonii do 
Szczecina. Załoga składała się z 8 osób. 
Kapitanem był jachtowy kapitan żeglugi 
wielkiej z dużą praktyką morską i z 15- 
letnim stażem kapitańskim.

W dniu 7 września 1991 r. o godz. 4, 
gdy jacht znajdował się na Morzu Bałtyc
kim, na pozycji 54°01’N, 013°12’E, wach
tę od II oficera (jachtowy sternik morski,
2 miesiące praktyki morskiej) przejął I ofi
cer (jachtowy sternik morski, 23 lata pły
wania), wespół ze sternikiem jachtowym 
(1 miesiąc pływania morskiego). Wiatr 
był z kierunku N 5-6°B, stan morza 4,

widzialność dobra. Stomil z zapalonym 
światłem topowym, niosąc żagiel średniej 
wielkości, szedł z prędkością 5-6 węzłów 
na godzinę, kursem 152°, wykreślonym 
na latarnię morską w Świnoujściu, której 
światło było dobrze widoczne.

I oficer po objęciu wachty ocenił, że 
jacht znajduje się bardziej po prawej stro
nie toru wodnego, niż wykreślona na 
mapie linia kursu. Około godz. 4.15 
zszedł pod pokład, aby przenieść pozy
cję jednostki z mapy nr 105 na mapę nr 
54. W tym też czasie sternik zauważył 
na lewym trawersie - w odległości, którą 
ocenił na 2,5 Mm - dwie pławy: zieloną 
i czerwoną, a po upływie kwadransa ko
lejne dwie, również po lewej burcie. Spo
strzegł także, że jacht jest z tyłu oświe
tlony przez jakiś statek. Powiadomił 
o tym I oficera, który wyszedł na pokład. 
Obaj zaobserwowali światło zielone i białe 
(topowe) statku wielkości kutra rybac
kiego, idącego za jachtem, po zachod
niej stronie toru wodnego. I oficer pole
cił sternikowi sterować w prawo, by prze
puścić statek z lewej burty. Statek wy
przedził jacht w odległości bocznej oko
ło 60 m, po czym sternik dał w lewo 
wprowadzając Stomil na poprzedni kurs.

Następnie I oficer przekonany, że sta
tek, który ich minął, zdąża do portu, po
lecił sternikowi, by kierował jacht za nim, 
po czym zszedł pod pokład, by zbudzić 
kapitana i załogę. Sternik działał zgod
nie z poleceniem, kiedy niespodziewa
nie statek, za którym płynął, zasłonił mu 
dotychczas widoczne czerwone światło 
główki falochronu. Widać było wpraw
dzie białe światła na lądzie z prawej bur
ty jachtu, lecz sternik nie potrafił ich ro
zeznać, gdyż nigdy jeszcze nocą do por
tu nie wchodził. Światło statku, za któ
rym sterował nagle zniknęło, a z prawej 
burty, w odległości około 15 m ukazało 
się czerwone światło główki wejścia do 
portu. Zwrotu w kierunku wejścia do 
portu nie mógł, będąc sam na pokładzie, 
wykonać, wyostrzył więc tylko kurs, po
zostawiając czerwone światło główki fa
lochronu po prawej burcie w kierunku 
rufy. Po chwili Stomil odpadł z linii wia

Nasze MORZE nr 9 » wrzesień 2009



MORZE PRAWA kodeks

tru, a sternik zaczął krzykiem przywoły
wać I oficera.

W międzyczasie I oficer obudził kapi
tana, informując, że jacht zbliża się, bądź 
wchodzi do portu. Obydwaj, z pomocą II 
oficera przystąpili do uruchomienia silni
ka pomocniczego. Kapitan wyszedł na 
pokład, by zastartować silnikiem (przy
cisk startera był na pokładzie). Wycho
dząc na dek, zobaczył po prawej stronie, 
za trawersem, w odległości około 50 m - 
czerwone światło główki falochronu. Jacht 
znajdował się już w połowie długości fa
lochronu, w odległości bocznej około 20 
m. Kapitan natychmiast polecił sterniko
wi wykonanie zwrotu w lewo, zaś sam 
nacisnął starter silnika.

