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Zmieniamy siê
Mija ju¿ drugi rok ukazywania siê w salonach prasowych w Polsce miesiêcznika Nasze
MORZE. Czas ju¿ chyba na pierwsze podsumowania.
Z satysfakcj¹ mogê napisaæ, ¿e nasz miesiêcznik przyj¹³ siê na rynku. wiadcz¹ o tym
bardzo dobre, jak na relatywnie niewysoki nak³ad, wyniki jego sprzeda¿y, stale rosn¹ca liczba Czytelników i Prenumeratorów, jak równie¿
liczne reakcje i opinie nap³ywaj¹ce do naszej
redakcji.
Chwalicie nas za pomys³owoæ i atrakcyjnoæ pisma, za wieloæ i ró¿norodnoæ tematów, za poziom merytoryczny i edytorski, ganicie natomiast za zdarzaj¹ce siê opónienia
w cyklu wydawniczym, oraz ci¹gle, niestety,
mimo obecnoci w salonach prasowych, ograniczon¹ dostêpnoæ Naszego MORZA.
Wszystkie Wasze uwagi bierzemy sobie do
serca i bijemy siê we w³asne piersi. Rzeczywicie, nie wszystko uda³o siê nam tak jak planowalimy. Dlaczego? Kiedy Churchill powiedzia³: jeszcze nigdy tak wielu nie zawdziêcza³o tak wiele tak nielicznym. Choæ nas te¿
jest niewielu, to jednak nie chcemy zas³aniaæ
siê s³owami brytyjskiego premiera, który powiedzia³ to o walcz¹cych w bitwie o Angliê
polskich lotnikach z Dywizjonu 303. Nie, a¿
tak nieskromni nie jestemy. Poza tym nasza
redakcja to nie dywizjon, a ledwie eskadra
Ale od nowego roku zmieniamy siê. Szczegó³y obok (str. 2) i na str. 6.
Zmiana najwa¿niejsza. Scalamy dwie redakcje  Nasze MORZE ³¹czy siê z dwumiesiêcznikiem The Maritime Worker. Pismo dla marynarzy, które do tej pory ukazywa³o siê na
rynku wydawniczym oddzielnie, teraz bêdzie
publikowane razem z Naszym MORZEM, tak
jak do tej pory w cyklu dwumiesiêcznym  na
zmianê z obecnym w Naszym MORZU dodatkiem Budownictwo Okrêtowe. Dotychczasowym Czytelnikom Naszego Morza zaoferujemy wiêc now¹ tematykê, dotycz¹c¹ stale
rozszerzaj¹cego siê rynku pracy dla marynarzy
i zwi¹zanych z nim zagadnieñ prawnych i podatkowych. Czytelnikom The Maritime Workera  wiêksz¹ objêtoæ pisma, lepsz¹ dostêpnoæ, bogatsz¹ ofertê czytelnicz¹. Bêdzie zatem wiêcej, lepiej i ciekawiej. I wszystko to
w jednej cenie. Jakiej? Chcielibymy j¹ utrzymaæ na dotychczasowym poziomie.
Ta zmiana wynika z logiki rozwoju sytuacji
na rynku prasowym w Polsce, na którym ³¹czy
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siê tytu³y i redakcje. Rynek siê konsoliduje,
powstaj¹ wydawnicze platformy tematyczne
Szkoda, ¿e za logik¹ rozwoju rynku nie nad¹¿aj¹ uregulowania prawne. Ale to u nas przecie¿ normalne.
Do tej pory nie wiadomo, czy w roku 2008
nadal bêdzie istnia³a prasa specjalistyczna i czy
bêdzie korzysta³a z obowi¹zuj¹cych w obecnej ustawie o VAT zapisów podatkowych dla
takiej prasy, do której zalicza siê tak¿e nasz
miesiêcznik. A to bêdzie mia³o wp³yw na cenê
pisma (nie tylko naszego) na rynku. Tego pewnie dzia³aj¹cy w Polsce wydawcy dowiedz¹ siê
w ostatniej chwili. Niezale¿nie od tego cena
naszego miesiêcznika w prenumeracie w przysz³ym roku pozostanie niezmieniona.
I kolejna wa¿na zmiana wynikaj¹ca z licznych sygna³ów od naszych Czytelników. Od
nowego roku Nasze MORZE w dacie wydawniczej za dany miesi¹c bêdzie siê ukazywaæ do
15. dnia miesi¹ca. Pierwszy, styczniowy numer
uka¿e siê zatem 15 stycznia. I w tym rytmie
nasz miesiêcznik bêdzie siê ukazywaæ ka¿dego miesi¹ca przez ca³y nastêpny rok. Natomiast
nastêpny - ostatni  12 numer Naszego MORZA w tym roku bêdzie dostêpny w sprzeda¿y od 20 grudnia. Zd¹¿ymy wiêc jeszcze z³o¿yæ ¿yczenia wi¹teczne

Grzegorz.Landowski@naszemorze.com.pl
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Ministerstwo

A polityka morska?

pop³ynê³o

Skoñczy³ siê krótki, bo zaledwie pó³toraroczny ¿ywot Ministerstwa
Gospodarki Morskiej. Koalicja PO i PSL zlikwidowa³a ten resort.
Gospodarka morska zyska na tym, czy straci?
Odchodz¹cy minister Marek Gróbarczyk nie ma w¹tpliwoci, ¿e kierowany
przez niego resort jest niezbêdny. W oficjalnym protecie przeciwko likwidacji
ministerstwa napisa³ m.in.: W³¹czenie tej
dzia³alnoci do innych resortów  Ministerstwa Rolnictwa czy Infrastruktury  tak
jak jest to planowane, oznacza ponowne
zmarginalizowanie roli Wybrze¿a i przyznanie siê do tego, i¿ pañstwo polskie
nie zamierza prowadziæ w³asnej, wyrazistej polityki morskiej. Polska jest krajem,
który dysponuje szerokim dostêpem do
morza, dziêki czemu funkcjonuj¹ porty,
rozwija siê ¿egluga oraz rybo³ówstwo.
Powo³anie dwa lata temu Ministerstwa
Gospodarki Morskiej stworzy³o szansê
uporz¹dkowania, po wielu latach zaniedbañ, spraw portowców, armatorów, rybaków czy ¿eglarzy. Przez ten krótki czas
istnienia, w resorcie powsta³o wiele
uchwa³, rozporz¹dzeñ, projektów i zwyk³ych decyzji, na które od lat czeka³o rodowisko ludzi morza.
Sêk w tym, ¿e, jak podkrela wielu
specjalistów z bran¿y, owych uchwa³,
rozporz¹dzeñ i projektów nie by³o znowu tak wiele, a jedynym aktem z prawdziwego zdarzenia by³a ustawa o podatku tona¿owym, która niestety, sama w sobie, nie za³atwia kwestii, której dotyka,
uciekania naszych armatorów i marynarzy pod obc¹ banderê. Inni argumentuj¹,
¿e dziêki ministerstwu zaczêto w naszym
kraju dostrzegaæ gospodarkê morsk¹, czego przez lata brakowa³o.

Wojuj¹cy resort
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
powsta³o, przypomnijmy, w maju 2006

Nasze
Nasze MORZE
MORZE ll nr
nr 11
11 ll listopad
listopad 2007
2007
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Fot. Czes³aw Romanowski

dorsza. To nie przysporzy³o nam zwolenników w Unii, ale da³o argument do rêki
zbuntowanym rybakom. Swoim zastêpc¹
uczyni³ wojuj¹cego z Bruksel¹ od dawna
Grzegorza Ha³ubka, przewodnicz¹cego
Zwi¹zku Rybaków Polskich.
Jak widaæ, dokonania ministerstwa,
choæ g³one i spektakularne, nie s¹ tak
imponuj¹ce, jak zapewnia minister Gróbarczyk. Ale te¿ nie wiadomo, jakie by
by³y, gdyby resort dzia³a³ przez kolejne
lata.
Nie lepiej wiêc pozostawiæ ju¿ dzia³aj¹ce ministerstwo, dodaj¹c mu kilka dodatkowych bran¿?
Probê o zachowanie resortu do prezesa Platformy Obywatelskiej Donalda
Tuska skierowali m.in. Marek Czaja, prezes Zwi¹zku Portów i Przystani Morskich,
Zbigniew Pomieczyñski, przewodnicz¹cy
Rady Miasta winoujcie i Zbigniew Jagni¹tkowki, prezes Instytutu Gospodarki
Morskiej. Czytamy w niej m.in.: Krótki
czas funkcjonowania Ministerstwa Gospodarki Morskiej pokaza³, jak potrzebne jest
zwrócenie siê ca³ego kraju ku polskiemu
morzu i jego problemom. Jedynie rz¹dowa struktura na odpowiednim szczeblu
daje gwarancjê ci¹g³oci tego procesu.

Morskie otwarcie

By³y minister Rafa³ Wiechecki chcia³by ministerstwa
wzmocnionego o ¿eglugê ródl¹dow¹ i przemys³ stoczniowy.

Dzisiaj u innych
W krajach Unii Europejskiej nie
ma zbyt wielu ministerstw morskich.
Np. we Francji i Szwecji rybo³ówstwo jest w ministerstwie rolnictwa.
Tylko w nielicznych krajach: Norwegii, Danii czy Portugalii wystêpuje pod w³asn¹ nazw¹.
W niektórych krajach morze
pojawia siê raczej w aspekcie ekologicznym, jako resort rodowiska
(W³ochy).
W Grecji dzia³a ministerstwo
handlu morskiego, skupiaj¹ce ¿eglugê i porty.
Z kolei Chorwacja, która aspiruje do UE ma Ministerstwo Morza,
Turystyki, Transportu i Rozwoju.
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roku. Bezporedni¹ przyczyn¹ narodzin
by³a zawi¹zana wówczas koalicja PIS-LPRSamoobrona. Politykom LPR przypad³y w
ówczesnym rz¹dzie dwa ministerstwa, w
tym w³anie to. Pierwszym ministrem
gospodarki morskiej zosta³ polityk LRP
Rafa³ Wiechecki. Przyznawa³ siê do znikomej wiedzy o bran¿y, mia³ jednak zamiar siê uczyæ, w tym od swego brata,
marynarza. Nie zd¹¿y³.
Ministrowi Wiecheckiemu uda³o siê
przygotowaæ uchwalon¹ przez Sejm ustawê o podatku tona¿owym oraz podj¹æ
kilka kontrowersyjnych decyzji kadrowych, które tylko omieszy³y kierowane
przez niego ministerstwo. Pracê w urzêdach morskich otrzymywali bowiem ludzie bez kwalifikacji.
Po upadku koalicji, resort przej¹³ bezpartyjny (ale sympatyzuj¹cy z PiS) Marek Gróbarczyk. W ci¹gu kilku miesiêcy
pracy zd¹¿y³ jedynie poprzeæ polskich
rybaków w walce z Bruksel¹ w sprawie

Wiceminister gospodarki morskiej w
poprzednim rz¹dzie, Piotr Zalewski uwa¿a, ¿e m.in. dziêki temu ministerstwu rozpoczêto prace, które maj¹ umo¿liwiæ
powrót polskich statków pod polsk¹ banderê.
- Gdyby nie osobny resort, problem
limitów po³owowych nie by³by rozwi¹zany w tak kompromisowy sposób mówi Zalewski.
Wed³ug niektórych specjalistów, ministerstwo by³oby mocniejsze, gdyby pod
kontrol¹ mia³o stocznie, bran¿ê portow¹
czy transport ródl¹dowy. Za takim rozwi¹zaniem opowiada siê Rafa³ Wiechecki. By³y minister widzi MGM wzmocnione o ¿eglugê ródl¹dow¹ i przemys³
stoczniowy.
Krzysztof Michnal, prezes Krajowej
Izby Gospodarki Morskiej nie upiera siê
przy pozostawieniu ministerstwa.
- Gdyby mia³o mieæ tak nik³e kompetencje jak dotychczas, to niekoniecznie. Ministerstwo Gospodarki Morskiej
mia³o jedn¹ podstawow¹ zaletê  zaczêto wreszcie mówiæ o morskich sprawach
 t³umaczy. - Ale to za ma³o, przysz³y
urz¹d musi mieæ szerokie uprawnienia,
¿eby byæ pomocne, byæ partnerem dla

Nasze MORZE l nr 11 l listopad 2007

unijnego komisarza do spraw polityki
morskiej. Przypomnê, ¿e sprawy morskie
to m.in. transport morski, wodny i ródl¹dowy, porty, przemys³ okrêtowy, zasoby naturalne, rybo³ówstwo i przetwórstwo
morskie, badania naukowe, edukacja czy
zasoby ludzkie. I niekoniecznie ów hipotetyczny urz¹d musia³by skupiaæ wszystkie te dziedziny, chodzi o to, by móg³ je
koordynowaæ. Na jego czele powinien
staæ silny, odpowiednio umocowany cz³owiek, który wyposa¿ony by³by w odpowiednie narzêdzia i z którym trzeba by
siê liczyæ.

Si³a ra¿enia
Za podobnym rozwi¹zaniem opowiada siê szef gdyñskiej PO Tadeusz Aziewicz. Wed³ug niego, interesy bran¿y morskiej mog¹ byæ skutecznie reprezentowane przez wysokiego urzêdnika, np. wiceministra, w którym z ministerstw.
- Z pewnoci¹ trzeba stworzyæ instytucjê,
która reprezentowa³aby nasz przemys³
stoczniowy na arenie miêdzynarodowej.
Dlatego, ¿e w gospodarce morskiej dzieje siê bardzo du¿o w³anie w wymiarze
wiatowym, a to jest nawet wa¿niejsze
ni¿ na przyk³ad sprawy stoczniowe 
mówi.
- Jeli w ramach innego resortu za tematy morskie bêdzie odpowiada³ cz³owiek kompetentny, to nic z³ego siê nie
stanie  dopowiada Stanis³aw Gaw³owski, szef PO w Zachodniopomorskiem.
Wed³ug Paw³a Porzyckiego, prezesa
spó³ki Euroafrika Linie ¯eglugowe,
z punktu widzenia przedsiêbiorstw armatorskich lepiej zachowaæ ministerstwo
z powodu jego si³y ra¿enia. Konstytucyjny minister ma wiêksz¹ si³ê przebicia
na forum Rady Ministrów, ni¿ szef jednego z departamentów w strukturze wielkiego ministerstwa.
Nieco inaczej rzecz widzi Janusz Catewicz, prezes Zarz¹du Morskich Portów
Szczecin i winoujcie. Wed³ug niego, jeli ministerstwo ma byæ rachityczne, z niewielkim zakresem kompetencji, to nic
z³ego siê nie stanie, gdy jego zadania bêd¹
przypisane innemu resortowi. Sprawnoæ
dzia³ania zawsze bardziej zale¿y od kompetencji osób. Chocia¿ i on wola³by, aby
MGM pozosta³o, bo to wiêksza ranga tego
sektora gospodarki.

kraj

byæ Ministerstwo Rolnictwa. Rafa³ Wiechecki, twierdzi, ¿e je¿eli ju¿ miano by
likwidowaæ MGM, to lepiej, aby sprawy
morskie znalaz³y siê w Ministerstwie Gospodarki, a nie jak poprzednio: rybo³ówstwo w Ministerstwie Rolnictwa, a ¿egluga w resorcie transportu. - Uwa¿am tak,
poniewa¿ jest to po prostu dzia³alnoæ
gospodarcza  twierdzi. Najgorsze wed³ug
niego, by³oby rozrzucenie morskich bran¿
po ró¿nych ministerstwach.
Specjalici przekonuj¹, ¿e wszystkie
sprawy zwi¹zane z gospodark¹ morsk¹
oraz ¿eglug¹ ródl¹dow¹ powinny znaleæ
siê pod dachem ministerstwa transportu.
Minister Gróbarczyk na zakoñczenie
swego pisma: Reasumuj¹c, uwa¿am ¿e
plany likwidacji Ministerstwa Gospodarki
Morskiej to du¿y b³¹d przysz³ego rz¹du i
powrót do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy
to w Warszawie o morzu mówi³o siê g³ównie w kontekcie wakacyjnego wypoczynku. Istnienie tego resortu gwarantowa³o
ci¹g³oæ prac nad stworzeniem polityki
morskiej pañstwa a wiêc powstania szeregu ustaw i rozporz¹dzeñ, wa¿nych dla
ca³ego polskiego wybrze¿a. Obecnie stoimy w obliczu realnego zagro¿enia przerwania tych prac. Odpowiedzialnoæ za
to ponios¹ rz¹dz¹cy, ale skutki odczujemy my wszyscy.

Kiedy u nas
W czasach PRL-u gospodark¹
morsk¹ zajmowa³y siê ministerstwa
o ró¿nych nazwach. W 1947 roku
powo³ano Ministerstwo ¯eglugi i Handlu, które nastêpnie przekszta³cone
zosta³o w Ministerstwo ¯eglugi. W latach 80. ubieg³ego wieku mielimy
Ministerstwo Transportu, ¯eglugi
i £¹cznoci. Od 1989 do 2001 roku
w strukturach rz¹du funkcjonowa³o
z kolei Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Potem problematykê morsk¹ w³¹czono do ministerstw: Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Transportu i Budownictwa oraz Ministerstwa Gospodarki.

Wiemy ju¿ jednak, ze pismo ministra
Gróbarczyka nie zmieni³o decyzji nowej
w³adzy w sprawie Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Przynajmniej przez cztery
najbli¿sze lata bêdziemy o nim mówiæ
w czasie przesz³ym.
Czes³aw Romanowski
Fot. Czes³aw Romanowski
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By³y minister Marek Gróbarczyk
uwa¿a, ¿e likwidacja MGM to b³¹d.

I resort pop³yn¹³
W jakim resorcie znajdzie siê bran¿a
morska? Platforma zapowiada, ¿e ma to
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Fot. Wojtek Jakubowski /KFP

Spór o prezesa i prywatyzacjê

Stoczniowcy

na ulicach

Stoczniowcy
protestowali przeciwko
zahamowaniu prywatyzacji
Stoczni Gdañskiej.

Fot. Czes³aw Romanowski

Zwi¹zkowcy ze Stoczni Gdañsk protestowali
pod koniec padziernika na ulicach Gdañska.
Boj¹ siê przerwania procesu prywatyzacji swego
zak³adu. Politycy PO twierdz¹, ¿e nie zamierzaj¹
niczego stopowaæ, choæ negatywnie oceniaj¹
kieruj¹cego stoczni¹ prezesa. Nieoczekiwanie,
odwo³ania Andrzeja Jaworskiego mo¿e domagaæ siê
Agencja Rozwoju Przemys³u.

Pawe³ Brzezicki,
prezes ARP,
chce bezpieczeñstwa
finansowego
stoczni.
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ARP ma w¹tpliwoci co do formy
sprzeda¿y Stoczni Gdañsk jednej ze spó³ek ukraiñskiego koncernu Donbas. Prezes stoczni, Andrzej Jaworski deklarowa³,
¿e Ukraiñcy mieli kupiæ now¹ emisjê akcji stoczni (dziêki której zyskaliby pe³n¹
kontrolê nad firm¹) za 400 mln z³. Pawe³
Brzezicki, prezes ARP, który w imieniu
Skarbu Pañstwa kontroluje Stoczniê
Gdañsk, zwróci³ jednak uwagê, ¿e prywatyzacja przebiega na innych warunkach, ni¿ to by³o wczeniej ustalone. Chodzi o uchwa³ê zarz¹du stoczni z 30 padziernika br. Zdecydowano wówczas, ¿e
nowy w³aciciel nie musi wp³acaæ ca³ej
sumy od razu. Wystarczy, ¿e do 29 listopada zap³aci jedn¹ czwart¹ - 100 mln z³,
a pozosta³e 300 mln ma trafiæ na konto
stoczni do koñca 2008 r.
- Taki model transakcji nie gwarantuje w wystarczaj¹cy sposób bezpieczeñstwa finansowego firmy  t³umaczy³ Gazecie Wyborczej Brzezicki. Poprosilimy zarz¹d stoczni, by do 18
listopada uzgodnione zosta³y dodatkowe gwarancje.
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Je¿eli tak siê nie stanie, dzieñ póniej
ma siê zebraæ rada nadzorcza stoczni. 
O ile nie bêdzie reakcji na nasz¹ probê,
rozwa¿ymy odwo³anie zarz¹du - zapowiedzia³ prezes ARP.
- Jeli pan Brzezicki bêdzie chcia³ dalszych gwarancji, rozwa¿ymy ich wprowadzenie - zapewni³ Kostyantyn Lytvynov,
prezes ISD Polska, spó³ki-córki Donbasu.

£apy precz od stoczni
Zastrze¿enia co do sposobu prywatyzacji i samego prezesa Stoczni Gdañsk
mieli ju¿ wczeniej politycy Platformy
Obywatelskiej, którzy po wyborach zapowiedzieli przyjrzenie siê dzia³alnoci
zarz¹du stoczni pod kierownictwem Andrzeja Jaworskiego. Wed³ug zwi¹zkowców ze stoczniowej Solidarnoci, oznacza
to po pierwsze, odwo³anie przez now¹
w³adzê prezesa, który, jak przypominaj¹,
pomylnie doprowadzi³ do prywatyzacji
zak³adu, a po drugie  do przerwania tego
procesu. Postanowili zaprotestowaæ.
W poniedzia³ek, 28 padziernika, pod
Urzêdem Marsza³kowskim w Gdañsku

Dla kogo
Stocznia Gdynia
W grudniu ma siê rozstrzygn¹æ,
która z czterech firm zainteresowanych inwestowaniem w Stoczni
Gdynia przedstawi ostateczne deklaracje dotycz¹ce wejcia do tego
zak³adu. Ow¹ czwórkê tworz¹: izraelski armator Rami Ungar, C&Group (azjatycka firma stoczniowo-stalowa), Z³omrex oraz polska firma
MarineCo, która wczeniej stara³a siê
przej¹æ Stoczniê Gdañsk. Ministerstwo Skarbu, pilotuj¹ce ca³¹ transakcjê, przeprowadzi ich audyt. Czego pracownicy oczekuj¹ od inwestora lub inwestorów?
- Jako zwi¹zkowcy, chcemy
przede wszystkim zagwarantowania
dalszego, wieloletniego kontynuowania dzia³alnoci stoczniowej, realizacji planu inwestycyjnego na
poziomie 330 mln z³otych oraz podjêcia rozmów na temat pakietu pracowniczego  mówi Dariusz Adamski, przewodnicz¹cy stoczniowej Solidarnoci.
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trzystu stoczniowców ze Stoczni Gdañsk
manifestowa³o swoje niezadowolenie.
Wczeniej wiecowali na terenie stoczni.
By³o jak zwykle podczas tego rodzaju protestów (a w ci¹gu kilkunastu lat by³o
ich w Gdañsku kilka): p³on¹ce opony,
wyj¹ce syreny, wybuchaj¹ce petardy.
- £apy precz od stoczni! - mówi³ Karol
Guzikiewicz, wiceszef stoczniowej Solidarnoci. - Nowa w³adza ma zakusy, by
siê zemciæ na PiS. Tamten rz¹d dotrzyma³ s³owa i chce prywatyzacji. Niektórzy
pos³owie PO chc¹ dzisiaj wstrzymaæ ten
proces, przez co inwestor ukraiñski mo¿e
siê wycofaæ.
Zwi¹zkowcy rozwinêli sztandary
i transparenty z has³ami: Libera³owie rêce
precz od stoczni!, Z³odzieje wracaj¹ do
gry. Zapowiedzieli tak¿e, ¿e dopadn¹
ka¿dego, kto wyci¹gnie ³apy po stoczniowe pieni¹dze. W zwi¹zku z manifestacj¹ stoczniowa Solidarnoæ wyda³a
owiadczenie: Zapowiedzi polityków PO,
¿e sprzeciwiaj¹ siê sprzeda¿y stoczni oraz
¿e dni prezesa Andrzeja Jaworskiego na
tym stanowisku s¹ policzone, traktujemy
nie tylko jako kolejn¹ próbê likwidacji
Kolebki. To sygna³, ¿e Platforma wraca
do realizacji chorych koncepcji budowy
gospodarki liberalnej, czyli ca³kowitej grabie¿y resztek maj¹tku narodowego.
Demonstruj¹cych zwi¹zkowców
przyj¹³ wicemarsza³ek województwa Mieczys³aw Struk. W przekazanej mu petycji stoczniowcy wyrazili m.in. najwy¿sze
oburzenie stanowiskiem samego marsza³ka Koz³owskiego oraz polityków S³awomira Nowaka i Tadeusza Aziewicza wobec zak³adu. Marsza³ek Struk przekonywa³, ¿e Platforma nie wstrzyma prywatyzacji.
- To przecie¿ prezes, którego bronicie, opónia now¹ emisjê akcji dla Donbasu  mówi³ pokazuj¹c pismo, które kilka dni wczeniej Agencja Rozwoju Przemys³u wys³a³a do zarz¹du stoczni: Agencja wyra¿a zdziwienie faktem przesuniêcia terminów praw poboru do objêcia
akcji w podwy¿szonym kapitale stoczni.
Prosi o wyjanienie, dlaczego takie decyzje nie s¹ konsultowane z wiêkszociowym akcjonariuszem i podejmowane s¹
za jego plecami.

¯adnych przeszkód
Pose³ Tadeusz Aziewicz z PO powiedzia³ nam, ¿e jego partia nie ma zamiaru
wstrzymywaæ procesów prywatyzacyjnych, a jedynie sprawdziæ, czy w ci¹gu
ostatnich dwóch lat nie dosz³o w niej do

Fot. Czes³aw Romanowski

WYDARZENIA

Prezes Andrzej Jaworski
 czy poparcie za³ogi wystarczy,
by obroniæ stanowisko?

nieprawid³owoci. Chce, by zbada³a to
Najwy¿sza Izba Kontroli. Nie ukrywa jednak, ¿e krytycznie ocenia przede wszystkim kompetencje prezesa Jaworskiego
i zarzuca mu prowadzenie dzia³alnoci
partyjnej. Chcia³by, ¿eby jak najszybciej
straci³ zajmowane obecnie stanowisko.
Przypomnijmy, ¿e Andrzej Jaworski jest
szefem stoczni z nadania PiS, z poparciem
tej partii startowa³ w wyborach na prezydenta Gdañska oraz do Sejmu. W obu
przypadkach bez sukcesu.
Dariusz Adamski, szef Solidarnoci w
Stoczni Gdynia i przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Przemys³u Okrêtowego mówi,
¿e nie chce wypowiadaæ siê, co do samej
osoby prezesa Jaworskiego, ale...
- Dokonywanie zmian w przededniu
procesu prywatyzacyjnego, kiedy wiadomo, ¿e nied³ugo decyzje personalne bêdzie podejmowa³ inwestor, jest bezcelowe  t³umaczy.
Tymczasem ¿adnych przeszkód
w przejêciu zak³adu przez Ukraiñców nie
widzi Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To jego decyzja blokowa³a
ostateczne wejcie Ukraiñców do stoczni; urz¹d mia³ orzec, czy transakcja nie
narusza zasad konkurencji na rynku.
UOKiK stwierdzi³, ¿e nie.
- Przejêcie przez Grupê Donbas Stoczni nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji, w szczególnoci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj¹cej
na rynku - czytamy w komunikacie.
Czes³aw Romanowski
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Nagroda Best of European Business 2007 dla Remontowej SA

Fot. TAUBER Promocja

W gali na Zamku Królewskim
uczestniczy³o ponad 200 przedstawicieli
wiata biznesu i polityki.

Nominacja.

Stocznia
(bez)konkurencyjna

14 listopada 2007 r. podczas gali
na Zamku Królewskim w Warszawie uhonorowano
zwyciêzców polskiej edycji konkursu na najlepsze
i najbardziej efektywne przedsiêbiorstwa
- Best of European Business 2007/2008.
To ju¿ trzecia edycja imprezy organizowanej przez Roland Berger Strategy
Consultants. Nagrody, do których nominowano 26 firm, przyznano w kategoriach:
Wzrost, Fuzje i Przejêcia oraz Konkurencyjnoæ Miêdzynarodowa. W tej
ostatniej kategorii wy³oniono najlepsze
polskie firmy o rocznych przychodach do
 oraz osobno  powy¿ej 800 mln z³.
Tytu³ najbardziej konkurencyjnej polskiej firmy przyznano Gdañskiej Stoczni
Remontowej SA (kategoria: Konkurencyjnoæ miêdzynarodowa - firma o rocz-
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nych przychodach powy¿ej 800 mln z³).
Wród kryteriów decyduj¹cych o przyznaniu tej nagrody by³y m.in.: wyró¿niaj¹ca
siê strategia rozwoju na rynkach zagranicznych, pozycja na rynku europejskim
i wiatowym oraz znana polska marka,
firma z siedzib¹ w Polsce nie bêd¹ca holdingiem finansowym.
Podczas warszawskiej gali, która zgromadzi³a ponad 200 przedstawicieli wiata biznesu i polityki, statuetkê odebra³
prezes zarz¹du Remontowej SA Piotr Soyka. Jurorzy nagrodzili stoczniê m.in. za

Nagrodzone firmy
w kategorii Wzrost:
firmy du¿e:
LPP
firmy rednie:
Famur oraz Koelner
w kategorii Fuzje i Przejêcia:
PKN ORLEN
w kategorii konkurencyjnoæ
Miêdzynarodowa:
firmy du¿e:
Gdañska Stocznia Remontowa
firmy rednie:
Inter Groclin Auto

Nasze MORZE l nr 11 l listopad 2007

WYDARZENIA

my z zyskiem od 20 lat. Nasze przychody rosn¹ w tempie 20  30 proc. rocznie. Tak bêdzie te¿ w 2007 roku  mówi³
podczas gali Piotr Soyka.
Organizator konkursu - za³o¿ona
w 1967 roku w Monachium miêdzynarodowa firma doradztwa strategicznego Roland Berger Strategy Consultants dzia³a
dzi w 23 krajach wiata. Jest w pierwszej pi¹tce najlepszych firm doradztwa
strategicznego na wiecie. W Polsce dzia³a od 2000 roku.
Konkurs Best of European Business
organizowany jest w 8 krajach Unii Europejskiej: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Wlk. Brytanii, W³oszech

Fot. Grzegorz Landowski

to, ¿e w warunkach ostrej globalnej konkurencji, dziêki zaoferowaniu innowacyjnych produktów i us³ug potrafi³a znaleæ
w³asny sposób na podbój wiatowego
rynku okrêtowego. Docenili te¿ jej wk³ad
w prze³amywanie z³ego spo³ecznego
wizerunku przemys³u stoczniowego
w Polsce, na którym zaci¹¿y³y problemy
innych polskich stoczni.
- Na ok. 1000 przetargów, w których
uczestniczymy rocznie, wygrywamy ok.
300. Projektujemy, budujemy, remontujemy i przebudowujemy statki. Utworzylimy te¿ firmê ¿eglugow¹. Mamy klientów z blisko stu krajów wiata. Nie korzystamy z pomocy publicznej. Pracuje-

kraj
oraz w Polsce. Laureaci jego tegorocznej, polskiej edycji bêd¹ walczyli
o g³ówn¹ nagrodê w finale konkursu, który odbêdzie siê podczas VI Europejskiego Szczytu Biznesu w lutym 2008 roku
w Brukseli.
Grzegorz Landowski
Zobacz rozmowê z Piotrem Soyk¹
zarejestrowan¹ w TVN CNBC Biznes na www.naszemorze.com.pl
w zak³adce audio/video. Kliknij na
Numer 11/2007.

Jurorzy
Dr Ludwik Sobolewski
prezes zarz¹du Gie³dy Papierów
Wartociowych w Warszawie SA.
Jacek Chwedoruk
prezes zarz¹du Rothschild
Polska sp. z o.o.
Klaus Hartmann
prezes zarz¹du Polska
Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Wojciech Heydel
wiceprezes PKN Orlen SA

Fot. Grzegorz Landowski

Piotr Soyka ze statuetk¹ w rozmowie z prowadz¹cym galê Maciejem Or³osiem.

Pawe³ Jab³oñski
szef dzia³u ekonomicznego
dziennika Rzeczpospolita
Andrzej Jacaszek
wydawca
Harvard Business Review Polska
S³awomir Lachowski
prezes zarz¹du BRE Bank SA
Adam Paw³owicz
prezes zarz¹du Ruch SA
Artur Pielech
partner zarz¹dzaj¹cy Roland
Berger Strategy Consultants
sp. z o.o.
Micha³ So³owow
prezes zarz¹du
Echo Investment SA
Maciej Witucki
prezes zarz¹du
Telekomunikacja Polska SA

Gociem honorowym gali by³ gdañski polarnik Marek Kamiñski,
który opowiedzia³ o swoich wyprawach i podró¿niczych pasjach.
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o tym siê mówi

Fot. A. Bissarifot

Dorsz zostanie policzony

Rybak zostanie
na brzegu
Rybacy zapewniaj¹,
¿e nie bêd¹ ³amali unijnego
zakazu po³owu dorsza.

Koniec protestów w sprawie dorsza.
Polscy rybacy nie bêd¹ do koñca tego roku ³amali
unijnego zakazu po³owu. Zgodzili siê zakoñczyæ protest
po powrocie Marka Gróbarczyka, ministra
gospodarki morskiej, z Luksemburga, gdzie podjêto
decyzjê o obni¿eniu limitu na dorsza nie
o planowane 20, a jedynie 5 procent.

£oso pop³ynie
Walcz¹c o dorsza urzêdnicy zapomnieli o ³ososiu.
Unia mo¿e nas ukaraæ zakazem jego po³owu.
Od stycznia 2008 mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ na Ba³tyku ca³kowity zakaz
po³owu ³ososia p³awnicami (wielkie dryfuj¹ce sieci  red.), bo zdaniem naukowców sieci te zagra¿aj¹ bêd¹cym pod
ochron¹ morwinom. Co ciekawe, choæ
Polacy udowodnili w badaniach, ¿e p³awnice morwinom nie zagra¿aj¹, nasi urzêdnicy dopiero pod koniec padziernika
tego roku wys³ali do Komisji Europejskiej
probê o czasowe zawieszenie zakazu.
Istnieje ryzyko, ¿e komisja proby nie
uwzglêdni i utrzyma zakaz po³owu p³awnicami. Gra jest warta wieczki, bo rocz-
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nie polscy rybacy maj¹ do od³owienia
ponad 22 tysi¹ce sztuk ³ososia, ryby, zaraz po dorszu, najczêciej ³owionej.

Wydajne,
ale grone?
Sieci p³awnicowe to specjalne zestawy przeznaczone do po³owu ³ososia. Siatki nie s¹, jak na przyk³ad zestawy dorszowe, kotwiczone do dna morskiego, ale
poruszaj¹ siê razem z pr¹dami wodnymi.
Dzisiaj to najbardziej wydajny system
zwi¹zany z po³owem ³ososia.

Od czterech miesiêcy na po³udniowo-wchodnim Ba³tyku obowi¹zuje ca³kowity zakaz po³owu dorsza. Potrwa do
koñca tego roku. Zakaz obowi¹zuje
polskich rybaków, którym specjalici
z Unii Europejskiej udowodnili, ¿e ³owi¹
wiêcej, ni¿ pozwalaj¹ na to limity. Rybacy nie zgodzili siê z tym zarzutem
i mimo zakazu, dorsza ³owili. Blokowali równie¿ porty morskie i pikietowali

W 2005 roku czêæ naukowców
stwierdzi³a jednak, ¿e po³owy p³awnicami zagra¿aj¹ innym zwierzêtom morskim
bêd¹cym pod ochron¹ - morwinom. Ich
tezy by³y na tyle mocne i przekonuj¹ce,
¿e od stycznia 2007 r. mia³ byæ wprowadzony zakaz po³owu ³ososia tymi sieciami. rodowisko rybackie nie zgodzi³o siê
na takie ograniczenia i Unia, ulegaj¹c naciskom, zdecydowa³a siê na wprowadzenie tzw. programu obserwatorów, który mia³ wykazaæ, czy p³awnice zagra¿aj¹
morwinom, czy te¿ nie. Jednoczenie
unijni urzêdnicy zapowiedzieli, ¿e jeli
program wyka¿e, i¿ morwiny s¹ zagro¿one, to zakaz u¿ywania p³awnic zostanie wprowadzony rok póniej, od stycznia 2008 roku. Przepis okrelaj¹cy wprowadzenie zakazu w 2008 roku nadal obowi¹zuje, mimo, ¿e pod koniec lipca tego
roku pracownicy Morskiego Instytutu
Rybackiego z Gdyni wys³ali wyniki zakoñczonego programu obserwatorów
do Brukseli. Efekt badañ jest korzystny
dla rybaków.
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przed siedzib¹ Komisji Europejskiej
w Warszawie. W tym czasie przedstawiciele polskiego rz¹du nak³aniali unijnych urzêdników do zniesienia zakazu. Niestety, bezskutecznie. Prze³om
nast¹pi³ w czasie padziernikowego
spotkania w Luksemburgu.

Ograniczenia
- Uda³o siê nam wywalczyæ 5-procentow¹ redukcjê po³owów dorsza na Ba³tyku wschodnim, choæ wczeniej planowano nawet 20-procentowe ograniczenie - mówi³ Krzysztof Gogol, rzecznik prasowy ministra gospodarki morskiej. Oczywicie polscy rybacy bêd¹ mieli limity dorszowe pomniejszone o dorsza
prze³owionego w tym roku. Zapewniono nas jednak, ¿e bêdzie to roz³o¿one
nie na jeden rok, ale na kolejne lata, dziêki czemu rybacy nie powinni tych ograniczeñ zbytnio odczuæ. Jednoczenie unijny komisarz do spraw rybo³ówstwa Joe
Borg zgodzi³ siê, aby z funduszy unijnych
wyp³aciæ rybakom rekompensaty. Polska
bêdzie na ten cel mog³a przeznaczyæ
ponad 22 miliony euro. Sami rybacy nie
s¹ jednak chêtni do brania pieniêdzy. Nie chcemy ja³mu¿ny. Jestemy zdrowymi i silnymi pracownikami i mo¿emy na
siebie zarabiaæ. Chcemy ³owiæ dorsza mówi³ na spotkaniu z rybakami Jerzy Wy-

o tym siê mówi

soczañski, prezes Zwi¹zku Rybaków Polskich. - Poza tym, urzêdnicy pokazali, jak
im zale¿y na wyp³acaniu tych pieniêdzy.
Wielu armatorów, którym przyznano odszkodowania ju¿ w ubieg³ym roku, do
dzisiaj nie dosta³o pieniêdzy. Je¿eli tak
samo ma byæ z rekompensatami, pójdziemy z torbami.

Przys³owiowy
gwód
Nie wszyscy rybacy podzielaj¹ pogl¹dy Wysoczañskiego. - £ami¹c unijny zakaz sami sobie wbilimy gwód do trumny - mówi Kazimierz Wojnicz, prezes Krajowej Izby Przetwórców Ryb z Ustki. Mo¿e byæ tak, ¿e nie tylko do koñca tego
roku, ale na kolejne lata bêdziemy mieli
zakaz po³owu dorsza. Dlatego powinnimy
walczyæ o odszkodowania. Dobrze, ¿e
w koñcu przestalimy ³amaæ zakaz.W przysz³ym roku polscy rybacy bêd¹ mieli do
od³owienia oko³o 10 tysiêcy ton dorsza
(w tym roku by³o to 13,5 tys. ton).
Warto dodaæ, ¿e limity po³owowe
zmniejszono nie tylko Polsce, ale wszystkim krajom nadba³tyckim. Zwiêkszy siê
jednak liczba dni ochronnych, kiedy dorsza nie bêdzie mo¿na ³owiæ. W tym roku
by³o ich 89, a za rok bêdzie a¿ 178.
Wa¿ne te¿, ¿e na wniosek polskiej
delegacji, unijni urzêdnicy powo³aj¹ spe-

cjaln¹ komisjê, która zajmie siê ponownym oszacowaniem zasobów dorsza
w Ba³tyku. Tym razem w komisji maj¹ aktywnie uczestniczyæ rybacy.

Bez satysfakcji
Wynegocjowane ustalenia nie satysfakcjonuj¹ w pe³ni naszych rybaków. Dla nas najwa¿niejsze jest, aby Unia zajê³a siê konkretnym i rzeczowym badaniem populacji dorsza. Dobrze, ¿e powstanie komisja, która jeszcze raz zbada
tegoroczne po³owy, ale to nie wszystko
- mówi Andrzej Tyszkiewicz, wiceprezes
Zwi¹zku Rybaków Polskich. - Teraz musimy walczyæ o nasz¹ przysz³oæ, bo kolejne lata dla rybaków zajmuj¹cych siê
po³owem dorsza nie zapowiadaj¹ siê zbyt
ciekawie.
Na koniec warto zauwa¿yæ, ¿e mimo
ugody zawartej na spotkaniu w Luksemburgu, Unia Europejska nie wycofa³a
z Trybuna³u Sprawiedliwoci pozwu przeciwko Polsce za ³amanie zakazu po³owu
dorsza. Polski rz¹d ma miesi¹c na odpowied na zarzuty postawione przez UE.
Je¿eli sêdziowie uznaj¹, ¿e z³amalimy
prawo, na Polskê mo¿e byæ na³o¿ona kara
finansowa rzêdu kilkudziesiêciu milionów
euro.
Hubert Bierndgarski

- Wyniki mówi¹ jasno - ani jeden morwin nie wpad³ w sieci p³awnicowe mówi Zbigniew Graczyk, by³y podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej odpowiedzialny za rybo³ówstwo.
- Mamy na to bardzo mocne dowody, których Unia nie mo¿e nie przyj¹æ. Moim
zdaniem, rybacy mia³o bêd¹ mogli nadal ³owiæ ³ososia p³awnicami. Jak siê jednak okazuje, samo wys³anie wyników
badañ do Brukseli to za ma³o. Do anulowania zakazu potrzebne s¹ jeszcze dodatkowe wnioski z ministerstwa - proba
o derogacjê - czasowe przesuniêcie zakazu z roku 2008 na kolejne lata. Polacy
chc¹, aby zakaz przesuniêto o dwa lata.
W tym czasie nadal prowadzony by³by
program obserwatorów. To od niego
zale¿eæ bêdzie, czy w kolejnych latach
zakaz po³owu p³awnicami zostanie utrzymany, czy te¿ zniesiony. Niestety, proba do Brukseli trafi³a dopiero pod koniec
padziernika. O wiele za póno. - Wnio-
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czasu gotowy do wys³ania. Czekalimy
jeszcze na ostatnie dane badawcze, o które prosi³a Unia - wyjania Krzysztof Gogol, rzecznik prasowy Ministerstwa Gospodarki Morskiej w Warszawie. - Oczywicie jeli nie zostanie on zakwestionowany przez organizacje ekologiczne, a nie
ma do tego podstaw, rybacy bêd¹ mogli
³owiæ p³awnicami w 2008 roku. Same
badania w ramach tzw. programu obserwatorów bêd¹ nadal prowadzone. Naszym zdaniem nie ma zagro¿enia, ¿e zakaz zostanie utrzymany. Dostarczylimy
Unii zbyt mocne dane. S³owa rzecznika
nie przekonuj¹ przedstawicieli organizacji rybackich. - Moim zdaniem urzêdnicy
z ministerstwa w ca³ym zamieszaniu zwi¹zanym z dorszem, po prostu zapomnieli
o ³ososiu - mówi Kazimierz Wojnicz, prezes Krajowej Izby Producentów Ryb z Ustki. - Najgorsze jest jednak to, ¿e nawet
je¿eli wys³alimy wniosek o derogacjê, to
Unia i tak mo¿e go nie uwzglêdniæ. Po
prostu wprowadz¹ zakaz po³owu ³ososia

Fot. Artur Bissari

Mocne dowody sek derogacyjny by³ ju¿ od d³u¿szego

P³awnice nie szkod¹
morwinom. Rybacy
mog¹ spokojnie u¿ywaæ
ich do po³owów ³ososia.
Na zdjêciu Andrzej
Kurkowski i Marcin
Siudmak z UST-31.

i bêdzie to ich kara za to, ¿e ³amiemy
unijny zakaz po³owu dorsza. A to mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e od stycznia 2008
nie bêdziemy ³owili jednego i drugiego.
Hubert Bierndgarski
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POD NASZYM PATRONATEM

dzieñ otwarty

Badanie Alkora

z Naszym MORZEM

W drugiej po³owie padziernika na kilka dni z edukacyjno-naukow¹
wizyt¹ przyby³ do Gdañska niemiecki statek Alkor. Przy tej okazji
pod patronatem Naszego MORZA, odby³ siê na statku dzieñ otwarty.
Statek badawczy Alkor, nale¿¹cy do
Leibnitz-Institut für Meereswissenschaften
Uniwersytetu w Kilonii w czasie pobytu
w Gdañsku dwukrotnie wychodzi³ w morze i prowadzi³ badania naukowe na Ba³tyku. Ich uczestnikami byli uczniowie
i studenci z Polski, Niemiec i Norwegii.
Polscy uczestnicy to g³ównie uczniowie szkó³ w Wieruszowie i Nowej Dêbie
- laureaci ogólnopolskiego konkursu Eureka, Europa, kontynent nauki, który
zosta³ zorganizowany przez Ambasadê
Niemiec i Goethe-Institut z Warszawy
podczas przygotowañ do XI. Pikniku Naukowego 2007 Polskiego Radia BIS.
Statek przycumowany przy nabrze¿u
Kpt. Zió³kowskiego, w pobli¿u Kapitanatu
Portu Gdañsk w Nowym Porcie, móg³
w czasie dnia otwartego zwiedziæ ka¿dy.
Niech ¿a³uj¹ ci, którzy tam nie byli.
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Pok³ad roboczy.
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POD NASZYM PATRONATEM

dzieñ otwarty

Na zwiedzaj¹cych
czeka³y ¿ywe eksponaty
Mostek mieci nie tylko
wyposa¿enie nawigacyjne
i komunikacyjne, ale i naukowe.

Gospodarze przygotowali siê bardzo
sumiennie. Mo¿na by³o dotkn¹æ techniki
okrêtowej. Obejrzeæ mini-wystawê plansz
edukacyjnych o instytucie naukowym
eksploatuj¹cym Alkor’a i badaniach przez
niego prowadzonych. Zapoznaæ siê z niemieckim programem NaT-Working, polegaj¹cym na przybli¿aniu uczniom ze
szkó³ regionu nadmorskiego, pracy biologów morza i oceanografów, m.in. podczas krótkich rejsów naukowych.
Gocie zwiedzali g³ówne laboratoria
Alkor’a i obszern¹ sterówkê - tak¿e czêciowo s³u¿¹c¹ badaniom. Obejrzeæ mo¿na by³o z bliska organizmy morskie ¿yj¹ce w Ba³tyku.
Alkor to statek naukowo-badawczy
zbudowany w 1990 roku przez Cassens
Werft dla Instytutu Badañ Morskich z Kilonii. Charakteryzuje siê pojemnoci¹ brutto niemal 1000 jednostek i d³ugoci¹ ca³kowit¹ 55,20 m. Jego zasiêg to 7500 Mm.
Na pok³adzie znajduje miejsce 10 cz³onków za³ogi i 12 naukowców.
W najbli¿szym czasie Alkor bêdzie
zatrudniony w badaniach rodowiskowych
Ba³tyku zleconych przez Helcom, a pod
koniec roku spêdzi kilka tygodni w stoczni
remontowej.
Open ship Alkor to kolejne wydarzenie pod patronatem Naszego MORZA, daj¹ce szerokiej publicznoci mo¿liwoæ zapoznania siê z technik¹ okrêtow¹, po letnim, gdyñskim rejsie edukacyjnym do Ba³tyckiego Terminalu Kontenerowego oraz po szczeciñskim dniu
otwartym na promie Wolin.

(PioSta)
Zdjêcia: Piotr B. Stareñczak
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Widok z mostku na rufê.

W laboratorium mokrym przygotowano s³oje z organizmami z wód Ba³tyku.
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WYDARZENIA

Kurort

¿eglarskie inwestycje

Ludzie chc¹ p³ywaæ

stawia ¿agle

W Sopocie powstanie nowoczesne centrum ¿eglarstwa.
Prace powinny rozpocz¹æ siê w przysz³ym roku.
Jest ju¿ ogólna koncepcja i akceptacja
w³adz miasta. Wiadomo, ¿e centrum ¿eglarstwa powstanie na terenie o powierzchni
1,2 hektara w bezporednim s¹siedztwie
Sopockiego Klubu ¯eglarskiego (przy pla¿y, niedaleko hotelu Hestia  red.).
- W tej chwili jestemy na etapie przygotowañ do rozpisania przetargu na projekt inwestycji  mówi Janusz Sikorski,
kierownik referatu inwestycji w sopockim magistracie. - Powinnimy skompletowaæ dokumentacjê przetargow¹ na projekt na prze³omie roku.
Mo¿e on zostaæ rozstrzygniêty w po³owie przysz³ego roku, zaraz potem urzêdnicy
planuj¹ uzyskaæ pozwolenie na budowê.

- Bêdziemy starali siê o dofinansowanie po³owy inwestycji z Ministerstwa Sportu  informuje Janusz Sikorski.  Bardzo
wstêpny koszt przedsiêwziêcia oceniamy
na 7  8 milionów z³otych.
Inicjatywa budowy centrum wysz³a
od ¿eglarzy, a miasto j¹ podchwyci³o.
Tym bardziej, ¿e w ostatnich latach ogromnie wzros³o zainteresowanie aktywnym
spêdzaniem wolnego czasu na wodzie,
szczególnie windnsurfingiem i p³ywaniem
na katamaranach (SK¯ prowadzi szkó³ki
windsurfingowe i ¿eglarskie, m.in. katamaranów w³anie, które w sezonie letnim organizuj¹ obozy dla dzieci oraz szkolenia i kursy dla doros³ych  red.).