Gdy jacht wykonał zwrot o około 90°, 
rufa skierowana była na białe światła znaj
dujące się w połowie jego długości - na
stąpiło uderzenie kilem o dno. Jacht prze
stał iść do przodu, a fala przybojowa za
częła spychać część rufową, z prawej 
burty w kierunku falochronu. Wtedy do
piero wybiegł na pokład I oficer, które
mu kapitan polecił wystrzelić czerwone 
rakiety. Jacht uderzył jeszcze parokrot
nie o dno i o godz. 4.45 przechylił się na 
prawą burtę. Wiatr i fala znosiły go ku 
gwiazdoblokom przy falochronie, mimo 
że silnik pracował „cała naprzód”. Zrzu
cono fok. Kapitan przez UKF zawiado
mił o wypadku Kapitanat Portu Świnouj
ście, prosząc o pomoc. Do akcji ratunko
wej skierowano holowmik Tajfun z Pol
skiego Ratownictwa Okrętowego, statek 
pilotowy, ponton i amfibię ratunkową 
z Dziwnowa. Stomil został zepchnięty 
w bezpośrednie pobliże gwiazdobloków 
(betonowych łamaczy fal) przy falochro
nie. Użyto dużego odbijacza dla zabez
pieczenia rufy, najbardziej zagrożonej 
uszkodzeniem. Załoga założyła kamizel
ki ratunkowa. Zabezpieczono dokumen
ty jachtowa. Holownik i statek pilotowy, 
ze względu na zanurzenie, nie mogły zbli
żyć się bezpośrednio do jachtu i musiały 
pozostać na głębszej wodzie. Ponton, przy 
próbie podejścia, przewrócił się. Nato
miast amfibia podeszła do miejsca wy
padku od strony plaży i przystąpiła do 
odciągania jachtu od gwiazdobloków, na 
płyciznę, w kierunku plaży.

W pierwszej jednak kolejności ewa
kuowano załogę na falochron za pomocą 
lin asekuracyjnych. Wielką pomoc w tej 
akcji okazała załoga jachtu Dziwna z Cen
tralnego Ośrodka Żeglugi w7 Trzebieży, 
który wpłynął do portu w Świnoujściu 
wkrótce po wypadku Stomilu. Załoga 
jachtu Dziwna przeniosła też, po gwiaz-

doblokach, linę holowniczą z amfibii na 
Stomil. Mimo początkowych trudności 
(pierwsza lina holownicza pękła), amfi
bia ściągnęła jacht na piaszczystą płyci
znę przy plaży, w odległości około 20 m 
od linii brzegowej, gdzie spoczął prze
chylony na prawą burtę. Kapitan zwrócił 
się z kolei o pomoc do Marynarki Wojen
nej w Świnoujściu, która dwa dni po zda
rzeniu, przy zastosowaniu odpowiednich 
środków i sprzętu (nurków, barki desan
towej, jednostek pomocniczych oraz 
dźwigu pływającego), podniosła i pod
wyższyła jacht na stropie dźwigu pły
wającego. Po oględzinach podwodnej 
części jednostki, Polski Rejestr Statków 
wystawił, pod pewnymi warunkami, 
kartę bezpieczeństwa na przejście do 
Szczecina, dokąd została przeholowa
na przy burcie holownika. Następnie 
wyslipowano jacht na brzeg i zabezpie
czono na przystani Klubu Jachtowego 
w Szczecinie.

___________Ocena Izby Morskiej

1. Zachowanie się I oficera
i kapitana jachtu.

I oficer kierował wachtą składającą się 
z niego i żeglarza, nie mającego kwalifi- 
kaqi, ani wystarczającej praktyki morskiej 
do prowadzenia nawigacji. Podstawo
wym obowiązkiem oficera wachtowego 
jest zapewnienie ciągłej i czujnej obser
wacji oraz prowadzenie nawigacji. 
W związku z tym oficer może zejść pod 
pokład jachtu jedynie dla wykonania 
celowej czynności służbowej na 
czas nie dłuższy niż wymaga normal
ny jej tok i po uprzednim dokład

nym upewnieniu się, że jego nie
obecność nie zagrozi bezpieczeń
stwu jachtu. Tymczasem zainteresowa
ny oficer, krótko po objęciu wachty 
zszedł pod pokład i do czasu wypadku 
wyszedł tylko raz i to na krótko. Nie było 
go zwłaszcza wówczas, gdy po wyprze
dzeniu jachtu przez statek w pobliżu 
portu, wrw. żeglarz, wykonując wydane 
mu przez niego polecenie, sterował na 
światła rufowe. I oficer nie przywołał 
kapitana na pokład, pomimo że jacht 
znajdował się na podejściu do portu, miał 
do niego wchodzić i zgodnie z treścią art. 
59 § 1 kodeksu morskiego kapitan obo
wiązany był osobiście prowadzić jacht. 
Z kolei kapitan, gdy udawał się na spo
czynek, nie określił w sposób kon
kretny miejsca i czasu kiedy należa
ło wezwać go na pokład. W tej sytu
acji, gdy na pokładzie pozostawał jedy
nie niedoświadczony i zajęty sterowaniem 
żeglarz, na jachcie zbliżającym się do 
portu nie prowadzono obserwacji znaków 
nawigacyjnych, nie określano odległości 
od nich i nie wykonywano namiarów, nie 
korzystano z posiadanych urządzeń po
mocniczych (odbiornika nawigacji sateli
tarnej) oraz nie sprawdzano prędkości.

2. Przyczyna wypadku.
Wina i sankcje.

Z okoliczności opisanych wyżej 
w pkt. 1 wynika, że podczas zbliżania się 
do portu, na jachcie nie prowadzono pra
widłowej obserwacji i nawigacji. Wskutek 
tego jacht, kierowany przez sternika wy
łącznie na światło rufowe innego statku, 
zszedł z toru wodnego w kierunku 
wschodnim i wszedł na przybrzeżną mie-
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liznę, po czym uderzył w falochron por
towy. Sytuację tę spowodowali I oficer 
jako oficer wachtowy i kapitan swym 
postępowaniem, szczegółowo już omó
wionym. Ich wina jest zatem oczywista.

Popełnione przez nich zaniedbania, 
pozostające w związku przyczynowym 
z wypadkiem, są rażące. Mając na uwa
dze całokształt okoliczności, celowe jest 
zastosowanie względem zainteresowane
go I oficera, przewidzianej w art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 01.12.1961 r. o izbach mor
skich (Dz.U. Nr 58, poz. 320) sankcji 
w postaci pozbawienia go na czas ozna
czony prawa wykonywania tej funkcji 
z uzależnieniem jego przywrócenia od 
wypływania określonej ilości godzin w rej
sach pełnomorskich, na niższych funk
cjach oficerskich.

Natomiast w odniesieniu do kapitana 
jachtu, istnieją podstawy do uznania, że 
wystarczające dla osiągnięcia wychowaw
czego i prewencyjnego celu będzie wy
tknięcie popełnionego przez niego za
niedbania.

3. Zachowanie się po wypadku.

Działania podejmowane po wypad
ku były celowe i okazały się skuteczne. 
Cała załoga została bezpiecznie ewaku
owana na ląd, a jacht udało się ściągnąć 
na mieliznę przy plaży, chroniąc przed 
rozbiciem. Zachowanie się członków za
łogi jachtu nie nasuwa zatem krytycznych 
uwag.