W nowym centrum znajdzie siê zaplecze dla rozwoju klubu katamaranów
oraz ¿eglarstwa morskiego. Przebudowane zostanie przejcie przez pas wydmowy, które u³atwi transport ³ódek na morze. Co wiêcej, centrum bêdzie dysponowa³o w³asnym, zamkniêtym polem namiotowym. Wybudowana zostanie te¿
nowa siedziba sopockiego WOPR, która
znajdzie siê znacznie bli¿ej wody, co poprawi sprawnoæ dzia³ania ratowników.
¯eglarze ju¿ ciesz¹ siê z inwestycji,
tym bardziej, ¿e w przysz³ym roku ma
siê tak¿e rozpocz¹æ budowa mariny przy
sopockim molu. Dziêki temu stworzone
zostanie co w rodzaju du¿ego ci¹gu
¿eglarskiego od molo do projektowanego centrum.
Nie wszyscy s¹ jednak usatysfakcjonowani. Ju¿ na tak wstêpnym etapie inwestycja budzi kontrowersje. Na jednym
z forów internetowych mo¿na przeczytaæ opinie oburzonych mieszkañców, którzy twierdz¹, ¿e ju¿ obecnie w sezonie
nie mo¿na przejæ brzegiem w okolicach
Hestii, bo siê rozk³adaj¹ z tymi deskami
na brzegu.
- Mo¿e bêdziemy fruwaæ? Czy maj¹
w planie jaki mostek nad brzegiem dla spacerowiczów? - pyta jeden z internautów.
- Buduje siê mariny za wielkie pieni¹dze, a mieszkañcy nie maj¹ gdzie stawiaæ
swoich samochodów - oburza siê inny.
Na szczêcie jest czas, by wykorzystuj¹c krytyczne opinie zaplanowaæ centrum dogodne dla wszystkich.
Czes³aw Romanowski

Nowe centrum
bêdzie razem z marin¹
przy molo stanowi³o ci¹g ¿eglarski
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szkolenie

Jak nie zosta³em

Patentowe dylematy

¿eglarzem

Padziernikowy poranek, lekko si¹pi
deszcz, na horyzoncie widaæ przeb³yski
s³oñca, zapowied lepszej pogody. Stojê
przed biurem Szko³y ¯eglarstwa Junga,
w gdyñskiej marinie, najwiêkszej przystani jachtowej w Polsce (mo¿e tam cumowaæ jednorazowo nawet 220 jednostek).
Przez kilka najbli¿szych godzin bêdê p³ywa³ jachtem po Zatoce Gdañskiej i, pod
okiem instruktora, próbowa³ uczyæ siê
¿eglarstwa. Nie mam w tej dziedzinie ¿adnych dowiadczeñ. Chcê siê przekonaæ,
czy to rzeczywicie, jak mówi¹ mi³onicy
¿eglowania, zajêcie ³atwe i przyjemne.
I czy naprawdê ju¿ po kilku lekcjach mo¿na wypo¿yczyæ jacht i ruszyæ na wodê
z rodzin¹.
Jungê wybra³em nieprzypadkowo. To
jedna z najwiêkszych w Trójmiecie szkó³
¿eglarstwa. Za³o¿ona siedem lat temu
przez gdañszczanina, by³ego ¿eglarza regatowego, Paw³a Gostkowskiego cieszy
siê dobr¹ opini¹. Rocznie z jej us³ug korzysta oko³o 400 osób. Szko³a uczy
¿eglarstwa w systemie ci¹g³ym, na kurs
zapisaæ siê mo¿na praktycznie w ka¿dej
chwili, od maja do listopada. Egzaminy
na patenty ¿eglarskie organizowane s¹ co
tydzieñ.
- Zdawalnoæ sto procent! - zapewnia
Gostkowski.

Pawe³ Gostkowski
prowadzi Jungê
od siedmiu lat.

Patentowe przekleñstwo
Patenty to, w zgodnej opinii wszystkich, z którymi na ten temat rozmawia³em, jeden z najwiêkszych problemów
polskiego ¿eglarstwa. Dokument daj¹cy
uprawnienia do prowadzenia okrelonego rodzaju jachtów po okrelonych akwenach.
Krótko mówi¹c: patent jest tym na
wodzie, czym prawo jazdy na drodze.
¯eglarskie stopnie wtajemniczenia to:
¿eglarz jachtowy, sternik jachtowy, jachtowy sternik morski i kapitan jachtowy.
Podstawowy patent umo¿liwia prowadzenie jachtów po wodach ródl¹dowych (je-
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szkolenie
Junga jest jedn¹ z najwiêkszych
szkó³ ¿eglarstwa w Trójmiecie.

ziorach, rzekach, zalewach) bez ograniczeñ i jachtów o d³ugoci do 8,5 metra
po wodach morskich w strefie do 2 mil
morskich od brzegu w porze dziennej. Aby
go zdobyæ, trzeba odbyæ odpowiedni kurs
i zdaæ egzamin przed komisj¹ Polskiego
Zwi¹zku ¯eglarskiego, jedynej organizacji w Polsce, która ma prawo ich przeprowadzania. Kursy na patenty organizuj¹
kluby ¿eglarskie i prywatne firmy. Junga
jest jedn¹ z nich. Kurs trwa na ogó³, w zale¿noci od organizatora, od tygodnia do
trzech i kosztuje kilkaset z³otych. Jego
najwa¿niejsz¹ czêci¹ jest praktyczna nauka samego ¿eglowania, ale przy okazji
przyswoiæ sobie tak¿e trzeba spor¹ porcjê wiedzy - o przepisach ¿eglarskich,
meteorologii, zasadach bezpieczeñstwa
na wodzie czy locji (zajmuje siê opisem
akwenów).
Teoretycznie wszystko jest ok. Ale
w praktyce wygl¹da mniej ró¿owo. Tak
naprawdê, nie mo¿na bowiem w Polsce uprawiaæ ¿eglarstwa poza patentem
(no chyba, ¿e siê chce ³amaæ prawo).
Co prawda przepisy mówi¹, ¿e bez
patentu mo¿na p³ywaæ ¿aglówkami
o d³ugoci do 5 metrów, ale zakup takiej jednostki to wydatek rzêdu przynajmniej kilkunastu tysiêcy z³otych,
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a wynaj¹æ jej bez dokumentu nie
mo¿na.
Przyk³ad? Oto jestemy w jednej z du¿ych wypo¿yczalni sprzêtu wodnego na
Kaszubach. Próbujê wypo¿yczyæ ma³y
jacht z jednym ¿aglem spe³niaj¹cy wymóg wspomnianych 5 metrów d³ugoci.
I co? I nic. Kierownik wypo¿yczalni odmawia, bo nie mam patentu. Na nic siê
zdaj¹ t³umaczenia, proby i groby. Nie
doæ, ¿e odszed³em z kwitkiem, to jeszcze bezsilnie z brzegu patrzy³em, jak mój
dziewiêcioletni syn p³ywa po jeziorze
optimistem (klasa ¿aglówek przystosowana dla dzieci), którego wypo¿yczono mu
bez ¿adnego problemu. Prawo swoje,
¿ycie swoje.
Nie ma siê zatem co dziwiæ, ¿e od lat
w rodowisku ¿eglarskim trwa gor¹ca
dyskusja na temat patentów. S¹ zagorzali
obroñcy, s¹ i przeciwnicy. W tej chwili
przewagê uzyskali zwolennicy liberalizacji przepisów - od stycznia wchodzi w ¿ycie nowe prawo, które zezwala na p³ywanie jachtami do 7, 5 metra d³ugoci
(a takich jest w Polsce wiêkszoæ) bez jakichkolwiek patentów. Niby to dobrze,
ale - patrz wy¿ej - kto im te jachty wynajmie bez dowodu, ¿e umiej¹ na nich
p³ywaæ?
l nr
l listopad
Nasze
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2007
2007
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Wêz³y, zwroty i manewry z tego nie wychodzi. Instruktor zadaje mi naukê zwrotu przez sztag, a potem przez
S³oñce wysz³o zza chmur, a ja po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, wchodzê na jacht. To 7, 5-metrowa jednostka
klasy Dufour 24. Junga dysponuje piêcioma jachtami szkoleniowymi i dwudziestoma instruktorami. Jednym z nich jest
mój nauczyciel, 25-letni, sympatyczny
student pi¹tego roku nawigacji Akademii
Morskiej w Gdyni, Hubert Podle.
- Powiem ci tak: nie zrozumiesz ¿eglarstwa, jeli nie zdobêdziesz niezbêdnego
dowiadczenia oraz odpowiedniej wiedzy
- poucza mnie na pocz¹tek.
Przy odcumowywaniu Hubert objania
kilka podstawowych wêz³ów - p³aski,
prosty, ratowniczy i t³umaczy jak obk³adaæ liny na knagach (czyli przywi¹zywaæ
je do specjalnych, metalowych uchwytów). Z ca³ej si³y staram siê zapamiêtaæ
kolejnoæ poszczególnych ruchów, ale nic

to do przeæwiczenia w domu.
Jacht nie p³ywa sam z siebie. Trzeba
nim kierowaæ przy pomocy steru i ¿agli.
Siadam do steru, Hubert obs³uguje ¿agle.
Najpierw uczê siê p³yniêcia na punkt,
czyli trzymania jachtu na odpowiednim
kursie.
Potem instruktor pokazuje mi, jak siê
jachtem ostrzy i odpada, czyli p³ynie
nim w kierunku do wiatru i od wiatru. To
jeszcze nic trudnego, choæ mój nauczyciel twierdzi, ¿e nie dla wszystkich. Wed³ug niego, wielu pocz¹tkuj¹cych ¿eglarzy ma problem z utrzymaniem jachtu na
wskazanym kursie. Usatysfakcjonowany
pochwa³¹, z zapa³em przechodzê wiêc
do nastêpnego æwiczenia, coraz bardziej
przekonany, ¿e ¿eglarstwo to rzeczywicie ca³kiem proste i przyjemne zajêcie.
Dobre samopoczucie mija mi jednak
w ci¹gu nastêpnych minut. Zaczynamy

rufê, dwu podstawowych manewrów
jachtowych. Pierwszy polega na przejciu
dziobem jachtu linii wiatru z kursu bajdewind (kiedy wiatr wieje od dziobu) jednego halsu (czyli od prawej albo od lewej burty) do kursu bajdewind drugiego
halsu, bez tracenia prêdkoci manewrowej. Drugi natomiast, na przejciu linii
wiatru ruf¹ z kursu baksztag (kiedy wiatr
wieje nieco od rufy) jednego halsu do kursu baksztag drugiego halsu, nie wychodz¹c
po zwrocie na wiatr wiêcej ni¿ do kursu
baksztag (cytujê za podrêcznikiem ¿eglarstwa). Brzmi to egzotycznie ale, nie wnikaj¹c w szczegó³y, chodzi po prostu o zmianê kursu jachtu na po¿¹dany.
Oba manewry wykonuje siê, wydaj¹c
odpowiednie komendy. W praktyce, na
przyk³adzie zwrotu przez sztag, przy
zmianie halsu z prawego na lewy, wygl¹da to tak:

Manewry portowe,
czyli ciê¿ka harówka.
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- Do zwrotu przez sztag - wydajê
komendê Hubertowi i wychylam ster
w prawo.
- Lewy foka szot luz - instruktor puszcza linê przytrzymuj¹c¹ z lewej strony
foka, czyli przedni ¿agiel. Ja luzujê szot
grota, czyli linê przytrzymuj¹c¹ ¿agiel
g³ówny.
- Prawy foka szot wybieraj - mówiê do
Huberta, który ci¹gnie linê przywi¹zan¹ do
foka z prawej strony. Ja wybieram szot grota.
Proste prawda? Chyba jednak nie dla mnie.
Æwiczymy do upad³ego, a pomimo tego
rzadko kiedy wychodzi. Myl¹ mi siê nazwy, komendy, w koñcu przestajê nawet
czuæ, z której strony wieje wiatr. I tak przez
kilka nastêpnych godzin.
Prawdziwy koszmar prze¿ywam jednak dopiero przy wchodzeniu do portu
i parkowaniu jachtu do kei. Manewry
portowe wymagaj¹ du¿ych umiejêtnoci.
Junga jest ambitna i uczy swoich kursan-
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tów wykonywania ich na samych tylko
¿aglach, bez u¿ycia silnika. Nie jest ³atwo,
wiatr jest zmienny, nadbiega z ró¿nych
kierunków i z ró¿n¹ si³¹ wieje, a miejsca
na manewry jest niewiele. Hubert siê
denerwuje, gdy¿ obawia siê, ¿e uderzymy o inne jachty, a ja przera¿ony próbujê zrozumieæ, co siê w³aciwie dzieje.
W koñcu jednak, po kilku próbach,
udaje nam siê jako przybiæ do kei. Kiedy spocony i zmêczony, schodzê z jachtu wiem ju¿, ¿e ¿eglarstwa nie mo¿na siê
nauczyæ w kilka lekcji. A ju¿ na pewno,
nawet po tygodniowym, intensywnym
kursie w najlepszej szkole i zdaniu egzaminu na patent ¿eglarza jachtowego, nie
odwa¿y³bym siê ruszyæ z rodzin¹ w rejs.
Ma³¹ pociech¹ s¹ s³owa Huberta, który
namawia mnie, abym siê tak ³atwo nie
poddawa³. Twierdzi, ¿e potrzebujê po
prostu wiêcej czasu i praktyki pod okiem
dowiadczonego mentora.

Od Zaruskiego do Kusznierewicza
Historia polskiego ¿eglarstwa rozpoczê³a siê po 1918 roku czyli po pierwszej wojnie wiatowej, kiedy Polska odzyska³a niepodleg³oæ. Prekursorem p³ywania pod ¿aglami by³ Otton Weiland, który w 1919 roku w Charzykowych
ko³o Chojnic za³o¿y³ pierwszy polski jachtklub. Pocz¹tki ¿eglowania morskiego
siêgaj¹ roku 1924, kiedy to powsta³ Yacht Klub Polski. W tym samym roku
za³o¿ono tak¿e Polski Zwi¹zek ¯eglarski, a Polacy po raz pierwszy wziêli udzia³
w olimpiadzie. Symbolami przedwojennego ¿eglarstwa by³y ¿aglowce szkolne
Lwów i Dar Pomorza.
Najbardziej gorliwym propagatorem p³ywania pod ¿aglami by³ w II Rzeczypospolitej gen. Mariusz Zaruski. Przedwojenne p³ywanie mia³o charakter elitarny, dopiero po wojnie zaczê³o nabieraæ cech masowych. W 1967 roku pierwszy Polak, Leonid Teliga, samotnie wyp³ywa w rejs dooko³a wiata na zbudowanym w³asnymi si³ami jachcie Opty. W jego lady poszed³ póniej Krzysztof
Baranowski, a w 1978 roku swój samotny rejs dooko³a wiata koñczy pierwsza
kobieta na wiecie, Polka - Krystyna Chojnowska-Liskiewicz na jachcie Mazurek. W 1972 roku po raz pierwszy polskie jednostki ¿aglowe bior¹ udzia³ w Operacji ¯agiel, wielkim zlocie ¿aglowców z ca³ego wiata. W regatach organizowanych w jego ramach Dar Pomorza zajmuje pierwsze miejsce. Szczêliwy dla
polskiego ¿eglarstwa by³ te¿ rok 1980. Henryk Jasku³a na jachcie Dar Przemyla koñczy rejs dooko³a wiata bez zawijania do portów (non stop), na trasie
Gdynia-Gdynia, a Dar Pomorza znowu zwyciê¿a w Operacji ¯agiel. W latach
osiemdziesi¹tych rozpoczyna siê, kontynuowany do dzisiaj, program szkó³ pod
¿aglami.
W 1988 roku polscy ¿eglarze odnosz¹ wiatowy sukces op³ywaj¹c pod ¿aglami na jachcie Vagabond, jako pierwsi na wiecie, z zachodu na wschód Amerykê Pó³nocn¹ (tzw. przejcie pó³nocno-zachodnie). Lata dziewiêædziesi¹te przynosz¹ zmiany nie tylko ustrojowe, ale tak¿e ¿eglarskie. Polska sta³a siê miejscem zlotów wielkich ¿aglowców, rozwin¹³ siê prywatny jachting i ¿eglarstwo
sportowe. Do najbardziej znanych dzisiaj polskich ¿eglarzy nale¿¹ m. in. Mateusz Kusznierewicz (mistrz olimpijski), Karol Jab³oñski (ws³awiony udzia³em
w Pucharze Ameryki) i Roman Paszke (dowodzi³ polsk¹ za³og¹ w wielkich regatach dooko³a wiata The Race).
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Kurs na odpowiedzialnoæ
Nikt nie wie, ile osób uprawia w Polsce ¿eglarstwo (dla cis³oci: mówimy tu
tylko o ¿eglarstwie rekreacyjnym, bo jest
jeszcze ca³a rzesza ludzi zajmuj¹ca siê nim
sportowo - T.F.). Niektóre szacunki
mówi¹, ¿e nawet 2 miliony osób. Nie ma
tak¿e dok³adnych danych o liczbie jachtów. Wed³ug Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego, mo¿e ich byæ w kraju oko³o 60
tysiêcy. Najwiêcej p³ywa po wodach ródl¹dowych, najczêciej po jeziorach. Najbardziej popularny wród ¿eglarzy region
to Mazury. Tam te¿ jest najlepiej rozbudowana infrastruktura przystosowana do
ich obs³ugi.
Wielu ¿eglarzy ucieka ju¿ jednak z zat³oczonych Wielkich Jezior Mazurskich,
gdzie ruch panuje jak na autostradzie, na
mniej uczêszczane akweny (choæby Jeziorak czy Zalew Koronowski), a nawet
za granicê. Modna jest ostatnio Chorwacja. Czêæ Polaków ma w³asne jachty, jednak wiêkszoæ czarteruje je od prywatnych armatorów. S¹ to bardzo ró¿ne jednostki. Od niewielkich, dwuosobowych
¿aglówek a¿ po luksusowe jachty, na których dwutygodniowy urlop spêdziæ mo¿e
komfortowo piêæ czy szeæ osób. Nowe,
du¿e jachty potrafi¹ kosztowaæ nawet kilkaset tysiêcy z³otych, ale mo¿na te¿ kupiæ u¿ywane, za kilkanacie tysiêcy. Podobnie jest z czarterami. Za wynajêcie
jachtu p³aci siê na dobê od stukilkudziesiêciu z³otych do nawet omiuset.
To jednak nie koniec wydatków. W³aciciele w³asnych jednostek ponosz¹
koszty ich eksploatacji, wymiany zu¿ytych czêci czy op³at portowych i za zimowanie jachtu. To dalsze kilka tysiêcy
z³otych rocznie. W przypadku czarteru,
liczyæ siê natomiast trzeba z op³atami za
pobyt w przystaniach, korzystanie z ich
zapleczy czy kaucj¹, któr¹ siê p³aci armatorowi przy wynajmie jachtu. Jest zabierana, jeli u¿ytkownik ¿aglówkê uszkodzi. Kaucje nierzadko wynosz¹ nawet
2 tysi¹ce z³otych. Jeszcze wiêcej - kilka
tysiêcy euro za tydzieñ - przyjdzie nam
zap³aciæ, jeli postanowimy wyczarterowaæ jacht za granic¹. Koszty wzrastaj¹ jeli, nie ufaj¹c swoim umiejêtnociom, wynajmiemy kogo bardziej dowiadczonego do prowadzenia jachtu.
Wbrew pozorom, ¿eglarstwo jest zajêciem bezpiecznym. Pod warunkiem jednak zachowania elementarnych zasad
bezpieczeñstwa na wodzie. Sytuacje takie, jak z lata tego roku, kiedy na Mazurach powia³ tzw. bia³y szkwa³ (bardzo
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niebezpieczny gwa³towny wiatr), przewróci³ kilkadziesi¹t jachtów i w czasie
którego utopi³o siê kilka osób, nale¿¹ do
rzadkoci. Do rzadkoci nie nale¿¹ natomiast opinie, ¿e do tragedii nie dosz³oby,
gdyby wszyscy trzymali siê tego, czego
ich nauczono na kursach ¿eglarskich, m.in.
z zakresu meteorologii. Tak mówi¹ g³ównie zwolennicy systemu patentowego.
Jego przeciwnicy ripostuj¹, ¿e odpowiedzialnoci nie da siê nauczyæ na ¿adnym
kursie.

Druga strona ¿agla
Po zejciu z jachtu d³ugo rozmawiam
z w³acicielem Jungi. Potwierdza siê to,
czego dowiedzia³em siê w czasie rozmów
z innymi ¿eglarzami. Pomimo, ¿e w naukê ¿eglowania w³o¿yæ trzeba du¿o wysi³ku, warto to zrobiæ. Woda, wiatr, przygoda, wypoczynek, tego wszystkiego
(pomimo wszystko) mo¿na dowiadczyæ
nawet w czasie tak krótkiego pobytu na
jachcie, jaki ja zaliczy³em.
Ale polskie ¿eglarstwo ma tak¿e
drug¹, ciemn¹, a miejscami nawet
mroczn¹ stronê. O patentowych absurdach wspomnielimy. Wielu ¿eglarzy
podkrela jednak, ¿e g³ównym wrogiem
¿agli w naszym kraju jest... Polski Zwi¹zek ¯eglarski. Uwa¿aj¹ go za pozosta³oæ
PRL-u czerpi¹c¹ zyski z egzaminów na
stopnie ¿eglarskie (w przypadku np.
¿eglarza jachtowego to 200 z³otych i jeszcze 50 z³otych za wystawienie patentu).
Niektórzy próbuj¹ z³amaæ monopol PZ¯
przez tworzenie konkurencyjnych organizacji. Póki co jednak, nawet po wspomnianej wy¿ej liberalizacji przepisów,
pozycja zwi¹zku wydaje siê niezagro¿ona. Lista artyku³owanych przez rodowisko problemów jest jednak znacznie d³u¿sza. Wystarczy spojrzeæ na mariny. Tyle
lat po urynkowieniu gospodarki, a prywatnych firm tam jak na lekarstwo. Czy
to nie dziwne?
Niektórzy mówi¹ wprost, ¿e tym biznesem krêc¹ uk³ady i korupcja. Mówi¹ i prosz¹
o zachowanie anonimowoci. Wszyscy
¿eglarze, bez ró¿nicy, narzekaj¹ natomiast
na pañstwo i samorz¹dy, które ich zdaniem
odwracaj¹ siê do nich plecami. Mówi siê
tak¿e powszechnie o upadku etosu i obyczajów na jachtach. Podobno coraz wiêcej
na nich chamstwa i alkoholu.
- Jakoæ ¿eglarstwa zale¿y od samych
¿eglarzy - przekonuje Gostkowski. - Trzeba ich uczyæ i wychowywaæ ju¿ od najm³odszych lat. To jedyna droga do prawdziwej zmiany.
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Ca³a nadzieja w dzieciach. W wiêkszoci du¿ych polskich miast istniej¹ szkó³ki ¿eglarskie, gdzie maluchy ju¿ od szóstego roku ¿ycia ucz¹ siê ¿eglowaæ. Po
kilku treningach zwrot przez sztag przestaje byæ dla nich skomplikowanym manewrem, jakim by³ dla mnie, a staje siê
czym zupe³nie naturalnym. Kiedy wejd¹
w doros³oæ, na potwierdzenie swoich
umiejêtnoci, nie bêd¹ potrzebowa³y ¿adnych patentów. I problem rozwi¹¿e siê
sam. Miesiêczny koszt szkó³ki ¿eglarskiej
to oko³o 200 z³. Mo¿e warto zap³aciæ tê
cenê? Ja zap³aci³em.

¯agle staw!
Przed nami przygoda.

Tomasz Falba
Zdjêcia: Agnieszka Dybuk
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Aztecki duch odwagi

Smakowanie

Meksyku
Dzisiaj w naszym cyklu najbardziej
rozpiewany z ¿aglowców
bior¹cych udzia³ w tegorocznym
finale Regat The Tall Ships Races meksykañski trójmasztowiec
Cuauhtemoc.

piewaj¹ca za³oga

Cuauhtemoc powsta³ w 1982 roku w
Bilbao, jako ostatnia z czterech (obok Glorii, Guayas i Simon Bolivar) jednostek
zbudowanych dla krajów Ameryki Po³udniowej, w stoczni Astilleros y Talleres
Celaya SA z Bilbao. Pocz¹tkowo nazywa³
siê Celaya. Zosta³ kupiony przez Marynarkê Wojenn¹ Meksyku dla celów szkoleniowych. W roku 1995 jednostka przesz³a gruntown¹ renowacjê i ulepszenia,
zarówno kad³uba, jak i takielunku.
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¯aglowiec zjednuje sobie sympatiê
na ca³ym wiecie nie tylko urod¹, czy
znakomitym stanem utrzymania, ale i latynosko-indiañsk¹ ¿ywio³owoci¹,
otwartoci¹, pogodnym usposobieniem
i zami³owaniem do muzyki i zabawy
jego za³ogi.
Za³oga Cuauhtemoca to g³ównie oficerowie Meksykañskiej Marynarki Wojennej i kadeci kilku szkó³ morskich. Jest to
zazwyczaj dwudziestu omiu oficerów,
czterdziestu omiu podoficerów i piêædziesiêciu dwóch cz³onków za³ogi czuwaj¹cych nad 116 kadetami.