______ Orzeczenie Izby Morskiej

Izba Morska w Szczecinie orzekła, że:
A. Przyczyną wejścia s/y Stomil na 

przybrzeżną mieliznę i uderzenia od stro
ny wschodniej w falochron portu w Świ
noujściu, w czasie drogi z Kilonii do Szcze
cina, w dniu 07.09.1991 r., około godz. 
04.45, w warunkach wiatru N 5-6B, stanu 
morza 4 i bardzo dobrej widzialności, było 
zaniechanie prowadzenia prawidłowej 
obserwacji oraz nawigacji podczas zbliża
nia się do Świnoujścia i wskutek tego 
pójście jachtu w kierunku wschodnim, 
zamiast w wejście do portu.

B. Do wypadku przyczyniło się po
stępowanie zawinione przez:

1.1 oficera, który pełniąc wachtę na
wigacyjną, nie przywołał kapitana i zszedł 
pod pokład, pozostawiając przy sterze 
samotnego żeglarza, który nie posiada 
praktyki i umiejętności nawigacji;

2. kapitana jachtu, który nie prowa
dził osobiście jachtu podczas podejścia do

portu i nie określił miejsca i czasu przy
wołania go na pokład.

C. Pozbawia się I oficera prawa wy
konywania tej funkcji na polskich statkach 
sportowych na okres 2 lat i uzależnia się 
przywrócenie tego prawa od wypływa
nia w charakterze II lub III oficera 2000 
Mm w rejsach pełnomorskich.

D. Wytyka się kapitanowi jachtu po
stępowanie opisane w Pkt. B.2.

E. Zachowanie się członków załogi 
jachtu Stomil nie nasuwa zastrzeżeń.

Zalecenie:
Z przebiegu akcji ratowniczej wyni

ka, że statek ratowniczy Tajfun, ze wzglę
du na swe zanurzenie, nie mógł dojść do 
jachtu, ani w jego bezpośrednie pobliże. 
Nie był on przy tym wyposażony w od
powiedniej długości linę holowniczą,

którą można by było przenieść lub prze
rzucić po falochronie portowym na jacht, 
bądź podać z tego statku na jacht przy 
użyciu pontonu. Z tego względu Izba, na 
podstawie art. 38 pkt 3 ustawy o izbach 
morskich, zaleciła Polskiemu Ratownictwu 
Okrętowemu wyposażenie jednostek ra
towniczych w odpowiednie liny (około 
800 m długości), które mogłyby być uży
wane przy ratowaniu małych jednostek 
na płytkiej wodzie.

piotr.radwanski@op.pl

Opracowano na podstawie:
■ Orzeczenie Izby Morskiej w Szczecinie z dnia 

23.11.1991 r. - WSM 197/91
■ W poprzednim numerze „Naszego MORZA” 

posłużyłem się Orzeczeniem Izby Morskiej
w Szczecinie z dnia 29.09.1997 r. - WMS 96/97

Trawers - to kierunek prostopadły do diametralnej (umownej linii łączącej 
dziób z rufą) jednostki pływającej, liczony w poziomie od miejsca obserwatora 
(lub od innego umownego miejsca na jednostce). Wyróżnia się dwa trawersy 
względem dziobu jednostki: prawy (90°) oraz lewy (270°). Pojęcie trawersu 
stosowane jest w nawigacji dla określania położenia wybranych punktów obser
wowanych z jednostki (najczęściej znajdujących się w linii brzegowej). W prak
tyce pojęcie to jest często stosowane w opisach torów wodnych w locji.

Tona rejestrowa brutto (BRT) - dawna międzynarodowa jednostka po
jemności brutto statku. Pojemność brutto jest całkowitą pojemnością statku, czyli 
obejmuje objętość kadłuba i nadbudówek. Tona rejestrowa odpowiadała obję
tości 100 stop sześciennych, czyli 2,83 m3. Stosowana na mocy konwencji z 1969 
roku, od 1994 roku pojemność statków jest mierzona według innych reguł i po
dawana w jednostkach niemianowanych, jako tonaż brutto (GT) i netto (NT Net 
Tonnage).