Cuauhtemoc
- statek
Znany jest równie¿ jako The Ambassador (Ambasador) i Knight of
the Seas (Rycerz mórz), wyszkoli³
24 roczniki ¿eglarzy i pokona³ 486
184 mil w czasie 3823 dni.
Dwukrotnie okr¹¿y³ legendarny
Przyl¹dek Horn. Pierwszy raz
w 1993 roku, drugi w 2006 roku,
podczas najd³u¿szej, trwaj¹cej 239
dni, wyprawy. Pokona³ wówczas 30
502 mil morskich.
(Wikipedia)
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Charakterystyka podstawowa:
Rok budowy ................................................... 1982
Stocznia ........ Astilleros y Talleres Celaya SA Bilbao
Typ .................................................................. bark
Klasa STA: ............................................................. A
Port macierzysty .......................................Acapulco
Armator ..................................... Armada de México
GT .................................................................. 1755
NT ..................................................................... 442
Nonoæ ........................................................ 1662 t
D³ugoæ z bukszprytem .............................. 90,5 m
D³ugoæ ca³kowita bez bukszprytu ........... 76,56 m
D³ugoæ miêdzy pionami .......................... 64,37 m
Szerokoæ ................................................... 12,01 m
Wysokoæ boczna ........................................ 7,37 m
Zanurzenie ..................................................... 5,2 m
Powierzchia o¿aglowania ........................... 2200 m2
Za³oga ....................................................... 260 osób

Ich gocinnoæ ujawni³a siê i w polskim porcie. Wiêkszoæ ¿aglowców
w Szczecinie mo¿na by³o zwiedzaæ w czasie kilku godzin ka¿dego dnia. Jedynym
¿aglowcem, który wy³ama³ siê z ram czasowych by³ w³anie Cuauhtemoc z rozpiewan¹ za³og¹.
- U nas w Meksyku mówi siê mój
dom - twoim domem - powiedzia³ lokalnemu dziennikowi kapitan Mario Carbajal Ramirez, który zdecydowa³, ¿e okrêt
bêdzie mo¿na zwiedzaæ od rana do ostatniego gocia. - Chcê, ¿eby ka¿dy poczu³
siê tu jak u siebie, a jednoczenie zasmakowa³ w Meksyku, s³uchaj¹c naszej muzyki i ogl¹daj¹c nasz okrêt. Szczecinianie
i turyci chêtnie korzystali z wielkiej,
meksykañskiej gocinnoci - d³uga kolejka sta³a przed ¿aglowcem nawet w rodku nocy.

Spadaj¹cy orze³
W roku 1983 Cuauhtemoc, bazuj¹cy
w Vera Cruz na wschodnim wybrze¿u
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Meksyku, lub w Acapulco na Pacyfiku,
zawin¹³ po raz pierwszy do Japonii,
w 1984 i 1987 na Haiti, a w 1987 do Europy. W 1988 roku zadebiutowa³ na wodach Morza ródziemnego. W Europie
obecny by³ ponownie m.in. na zlotach
w Rouen w 1989 i 1994 roku.
Podczas podró¿y wokó³ziemskiej
w 1990 roku przep³yn¹³ 26 795 mil w 180
dni. W rejsie dooko³a Ameryki Po³udniowej w latach 1992-1993, po starcie w
Columbus Race, Cuauhtemoc zaliczy³
op³yniêcie przyl¹dka Horn. Dwa razy
wygrywa³ regaty The Tall Ships’ Races.
Nazwa Cuauhtemoc oznacza spadaj¹cego or³a i zapisa³a siê w historii, jako
imiê ostatniego w³adcy Azteków, którego podobiznê znajdujemy na dziobie statku. W tradycji Meksyku symbolizuje odwagê i patriotyzm.
PioSta
Zdjêcia:
Piotr B. Starenczak
Czes³aw Romanowski

Cuauhtemoc
- w³adca
Cuanhtemotzin, Cuatimozin, Quauhtemoc (,,Spadaj¹cy Orze³) urodzi³ siê w 1495 lub 1502 roku, zmar³
28 lutego 1525 r. By³ ostatnim, jedenastym, w³adc¹ Azteków. Panowa³ w latach 1520-1521. Gdy Tenochtitlan (stolica pañstwa Azteków) zosta³ zdobyty przez konkwistadorów, podda³ siê Cortezowi, który przyrzek³ mu bezpieczeñstwo.
Po czterech latach Cuauhtemoc zosta³ wziêty na tortury i powieszony.
Oficjalnie powodem by³ spisek
przeciwko zdobywcy Meksyku,
a nieoficjalnie próba uzyskania informacji o z³ocie Azteków.
(Wikipedia)
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Kobiety na okrêtach

Greckie

heroiny

To by³y czasy romantycznych uniesieñ. Grecy
wspierani przez europejskich filhellenów
ruszyli do walki o niepodleg³oæ. W tym
burzliwym okresie s³aw¹ okry³y siê dwie
kobiety: kapitan, admira³ Laskarina
Bouboulina (1771-1825) i kapitan, genera³
Manto Mavrogenous (1796-1840).
Na pocz¹tku XIX wieku pojawi³ siê
w Europie nowy pr¹d  kontestuj¹cy racjonalizm  zwany romantyzmem. Pr¹d
ten wbrew zdrowemu rozs¹dkowi idealizowa³ i promowa³ namiêtn¹ mi³oæ,
emocje, pragnienie wolnoci, lud, folklor,
naród, historiê, bunt, walkê i metafizykê
z domieszk¹ szaleñstwa. Teraz ludzie ju¿
nie kierowali siê szkie³kiem mêdrca, lecz
czuciem, intuicj¹, ws³uchuj¹c siê co im
w duszy gra. Wród ludów Europy zaczê³a siê kszta³towaæ nowa wiadomoæ
narodowa, nowe pojêcie narodu.

Pomnik Boubouliny w Spetses.
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Grecka wolnoæ
Ju¿ wojna rosyjsko-turecka w latach
1768 - 1774 wywo³a³a na Peloponezie
bunty przeciw narzuconej, despotycznej
w³adzy. Uczestniczyli w nich kleftowie,
zwykli bandyci, których legenda wród
ludu greckiego uros³a do janosikowej
rangi. Natomiast greccy kupcy z Odessy,
w 1814 roku, za³o¿yli tajne stowarzyszenie Filiki Etairia (Stowarzyszenie Przyjació³), którego celem by³o doskonalenie narodu. By³o to co na kszta³t wileñskiego stowarzyszenia Filomatów i Filaretów.
Ostatecznie w roku 1821 sytuacja
dojrza³a na tyle, ¿e wybuch³o w wielu
miejscach ogólnogreckie powstanie przeciwko w³adzy Osmanów. Powstanie spotka³o siê z poparciem europejskich filhellenów. Najbardziej znanym z nich by³
angielski poeta romantyczny lord Byron
(1788 - 1824), który zmar³ na malariê
w oblê¿onym Mesolongion, gdzie jego
serce - w sarkofagu - zosta³o na zawsze.
Zniszczenie floty tureckiej w bitwie na
Zatoce Navarino przez interweniuj¹c¹
w 1827 roku, flotê angielsko-francuskorosyjsk¹ przewa¿y³o szalê zwyciêstwa.
Traktatem w Londynie przyznano Grecji
autonomiê, a greckie Zgromadzenie Narodowe wybra³o pierwszego prezydenta. Ostatecznie niezawis³oæ Grecji potwierdzono w 1829 roku traktatem w Adrianopolu.
Na o³tarzu Ojczyzny sk³adano maj¹tki i ¿ycie. Walce o niepodleg³oæ przewodzili mieszkañcy wysp Hydra, Spetses
i Psara. Hydrioci, potomkowie dawnych
piratów, wzbogaciwszy siê na handlu i ¿egludze, przedzierzgnêli siê w szacownych
kupców, staj¹c siê greckimi patriotami.
Spetses s³ynê³a z budowanych tutaj drewnianych statków. Psara, z trzeci¹ co do
wielkoci flot¹, by³a siedzib¹ du¿ego centrum ¿eglugowego. Lata 1808  1814
by³y z³otym wiekiem greckiej floty,
w 1816 roku liczy³a ona 700 statków zatrudniaj¹c 18 tys. marynarzy.

Bouboulina jako heroina, Muzeum Spetses.

Heroina, co dwóch
mê¿ów pochowa³a
Laskarina Bouboulina urodzi³a siê
w Konstantynopolu, gdzie jej matka, Skevo, odwiedza³a w wiêzieniu skazanego
na mieræ mê¿a, Stavrianosa Pinotsisa.
Póniej obie wróci³y do domu, na Hydrê.
Gdy dziewczynka mia³a cztery lata, jej
matka przenios³a siê na Spetse i wysz³a
za m¹¿ za kapitana Dimitriosa Lazarou-
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Manto Mavrogenous, Muzeum Morskie w Zakinthos.
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Orlof. Ma³a wychowywa³a siê w domu
bogatego ojczyma. Od dzieciñstwa pasjonowa³a siê morzem. Uwielbia³a s³uchaæ
¿eglarskich opowieci i opowiadañ o d¹¿eniach do wolnoci narodu znajduj¹cego siê od czterystu lat pod tureck¹ okupacj¹.
Maj¹c siedemnacie lat Laskarina wysz³a za m¹¿ za kapitana Dimitriosa Giannouzasa, a po jego tragicznej mierci,
w wieku trzydziestu lat, za kapitana Dimitriosa Bouboulisa, który równie¿ zgin¹³
na morzu walcz¹c z algierskimi piratami.
Mia³a czterdzieci lat i siedmioro dzieci.
Po drugim mê¿u odziedziczy³a 300 tys.
talarów gotówki. By³a bogata. I nie tylko
zarz¹dza³a olbrzymi¹ fortun¹, ale z powodzeniem zajmowa³a siê handlem. By³a
udzia³owcem w licznych, budowanych
przez Spetsiotów statkach, z czego trzy
by³y jej w³asnoci¹.
Turcy w 1816 roku zagrozili bogatej
wdowie konfiskat¹ maj¹tku, jako ¿e jej
drugi m¹¿ wspó³pracowa³ z rosyjsk¹ flot¹
w czasie wojny turecko-rosyjskiej (1807).
Bouboulina pop³ynê³a w³asnym statkiem
Koriezos do Konstantynopola, gdzie uzyBanknot 50 drachm,
Bouboulina kieruje atakiem na Nafplion.

Postument
z popiersiem
Boubouliny w Nafplion.

ska³a poparcie matki su³tana, Validy i pomoc rosyjskiego ambasadora, który za³atwi³ jej schronienie na Krymie. Dopiero
w 1818 roku, gdy su³tan Mahmud II podpisa³ chroni¹ce j¹ rozporz¹dzenie, wróci³a z Rosji na Spetse.
Wracaj¹c, by³a ju¿ tajnym cz³onkiem
stowarzyszenia Filiki Etairia. W 1820
roku, w Anglii, kupuje korwetê Agamemnon, która by³a najwiêkszym okrêtem jej
floty. Kad³ub, o wypornoci 300 ton mia³
33 m d³ugoci i 9 m szerokoci oraz 4,5
metra zanurzenia. Uzbrojono go 18 ciê¿kimi armatami. Za³ogê stanowi³o 60-80
osób. Kosztowa³ 75 tysiêcy talarów.

Walcz¹ca pani kapitan
13 marca 1821 roku po raz pierwszy
podniesiona przez Bouboulinê - na grotmaszcie Agamemnona - rewolucyjna flaga i oddany jej armatni salut, by³y sygna³em do powstania. Bouboulina kupuje
broñ, amunicjê i staje na czele w³asnej
armii, utrzymuj¹c j¹ przez kilka pierwszych lat Wojny o Niepodleg³oæ. 3 maja
1821 kapitan Laskarina dowodzi³a omioma okrêtami ze Spetse, które przyst¹pi³y do blokady twierdzy w Nafplion. Przy-
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by³a flota wywo³a³a ogromny entuzjazm
oblegaj¹cych twierdzê ¿o³nierzy gen. Ipsilandisa. Ustanowiona morska blokada
przyczyni³a siê do ostatecznego zdobycia twierdzy, w listopadzie 1822 roku.
Nieco wczeniej, 8 wrzenia 1822 roku,
odpar³a atak tureckiej floty na Spetses,
która po utracie okrêtu flagowego wycofa³a siê. Nastêpnie Bouboulina wziêla
udzia³ w morskiej blokadzie Monemvassii, Pylos i Galaxidi. Niebawem najstarszy syn pani kapitan, Giannis, ginie bohatersk¹ mierci¹ w bitwie o Tripolis, stolicê Peloponezu. W walce o woln¹ Grecjê Bouboulina straci³a trzech synów i ca³y
maj¹tek.
Wród przywódców powstania zaczê³y siê niesnaski, miêdzy powstañcami
dosz³o do wani i walk. W 1824 roku zamordowano Panosa Koloktronisa, mê¿a
córki Boubouliny, Eleni, a jego ojca, genera³a, uwiêziono w klasztorze na Hydrze.
Na znak protestu Bouboulina zwróci³a
podarowany jej dom w Nafplion i zgorzknia³a, biedna, usunê³a siê na Spetses. Grecja ponownie znalaz³a siê niebezpieczeñstwie w 1825 roku, gdy turecko-egipska
flota pod komend¹ admira³a Ibrahima
z Egiptu, zaatakowa³a Peloponez. Bouboulina odrzuci³a wszelkie emocje i przyst¹pi³a do przygotowañ do nowej walki.
Niestety, wkrótce zginê³a od skrytobójczej kuli podczas burzliwej sprzeczki

ladami historii

z cz³onkami rodziny Koutsis, której przyczyn¹ by³a ucieczka ich córki z synem
pani kapitan, Georgosem. Jej nieub³agane i gniewne s³owa wystarczy³y do obrazy mê¿czyzn z rodziny.
Tak twierdzi kustosz muzeum w Spetses, prapraprawnuk Laskariny (pi¹te pokolenie), Filip Demertzis-Bouboulis. Inni
jednak twierdz¹, ¿e Georgos uwiód³

dziewczynê, a zabójc¹ by³ jej ojciec. Zaiste icie bajroniczny ¿yciorys.
Za ¿ycia tytu³owano j¹ Kapetaniss¹,
Pani¹ Kapitan, lub Wielk¹ Pani¹. Uczestnicz¹cy w interwencji Rosjanie nadali jej
po mierci honorowy tytu³ admira³a. Teraz jej pamiêci s³u¿y Muzeum w Spetses,
gdzie mo¿na ogl¹daæ model Agamemnona, meble z tego okrêtu, obrazy i flagi.

Spetses
na pocztówce

Model korwety Agamemnon
w Muzeum Spetses.

Twierdza
w Nafplion dzisiaj.
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ladami historii

Bitwa pod Navarino, Muzeum Morskie w Zakinthos.

Na nadmorskim bulwarze znajduje siê jej
pomnik, stoi tam wysoka i postawna
wypatruj¹ca siê w morze. W Nafplion, na
postumencie ustawiono jej popiersie.
W ka¿dym miecie mo¿na znaleæ ulicê
jej imienia. Znalaz³a siê na monecie (na
rewersie korweta z 1821 r.), medalach
i znaczku pocztowym (1930). Dopóki nie
wprowadzono euro, by³a na piêædziesi¹ciodrachmowym banknocie.

Heroina,
co genera³em zosta³a
Manto Mavrogenous urodzi³a siê
w 1796 roku, w bogatej, arystokratycznej
rodzinie pochodz¹cej z wyspy Mykonos,
w Triecie, gdzie jej ojciec by³ wysokim
urzêdnikiem. Na wyspê przyby³a z ojcem
w roku 1809 i podobnie jak Bouboulina,
znalaz³a siê w stowarzyszeniu Filiki Etaria oraz za³o¿y³a filhelleñskie ko³o kobiet. Mykonos w XVIII wieku posiada³o
100 ma³ych i 40-50 du¿ych statków. Wyspa wystawi³a do walki 22 okrêty maj¹ce
na pok³adzie 500 ¿eglarzy i 140 armat.
Bardzo bogata Manto kupi³a dwa okrêty
i ca³¹ swoj¹ fortunê przeznaczy³a Sprawie.
Osobicie uczestniczy³a w walkach z algierskimi piratami i Turkami. W roku 1822
bohatersko przewodzi³a akcji uniemo¿liwiaj¹cej l¹dowanie floty tureckiej na Mykonos.
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Równie¿ i j¹ tytu³owano kapetaniss¹. Wys³a³a w roku 1823 p³omienny List do paryskich kobiet prosz¹c o poparcie i pomoc dla walcz¹cej Grecji.
Wyspa Mykonos ostatecznie wesz³a
w sk³ad pañstwa greckiego w 1830 roku.
Manto Mavrogenous po wyzwoleniu
otrzyma³a od rz¹du greckiego honorowy
stopieñ wojskowy  genera³a lejtnanta.
Jednak jej ¿ycie potoczy³o siê niefortunnie. Chocia¿ by³a symbolem dzielnoci
i mêstwa, by³a te¿ po prostu kobiet¹. Nieszczêliwie zakocha³a siê w bohaterze
walki o niepodleg³oæ ksiêciu Dimitriosie
Ipsilantisie (1793-1832) marsza³ku polnym (od 1828) wschodniej Grecji. Deportowana przez przeciwników politycznych Ipsilantisa na wyspê Paros Manto
zmar³a samotna i uboga w 1840 roku,
w stolicy wyspy, Pariki. Obecnie w domu,
do którego prowadzi ulica jej imienia,
znajduje siê muzeum, a grób heroiny znajdziemy w kociele pod wezwaniem Panagia Ekatopyliani. Uhonorowano j¹ monet¹. Dwie drachmy z jej wizerunkiem
by³y w obiegu do czasu wprowadzonia
euro. Na Mykonos - w miasteczku - znajduje siê nadmorski placyk jej imienia, a na
nim, na postumencie, jej popiersie.

Postument
z popiersiem
Manto
Mavrogenous
na placu
jej imienia,
na wyspie
Mikonos.

Tekst i zdjêcia:
Marian Lenz
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Bezpiecznie w rejsie

Hej tam,

na tratwie!

W hiszpañskim porcie Roses rok rocznie odbywaj¹ siê
spotkania organizowane przez francusk¹ firmê
Zodiac, powiêcone zagadnieniom bezpieczeñstwa
¿ycia ludzkiego na morzu. W tym roku by³a to
konferencja po³¹czona z pokazami najnowszych
pneumatycznych tratw ratunkowych.
Tegoroczne SOLAS-owskie seminarium powiêcone by³o kwestiom nowoczesnych systemów bezpieczeñstwa, z ja-

kimi mamy do czynienia nie tylko na
pok³adach du¿ych jednostkach pasa¿erskich i handlowych, ale równie¿ redniej
wielkoci jachtach ¿aglowych i motorowych, które w myl przepisów wiêkszoci cywilizowanych pañstw na wiecie,
zobligowane s¹ do posiadania tego typu
sprzêtu.
Uczestnicy tegorocznego spotkania
w Roses mogli podziwiaæ w trakcie pokazów zarówno du¿e 150 i 20-osobowe tratwy ratunkowe, jak i ma³e  6-8 osobowe
tratwy jachtowe, bez których trudno sobie
wyobraziæ bezpieczn¹ ¿eglugê turystyczn¹.
Pokazy obejmowa³y nie tylko praktyczn¹ demonstracjê  tj. odpalenie tratw

Polskie zasady
Wymagania technicznego stanu bezpieczeñstwa jachtów ¿aglowych i motorowych w zakresie konstrukcji, sta³ych
urz¹dzeñ i wyposa¿enia oraz inne wymagania bezpieczeñstwa ¿eglugi i ¿ycia
na morzu okrela Zarz¹dzenie Porz¹dkowe nr 1 Dyrektora Urzêdu Morskiego
w Gdyni z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi morskich statków sportowych o d³ugoci ca³kowitej do
24 m. Zarz¹dzenie zawiera wymagania
dotycz¹ce m.in. wyposa¿enia jachtów
w rodki ratunkowe w zale¿noci od rejonu ¿eglugi.
a) Ka¿dy jacht w ¿egludze oceanicznej
i pe³nomorskiej powinien posiadaæ
pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ zamocowan¹ z u¿yciem zwalniaka hydrostatycznego mog¹c¹ pomieciæ
wszystkie osoby znajduj¹ce siê na jachcie. W ¿egludze oceanicznej tratwa
ratunkowa powinna mieæ równie¿
wyposa¿enie SOLAS Pack A.
b) Ka¿dy jacht w ¿egludze przybrze¿nej
(do 20 mil morskich od brzegu) powinien posiadaæ pneumatyczn¹ tratwê
ratunkow¹ zamocowan¹ z u¿yciem
zwalnika hydrostatycznego mog¹c¹
pomieciæ wszystkie osoby znajduj¹ce siê na jachcie albo ko³a ratunkowe (1 ko³o ratunkowe dla dwóch
osób).
c) Ka¿dy jacht w ¿egludze os³oniêtej i na
akwenach treningowych (Zalew
Szczeciñski i Wilany oraz Zatoka
Gdañska) powinien posiadaæ pneumatyczn¹ tratwê ratunkow¹ zamocowan¹
z u¿yciem zwalniaka hydrostatycznego mog¹c¹ pomieciæ wszystkie osoby znajduj¹ce siê na jachcie albo w ko³a ratunkowe (1 ko³o ratunkowe dla
dwóch osób).

Kontener z tratw¹ Zodiac dla 150 osób
czeka w gotowoci na nadbrze¿u w jednym
z basenów portu Roses.

Gotowa do przyjêcia
rozbitków - Zodiac 150
w pe³nej okaza³oci.
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w basenie portowym, ale równie¿ omówienie sposobów montowania ich na
pok³adzie, atestacyjnych przegl¹dów serwisowych oraz praktycznego wykorzystania osprzêtu peryferyjnego, który znajduje siê na wyposa¿eniu tratw.
Pokazy, w których wziêli udzia³
przedstawiciele handlowi, armatorzy oraz
narodowi przedstawiciele firm zajmuj¹cych siê rejestrem statków oraz ich ubez-

Zelizg pneumatyczny nale¿y do
sta³ych elementów wyposa¿enia
du¿ych i rednich tratw ratunkowych.
Umo¿liwia szybkie i bezpieczne
opuszczenie zagro¿onej jednostki.

pieczeniem, potwierdzi³y wysok¹ niezawodnoæ i skutecznoæ prezentowanych
produktów.
Pneumatyczne tratwy ratunkowe firmy Zodiac mo¿emy spotkaæ równie¿ na
polskich wodach, poniewa¿ ciesz¹ siê one
od lat uznaniem nie tylko indywidualnych
u¿ytkowników i armatorów, ale przede
wszystkim Polskiego Rejestru Statków,
który dziêki odpowiednim dokumentom
bezpieczeñstwa rekomenduje takie systemy do u¿ytku zarówno na wodach
przybrze¿nych, jak i otwartych.
W ostatnim czasie tratwy ratunkowe
Zodiac model 150 MAN THROW OVER
BOARD SELF RIGHTING LIFERAFT SOLAS Pack B by³y dostarczone w Polsce
do Gdañskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Pi³sudskiego na statki Simara ACE
i Siluna ACE.
Tekst i zdjêcia:
Przemys³aw Miller
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Pneumatyczna

tratwa ratunkowa

Jest sta³ym, a zarazem ostatnim elementem w systemie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa ¿ycia ludzkiego na
wodzie, bez którego trudno wyobraziæ
sobie jakikolwiek rejs morski i oceaniczny, bez wzglêdu na to, czy znajdujemy
siê na pok³adzie wycieczkowego statku
pasa¿erskiego, jachtu ¿aglowego lub motorowego. Mo¿na jej u¿yæ dopiero wtedy, gdy wiadomo ju¿, ¿e jednostka zatonie w krótkim czasie.

wejæ do tratwy po ramionach tej pierwszej. Nastêpnie pierwszy cz³onek za³ogi,
który znajdzie siê w tratwie, przejmuje
wszelkie dodatkowe  uratowane wyposa¿enie podawane przez inne osoby. Jeli po napompowaniu tratwa odwróci siê
do góry dnem, jeden z cz³onków za³ogi
powinien niezw³ocznie podp³yn¹æ do niej
i j¹ odwróciæ.

Po³o¿enie

Kontener z tratw¹ mocowany jest
zawsze na pok³adzie jednostki do specjalnego ³o¿a tamami lub linkami w formie uprzê¿y, które umo¿liwiaj¹ wpiêcie haka odrzutnego i zwalniaka hydrostatycznego. Hak odrzutny s³u¿y do
odczepienia tratwy przy rêcznym wodowaniu, natomiast zwalniak hydrostatyczny uwalnia automatycznie kontener z tratw¹ w chwili zanurzenia siê
jachtu pod wodê.
Tratwa ratunkowa przymocowana jest
do pok³adu za pomoc¹ linki operacyjnej, dlatego woduj¹c rêcznie tratwê i po
jej obsadzeniu rozbitkami musimy pamiêtaæ o jej odciêciu.

Tratwa ratunkowa winna zawsze znajdowaæ siê w miejscu ³atwo dostêpnym
dla ka¿dego cz³onka za³ogi i pasa¿era na
pok³adzie, ewentualnie w miejscu ³atwo
osi¹galnym z poziomu pok³adu jednostki. Wbrew pozorom, wskoczenie do tratwy ratunkowej wcale nie jest proste,
a pierwsza osoba w trakcie próby dostania siê do niej, mo¿e j¹ nawet wywróciæ!
Dlatego jeli w wyniku katastrofy wszystkie osoby znalaz³y siê ju¿ w wodzie, to
jedna z nich powinna mocno chwyciæ siê
liny chwytowej, która okala ca³¹ tratwê
dooko³a, a dopiero druga osoba powinna
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Mocowanie i dzia³anie

W przypadku, gdy tratwa uwalniana jest automatycznie po zatoniêciu
jednostki, zwalniak hydrostatyczny
w chwili uwalniania kontenera tratwy
z ³o¿a przepina koniec linki operacyjnej na tzw. s³abe ogniwo, które charakteryzuje siê znacznie mniejsz¹ wytrzyma³oci¹, dziêki czemu tratwa samoczynnie urywa siê zaraz po nape³nieniu komór nonych gazem.
Po zerwaniu zaworu na butli, w tratwie nape³niane s¹ dwie niezale¿ne komory none i konstrukcja podtrzymuj¹ca
namiot tratwy. Ka¿da z dwóch komór
nonych ma wypornoæ pozwalaj¹c¹
utrzymaæ komplet rozbitków.

Zwalniak
hydrostatyczny
Jest przys³owiowym sercem mechanizmu woduj¹cego i uwalniaj¹cego tratwê
od zabezpieczaj¹cych j¹ mocowañ na pok³adzie jednostki. Urz¹dzenie to sk³ada
siê z bia³ej linki z dwoma pêtlami, niezawodnego mechanizmu zwalniaj¹cego
oraz tzw. czerwonej linki s³abego ogniwa
(si³a zrywaj¹ca 2,2±0,4 kN).
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Tratwy 20 osobowe:
Wed³ug konwencji SOLAS 1974 z poprawkami 1996.
· Pneumatyczne tratwy ratunkowe Zodiac 20 TO DL stosowane s¹ na statkach pasa¿erskich i towarowych odbywaj¹cych rejsy miêdzynarodowe.
· Pneumatyczne tratwy ratunkowe Zodiac 20 TO stosowane s¹ na statkach towarowych
odbywaj¹cych rejsy miêdzynarodowe.
W myl Komunikatu nr 6 Dyrektora Urzêdy Morskiego w Gdyni z dnia 21 maja 2003 r.
pneumatyczne tratwy ratunkowe Zodiac 20 TO stosowane s¹ na:
· statkach pasa¿erskich w ¿egludze krajowej,
· statkach towarowych oraz zbiornikowcach o pojemnoci brutto poni¿ej 500 ton w ¿egludze miêdzynarodowej i przybrze¿nej,
· statkach rybackich, których d³ugoæ waha siê od 15 m do 75 m i powy¿ej w ¿egludze
przybrze¿nej.
Tratwy 150 osobowe:
Wed³ug konwencji SOLAS 1974 z poprawkami 1996.
· Pneumatyczne tratwy ratunkowe 150 MAN THROW OVER BOARD MES LIFERAFT SOLAS Pack B stosowane s¹ na statkach pasa¿erskich takich jak promy.
· Pneumatyczne tratwy ratunkowe 150 MAN THROW OVER BOARD SELF RIGHTING
LIFERAFT SOLAS Pack A & B stosowane s¹ statkach pasa¿erskich typu Ro-Ro.
Wed³ug HSC Code:
· Pneumatyczne tratwy ratunkowe 150 MEN THROW OVER BOARD LIFERAFT SOLAS
Pack B.
Wszystkie pneumatyczne tratwy ratunkowe musz¹ byæ atestowane co 12 miesiêcy.

SOLAS
International Convention on Safety of
Life At Sea  Miêdzynarodowa Konwencja o Bezpieczeñstwie ¯ycia na Morzu.
Pierwsz¹ uchwalono w 1914 roku po g³onej katastrofie Titanica, ale nigdy nie wesz³a w ¿ycie. Kolejne, precyzuj¹ce obowi¹zki pañstw w zakresie bezpieczeñstwa
¿eglugi morskiej, pochodz¹ z lat 1924,
1948, 1960 i 1974. Dotycz¹ takich kwestii, jak inspekcje, dokumenty bezpieczeñstwa, konstrukcji statku, niezatapialnoci,
statecznoci, urz¹dzeñ maszynowych, instalacji elektrycznych, zabezpieczenia przeciwpo¿arowego, rodków ³¹cznoci, urz¹dzeñ i rodków ratunkowych, bezpieczeñstwa ¿eglugi, informowania o niebezpieczeñstwie dla ¿eglugi, s³u¿b meteorologicznych, patrolowania lodów,
rozgraniczenia ruchów statków, pomocy
w niebezpieczeñstwie oraz eksploatacji
statków o napêdzie atomowym.
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Bia³a mocna linka zwalniaka przymocowana jest do pok³adu lub podstawy tratwy i po³¹czona z mocowaniem tratwy
hakiem odrzutnym. Jeli jednostka zaczyna ton¹æ, poni¿ej g³êbokoci 4 m cinienie wody spowoduje uruchomienie specjalnego no¿a, który b³yskawicznie przetnie mocn¹ bia³¹ linê i tratwa swobodnie
wyp³ynie na powierzchniê. Lina uruchamiaj¹ca tratwê ulega gwa³townemu naprê¿eniu, co powoduje samoczynne
otwarcie tratwy. Czerwona linka ulega
zerwaniu i rozbitkowie mog¹ przystêpowaæ do wchodzenia. Jednym z najlepszych na wiecie tego typu urz¹dzeñ jest
szwedzki Hammar H20, który nie wymaga ¿adnych przegl¹dów okresowych, jakiejkolwiek obs³ugi lub czêci zamiennych, lecz musi byæ wymieniany co dwa
lata od chwili zamontowania na pok³adzie
jednostki! Zwalniak H20 jest urz¹dzeniem
uznawanym na ca³ym wiecie, spe³nia
rygorystyczne wymagania Konwencji
SOLAS 74/96, Rezolucji IMO MSC 48/66
oraz zosta³ zatwierdzony na zgodnoæ z
wytycznymi UE 96/98 odnonie Urz¹dzeñ
i Sprzêtu Morskiego.

W tratwie

trza. Niezbêdne do tego narzêdzia znajduj¹ siê w zasobniku, który jest zamocowany wewn¹trz tratwy. S¹ tam tak¿e: mieszek do pompowania komór nonych
i pod³ogi, czerpak, g¹bki poliuretanowe
do osuszania tratwy, 2 latarki wraz z zapasem baterii, gwizdek sygna³owy, lusterko sygna³owe, rzutka z link¹, 2 pagaje,
nó¿ do odciêcia linki operacyjnej oraz rodki ochrony cieplnej.
Ju¿ na samym pocz¹tku naszej bytnoci w tratwie ratunkowej wa¿ne jest
przyjêcie rodków zapobiegaj¹cych chorobie morskiej.
Bardzo wa¿ne jest równie¿ sprawne
dzia³anie dryfkotwy oraz równomierne
rozmieszczenie rozbitków wewn¹trz tratwy, które uchroni nas przed wywróceniem siê.
Organizuj¹c ¿ycie w tratwie powinnimy sporód rozbitków wybraæ 2  3 obserwatorów, którzy bêd¹ na zmianê wypatrywaæ nadchodz¹cej pomocy. Osoby
te powinny te¿ umieæ pos³ugiwaæ siê pirotechnik¹ ratunkow¹. Pirotechniczne

rodki sygnalizacyjne (rakiety spadochronowe, pochodnie rêczne i p³awki dymne) powinny byæ zawsze gotowe do u¿ycia, w pobli¿u obserwatora, ale nie nale¿y ich uprzednio rozpakowywaæ a¿ do
chwili faktycznego zastosowania.
Tratwa Zodiac przeznaczona
jest dla 10 osób.

Charakterystyczna,
okr¹g³a i otwarta tratwa
pneumatyczna przeznaczona
jest dla 20 osób.

Podczas z³ych warunków pogodowych na morzu, aby zwiêkszyæ szanse
rozbitków na prze¿ycie, nale¿y bezwzglêdnie zamkn¹æ namiot tratwy,
sprawdziæ stan napompowania pod³ogi
i zaj¹æ siê niezw³ocznie osuszeniem wnê-
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Opowieci
Mórz Popo³udniowych
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W

ydarzenia, które mam zamiar opisaæ w kolejnej
opowieci, mia³y miejsce niemal dok³adnie 60
lat temu, bo w Roku Pañskim 1948, a wiêc niemal¿e w czasach prehistorycznych, szczególnie
dla co m³odszych Czytelników.
Ale do rzeczy
Dawno, dawno temu, gdy polskie spo³eczeñstwo odbudowywa³o z wielkim trudem wojenne zniszczenia, we Wrzeszczu
zachowa³ siê na szczêcie piêkny budynek Szko³y Technicznej, w której znalaz³o schronienie Pañstwowe Liceum Budowy
Okrêtów, popularnie zwane CONRADINUM, od za³o¿yciela tej
szko³y, bogatego Gdañszczanina o nazwisku Conradi.
Dotar³em do tej szko³y w 1946 roku, gdy jej dyrektorem
by³ prof. Aleksander Potyra³a, którego mia³o mo¿na nazwaæ
Ojcem Polskich Okrêtowców, a który dla nas, ówczesnych kilkunastolatków, by³ zarówno Opiekunem, jak te¿ Wzorem.
Gdyby dzisiaj spytano, co mnie, urodzonego we Lwowie,
przywiod³o w tamtym roku nad morze, nie wiedzia³bym, jak¹
przyczynê postawiæ na pierwszym miejscu. Czy obrazy niewidzianego morza, wyczarowane w mojej wyobrani przez ksi¹¿ki
Józefa Konrada Korzeniowskiego oraz Jacka Londona, czy prozaiczny fakt, ¿e w szkole tej mog³em za darmo mieszkaæ, jeæ,
dostaæ marynarski mundur, a przede wszystkim uczyæ siê ciekawego zawodu.
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Niewa¿ne zreszt¹ motywy, najwa¿niejszy by³ efekt, czyli
fakt dostania siê do Szko³y, której nazwa - Conradinum - kojarzy³a mi siê nieodparcie z najwiêkszym polskim  choæ pisz¹cym po angielsku  piewc¹ morza, jego piêkna i grozy, Josephem Conradem.
Regulamin Szko³y, dosyæ ostry, surowo i sprawiedliwie egzekwowali i Dyrektor, i Wychowawcy. Przekroczenie dwóch
ocen niedostatecznych, oznacza³o automatyczne po¿egnanie z Conradinum, z mundurem, z szans¹ zdobycia ciekawego
zawodu, a tak¿e z darmowym zakwaterowaniem, wiktem
i opierunkiem. Pod tym wzglêdem Dyrektor nie zna³ ¿artów choæ z natury by³ cz³owiekiem pogodnym i - czego dowiadczy³em po kilkunastu latach - weso³ym.
W ramach programu nauczania obowi¹zywa³a nas po pierwszym roku nauki miesiêczna praktyka w rozmaitych zak³adach
produkcyjnych w ca³ej Polsce, pocz¹wszy od hut, a skoñczywszy na fabryce parowozów i wagonów. Po drugim za roku szeciotygodniowa praktyka w stoczni.
Jak wynika z powy¿szego, wakacje miêdzy poszczególnymi latami nauki by³y raczej niezbyt d³ugie.
Po drugim roku, jako w po³owie sierpnia - gdy zbli¿a³ siê
koniec stoczniowej praktyki - dowiedzielimy siê, ¿e istnieje
mo¿liwoæ odbycia dodatkowej praktyki, tak zwanej p³ywaj¹cej, czyli po prostu odbycie rejsu na pe³nomorskim statku,
w charakterze praktykanta.
By³ rok 1948, a w tamtych, raczej niezbyt weso³ych, czasach, jakikolwiek wyjazd za granicê mo¿na by porównaæ do
dzisiejszej mo¿liwoci lotu na ksiê¿yc! Nie zna³em wówczas
¿adnego Polaka, który mia³by paszport i który móg³ wyjechaæ
poza Polskê w celach, na przyk³ad, turystycznych.
Zreszt¹ samo pojêcie granica kojarzy³o siê nam, mieszkaj¹cym nad morzem, z zakazem przebywania po zmroku na
pla¿y, której piasek by³ pod koniec dnia bronowany (w Wojsku Ochrony Pogranicza by³y wówczas konie oraz etaty ¿o³nierza  furmana). Czynnoæ ta mia³a pomóc w ledzeniu, czy
przypadkiem granica nie zosta³a nielegalnie przekroczona przez
uciekiniera z Polski Ludowej w kierunku na pó³noc, lub imperialistycznego szpiega w kierunku odwrotnym.
Jedynymi, którzy w pierwszych powojennych latach mogli
wzglêdnie swobodnie przekraczaæ ¿elazn¹ kurtynê byli  oprócz
oczywicie dyplomatów  marynarze. I nagle przed nami,
nastolatkami  otworzy³a siê taka obiecuj¹ca mo¿liwoæ.
○ ○ ○

Droga do jej realizacji nie by³a prosta, ale jej skomplikowany przebieg i wynik³y z tego w ostatecznoci mój pierwszy
w ¿yciu rejs, to temat na oddzieln¹ opowieæ...
○ ○ ○

Rejs w rejon Zachodniej Europy, Morza ródziemnego i Pó³nocnej Afryki rozpocz¹³ siê 13 wrzenia 1948 roku i zakoñczy³
powrotem do Gdañska 3 listopada tego¿ roku.
By³em wtedy - wraz z dwoma wspó³uczestnikami tego
pamiêtnego wydarzenia - uczniem trzeciego roku Conradinum.
Rok szkolny w tej uczelni rozpoczyna³ siê z pocz¹tkiem padziernika. Bylimy zatem opónieni w nauce o oko³o piêæ tygodni. Moja osobista sytuacja by³a jeszcze bardziej skomplikowana, oto bowiem postanowi³em, ni mniej ni wiêcej zmieniæ specjalnoæ.
W Conradinum obowi¹zywa³ w tamtym czasie regulamin,
który przewidywa³ wybór kierunku po szczêliwym ukoñcze-
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niu pierwszego roku nauki. Prawdê mówi¹c s³owo wybór niezupe³nie odpowiada³o sytuacji. Ja zosta³em zakwalifikowany
na wydzia³ kad³ubowy. Dzi mogê wyznaæ, ¿e ten kierunek
zupe³nie mi nie pasowa³, o czym przekona³em siê na drugim
roku i uda³o mi siê uzyskaæ zezwolenie Dyrektora na przeniesienie siê na trzeci rok wydzia³u mechanicznego, co jednak
wi¹za³o siê z uzupe³nieniem pewnych przedmiotów.
Tak wiêc mia³em przed sob¹ dwa powa¿ne zadania:
- uzupe³nienia przedmiotów wyk³adanych na drugim roku
wydzia³u mechanicznego, których nie mia³em na wydziale
kad³ubowym
- nadgonienia zaleg³oci wynikaj¹cych ze spónienia spowodowanego rejsem.
Zabra³em siê ostro do roboty, ale na przeszkodzie niespodziewanie stanê³y mi dwie rzeczy, a mianowicie
- imieniny mojego kolegi Stanis³awa, przypadaj¹ce na dzieñ
13 listopada,
- moja, nabyta w ci¹gu rejsu, marynarskoæ.
Imieniny by³y doæ huczne, bo solenizant by³ powracaj¹cym z morza. Odbywa³y siê w prywatnym lokalu, doæ odleg³ym od szko³y, a pogoda w czasie powrotnej drogi pón¹
noc¹ by³a, krótko mówi¹c, pod psem. By³o zimno, wietrznie
i deszczowo.
I w³anie w czasie drogi powrotnej odezwa³o siê moje pseudo marynarstwo. Co mi tam zimno i wiatr, co mi deszcz, kiedy ja jestem marynarz. wie¿o upieczony, ale ju¿ nie szczur
l¹dowy, co to boi siê z³ej pogody. Zupe³nie jak we fragmencie
napisanej w pó³ wieku potem przeze mnie szanty
kiedy na morzu szkwa³ i sztorm
pogodê niesie wredn¹
gdy wieje wiatr
cholerny wiat
to nam jest wszystko jedno
Szed³em tedy do internatu bez czapki, z szeroko rozpiêt¹
na marynarskiej piersi koszul¹, maj¹c w pogardzie istotnie
wredn¹ pogodê.
Na stutki marynarzowania nie czeka³em d³ugo, bo ju¿
wieczorem nastêpnego dnia mia³em katar, kaszel, doæ wysok¹ gor¹czkê i dreszcze.
Poczciwy lekarz szkolny, doktor Kopczyñski, za³adowa³ mnie
do izby chorych i zaaplikowa³ rozmaite medykamenty, a jego
¿ona - pe³ni¹ca obowi¹zki pielêgniarki - otoczy³a mnie troskliw¹ opiek¹.
By³o mi tam dobrze i p³awi³em siê w beztroskim lenistwie,
ale gor¹czka nie chcia³a ust¹piæ i po trzech dniach pan doktor wys³a³ mnie do szpitala Akademii Medycznej w Gdañsku.
Tam przyjêto mnie pocz¹tkowo bez widocznego entuzjazmu, jak ka¿dego z licznych pacjentów i po³o¿ono na dziesiêcioosobowej sali. Noc przesz³a normalnie, to znaczy nikt siê
mn¹ nie interesowa³, ale za to rano
Rano by³ obchód, na czele którego szed³ niezbyt ju¿ m³ody cz³owiek o wygl¹dzie - wed³ug mnie - profesora. Za
nim, w nabo¿nym skupieniu i jawnie okazywanym szacunku, przesuwa³a siê niemal bezszelestnie spora grupa postaci w bia³ych fartuchach, z obowi¹zkowymi s³uchawkami na
szyjach.
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Ten pierwszy - istotnie, jak siê okaza³o, profesor - najpierw
os³ucha³ mnie i ostuka³, a nastêpnie zada³ kilka pytañ. Jedno
z nich brzmia³o:
- Od kiedy choruje?
- To by³o dziesiêæ dni po zejciu ze statku - zacz¹³em
swoj¹ opowieæ, ale w tym momencie profesor gwa³townie mi
przerwa³.
- Ze statku? A gdzie p³ywa³?  zapyta³ z wyranym zainteresowaniem w g³osie.
Zacz¹³em wymieniaæ kolejne porty, a na koñcu Casablankê.
- Casablanka, znów mi przerwa³ - to znaczy w Afryce mrukn¹³ pod nosem.
- W Afryce  potwierdzi³em mimowolnie.
- Nie pytany, niech siê nie odzywa - burkn¹³ profesor i zacz¹³
mnie ponownie os³uchiwaæ i ostukiwaæ.
Po kilku minutach skoñczy³ i powiedzia³ do swojej wity
wyranie uradowanym g³osem:
- Ot i mamy klasyczny przyk³ad malarii. Tropikalnej - doda³.
No i zaczê³o siê Przeniesiono mnie na oddzia³ zakany,
po³o¿ono w separatce i otoczono znacznie lepsz¹ opiek¹.
Poczu³em siê od razu jaki wa¿ny i niemal dumny.
Malaria  myla³em  malaria TROPIKALNA.
Przypomnia³em sobie W pustyni i w puszczy Henryka
Sienkiewicza, gdzie Nel zachorowa³a bodaj¿e na malariê. A mo¿e
to by³a febra? Zreszt¹ niewa¿ne. Malaria to jaka powa¿na choroba, a malaria tropikalna to ani chybi choroba wybitnie marynarska.
○ ○ ○

Nastêpnego ranka profesor pojawi³ siê na czele gromadki
studentów, wród których wyró¿nia³a siê jedna z dziewcz¹t.
Gromadka otoczy³a moje ³ó¿ko, a profesor d³ugo t³umaczy³
jakie s¹ objawy charakterystyczne dla TROPIKALNEJ MALARII.
Po tym wyk³adzie ta ³adna os³ucha³a mnie i ostuka³a, co
sprawi³o, ¿e pobyt w szpitalu wyda³ mi siê bardzo sympatyczny, a nawet - co tu ukrywaæ - atrakcyjny.
○ ○ ○

Przez nastêpny przesz³o tydzieñ faszerowano mnie jakimi
skomplikowanymi lekarstwami, ale stan zdrowia nie ulega³ jakiejkolwiek poprawie.
Którego dnia profesor przyprowadzi³ kilku lekarzy, zbadano mnie znów doæ starannie i szanowne konsylium orzek³o,
¿e wcale nie chorujê na malariê, a tym bardziej TROPIKALN¥,
tylko na znacznie prymitywniej brzmi¹cy PARA-TYFUS!
Przeniesiono mnie do innej, gorszej sali i pielêgniarki zwraca³y na mnie znacznie mniejsz¹ uwagê, traktuj¹c jak ka¿dego
przeciêtnego chorego.
Poczu³em siê - co tu ukrywaæ - zawiedziony.
○ ○ ○

Po kilku kolejnych nudnych dniach, pojawi³ siê w mojej
obecnej sali chorych pan profesor ze studentami, wród których dostrzeg³em tamt¹ £ADN¥, która teraz wyda³a mi siê jeszcze ³adniejsza.
Pan profesor wyg³osi³ krótki wyk³ad na temat paratyfusu
i kaza³ tej ³adnej mnie zbadaæ. Ju¿, ju¿ mia³o dojæ do badania,
na które oczekiwa³em z radoci¹, gdy ³adna spojrza³a na mnie
i powiedzia³a:
- Czy ty przypadkiem nie chorowa³e na malariê? Tropikaln¹ w dodatku?
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Nici z badania!  zorientowa³em siê zawiedziony i wypali³em:
- Ja tu robiê za MODELA! Przenosz¹ mnie z sali do sali i ucz¹,
jak mam udawaæ kolejn¹ chorobê!
Gromadka ryknê³a gromkim miechem, który ucich³ jak
no¿em uci¹³, gdy studenci spojrzeli na twarz profesora, która
z ka¿d¹ sekund¹ czerwienia³a coraz bardziej.
○ ○ ○

Co by³o dalej, wolê nie wspominaæ.
○ ○ ○

Nastêpnego dnia koledzy przynieli mi mundur i podali go
przez okno, jako ¿e obecna moja sala znajdowa³a siê na parterze. Po ubraniu munduru, wyskoczy³em przez to samo okno
i wróci³em do szko³y.
Jako nikt mnie nie poszukiwa³, a naszemu lekarzowi powiedzia³em, ¿e rozpoznano mi grypê. Uwierzy³ mi na s³owo.
○ ○ ○

Za dwa dni zaczyna³y siê ferie bo¿onarodzeniowe, wiêc nie
pozosta³o mi nic innego, jak pojechaæ do mamy. Do szko³y
wróci³em tu¿ po Trzech Królach.
I wtedy zacz¹³ siê problem. Za trzy tygodnie up³ywa³ termin zaliczenia pó³rocza, a moje zaleg³oci na trzecim roku
uros³y do trzech miesiêcy. Szanse na pomylne wyniki by³y
raczej mizerne.
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Profesor Potyra³a chcia³ mi daæ roczny urlop dyrektorski,
ale owiadczy³em z determinacj¹, ¿e jednak mimo wszystko
chcia³bym zaryzykowaæ, bo muszê jak najszybciej skoñczyæ
szko³ê, zdobyæ zawód i zacz¹æ pracowaæ - poniewa¿ mama nie
ma z czego mnie utrzymywaæ. Chyba uj¹³em Dyrektora swoim osiemnastoletnim uporem i chc¹c mi pomóc, za co zachowujê po dzieñ dzisiejszy wdziêcznoæ, pozwoli³ mi zaliczaæ dwa
wybrane przedmioty w póniejszym terminie.
Zabra³em siê ostro do nauki, koledzy pomogli i uda³o siê!
○ ○ ○

£adnej nie zobaczy³em ju¿ nigdy, a mo¿e szkoda. Nie znam
nawet jej imienia, ale bardzo d³ugo pamiêta³em jej os³uchiwanie i ostukiwanie. Dzi pewno piastuje wnuki, a mo¿e strajkuje
z m³odszymi kole¿ankami i kolegami (piszê wspomnienie 23
czerwca 2007 r.).
A w szpitalu - tym samym - zjawi³em siê dopiero po przesz³o piêædziesiêciu latach. I nie z powodu MALARII TROPIKALNEJ!