Pojemność brutto (często używanymi skrótami są GT, G.T. lub gt w zna
czeniu Gross Tonnage) - miara pojemności brutto statków handlowych. Wbrew 
nazwie tonaż brutto nie oznacza masy, lecz objętość (wyznaczaną za pomocą 
specjalnych wzorów i pomiarów) wszystkich przestrzeni wewnątrz kadłuba i nad
budówek statku, z wyłączeniem zbiorników balastowych. Natomiast pojemność 
netto to symbol użytkowej pojemności wnętrza kadłuba statku wodnego.

Polski Rejestr Statków - polskie towarzystwo klasyfikacyjne założone 
w 1936 roku jako Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie. 
W 1946 roku nazwa została zmieniona na obecną, a siedziba przeniesiona do 
Gdańska. W 2001 roku PRS został przekształcony z przedsiębiorstwa państwo
wego w spółkę akcyjną o charakterze wyższej użyteczności. Prowadzi nadzór 
nad zgodnością z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub 
konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do 
obiektów pływających oraz innych konstrukcji (jak np. kontenery). Prowadzi 
również ekspertyzy i doradztwo techniczne. Poza działalnością klasyfikacyjną 
i nadzorczą w dziedzinie okrętownictwa i żeglugi, PRS prowadzi również nadzo
ry przemysłowe, w tym w zakresie instalacji technologicznych, instalaqi rurocią
gów, budowy nabrzeży, mostów i autostrad.
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Energia zwody Ujarzmianie fal
Ostatnio w gdańskiej stoczni zbudowano prototyp 
elektrowni falowej wykorzystującej źródło energii 
odnawialnej (tzw. zielonej). Na byłych terenach Stoczni 
Gdańskiej, gdzie zlokalizowany jest jeden z zakładów 
produkcyjnych firmy „ODYS" Stocznia & Co., powstał 
model elektrowni w skali 1:2.

czyła w sierpniu br. stocznia Odys. Urzą
dzenie będzie pracowało nawet przy dość 
dużym falowaniu, odpowiadającemu sta
nowi morza określanemu na 6. Przy wy
ższym stanie morza, zaczynają się sztor
my, ale model z Gdańska je przetrwa. Ma 
bowiem postać platformy samopodnośnej 
i na czas złej pogody może się „podcią
gnąć” na bezpieczną wysokość.

Wiele już było na świecie prób wy
korzystywania energii fal morskich do 
produkcji energii elektrycznej. Niestety, 
do dnia dzisiejszego nie ma urządzenia, 
które spełniałoby teoretyczne założenia 
projektowe i byłoby w stanie efektywnie 
i niezawodnie produkować energię z fal 
morskich.

W przypadku rozwiązań zapropono
wanych przez duńską firmy Wave Star 
Energy, jest większa nadzieja na sukces

techniczny i komercyjny. Pierwszy model, 
wielkości 1:10, ma 24 metry długości, zlo
kalizowany jest na północno-zachodnim 
wybrzeżu Danii, na Morzu Północnym, 
w Nissum Bredning i pracuje z powodze
niem już od kwietnia 2006 roku. Urzą
dzenie, bez uszkodzeń, przetrwało kilka 
znacznych sztormów.

Badania empiryczne potwierdziły 
słuszność założeń projektantów i dały 
przyczynek do rozwoju koncepcji w ska
li 1:2, o uzysku 500 kW do 1,1 MW (po
dobny, jak w przypadku przeciętnej tur
biny wiatrowej). Budowę modelu zakoń-

_______________Morski potencjał

Autorem pomysłu i wstępnego pro
jektu jest spółka Wave Star Energy z Da
nii, zaś Stocznia Odys, wraz z gdańskim 
biurem konstrukcyjnym StoGda, wykona
ły szczegółowy projekt techniczny i wy
konawczy. Przygotowanie projektu i bu
dowa trwała około 2,5 roku.

Gdy próby modelu 1:2 wypadną sa
tysfakcjonująco, polski partner duńskie
go developera urządzeń do ujarzmiania 
energii odnawialnej, przystąpi do budo
wy elektrowni o wielkości docelowej, 
o mocy do 6 megawatów. Duński inwe
stor i developer oraz gdańska stocznia 
przewidują, że gotowy produkt w pełnej

' i

♦ i

„ODYS”
Stocznia & Co.

Powstała w 2002 r., działalność 
stoczniową prowadzi od 2004 r. Ma 
cztery zakłady na terenie Gdańska 
i w zależności od potrzeb zatrudnia 
od 380 do ponad 500 osób. Kilka 
lat temu zbudowała niskoprofilową 
(zdolną do przechodzenia pod nie
zbyt wysokimi mostami) rzeczną 
barkę do przewozu elementów sa
molotów Airbus pomiędzy jedną 
z fabryk, a terminalem rzeczno-mor- 
skim (platformą ro-ro), którą z kolei 
zbudowała Gdańska Stocznia Re
montowa SA.
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Elementy wypornościowe pływaków wykonano z kompozytów 
(z których wykonuje się także np. kadłuby nowoczesnych jachtów).

skali może być oddany do eksploatacji 
w 2011 lub 2012 r.

Warto wspomnieć, że u podstaw za
łożeń teoretycznych elektrowni falowych 
leży fakt, iż fale morskie mają większy 
potencjał energetyczny oraz są bardziej 
stabilne niż wiatr, przez co istnieje dużo 
wyższa, bardziej produktywna możliwość 
wykorzystania tego typu energii do pro
dukcji elektryczności. Duże znaczenie ma 
tu gęstość wody, a poprzez to zgroma
dzona w niej energia, która jest stabilniej
sza niż energia wiatru. Jednak gęstość 
wody będąca atutem, jest też problemem, 
wynikającym z tego, że na urządzenia 
osadzone w w^odzie mogą działać o wie
le większe siły, niż wr przypadku obiek
tów' poddanych działaniu wiatru, co ro
dziło określone problemy natury mecha
nicznej i konstrukcyjnej.

Problem z elektrowniami falowymi 
tkwił dotąd w odpowiednim rozwiązaniu 
technicznym pozwalającym na efektyw
ne odzyskiwanie „zielonej” energii. Waż
nym czynnikiem dającym przewagę ener
gii z fal jest to, że powierzchnie mórz i oce
anów stanowią znakomitą większość ogól-
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Ciężar: ok. 536 t (z wyposażeniem)
Ciężar nóg: ok. 192 t
Długość: 40,40 m
Szerokość: 17,00 m
Wysokość: 7,00 m
Wymiary nóg (4 sztuki): 0 2,00 x 25,00
Położenie robocze nad poziomem morza: ok. 4 m (odległość dna

platformy od lustra wody)
Położenie sztormowe nad poziomem morza: ok. 9 m
Głębokość morza: ok. 5,5 m

nego obszaru kuli ziemskiej, a co za tym 
idzie, coraz częściej będziemy napotyka
li na deficyt ziemi pod inwestycje. To istot
ny argument również z uwagi na koszty, 
gdyż pozyskiwanie działek pod inwesty- 
qe energetyczne będzie coraz droższe. Za
kłada się, że elektrownie falowe mogą 
pokryć nawet do 20-30 procent ogólnego 
światowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną, a dodatkowo ta energia może 
być tańsza niż wytwarzana z dotychczaso
wych źródeł energii odnawialnej.

Kto stoi za 
Wave Star Energy
Jorgen Mads Clausen, prezes 

spółki Wave Star Energy oraz jej 
dyrektor zarządzający Per Resen Ste- 
enstrup są udziałowcami spółki. 
Clausen jest jej głównym inwesto
rem oraz dyrektorem zarządzającym 
znanej na całym świecie duńskiej 
spółki DANFOSS, zaś Steenstrup 
zajmuje się zarządzaniem operacyj
nym i głównymi założeniami kon
cepcyjnymi elektrowni.