Za miesi¹c opowiadanie:
Upojny Sylwester
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okrêty wojenne

Morscy

Polskie niszczyciele typu HUNT

tropiciele

Wród okrêtów przekazanych w czasie wojny Polskiej Marynarce Wojennej
znalaz³y siê trzy zgrabne niszczyciele eskortowe typu Hunt.
Walczy³y na wodach od Arktyki po Afrykê. Dowodz¹cy nimi oficerowie m³odszego
pokolenia PMW i za³ogi nie ustêpowa³y - równie¿ w opinii Anglików - swym
rówienikom z flot o znacznie d³u¿szej tradycji.
Negatywne dowiadczenia z francuskim niszczycielem Ouragan, obsadzonym przez Polaków w lipcu 1940 roku,
sk³oni³y kierownictwo Marynarki Wojennej do wyst¹pienia o przydzielenie kolejnego - prócz Pioruna - niszczyciela

typu N. Wkrótce okaza³o siê, ¿e zamiast
niego Anglicy postanowili wypo¿yczyæ
Polakom dwa niszczyciele eskortowe:
Krakowiaka i Kujawiaka . W 1942 roku
Polska Marynarka Wojenna otrzyma³a trzeci okrêt tego samego typu - l¹zak.

Wszystkie trzy to brytyjskie jednostki typu Hunt. Okrêty tego typu zaprojektowano przed wojn¹, aby zmniejszyæ
koszty zbrojenia przez budowê dwóch
klas niszczycieli: du¿ych, dobrze uzbrojonych (równie¿ w broñ torpedow¹)

Kujawiak.
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okrêty wojenne

okrêtów wspó³pracuj¹cych z flot¹ oraz
mniejszych, wolniejszych i pozbawionych broni torpedowej niszczycieli eskortowych. Zbudowano ³¹cznie 86 okrêtów tego typu, w czterech wersjach.
Polskie okrêty nale¿a³y do drugiej wersji (Hunt II).
Okrêty typu Hunt wietnie spisa³y
siê w czasie wojny. Trzynacie sporód
nich wypo¿yczono innym marynarkom
(osiem greckiej, trzy polskiej i po jednym
norweskiej i francuskiej). Po wojnie trafi³y do Norwegii, Danii, RFN i Grecji, a poza
Europ¹  do Indii, Egiptu i Ekwadoru.

Krakowiak i Kujawiak
w kanale La Manche
Pierwszym okrêtem przekazanym
Polakom by³ Krakowiak, zwodowany
w stoczni Samuel White w Cowes (tam,
gdzie zbudowano B³yskawicê i Groma),
4 grudnia 1940 roku jako Silverton.
Przekazano go 20 kwietnia 1941 roku,
a podniesienie polskiej bandery i przejêcie od stoczni nast¹pi³o 22 maja 1941
roku. Jego dowódc¹ zosta³ kmdr ppor.
Tadeusz Gorazdowski.
10 czerwca Krakowiak wyszed³ z Plymouth na szkolenie do Scapa Flow. Szkolenie trwa³o do 10 lipca, po czym powróci³ do Plymouth, gdzie w po³owie lipca do³¹czy³ do 15 Flotylli Niszczycieli.
Eskortowa³ konwoje w zachodniej czêci
kana³u La Manche, miêdzy Portsmouth,
Milford Haven i Yarmouth, okazjonalnie
wychodz¹c na Atlantyk.
Bliniaczy Oakley (zwodowany 30
padziernika 1940 roku w stoczni Vickers-Armstrong na rzece Tyne) zosta³
przekazany Polakom 30 maja 1941 roku.
Nadano mu nazwê Kujawiak, a jego dowódc¹ zosta³ kpt. mar. Ludwik Lichodziejewski.
Po wyjciu ze stoczni, 18 czerwca
1941 roku, Kujawiak zosta³ w drodze do
Scapa Flow niespodziewanie ostrzelany
przez samolot. Wybuch w dziobowym
parku amunicyjnym 102 mm spowodowa³ mieræ jednego marynarza. Nastêpnie Kujawiak uda³ siê na szkolenie do
Scapa Flow. Po jego zakoñczeniu przeszed³ do Plymouth i ju¿ 27 lipca obj¹³
dowództwo eskorty konwoju z Falmouth
do Milford Haven. Przez piêæ miesiêcy
eskortowa³ konwoje w zachodniej czêci
kana³u La Manche.
Pierwsz¹ bitwê Kujawiak stoczy³ w nocy z 12 na 13 sierpnia, przez prawie trzy
godziny broni¹c konwoju WP.34 przed
atakami niemieckich samolotów.
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l¹zak.

16 listopada w Plymouth Krakowiak
rozpocz¹³ remont (do 21 listopada),
w czasie którego zainstalowano na nim
dzia³ka Oerlikon i wymieniono stary radar typu 286 na nowy, typu 290.

by³a wyj¹tkowo - jak na tê porê roku dobra i pozwala³a na prowadzenie operacji lotniczych. 28 grudnia okrêty opuci³y Lofoty, a 1 stycznia 1942 roku powróci³y do Scapa Flow.

Rajd na Lofoty

Znów w kanale La Manche

12 grudnia 1941 roku Kujawiak przeszed³ do Scapa Flow, zabieraj¹c po drodze z Greenock dwa okrêty desantowe
z komandosami. W trzy dni póniej pod¹¿y³ za nim Krakowiak. Po przybyciu do
Scapa Flow oba polskie niszczyciele w³¹czone zosta³y do zespo³u id¹cego na zajmowane przez Niemców Lofoty (operacja Anklet). Prócz polskich okrêtów,
w zespole znajdowa³y siê kr¹¿ownik Arethusa, szeæ niszczycieli i mniejsze okrêty. Celem operacji by³o zdobycie portu
Rheine na wyspie Moskenesoy i zniszczenie tamtejszych urz¹dzeñ wojskowych, po czym planowano wykorzystaæ
port jako bazê do zwalczania nieprzyjacielskiej ¿eglugi w tym rejonie. Zamierzano pozostaæ tam nawet pó³tora miesi¹ca.
Zespó³ wyszed³ w morze 22 grudnia.
Pocz¹tkowo Kujawiak os³ania³ kr¹¿ownik Arethusa, ale 25 grudnia do³¹czy³ do
Krakowiaka, wchodz¹cego w sk³ad eskorty zbiornikowców i statków pomocniczych w Skjôlfjordzie. Niestety, mimo
pocz¹tkowych sukcesów, operacja musia³a zostaæ przerwana, gdy¿ doniesiono
o wzmocnieniu jednostek lotniczych na
po³udniu Norwegii, a jednoczenie pogoda

Po zakoñczeniu operacji Anklet oba
polskie okrêty powróci³y do Plymouth,
do przybrze¿nych konwojów. 3 lutego
Kujawiak wyszed³ wraz z dowodz¹cym
Atherstone na patrol w rejonie Alderney.
Przed pó³noc¹ ostrzelano i zatopiono (wg.
polskich opracowañ) dwa niemieckie statki i eskortowiec. Nastêpnie, do koñca lutego eskortowa³ jeszcze siedem lokalnych
konwojów. 23 lutego Krakowiak stan¹³
do remontu w Devonport, zakoñczonego 30 marca. 3 kwietnia znów podj¹³ s³u¿bê konwojow¹.
Tymczasem 14 marca 1942 roku Kujawiak stoczy³ bitwê z niemieckimi samolotami w obronie konwoju PW.125
z Falmouth do Milford Haven, str¹caj¹c jeden bombowiec i uszkadzaj¹c drugi. Pod
koniec marca Kujawiak rozpocz¹³ remont
w Plymouth, trwaj¹cy do po³owy maja.
Równie dzielnie walczy³ Krakowiak.
W nocy z 14 na 15 maja podczas wspólnej akcji z brytyjskim Tynedale i zespo³em cigaczy torpedowych, zaatakowa³
w rejonie przyl¹dka La Hague niemiecki
konwój. Niemiecki transportowiec (ok.
2000 BRT) i eskortuj¹cy go trawler zosta³y co najmniej ciê¿ko uszkodzone. Na
Krakowiaku by³o kilku rannych.
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13 czerwca 1942 roku Krakowiak zestrzeli³ samolot Ju-88 z grupy 14 samolotów atakuj¹cych konwój na wysokoci
Trevose Head. Z kolei 15 czerwca wyszed³ wraz z Beagle, Wild Swan i Spey na
pomoc konwojowi HG.84, id¹cemu z Gibraltaru do Anglii. 17 czerwca zespó³ Krakowiaka zosta³ zaatakowany przez niemieckie samoloty, a Wild Swan zatopiony. W nocy z 1 na 2 padziernika odpiera³ w rejonie Eddystone atak niemieckich
cigaczy na konwój, prawdopodobnie
uszkodzi³ wówczas dwa Schnellbooty,
a sam odniós³ lekkie uszkodzenia.
W nocy z 13 na 14 padziernika 1942
roku Krakowiak wchodzi³ w sk³ad zespo³u os³aniaj¹cego pod Guernsey brytyjskie
niszczyciele i cigacze torpedowe, które
zaatakowa³y i zatopi³y niemiecki kr¹¿ownik pomocniczy Komet, przedzieraj¹cy siê
w silnej os³onie trawlerów i niszczycieli
z Hawru na zachód. Po zatopieniu Kometa grupa Krakowiaka zosta³a zaatakowana przez eskortê kr¹¿ownika, ale jedynym efektem ataku (do którego do³¹czy³y baterie nabrze¿ne) by³o uszkodzenie
niszczyciela Brocklesby.

Kujawiak tonie pod Malt¹
Inaczej potoczy³y siê losy Kujawiaka. 4 czerwca 1942 roku w³¹czono go w
Greenock do eskorty konwoju WS.19S,
który w ramach operacji Harpoon mia³
dostarczyæ na Maltê zaopatrzenie. Przejcie przez Atlantyk odby³o siê bez przeszkód. Natomiast na Morzu ródziemnym
konwój atakowa³y samoloty oraz w³oskie
okrêty nawodne i podwodne. 15 czerw-
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ca Kujawiak wraz z innymi okrêtami zestrzeli³ niemiecki Ju-88. Wieczorem tego
samego dnia konwój wszed³ do portu na
Malcie. Kujawiak pozosta³ w morzu, wchodz¹c w sk³ad os³ony portu przed ewentualnymi atakami lekkich si³ nieprzyjaciela.
W nocy patroluj¹cy obok Badsworth,
wszed³ na pole minowe. Id¹c mu na pomoc Kujawiak sam wszed³ na minê, która wybuch³a z lewej burty. Mimo prowadzonej akcji ratowniczej Kujawiak zaton¹³
o godz. 1.20 w pozycji 14 o38.5`E/
35o52.2`N. Zginê³o 13 ludzi. Pozosta³ych
uratowa³ Blankney i tra³owiec Hebe oraz
mniejsze jednostki.

l¹zak pod Dieppe
30 kwietnia 1942 roku Polakom przekazano trzeci niszczyciel typu Hunt II
 Bedale, zwodowany 23 lipca 1941 roku
w stoczni Hawthorn Leslie w Hepburn.
Otrzyma³ polsk¹ nazwê l¹zak, a jego
dowódc¹ mianowano kpt. mar. Romualda Tymiñskiego.
9 maja 1942 roku l¹zak wyszed³ ze
stoczni na obowi¹zkowe, miesiêczne
szkolenie do Scapa Flow. 14 czerwca
powróci³ na wody kana³u La Manche, a 8
lipca wyszed³ na swe pierwsze zadanie dowodzi³ eskort¹ konwoju kilkakrotnie
walcz¹c 10 lipca z niemieckimi samolotami. l¹zak uzyska³ wówczas jedno
prawdopodobne zestrzelenie i jedno
prawdopodobne uszkodzenie.
Wieczorem, 18 sierpnia, l¹zak wyszed³ z Portsmouth na operacjê Jubilee
- alianckie l¹dowanie pod Dieppe. Wchodzi³ w sk³ad si³ os³ony i wsparcia si³ de-

l¹zak w doku.

santu, wraz z siedmioma innymi Huntami i mniejszymi okrêtami. W pierwszej
fazie operacji (do momentu l¹dowania)
l¹zak os³ania³ cztery okrêty desantowe,
podczas l¹dowania ubezpiecza³ barki desantowe, a nastêpnie patrolowa³ z bliniaczymi Brocklesby i Berkeley w rejonie
l¹dowania.
Akcja trwa³a 22 godziny, z tego 15
godzin to bezporednia walka. l¹zak
w os³onie kanadyjskich komandosów
30 razy walczy³ z samolotami i 20 razy
ostrzeliwa³ baterie nabrze¿ne. Uratowano z wody 27 ludzi (w tym jednego
alianckiego pilota i piêciu Niemców).
Zestrzelono dwa bombowce Do-217
i dwa myliwce. l¹zak zosta³ lekko
uszkodzony bliskim wybuchem bomby.
Zginê³o trzech ludzi, a 12 zosta³o rannych. Po akcji l¹zak wszed³ do Portsmouth o w³asnych si³ach, po czym
skierowano go na dwutygodniowy remont, trwaj¹cy do 4 wrzenia.

Dalsza s³u¿ba eskortowa

Krakowiak w Algierze.
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Po remoncie l¹zak znów podj¹³ s³u¿bê w kanale La Manche. Zazwyczaj wychodzi³ z eskort¹ i konwojem z Dartmouth lub Falmouth i prowadzi³ konwój za
Llands End. Tam spotyka³ konwój id¹cy
do Portsmouth lub Yarmouth, przekazywa³ konwój nastêpnemu, wed³ug starszeñstwa w eskorcie, a sam do³¹cza³ do
konwoju id¹cego na wschód jako wzmocnienie eskorty. W konwojach nie raz spotyka³ polskie statki.
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By³y te¿ inne zadania. 30 padziernika l¹zak opuci³ eskortowany przez siebie konwój i uda³ siê na poszukiwanie
zestrzelonych lotników. 1 listopada odnalaz³ piêciu z nich, a póniej dalszych
czterech. Kolejnych szeciu lotników l¹zak wy³owi³ 15 listopada. Nastêpnego
dnia l¹zak i Krakowiak znów wspólnie
poszukiwali lotników, szeciu znaleziono
17 listopada.
Krakowiak te¿ walczy³ dzielnie. W nocy z 1 na 2 listopada 1942 roku dowodz¹c zespo³em z³o¿onym z niszczyciela
Tynedale i czterech cigaczy torpedowych
zaatakowa³ niemiecki konwój w rejonie
Roches Douvres. Jeden z transportowców
(ok. 2000 BRT) oraz eskortuj¹cy trawler
zosta³y zniszczone torpedami ze cigaczy.
W czasie akcji niemiecki pocisk trafi³ w rufê Krakowiaka, wywo³uj¹c niewielkie
zniszczenia.
Po dwudniowym remoncie Krakowiak
eskortowa³ nastêpne konwoje, a 30 listo-

Krakowiak.
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pada wszed³ w sk³ad eskorty konwoju
z Milford Haven do Gibraltaru, dok¹d zawin¹³ 12 grudnia. Nastêpnego dnia wyszed³ wraz z trzema brytyjskimi niszczycielami i konwojem w drogê powrotn¹.
W podobn¹ trasê ruszy³ te¿ l¹zak, który
na prze³omie grudnia i stycznia dowodzi³
eskort¹ konwoju do Gibraltaru i z powrotem.
Po kolejnych patrolach, l¹zak przeszed³ 5 lutego 1943 roku do Liverpoolu
na remont, trwaj¹cy do 22 kwietnia,
w czasie którego zainstalowano m.in. Headache  odbiornik niemieckich radiostacji UKF. Po remoncie wyszed³ 17 maja
ze Scapa Flow do Greenock.
Tymczasem Krakowiak wraz z innym
Huntem, na pocz¹tku lutego 1943 roku
poszed³ na patrol w rejon przyl¹dka Hague. Tam zaatakowa³y i zatopi³y noc¹ z 3
na 4 lutego niemieckie (dawne holenderskie) statki Hermann i Schleswig-Holstein. Nastêpnej nocy, w rejonie Start Point,

Krakowiak dwukrotnie odpar³ atak niemieckich cigaczy na brytyjski konwój.
9 lutego 1943 roku Krakowiak do³¹czy³ do konwoju id¹cego na Morze ródziemne, do Oranu. 17 lutego wyszed³
z Algieru (te¿ z konwojem) i 26 lutego
przyby³ do Plymouth.
16 marca 1943 roku Krakowiak znów
wyszed³ z Moville wraz z konwojem na
Morze ródziemne. W czasie przejcia
uratowa³ omiu rozbitków ze storpedowanego statku. W kwietniu powróci³ do
Anglii. Nastêpnie  do po³owy czerwca 
bra³ udzia³ w konwojach i patrolach na
po³udniowo-zachodnich wodach Anglii.
Kilku marynarzy na Krakowiaku zosta³o
rannych w starciu z niemieckimi cigaczami, które noc¹ z 28 na 29 maja pod¹¿a³y
z Cherbourga na postawienie min w zatoce Lyme.

Na Morzu ródziemnym
W po³owie 1943 roku oba polskie
okrêty skierowano na Morze ródziemne. 20 maja l¹zak do³¹czy³ do konwoju
id¹cego na Morze ródziemne z 47 000
¿o³nierzami. 25 maja wszed³ do Gibraltaru, a 7 czerwca do konwoju id¹cego do
Trypolisu. Nastêpnie eskortowa³ konwoje w zachodniej czêci Morza ródziemnego, a pod koniec czerwca 1943 roku
przeszed³ do Gibraltaru na czyszczenie
kot³ów.
28 czerwca Krakowiak wyszed³ z Plymouth z konwojem do Gibraltaru, po
czym przeszed³ do Algieru. 5 lipca wyszed³ w eskorcie konwoju inwazyjnego
na Sycyliê. 7 lipca do konwoju do³¹czy³a
grupa eskortowa l¹zaka. W nocy z 9 na
10 lipca konwój podszed³ pod Sycyliê
i rankiem rozpoczêto wysadzanie desantu. Krakowiak ostrzeliwa³ niemieckie po-
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zycje, a potem do 20 lipca pe³ni³ lokaln¹
s³u¿bê eskortow¹, po czym przeszed³ do
Gibraltaru.
l¹zak ze sw¹ grup¹ do³¹czy³ 11 lipca
1943 roku do konwoju KMF.19 id¹cego na
Sycyliê z drugim rzutem inwazyjnym. Po
dojciu na miejsce, 13 lipca kilkakrotnie
ostrzeliwa³ nieprzyjacielskie pozycje. 14
lipca l¹zak i jego niszczyciele powróci³y
do Gibraltaru, przybywaj¹c tam 18 lipca.
Ju¿ nastêpnego dnia l¹zak i Holcombe
wysz³y z Gibraltaru na Atlantyk, sk¹d doprowadzi³y do Gibraltaru konwój id¹cy
z Anglii na Morze ródziemne. 21 lipca oba
polskie okrêty wysz³y z Gibraltaru z konwojem przemierzaj¹cym Morze ródziemne. 24 sierpnia powróci³y do Gibraltaru z podobnym konwojem, id¹cym w kierunku
zachodnim.
Zajêcia konwojowe zosta³y przerwane 27 sierpnia wcieleniem Krakowiaka i
l¹zaka do zespo³u V, przygotowuj¹cego siê do desantu pod Salerno. Po dojciu 9 wrzenia w rejon l¹dowania, zespó³ V zaj¹³ pozycjê 20-30 mil od wybrze¿a, prowadz¹c os³onê przeciwlotnicz¹ rejonu l¹dowania w obliczu silnych
niemieckich ataków lotniczych. Czasami
okrêty zespo³u ostrzeliwa³y te¿ nieprzyjacielskie pozycje na l¹dzie. Nastêpnie
eskortowa³y konwoje (niektóre  z polskim wojskiem), a Krakowiak uczestniczy³ w patrolach ofensywnych u zachodnich wybrze¿y Turcji ostrzeliwuj¹c porty
zajête przez Niemców i topi¹c zgromadzone tam statki.
Najgorêtsze chwile l¹zak prze¿y³ pod
koniec listopada, w eskorcie konwoju
KMF.26, gdy przez ponad dwie godziny
odpiera³ silne ataki niemieckiego lotnictwa, w tym sterowanych bomb szybowcowych. Okrêty eskorty zestrzeli³y wówczas osiem samolotów. Konwój straci³
wprawdzie jedynie statek Rohna, ale zginê³o na nim ok. 1000 ludzi.
Rok 1943 zakoñczony zosta³ przez
Krakowiaka i l¹zaka wyjciem pod Algier na bezowocny patrol przeciw okrêtom podwodnym. Oba powróci³y 1 stycznia 1944 roku do Mers-el-Kebir.
Kolejny rok wojny rozpocz¹³ siê dla
Krakowiaka wyjciem 3 stycznia 1944
roku w konwoju z Mers-el-Kebir do Bizerty, a stamt¹d po postoju (5-8 stycznia) dalej, do Neapolu, dok¹d przyby³ 10
stycznia. Póniej nast¹pi³y patrole i eskorty (równie¿ wspólnie ze l¹zakiem), a 27
lutego, wraz z trzema samolotami, wys³ano go na poszukiwanie zestrzelonych
lotników. 28 lutego wy³owi³ z wody siedmiu lotników, a 29 lutego - dwóch na-
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Rozbitkowie na Kujawiaku.

Za³oga l¹zaka  1945 rok.

stêpnych. l¹zak i piêæ innych niszczycieli wysz³y 1 stycznia z Gibraltaru na
patrol przeciw okrêtom podwodnym miêdzy przyl¹dkami Spartel i Trafalgar. Równie¿ jego zaanga¿owano do niesienia
pomocy lotnikom  9 stycznia wród hiszpañskich kutrów rybackich wy³owi³ tratwê z lotnikami z alianckiego samolotu.
2 marca 1944 roku Krakowiak (dowodz¹c eskort¹, w jej sk³adzie równie¿ l¹zak) wyszed³ z Port Saidu wraz z konwojem na zachód i 9 marca przyby³y do Gibraltaru. Oba niszczyciele znów pop³y-

nê³y na wschód  do Neapolu (uczestniczy³y w obronie tego miasta przed nalotem), a w kwietniu przesz³y z konwojami do Anglii.

L¹dowanie w Normandii
30 kwietnia 1944 roku oba polskie
Hunty przesz³y do Solent. Rozpoczê³y
æwiczenia przed inwazj¹ w Normandii,
uczestniczy³y w eskortach, patrolach i akcjach w kanale La Manche, g³ównie przeciw niemieckim kutrom torpedowym.
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l¹zak w 1943 r.

5 czerwca 1944 roku wysz³y w morze z zespo³ami inwazyjnymi  Krakowiak
z Solent (z 6 Flotyll¹ Tra³owców) przeszed³ na odcinek Gold, a l¹zak ze Spithead (z 15 Flotyll¹ Tra³owców) do rejonu patrolowania w rejonie pla¿y Sword.
6 czerwca wspiera³y sw¹ artyleri¹ l¹duj¹ce oddzia³y, po czym podjê³y patrole w
os³onie okrêtów i statków zgromadzonych na francuskim wybrze¿u.
9 czerwca 1944 roku Krakowiak
i dwa alianckie niszczyciele bezskutecznie zaatakowane zosta³y torpedami
przez niemieckie torpedowce Möwe,
Jaguar i T28, a noc¹ z 10 na 11 czerwca natkn¹³ siê na niemieckie cigacze
stawiaj¹ce miny na zachód od Hawru.
Nocna potyczka zakoñczy³a siê jedynie przep³oszeniem Niemców, a w czasie pocigu Krakowiak przez omy³kê
ostrzela³ brytyjsk¹ fregatê Seymour,

której sektor patrolowania znajdowa³ siê
za blisko. l¹zak równie¿ walczy³ z niemieckimi cigaczami, melduj¹c uszkodzenie jednego z nich podczas nocnej
akcji z 9 na 10 czerwca. Z kolei noc¹
z 5 na 6 lipca uczestniczy³ w odparciu
pierwszego pod Normandi¹ ataku niemieckich ¿ywych torped, bior¹c do
niewoli operatora jednego z Negerów
 miniaturowych okrêtów podwodnych.
8 lipca rano na l¹zaka przysz³a wiadomoæ, ¿e polski kr¹¿ownik Dragon zosta³ ciê¿ko uszkodzony przez Negera.
Wkrótce do burty l¹zaka podesz³a motorówka z piêcioma rannymi z Dragona.
Na redzie Courseulles-sur-Mer przekazano ich s³u¿bie sanitarnej.
Oba okrêty dzia³a³y u normandzkich
brzegów do po³owy wrzenia. Krakowiak
przeszed³ nastêpnie do Harwich. Pod
koniec wrzenia przyby³ tam równie¿ l¹-

Dane techniczne
Wypornoæ

1490 ton (bojowa)

Wymiary

85,34 x 9,62 x 2,36 m

Uzbrojenie

6-102 pl, 4-40 pl, 2-7,7 km; od drugiej po³owy 1941 2 (potem 4) -20 pl Oerlikon (4xI); na l¹zaku pod koniec wojny
zainstalowano na samym dziobie pojedyncze dzia³ko 40 mm
(bow chaser);

Radary

285 (kierowania artyleri¹), 286 (; potem 290), 272.

Napêd

2 kot³y, 2 zespo³y turbin parowych z przek³adni¹

Moc

19 000 KM

Prêdkoæ

27 wêz³ów

Za³oga

8 + 160
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zak i oba uczestniczy³y w patrolach
i eskorcie konwojów.
10 listopada Krakowiak przeszed³ do
Corpach na remont, trwaj¹cy do pocz¹tków marca 1945 roku. Na taki sam remont skierowano l¹zaka 10 lutego 1945
roku, do Londynu. Wyszed³ ze stoczni
dopiero 11 maja i nie wzi¹³ ju¿ udzia³u
w dzia³aniach bojowych.

Ostatnie miesi¹ce wojny
Krakowiak zakoñczy³ remont 3 marca 1945 roku. 18 marca przeszed³ do
Harwich i stamt¹d od 22 marca podj¹³
patrole wzd³u¿ belgijskich i holenderskich
wybrze¿y. Noc¹ z 25 na 26 marca, w czasie patrolu z norweskim niszczycielem
Arendal, brytyjsk¹ fregat¹ Riou i kutrami
torpedowymi, na trasie miêdzy ujciem
Tamizy i Ostend¹ przepêdzi³ niemieckie
kutry torpedowe z 4 i 6 Flotylli, stawiaj¹ce miny na drodze alianckich konwojów.
Polskie opracowania podaj¹, ¿e Krakowiak uszkodzi³ jednego ze Schnellbootów,
ale zachodnie ród³a tego nie potwierdzaj¹. By³a to ostatnia akcja polskich okrêtów w II wojnie wiatowej. Póniejsze
patrole i eskorty przebiega³y ju¿ bez
szczególnych wydarzeñ.
Koniec wojny zasta³ Krakowiaka
w Harwich, w trakcie czyszczenia kot³ów.
25 maja wyszed³ stamt¹d wraz ze l¹zakiem do Wilhelmshaven. Przyby³y tam
dwa dni póniej i do pocz¹tku czerwca
pe³ni³y funkcjê okrêtów stra¿niczych.
Nastêpnie eskortowa³ lokalne konwoje
i patrole we wschodniej czêci kana³u La
Manche. Zawija³y wówczas m.in. do Cuxhaven, Rotterdamu i Ostendy.
Krakowiak do padziernika prowadzi³
patrole w rejonie Dogger Bank, aby zapobiec ewentualnym starciom rybaków
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ró¿nych narodowoci. Od 15 do 18 listopada eskortowa³ kr¹¿ownik Bellona, na
którym by³y brytyjski premier, Winston
Churchill, p³yn¹³ z Anglii do Antwerpii.
W grudniu 1945 roku i w styczniu
1946 roku Krakowiak bra³ udzia³ w topieniu U-bootów (operacja Deadlight).

Ostatnie lata
W lipcu 1946 roku Krakowiaka i l¹zaka postawiono do rezerwy w Harwich,
a 28 wrzenia 1946 roku zwrócono Anglikom. Oba powróci³y do dawnych
nazw.
Polska historia dwóch Huntów mog³a mieæ nieoczekiwanie swój dalszy ci¹g.
W marcu 1947 roku Polska Misja Morska
zaproponowa³a Anglikom wymianê mocno zu¿ytych (przeznaczonych na z³om)
Burzy i Wilka na l¹zaka i Krakowiaka,
znajduj¹ce siê w o wiele lepszym stanie.
Jednak z koñcem kwietnia 1947 roku,
Polacy otrzymali w tej sprawie odmown¹
odpowied. Wydaje siê, ¿e przyczyny
takiego obrotu sprawy le¿¹ zarówno po
brytyjskiej stronie (niechêæ wzmocnienia
potencjalnego sojusznika ZSRR) jak i polskiej (nieszczera polityka wobec Polskich
Si³ Zbrojnych znajduj¹cych siê w Wielkiej
Brytanii).
Ostatecznie Silverton pozosta³ w rezerwie przez nastêpne 13 lat. Wkrótce
przeklasyfikowano go na fregatê z numerem burtowym F.55. W czasie przegl¹du
koronacyjnego w Spithead, w lipcu 1953
roku by³ jednym z okrêtów reprezentuj¹cych Flotê Rezerwow¹. 11 marca
1958 roku zatwierdzono jego sprzeda¿ na
z³om do Grays do stoczni Warda. Przyby³
tam 11 marca 1959 roku. Jego z³omowanie przynios³o dochód w wysokoci
17 400 funtów szterlingów.
Inny los czeka³ dawnego l¹zaka. Po
oddaniu go Anglikom powróci³ do nazwy
Bedale i pozosta³ w rezerwie. Wkrótce
przeklasyfikowano go na fregatê z numerem burtowym F.126. W 1952 roku Bedale odprowadzono do Birkenhead i poddano go remontowi w stoczni CammellLaird w zwi¹zku z planowanym wypo¿yczeniem na trzy lata marynarce wojennej
Indii. Nast¹pi³o to 27 kwietnia 1953 roku.
Otrzyma³ nazwê Godavari i przeklasyfikowano go na niszczyciel z numerem
burtowym D.92. W kwietniu 1959 roku
zosta³ zakupiony przez Indie. S³u¿y³ do
1979 roku, kiedy to przeznaczono go na
z³om.

Krakowiak.

Marek Twardowski

Krakowiak - rok 1946.
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wa¿ne daty

Zdarzy³o siê

w polskiej gospodarce morskiej
10 lat temu

18 - Podniesiono banderê na m/s Bole-

W polskich stoczniach zwodowano okrêt

z polsk¹ za³og¹, odkupionym od armatora norweskiego Christiana Haalana.

ki (tzw. trawler ba³tycki).

Listopad 1997 r. s³aw Prus  11 statku Chipolbroku, warsztatowy, okrêt szkolny i kuter rybac-

6 - W Pa³acu na Wyspie - sercu £azienek
Królewskich w Warszawie - odby³a siê prezentacja jednego z najwiêkszych przewoników kontenerowych na wiecie, armatora OOCL, zorganizowana przez jego
agenta w Polsce - firmê Inter Marine, inauguruj¹ca w³¹czenie portów Trójmiasta do
globalnej sieci jego linii kontenerowych (na
zdjêciu wiceprezydent Gdyni dr Maciej
Brzeski w rozmowie z dyrektorami OOCL).

24 - Drobnicowiec Grudzi¹dz (prototyp serii B-49, zwodowany w 1963 r.
w Szczecinie) sprzedano w³acicielowi
z Liberii. W nieca³y rok póniej zosta³
z³omowany.
29 - Nabrze¿e wyposa¿eniowe stoczni im.
Lenina w Gdañsku opuci³ drugi superprom, zbudowany na zamówienie (z 1979
r.) szwedzkiego armatora Stena Line - Stena Scandinavica (2208 pasa¿erów, 700
samochodów).

40 lat temu

Listopad 1967 r.

9 - W Stoczni Szczeciñskiej po³o¿ono stêpkê pod pierwszy statek typu B-449 o nonoci 25,7 tys. ton, dla Meksyku (podczas wodowania nazwany Azteca) - w tym
czasie by³ to najwiêkszy budowany w kraju statek.

W polskich stoczniach zwodowano holownik-serwisowiec, kuter desantowy
i kuter patrolowy WOP.

30 lat temu
7 - Do stoczni z³omowej w hinduskim
Alangu przyp³yn¹³ drobnicowiec Zakopane - pierwszy z serii jeziorowców (statków typu B-446), zwodowany w 1969
roku w Szczecinie na zamówienie PLO.

Listopad 1977 r.

26 - W porcie wojennym w Gdyni uroczycie opuszczono banderê na okrêcie
szkolnym Iskra.

9 - Opuszczono banderê na weteranie
polskiej floty - drobnicowcu Tobruk.
Uczestnik atlantyckich konwojów II wojny wiatowej, w 1951 roku wszed³ pod
banderê PLO, a w czerwcu 1966 roku
przekazany zosta³ P¯M.
W polskich stoczniach zwodowano drobnicowiec, 2 trawlery-przetwórnie, okrêt
hydrograficzny i okrêt desantowy.

50 lat temu
17 - W Stoczni Gdynia przekazano zagranicznemu armatorowi prototypowy kontenerowiec typu 8144, nazwany City of
London (2006 TEU).
W polskich stoczniach zwodowano kontenerowiec.

20 lat temu

Listopad 1987 r.

13 - W stoczni Marynarki Wojennej
w Gdyni zwodowano prototyp szybkiego kutra desantowego ORP KD-11.
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27 - Podczas konferencji SZSP ówczesny
rektor Wy¿szej Szko³y Morskiej prof. kpt.
Daniel Duda rzuci³ pomys³ budowy Daru
M³odzie¿y - nowego szkolnego ¿aglowca dla Wy¿szej Szko³y Morskiej.
27 - Podpisanie kontraktu miêdzy P¯M
i brytyjskimi stoczniami w sprawie budowy serii masowców ró¿nej wielkoci (7 po
16,7 tys. DWT i 15 po 4,3 tys. DWT), na
kredyt porêczony przez rz¹d brytyjski
i sp³acany zyskami z dzia³alnoci spó³ki
Polsko-Brytyjskie Przedsiêwziêcie ¯eglugowe.

Listopad 1957 r.

9 - Do Gdyni wszed³ zbiornikowiec Pieniny, zakupiony w Szwecji dla PLO.
10 - Awaria zbiornikowca Karpaty na
Morzu ródziemnym podczas rejsu z Morza Czarnego do Gdañska. Statek zosta³
odholowany przez polski drobnicowiec
Ba³tyk do portu Bone w Tunezji, a potem przekazany na z³om.
15 - W Stoczni Pó³nocnej przekazano
Polskiej Marynarce Wojennej pierwszy
kuter tra³owy projektu 361T, zbudowany na licencji radzieckiej.
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16 - Wcielono do s³u¿by zbudowany
w SKP tra³owiec £o (T-63).

26 - Trawler Poprad jako pierwszy polski statek zacumowa³ w uruchomionej, na
podstawie polsko-belgijskiej umowy,
pomocniczej bazie l¹dowej Dalmoru
w Ostendzie.
27 - PAP poinformowa³, ¿e w 1970 r. zbudowany zostanie pierwszy polski statek
z si³owni¹ atomow¹; mia³ to byæ zbiornikowiec o nonoci 35 tys. ton.

wa¿ne daty

29 - Do Gdyni przyby³ po raz pierwszy
statek Kiliñski (dawniej Mexico Victory),
zakupiony w USA.

70 lat temu

Listopad 1937 r.

25 - Podniesienie bandery i wcielenie do
s³u¿by niszczyciela B³yskawica.

1 - W stoczni Chantiers Navals Francais
po³o¿ono stêpkê pod niszczyciel Burza.

1 - W rejonie latarni Stilo zaton¹³
w sztormie holownik Górnik holuj¹cy
dwie szalandy z Kopenhagi do Gdañska. Zginê³o 9 cz³onków za³ogi. Jeden
zosta³ uratowany przez za³ogê szalandy Felek.

W polskich stoczniach zwodowano drobnicowiec, masowiec, 2 trawlery burtowe
i 2 motorówki.

60 lat temu

Listopad 1947 r.

5 - Rozpoczêcie zajêæ w Pañstwowej
Szkole Morskiej w Szczecinie.
11 - Polska Marynarka Wojenna uroczycie przekaza³a Zwi¹zkowi Zawodowemu Marynarzy gmach przedwojennego
Domu Zdrojowego, w którym po remoncie powsta³ Dom Marynarza.

25 - Rz¹d Polski zamówi³ w Stoczni Gdañskiej 3 lugry. Ukoñczone wiosn¹ 1938 r.
otrzyma³y nazwy Delfin I, Delfin II i Korab III. Kolejne dwa, zamówione w niemieckiej stoczni Jos. Meyer w Pappenberg, otrzyma³y nazwy Korab I
i Korab II.

Holownik Górnik

8 - ¯egluga Polska zakupi³a niewielki
wêglowiec Juno (760 BRT), który nazwano Tczew.

80 lat temu

Listopad 1927 r.

1 - Zakoñczono przenoszenie Warsztatów
Portowych Marynarki Wojennej z Pucka
do Gdyni.
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Fot. Miros³aw Brucki
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sztuka
Burzliwy wieczór, 1938 r., ze zbiorów
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.

Tajniki dzie³ marynistów (22)

Artysta

zaanga¿owany

By³ W³odzimierz Na³êcz niezmordowanym popularyzatorem morza.
Malowa³ mariny, krajobrazy z Pomorza, sceny rodzajowe z ¿ycia Kaszubów
oraz wizerunki statków floty handlowej i okrêtów wojennych.
48
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wie wymieniæ warto W³odzimierza Na³êcza  malarza, literata, publicystê.

Artysta trzeciego stopnia
W³odzimierz Jan Na³êcz urodzi³ siê 5 lutego 1865 w Kijowie, w rodzinie Józefa
i Anieli z Juchnowskich. Studia artystyczne
rozpocz¹³ w Akademii Sztuk Piêknych
w Petersburgu w 1885 roku w pracowniach
Paw³a Czistiakowa i Walerija Jakobiego. Za specjalnoæ obra³ sobie pejza¿ i w tej
dziedzinie pobiera³ nauki pod okiem samego Iwana Ajwazowskiego  s³awnego w ca³ej ówczesnej Europie twórcy malowniczych pejza¿y z Krymu i znad
Morza Czarnego, do dzi uznawanego za
jednego z mistrzów marynistyki. W jego
towarzystwie odby³ pierwsz¹ w ¿yciu podró¿ artystyczn¹ w ojczyste strony swego
nauczyciela - na Krym. W trakcie studiów
podj¹³ równie¿ naukê na kursach pedagogicznych w Akademii (1891-92). W 1892
r. otrzyma³ stypendium, dziêki któremu wyjecha³ do Europy Zachodniej, by zapoznaæ
siê z nowoczesnymi metodami nauczania

rysunku. Odwiedzi³ Belgiê, Szwecjê i Norwegiê. Stworzone w tym ostatnim kraju
prace, doczeka³y siê uznania jego macierzystej uczelni w postaci dwóch srebrnych
medali i tytu³u artysty III stopnia.

Droga do morza
Po uzyskaniu dyplomu w Petersburgu, jesieni¹ 1893, ruszy³ do Pary¿a, gdzie
mieszka³ przez nastêpnych szeæ lat.
Przez pewien czas uczy³ siê tam u Edmonda Marie Petitjeana. Pary¿ sta³ siê
te¿ dlañ baz¹ wypadow¹ licznych podró¿y artystycznych, które zwyk³ starannie
planowaæ i z których przywozi³ liczne studia do tworzonych póniej obrazów. W lecie 1894 roku odwiedzi³ Holandiê, Isle of
Wight w Anglii i Bretaniê. Rok póniej
pojecha³ do Szkocji, gdzie uwagê jego
przyku³y szczególnie tamtejsze jeziora.
Powiêci³ im kilka kompozycji malarskich.
W 1896 r. wybra³ siê w Tatry, aby tworzyæ szkice do planowanej Panoramy
Tatr. Mia³a byæ ona wspólnym projektem Na³êcza oraz Teodora Axentowicza,
Fot. Miros³aw Brucki

U¿yte w tytule okrelenie dorobi³o siê
w ostatnim pó³wieczu fatalnej reputacji.
Pojêciem zaanga¿owania okrelano
w czasach stalinowskich i za ascetycznych
rz¹dów Gomu³ki skrajny oportunizm
wobec politycznych zamówieñ w³adzy
i s³u¿alcz¹ uleg³oæ wobec jej kaprysów.
Kiedy nadesz³y lata siedemdziesi¹te, z ich
namiastkami wolnoci i swobód, miêdzy
innymi twórczych, zaanga¿owanie s³u¿y³o niektórym twórcom za listek figowy
kryj¹cy braki warsztatowe i ja³owoæ koncepcji. W koñcu termin ten tak wszystkim obrzyd³, ¿e obecnie praktycznie
wyszed³ z u¿ycia.
Na szczêcie, nasza historia nie zaczê³a siê piêædziesi¹t lat temu i mamy w dziejach okresy, kiedy artyci okazywali najprawdziwsze zaanga¿owanie w bie¿¹ce
losy narodu. Niedawno wspominano na
tych ³amach uczniów Jana Stanis³awskiego - ¿o³nierzy Legionów Józefa Pi³sudskiego, czy Micha³a Leszczyñskiego-Lestera,
organizatora ¿ycia oficerów Polskiej Marynarki Handlowej w wojennym Londynie. W rzêdzie takich postaci niew¹tpli-

sztuka

Morze za mg³¹, 1932 r., ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.
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jów polskiej floty, takim jak bitwa pod
Oliw¹ (1627) czy rzadko przypominane
morskie zwyciêstwo hetmana Karola Chodkiewicza nad Szwedami pod Szakiem (1609).

Malarz, publicysta, dzia³acz
W 1920 roku bra³ osobisty udzia³
w przejmowaniu przez polskie w³adze
Pomorza i Wybrze¿a. W tym¿e roku zakupi³ w pobli¿u latarni morskiej w Rozewiu grunt bêd¹cy czêci¹ Lisiego Jaru.
Wybudowa³ tam willê Na³êczówka
i pracowniê po³o¿on¹ bezporednio na
pla¿y. Od tej pory lato spêdza³ w Na³êczówce, organizuj¹c w pracowni letnie
kursy pejza¿u morskiego. Uczestniczyli
w nich jego koledzy-malarze. Owocem
s¹ liczne w polskim malarstwie miêdzywojennym widoki nadmorskiej pla¿y
z okolic Rozewia i Lisiego Jaru. Znamy je
z twórczoci Wojciecha Weissa czy Henryka Uziemb³y, a Stefan Filipkiewicz namalowa³ ca³y cykl, ukazuj¹c ten fragment
pla¿y w ró¿nych porach roku i przy rozmaitej pogodzie.
Aktywnoæ W³odzimierza Na³êcza nie
ogranicza³a siê do warsztatów marynistycznych. Dzia³a³ w licznych organizacjach spo³ecznych, m.in. w Stowarzyszeniu Pracowników na Polu Rozwoju ¯eglugi Polskiej Bandera Polska i w Lidze
¯eglugi Polskiej, by³ cz³onkiem Rady Ligi
Morskiej i Rzecznej. W ³onie Polskiego
Towarzystwa Artystycznego, do którego
równie¿ nale¿a³, powo³a³ w roku 1922
Ko³o Marynistów Polskich.

Fot. Miros³aw Brucki

Stanis³awa Janowskiego, Antoniego Piotrowskiego i innych, ale ostatecznie nie
zosta³a zrealizowana. W roku 1897 Na³êcz wyruszy³ na wielk¹ wyprawê statkiem na pó³noc Europy. Wyp³yn¹³ z Petersburga, by przez Sztokholm i Trondheim dotrzeæ a¿ za ko³o podbiegunowe i na
Lofoty. Rok póniej odwiedza³ Ukrainê,
Wo³yñ i Podole. W 1904 r. ponownie
wybra³ siê na Krym. Plonem tej wyprawy by³y szkice do dwunastu obrazów inspirowanych Sonetami krymskimi Adama Mickiewicza. Z t¹ podró¿¹ zwi¹zana
jest te¿ geneza rzadkiej w twórczoci
W³odzimierza Na³êcza kompozycji figuralnej zatytu³owanej: Adam Mickiewicz
i Karolina z Rzewuskich Sobañska na brzegu morza u stóp Ajudahu.
Po siedmiu latach spêdzonych w ¯ytomierzu, gdzie prowadzi³ kursy rysunku,
w roku 1906 zamieszka³ w Warszawie.
W 1909 r. odby³ podró¿ do Gdañska, ponownie p³yn¹c statkiem, tym razem po
Wile. Pocz¹wszy od tej daty, jego twórczoæ zdominowana zosta³a przez tematykê morsk¹. Zapozna³ siê wtedy z wybrze¿em Ba³tyku i zaanga¿owa³ w propagowanie wiedzy o polskim morzu i regionie
pomorskim. Malowa³ mariny, krajobrazy
z Pomorza, sceny rodzajowe z ¿ycia Kaszubów oraz wizerunki statków floty handlowej i okrêtów wojennych. Zainteresowa³ siê wówczas bli¿ej dziejami polskiej
floty wojennej, szczególnie w epoce walk
ze Szwecj¹ o panowanie nad Ba³tykiem.
Zainteresowania te przynios³y cykl obrazów powiêconych wydarzeniom z dzie-

Ostatnie chwile admira³a Dickmanna, po 1909 r.,
ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.
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sztuka
Dzia³alnoæ popularyzatorsk¹ prowadzi³ W³odzimierz Na³êcz równie¿ jako
publicysta. By³ m.in. korespondentem
morskim Kuriera Warszawskiego
w burzliwym roku 1920. Publikowa³ artyku³y w czasopimie Bandera Polska,
w którym pe³ni³ ponadto funkcjê kierownika artystycznego. Wspó³tworzy³ te¿
miesiêcznik Morze, który by³ kontynuacj¹ Bandery. Opublikowa³ kilka ksi¹¿ek, ilustrowanych reprodukcjami jego
obrazów i rysunków. Tytu³y tych ksi¹¿ek mówi¹ same za siebie: Od Tyñca
do Jastarni szlakiem wodnym naszym
(1920), Na bursztynowym szlaku
(1926), Album morski (1930).
Niestety, podczas drugiej wojny
wiatowej zniszczeniu uleg³y obie pracownie artysty, w Warszawie i w Lisim
Jarze, a wraz z nimi przepad³a lwia czêæ
jego twórczego dorobku. Artysta zmar³
wkrótce po wojnie, 12 wrzenia 1946
roku w Jeruzalu pod Skierniewicami.
Obecnie jego prace znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych w Gdañsku, we Wroc³awiu, w Warszawie, Szczecinie i P³ocku, a tak¿e w zbiorach litewskich i ukraiñskich.

M³odopolskie
tajemnice
Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku posiada w zbiorach piêæ prac W³odzimierza Na³êcza. Pierwsz¹ jest obraz
Noc polarna na Spitsbergenie, namalowany w 1896 r., jeszcze przed wspomnian¹ wypraw¹ artysty za ko³o polarne. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e powsta³ w oparciu o szkice wykonane
podczas stypendialnego pobytu w Norwegii w latach 1892-93. Kompozycja
o obni¿onej linii horyzontu przedstawia
widok na rumowisko ska³ i kry, na którym spoczywa samotnie porzucona
³ód. Przed ³odzi¹, bli¿ej widza, miêdzy od³amkami skalnymi kotwica.
W oddali stado wznosz¹cych siê do lotu
czarnych ptaków. Ca³¹ scenê wydobywa z mroku niesamowity ciemnoczerwony blask polarnej nocy. Obraz poprzez sw¹ tajemnicz¹ i posêpn¹ atmosferê, podkrelon¹ dramatycznym kolorytem, wpisuje siê doskonale w nurt
m³odopolskiego symbolizmu, tak popularnego na prze³omie stuleci. Kusi
patrz¹cego skrywan¹ tajemnic¹, ka¿e
gubiæ siê w domys³ach co do zdarzeñ,
które przywiod³y ³ód w tak odludne
miejsce. Sama ³ód jest nie tylko konkretnym przedmiotem - mo¿na w niej
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Noc polarna na Spitsbergenie, 1896 r., ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.

dostrzec metaforê samotnoci bêd¹cej
udzia³em ka¿dego cz³owieka.