Wave Star Energy to klient i part
ner polskiej stoczni w przedsięwzię
ciu budowy elektrowni falowych, 
który ponoć z powodzeniem zain
teresował tym projektem rząd Da
nii oraz Brukselę. Warto dodać, że 
na okoliczność projektowania urzą
dzania, powstało duńsko-polskie 
konsorcjum, które aplikowało 
o wsparcie z Unii Europejskiej. 
Grant w postaci pokrycia części kosz
tów kwalifikowanych przygotowania 
firmy do wykonania dokumentacji zo
stał w końcu konsorcjum przyznany.

Elektrownia falowa

Praca urządzenia polega na zmianie 
energii kinetycznej fal morskich na pod
wyższone ciśnienie oleju hydraulicznego 
(tłoczonego przez cylindry hydrauliczne 
wprawiane w ruch przez ramiona waha
czy z pływakami), który następnie poru
sza silnik hydrauliczny sprzężony z prąd
nicą. Olej jest tak dobrany, że nawet przy 
potencjalnym wycieku, nie jest groźny 
dla środowiska naturalnego.

Elektrownia falowa jest w pewnym 
sensie wielopunktowym absorberem 
energii. Pływaki „absorbera”, które poru
szają pompę, pływają po powierzchni 
wody unosząc się i opadając, wraz ze 
zmianami poziomu wody wywołanymi 
falowaniem.

W przypadku sztormu, pływaki w peł
nej skali będą unoszone na 20 metrów 
nad poziomem morza. Będą miały śred

nicę 10 metrów i będzie ich dużo. W prze
kazanym ostatnio przez gdańską stocz
nię prototypie są zaledwie dwa. Posado
wienie elektrowni w pełnej skali, plano
wane jest na dnie morskim o głębokości 
ok. 20 m. W takich warunkach fale mogą 
osiągać wysokość nawet do 16 metrów.

Generalnie badania pokazują, że fale 
mogą osiągać wysokość do 75 proc. głę
bokości wody, zanim wzburzona woda 
opadnie.

Urządzenie projektowane jest na czas 
eksploataqi 50 lat w środowisku oceanicz
nym i na czas 10 lat do pierwszego, ge
neralnego przeglądu i remontu, łącznie 
z odnowieniem powłoki malarskiej. Re
mont urządzenia przewiduje się w warun
kach stoczniowych, tzn., że maszyna, któ
ra normalnie opiera się na nogach stalo
wych posadowionych na dnie morskim, 
będzie zdemontowana i przeholowana do 
stoczni jak platforma samopodnośna. 
Projekt zakłada, że podczas całego okre
su eksploatacji, urządzenie będzie prak
tycznie bezobsługowe, a bieżące napra
wy i przeglądy nie będą wymagały po
ważnych inwestycji. Elektrownia docelo
wo ma być wyposażona we własne urzą
dzania dźwigowe, które umożliwią na 
przykład wymianę uszkodzonego pływa
ka, łożysk ramion lub też całego ramie
nia wahacza.

PioSta, rei 
Zdjęcia: Piotr B. Stareńczak

Jeden z kilku agregatów prądotwórczych. Silnik hydrauliczny (napędzany olejem 
hydraulicznym z tłoków przy wahaczach z pływakami) napędza prądnicę.
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Statki
w „Naszym MORZU”

- od października - nowy cykl

Wychodząc naprzeciw potrzebom Czytelników - miłośników techniki okrętowej
- anonsujemy serię opisów technicznych i historii operacyjnej statków.

■ Pojawią się na naszych łamach, jako swego rodzaju kontynuacja popularnej 
serii „Pod Polską Banderą” z dawnego „Morza”, gdzie publikowano 
najczęściej opisy statków nowych, teksty z informacjami o historii operacyjnej 
poszczególnych jednostek i ich losami po wykreśleniu ze stanu polskiej floty, 
wraz ze szczegółowymi rysunkami - te ciekawe, ważne.

■ Pokazywać będziemy wszelkich typów statki najnowsze - prosto ze stoczni - 
by na ich przykładzie prezentować aktualne trendy w projektowaniu.

■ Znajdą się tu także opisy statków najzwyklejszych, typowych, 
reprezentatywnych dla swoich czasów.

■ Będą i „Promy świata”. W jednym z najbliższych wydań zamieścimy
szczegółowy opis techniczny i - uwaga! - plan ogólny promów klasy Finn star - 
wciąż jeszcze największych ro-paxów na świecie.

Już za miesiąc
Zatonięcie m/s Koronowo - część pierwsza

Są statki, które pływają dziesiątki lat bez żadnego wypadku.
Nie mają zderzeń, nie wschodzą na mielizny, nie ulegają groźnym 
stałym przechyłom, nie uderzają w nabrzeża i śluzy. Mówi się, 
że są to szczęśliwe statki, z angielska „lucky ships”. Inne z kolei 
już w pierwszych miesiącach czy latach swojego żywota 
uczestniczą w bardzo nieprzyjemnych zdarzeniach, a czasem toną. 
Od czego to zależy? Czy tylko od przypadku? Daleki jestem 
od dopatrywania się jakichś metafizycznych właściwości morza, 
ale aż chciałoby się powiedzieć, że są statki, których ono po 
prostu nie lubi, nie akceptuje. Jeśliby przyjąć takie założenie, 
to m/s Koronowo do takich jednostek - niestety - należało.
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Jedna z najciekawszych jednostek 
pasażerskich z tegorocznego grafiku 

zawinięć do polskich portów. Smukły, 
szybki wycieczkowiec Grand Voyager 

(ex Voyager, ex Olympia Voyager, 
ex Olympic Voyager, nr IMO 9183506), 
zbudowany w 2000 roku przez stocznię 

Blohm+Voss GmbH w Hamburgu.
Eksploatowany jest przez Iberojet 

SA/ (bero Cruceros, należy do grupy 
Carnival. Tonaż pojemnościowy brutto 

(GT) 24 391, długość całkowita 
180,40 m, 922 miejsca pasażerskie 

w 418 kabinach.

Costa Magica (nr IMO 9239795) należy
do włoskiego operatora Costa Crociere 

SpA z grupy Carnival. Zbudowana 
została w 2004 roku przez stocznię
Sesth Cantieri Navali SpA z Genui.

należącądo koncernu Fincantieri, 
GT 102 587, długość całkowita 

272,19 m, 3470 miejsc pasażerskich. 
Był to drugi co do wielkości

wycieczkowiec zapowiedziany

Największy wycieczkowiec z 
odwiedzających w tym roku Gdynię - 
Emerald Princess (nr IMO 9333151), 
zbudowany w 2007 roku przez 
stocznię koncernu Fincantieri 
(Fincantieri - Cantieri Navali ttaBani 
SpA) w Monfalcone. Tonaż 
pojemnościowy brutto-GT 113561, 
długość całkowita 288.61 m, 3782 
miejsc dla pasażerów.

Mmvjida.de

ski sezon 2.0091na wycieczkowce
AIDAIuna (nr IMO 9334868), 
to najnowszy statek wycieczkowy, 
jaki odwiedza w tym roku polskie 
porty. Przekazany do eksploatacji 
przez stocznię Meyer Werft GmbH 
w Papenburgu w marcu tego roku. 
Pływa w barwach niemieckiego 
armatora AIDA Cruises, należącego 
do grupy Carnival Tonaż 
pojemnościowy brutto - GT 69 203, 
długość całkowita 252 m, 2500 miejsc 
pasażerskich.
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