Proste sceny
Zupe³nie inny nastrój emanuje z obrazu Morze za mg³¹. Namalowana
w 1932 r. kompozycja przedstawia dwie
stoj¹ce na kotwicy ³odzie na spokojnej
tafli morza. Dwie trzecie kompozycji zajmuje tu w³anie tafla wody  spokojna,
po³yskliwa, urzekaj¹ca gam¹ subtelnych
b³êkitów i fioletów, z jasno¿ó³tymi i pomarañczowymi refleksami wiat³a s³onecznego. Nastrój obrazu diametralnie
ró¿ni siê od poprzedniego, mimo panuj¹cego na obu bezruchu. Morze za mg³¹
to kompozycja tchn¹ca ³agodnym spokojem, podkrelanym przez wysmakowan¹ paletê barwn¹. Jeli wkrada siê tu
nutka melancholii, to jest ona pogodzona
ze wiatem. Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e
lekcje u Iwana Ajwazowskiego nie posz³y na marne. Wszak celowa³ on w sztuce wydobywania z najprostszych scen
ca³ej palety emocji.
Surowszy w tonie jest Burzliwy wieczór z 1938 roku. Jest to utrzymane w gamie poszarza³ych zieleni i fioletów studium morza i nieba na chwilê przed ma-

j¹c¹ siê rozpêtaæ burz¹. Maluj¹c ten obraz
artysta mia³o korzysta³ z dorobku impresjonistów i postimpresjonistów, skupiaj¹c
siê na uchwyceniu wszystkich niuansów
wiat³a padaj¹cego na powierzchniê burz¹cego siê morza. Trzeba przyznaæ, ¿e
wywi¹za³ siê z tego zadania znakomicie.
Prosta, pozbawiona sztafa¿u figuralnego
kompozycja fascynuje mistern¹ gr¹ wiat³a na grzbietach fal i gromadz¹cych siê
na niebie ciê¿kich chmurach.

Historia o¿ywiona
Ostatnia kompozycja malarska przedstawia rz¹d wyci¹gniêtych na brzeg ³odzi
ze zwiniêtymi ¿aglami. Utrzymana jest
w jasnym, pogodnym kolorycie, zdominowanym przez z³otawy odcieñ morskiego piasku na pierwszym planie i nieznacznie prze³amany fioletem b³êkit
morza i nieba. Ca³oæ, choæ znowu statyczna, tchnie spokojnym optymizmem.
Ostatnia praca W³odzimierza Na³êcza
w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego to rysunek zatytu³owany Ostatnie chwile admira³a Dickmanna. Jest on
owocem zainteresowañ historycznych
artysty. Przedstawia wyimaginowan¹ scenê na pok³adzie okrêtu admiralskiego
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polskiej floty wojennej. Po prawej ukazano mê¿czyznê z orderem na piersi, we
w³adczej, a zarazem dynamicznej postawie, która ka¿e siê w nim domylaæ dowódcy wojskowego  to admira³ Dickmann. Porodku, nieco w g³êbi, ¿o³nierze trzymaj¹ mê¿czyznê z za³o¿onymi z
ty³u rêkami. Mê¿czyzna jest w samej koszuli i spodniach. Jego broñ i reszta odzie¿y spoczywa u stóp admira³a. Mo¿emy
siê domylaæ, ¿e jest to jeniec szwedzki,
a rêce ma prawdopodobnie zwi¹zane. Po
lewej ogl¹damy scenkê opatrywania rannego. Zgromadzeni wokó³ niego marynarze i ¿o³nierze spogl¹daj¹ bacznie na
dowódcê. W tej niewielkiej kompozycji
uwagê zwraca widoczne d¹¿enie autora
do uchwycenia mo¿liwie wiernie realiów
historycznych i rodzajowych przedstawionej sceny, a zarazem chêæ przybli¿enia
odbiorcom historii poprzez swoiste jej
o¿ywienie za pomoc¹ w³¹czenia do
narracji szczegó³ów anegdotycznych.
Monika Jankiewicz-Brzostowska
Ilustracje:
© Centralne Muzeum Morskie
w Gdañsku
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rocznica

Marzy o nim ka¿dy ¿eglarz

z Hornu

Spotykaj¹ siê co roku od ponad trzydziestu lat.
Kilkudziesiêciu cz³onków Bractwa Kaphornowców
wspomina na Darze Pomorza, który sta³ siê ich
siedzib¹, swoje morskie przeprawy. Ten rok jest dla
nich szczególny, to ju¿ 70 lat, od kiedy pierwszy
polski ¿aglowiec op³yn¹³ Przyl¹dek Horn.
Przyl¹dek Horn, zwany jest przez
¿eglarzy Przyl¹dkiem Nieprzejednanym.
To najbardziej na po³udnie wysuniêty
skrawek kontynentu amerykañskiego.
Prawie nigdy nie ustaj¹ tam sztormy, ci¹gle wieje silny wiatr. Op³yniêcie przyl¹dka porównywane jest ze zdobyciem Mount Everestu. Grotmaszt Stowarzyszenia
Kaphornowców, kontradmira³ Czes³aw
Dyrcz wszed³ na ow¹ morsk¹ górê dwukrotnie.
- Mia³em szczêcie, nie ka¿demu jest
to pisane - wspomina. - Horn to przyl¹dek burz, nieprzejednany. Tam dopiero
mo¿na poznaæ prawdziw¹ potêgê morza.
P³yn¹c Iskr¹ dooko³a wiata, tu¿ przed
dop³yniêciem do Hornu, dowiadczylimy fali wysokoci piêtnastu metrów.
Kpt. ¿. w. Leszek Wiktorowicz, by³y
grotmaszt Bractwa, choæ dowiadczenie

Cz³onkowie Bractwa obserwuj¹
wci¹ganie flagi na maszt Daru Pomorza.
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¿eglarskie zdobywa³ na Darze Pomorza,
przez dwanacie lat p³ywaj¹c po Europie, po Morzu ródziemnym i Atlantyku,
Horn op³yn¹³ jako kapitan m³odszej jednostki, Daru M³odzie¿y.
- Hornu nie op³ynie byle kto  opowiada dzisiaj. - ¯eby to zrobiæ, trzeba mieæ
trochê dowiadczenia. S¹dzê, ¿e ja je
mia³em. No i trochê szczêcia. Op³ynêlimy Horn i szczêliwie wrócilimy do kraju. Podchodzilimy tam przy koszmarnej
pogodzie. Fale wznosi³y siê na 20 metrów, ¿aglowiec przechyla³ siê o 60 stopni. Dok³adnie na wysokoci przyl¹dka
ujrzelimy niezwyk³e zjawisko  nagle
wyjrza³o s³oñce i moglimy w jego promieniach obejrzeæ to straszne miejsce.
Bractwo Kaphornowców powsta³o
w 1974 roku. Zrzesza ¿eglarzy, którzy
uczestniczyli w rejsach wokó³ Cape Horn.

Dar Pomorza op³yn¹³ Cape
Horn 1 marca 1937 roku jako
pierwszy polski statek. Drugi by³
Polonez Krzysztofa Baranowskiego,
36 lat póniej, w samotnym rejsie
¿eglarza dooko³a wiata, 23 lutego
1973 roku. Do dzi bia³o-czerwon¹
banderê podnios³o na Przyl¹dku
Horn 31 naszych jednostek: trzy
¿aglowce szkolne: obok Daru Pomorza pod komend¹ Konstantego
Maciejewicza, Dar M³odzie¿y pod
komend¹ Leszka Wiktorowicza
i Iskra dowodzona przez Czes³awa
Dyrcza oraz 28 jachtów.
Obecnie skupia kilkuset cz³onków. Co
roku czêæ z nich spotyka siê na Darze
Pomorza. W tym roku spotkali siê 10 listopada, a g³ównym punktem uroczystoci by³o podniesienie proporca Bractwa
na Kreutzmaszcie. Grotmaszt Dyrcz zaprosi³ w wirtualn¹ podró¿ na Przyl¹dek,
prezentuj¹c zdjêcia miejsca, do którego
chce trafiæ ka¿dy ¿eglarz.
- Tê ska³ê pañstwo doskonale pamiêtacie - Przyl¹dek Nieprzejednany... Fale
do piêciu metrów wysokoci... I wszechobecne albatrosy, które towarzysz¹ ka¿dej jednostce p³yn¹cej na Horn. Albartosowi wystawiono tam pomnik  opowiada³.  I op³ynêlimy Horn...
Czes³aw
Romanowski

Fot. Czes³aw Romanowski

Szczêliwcy

Morski Everest
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8 tysiêcy pocisków na jedno trafienie

Wyrok
na Tarent
Dwadziecia jeden przestarza³ych samolotów, w ci¹gu dwóch godzin,
obróci³o w py³ marzenie o w³oskiej dominacji na morzu.
Takeshi Naito, zastêpca attache lotniczego w ambasadzie japoñskiej w Berlinie, dok³adnie przygl¹da³ siê zniszczeniom, jakich kilka dni wczeniej dokona³y we w³oskiej bazie marynarki wojennej
w Tarencie brytyjskie samoloty. Dopytywa³ o szczegó³y i pilnie wszystko notowa³. Nie budzi³ specjalnego zainteresowania miejscowych, jeli intrygowa³, to
raczej swoj¹ egzotycznoci¹. W³osi chêtnie udzielali mu informacji. Szczególnie
ciekawi³o go, jak to mo¿liwe, ¿eby w tak
p³ytkiej wodzie mo¿na by³o u¿yæ torped.
W tym samym czasie inny Japoñczyk,
pomocnik attache lotniczego w Londynie, Minoru Genda tak¿e przygotowywa³
raport. Dotyczy³ nalotu na Tarent. Nie
by³o to szczególnie trudne zadanie. Po
ostatnich niepowodzeniach na wojnie
(wycofanie siê Brytyjczyków z Norwegii
i Francji) taki zastrzyk dobrych wiadomoci, jak pokonanie floty przeciwnika w jej
w³asnym porcie, by³ Anglikom bardzo
potrzebny, wiêc media nieustannie o nim
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tr¹bi³y. Tarent mo¿e byæ nazwany powietrznym Trafalgarem - zachwyca³ siê,
nawi¹zuj¹c do najs³ynniejszej wiktorii
Royal Navy, Daily Telegraph. Dokumenty sporz¹dzone przez obu Japoñczyków trafi³y na biurko g³ównodowodz¹cego japoñskimi si³ami morskimi, admira³a
Isoroku Yamamoto.
Zawarte tam spostrze¿enia ostatecznie przekona³y go o s³usznoci pomys³u
zaatakowania g³ównej bazy amerykañskiej floty na Oceanie Spokojnym - Pearl
Harbor. Paradoksalnie wiêc, z czego ma³o
kto zdaje sobie sprawê, to w³anie najbli¿si sojusznicy Stanów Zjednoczonych
pokazali, jak zadaæ im cios.

Spartañskie dziedzictwo
Tarent jest wprost stworzony do odgrywania wielkiej, militarnej roli. Po³o¿ony na podbiciu w³oskiego buta, niemal
dok³adnie w po³owie Morza ródziemnego, doskonale nadaje siê do kontrolowa-

nia jego centralnej czêci, gdzie przebiegaj¹ najwa¿niejsze szlaki handlowe i komunikacyjne regionu.
Miasto za³o¿yli na osiem wieków
przed narodzinami Chrystusa, znani ze
swojego zami³owania do wojaczki, Spartanie. By³o ich jedyn¹ koloni¹. Potem
Tarentem zaw³adnêli Rzymianie. Po
upadku Cesarstwa Rzymskiego miasto
przechodzi³o z r¹k do r¹k, a¿ w koñcu
wesz³o w sk³ad Królestwa Neapolu, a potem W³och, które dostrzegaj¹c jego znaczenie strategicznie, zbudowa³y tam bazê
swojej floty wojennej.
Przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ W³osi
zdo³ali stworzyæ pokan¹ i nowoczesn¹
flotê. Jej g³ówna czêæ stale stacjonowa³a
w Tarencie zagra¿aj¹c powa¿nie, w razie
konfliktu, okrêtom brytyjskim. Pierwszy
raz taka mo¿liwoæ zaistnia³a w roku 1935,
kiedy Benito Mussolini napad³ na Abisyniê. Wtedy te¿ Anglicy pomyleli o zaatakowaniu Tarentu. Do koncepcji tej
powrócono trzy lata póniej, kiedy zaczê-
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Lotniskowiec Illustrious  to
z jego pok³adu wystartowa³y
samoloty do ataku na Tarent.

³a siê coraz bardziej komplikowaæ sytuacja polityczna w Europie.
£atwiej powiedzieæ, trudniej zrobiæ.
Baza W³oskiej Marynarki Wojennej w Tarencie by³a wówczas jednym z najlepiej
strze¿onych miejsc w Europie. Dwadziecia cztery godziny na dobê pilnowa³o
portu 13 wielkich, elektrycznych stacji
nas³uchowych, które wykrywa³y niebezpieczeñstwo na d³ugo przed tym, zanim
zdo³a³o ono rzeczywicie zaistnieæ. Nad
miastem rozlokowano trzy rzêdy balonów
zaporowych - w sumie 90 sztuk. Wokó³
Tarentu rozmieszczono równie¿ 21 baterii armat przeciwlotniczych, 84 dzia³ka
automatyczne i 190 lekkich karabinów
maszynowych. W odparciu ewentualnego ataku z powietrza wspiera³y je 22
nowoczesne reflektory. Ju¿ tylko te dane
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wystarczy³yby, aby ostudziæ zapa³ ewentualnego agresora.
A przecie¿ to nie by³o wszystko. W porcie stacjonowa³o 6 pancerników, 7 kr¹¿owników i 28 niszczycieli. Dysponowa³y w sumie ponad 600 przeciwlotniczymi karabinami maszynowymi. Pod wod¹ znajdowa³y siê tak¿e stalowe sieci zdolne zatrzymaæ
nie tylko okrêty podwodne, ale nawet
pojedyncze torpedy, które i tak by³y w
tym wypadku ma³o u¿yteczne, bo zatoka,
nad któr¹ po³o¿ony jest Tarent wydawa³a
siê za p³ytka do ich u¿ycia.
Podsumowuj¹c: W³osi czuli siê w swojej bazie bardzo bezpieczni i mieli po temu
powody. Trzeba by³o byæ szaleñcem, aby
siê powa¿yæ na jej zaatakowanie. Zw³aszcza, ¿e o zaskoczeniu nie mog³o byæ
mowy.

ABC wojny
A jednak tacy szaleñcy siê znaleli.
By³o ich dwóch: naczelny dowódca brytyjskiej Floty Morza ródziemnego Andrew
B. Cunnigham (przezywany od inicja³ów
admira³em ABC) oraz jego podw³adny
Arthur L. Lyster. Pierwszy by³ entuzjast¹
lotniskowców, drugi wietnie zna³ bazê
w Tarencie, bo w czasie pierwszej wojny
wiatowej stacjonowa³ tam jako cz³onek
za³ogi okrêtu liniowego Queen Elizabeth
(co ciekawe by³ tak¿e kawalerem jednego z wysokich w³oskich odznaczeñ).
Rola lotnictwa w wojnie na morzu wydaje siê dzisiaj oczywista. Ale w przededniu wybuchu drugiej wojny wiatowej tak
nie by³o. Chocia¿ pierwsze lotniskowce
ju¿ p³ywa³y, to jednak admiralicje naj-
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go i bombowego na stacjonuj¹ce tam
w³oskie okrêty, instalacje portowe i bazê
wodnosamolotów. Datê ataku wyznaczono na 21 padziernika 1940 roku. Noc
mia³a byæ wtedy jasna, bo ksiê¿yc znajdowa³ siê w pe³ni. Aby jeszcze bardziej
u³atwiæ atak, zamierzano olepiæ w³osk¹
obronê przeciwlotnicz¹ zrzucaj¹c na spadochronach magnezjowe flary owietlaj¹ce.
Powodzenie planu zale¿a³o od dwóch
rzeczy: kunsztu i odwagi pilotów oraz
szczêcia. Latali na swordfisheach, skonstruowanych na pocz¹tku lat trzydziestych
maszynach, w momencie wybuchu drugiej wojny wiatowej ju¿ przestarza³ych.
By³y to, czêciowo kryte p³ótnem, dwup³atowce ze sta³ymi podwoziami i odkrytymi kabinami dla dwu, albo trzyosobowej za³ogi. Za wolne do walki powietrznej, doskonale nadawa³y siê do stacjonowania na lotniskowcach, s³u¿by patrolowej, ataków torpedowych i bombowych.
Ich zalet¹ by³ ³atwy pilota¿, niezawodnoæ silnika i du¿a wytrzyma³oæ. By³y
lubiane przez pilotów, którzy pieszczotliwie nazywali je stringbagami od nazwy nylonowej torby na zakupy noszonej powszechnie przez Brytyjki. By³a to

aluzja do wszechstronnoci samolotu, który nadawa³ siê do wykonywania wszystkich niemal zadañ lotniczych. O ich popularnoci niech wiadczy fakt, ¿e produkcjê zakoñczono dopiero w 1944 roku
buduj¹c w sumie ponad 2 tysi¹ce sztuk
ró¿nych wersji.

Noc klêski
Datê ataku na Tarent wybrano nieprzypadkowo. 21 padziernika wypada
rocznica bitwy pod Trafalgarem. Niestety, Anglicy musieli siê w koñcu z tej daty
wycofaæ, przez chwilê te¿ istnia³a obawa, czy w ogóle do operacji dojdzie.
Otó¿ na kilka dni przed jej rozpoczêciem, swordfishe na pok³adzie Illustriousa wyposa¿ano w dodatkowe zbiorniki
paliwa, aby zwiêkszyæ ich zasiêg. W trakcie prac prowadzonych na zamkniêtym
pok³adzie hangarowym lotniskowca, jeden z mechaników nieszczêliwie siê
potkn¹³, wywo³uj¹c iskrê, która zapali³a
benzynê kapi¹c¹ z niedok³adnie osuszonego, dodatkowego zbiornika paliwa.
Wybuch³ po¿ar, w efekcie którego siedem samolotów przesta³o nadawaæ siê do
u¿ytku.

Infografika: ImageBit

wiêkszych flot wojennych wiata ci¹gle
ich nie docenia³y. Panowa³o przekonanie,
¿e o zwyciêstwie na morzu decyduje si³a
ognia wielkich okrêtów, które mia³y siê
ze sob¹ zderzyæ w jednej rozstrzygaj¹cej
o losach wojny bitwie. Tarent, jako pierwszy, mia³ zmieniæ ten pogl¹d.
Atak na w³osk¹ bazê opracowany
przez Cunnighama i Lystera otrzyma³
kryptonim Judgement (czyli po polsku
wyrok). By³ czêci¹ wiêkszej operacji
o nazwie MB-8. W jego realizacjê zaanga¿owane by³y niemal wszystkie brytyjskie si³y morskie stacjonuj¹ce w basenie
Morza ródziemnego. Plan by³ kombinacj¹
szeregu ruchów maj¹cych za zadanie
zdezorientowanie W³ochów przed najwa¿niejszym: uderzeniem na Tarent.
Uwagê w³oskiej floty odci¹gn¹æ mia³y
cztery konwoje wys³ane równoczenie
z ró¿nych brytyjskich baz. Do tego w morze wyjæ mia³y trzy zespo³y z³o¿one z samych tylko okrêtów. W sk³ad jednego
z nich wchodziæ mia³y dwa lotniskowce:
Eagle i Illustrious.
Na ich pok³adzie znajdowa³o siê trzydzieci samolotów. Oko³o 200 mil na
po³udniowy wschód od Tarentu mia³y
wystartowaæ i dokonaæ ataku torpedowe-
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W nastêpnych dniach stracono trzy
kolejne maszyny, które dozna³y awarii po
zatankowaniu zabrudzonego paliwa. Na
domiar z³ego okaza³o siê, ¿e Eagle pilnie
potrzebuje remontu. Ostatecznie wiêc, do
akcji zdatny by³ jeden lotniskowiec  Illustrious i 21 samolotów. Jedenacie
z nich zosta³o uzbrojonych w torpedy, które po³¹czone by³y z nimi drutem nawiniêtym na specjaln¹ szpulê. Dziêki temu
ograniczona zosta³a g³êbokoæ ich zanurzenia po zrzucie, co umo¿liwi³o w efekcie atak w p³ytkiej wodzie tarenckiego
portu. Reszta maszyn uzbrojona zosta³a
w bomby.
Rajd na Tarent przesuniêto na noc z 11
na 12 listopada 1940 roku. Tu¿ przed t¹
dat¹ Brytyjczycy potwierdzili, ¿e nie polec¹ tam na pró¿no. W bazie znajdowa³
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siê trzon w³oskiej floty wojennej: szeæ
okrêtów liniowych: Vittorio Veneto, Littorio, Giulio Cesare, Conte di Cavour,
Andrea Doria i Caio Duilio. Dwie pierwsze jednostki by³y zupe³nie nowe, wesz³y do s³u¿by zaledwie kilka miesiêcy
wczeniej. Operacja Judgement rozpoczê³a siê 11 listopada 1940 roku o godz.
20.30. Z pok³adu Illustriousa wystartowa³a nad Tarent pierwsza fala samolotów: 12 maszyn. Godzinê póniej do boju
ruszy³a fala druga: 9 swordfishów. Jeden,
uszkodzony podczas startu, po kilkunastu minutach lotu musia³ jednak zawróciæ
na pok³ad lotniskowca.
Tu¿ przed godz. 23.00 brytyjskie samoloty z pierwszej grupy rozpoczê³y atak
na Tarent. Jak mo¿na by³o przewidzieæ,
W³osi nie zostali zaskoczeni. Brytyjczy-

ków przywita³ wiêc huraganowy ogieñ
artylerii przeciwlotniczej. Pomimo tego
Littorio zosta³ trafiony dwiema torpedami i powa¿nie uszkodzony, a Conte di
Cavour jedn¹, co spowodowa³o jego osadzenie na dnie. Podczas nalotu zestrzelony zosta³ jeden angielski samolot, ale jego
dwuosobowa za³oga zdo³a³a siê uratowaæ
i trafi³a do niewoli.
Oko³o pó³nocy nad Tarentem pojawi³y siê maszyny drugiej grupy. Podobnie jak ich poprzednicy, tak¿e one musia³y lawirowaæ pomiêdzy pociskami
wystrzelonymi z licznych baterii przeciwlotniczych. Nie wszystkim siê uda³o. W³osi
zestrzelili jeden angielski samolot, obaj
cz³onkowie jego za³ogi zginêli. W efekcie tego nalotu ponownie zosta³ trafiony
torped¹ Littorio, a kolejny stalowy wê-

Samoloty swordfish, zwane
strigbagami by³y prawdziwymi
bohaterami tarenckiej nocy.
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Trafiony trzema
torpedami Littorio zamieni³
siê w kupê z³omu.

Caio Duilio zosta³ na pó³ roku
wyeliminowany z wojny.

Conte di Cavour
osiad³ na dnie.

gorz uderzy³ w burtê Caio Duilio osadzaj¹c go na p³ytkim dnie. Na konto ataku nale¿y te¿ zapisaæ uszkodzenie bomb¹
ciê¿kiego kr¹¿ownika Trento, dwóch niszczycieli, zbombardowanie instalacji portowych i bazy wodnosamolotów. Oko³o
godz. 3.00, 12 listopada 1940 roku wszystkie, swordfishe wróci³y bezpiecznie na
pok³ad Illustriousa. To, ¿e w czasie akcji
zginê³o tylko dwóch Brytyjczyków zakrawa³o na cud. W ci¹gu dwóch godzin tarenckiej nocy, jak od tej pory mieli pisaæ o tym wydarzeniu w³oscy historycy,
obrona przeciwlotnicza bazy wystrzeli³a
w kierunku atakuj¹cych maszyn: 1430
pocisków kalibru 125 milimetrów, 313 kalibru 107 mm, 6854 kalibru 88 mm, 931
kalibru 40 mm, 2635 kalibru 20 mm i 638
kalibru 8 mm, czyli ogó³em ponad 12
tysiêcy sztuk amunicji. Do tego doliczyæ
nale¿y oko³o15 tysiêcy pocisków wystrzelonych z dzia³ stacjonuj¹cych w porcie okrêtów. Jak obliczono, aby uzyskaæ
jedno trafienie, obroñcy wystrzelili a¿ 8 tysiêcy pocisków!

Mistrzowie statystyk
W³osi te¿ mieli szczêcie, w czasie ataku zginê³o ich zaledwie czterdziestu. Gorzej by³o z okrêtami. Podziurawiony tor-
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pedami Littorio zosta³ na pó³ roku wy³¹czony ze s³u¿by, podobnie sta³o siê z Caio
Duilio. Conte di Cavour do koñca wojny
by³ remontowany, a Trento sta³ nieczynny
przez wiele miesiêcy. Poniewa¿ W³osi (nie
bez przyczyny) obawiali siê kolejnego ataku na swoj¹ bazê (nie dosz³o do niego z powodu pogody), dzieñ po nalocie odes³ali
dwa pozosta³e, a nieuszkodzone pancerniki do Neapolu. By³y tam bezpieczniejsze, ale nieprzydatne. Ruch ten oznacza³
faktyczny koniec obecnoci wielkich w³oskich okrêtów w tej czêci Morza ródziemnego. Brytyjczycy odnieli wiêc niezwyk³y sukces. Dwadziecia jeden przestarza³ych samolotów, w ci¹gu dwóch godzin,
obróci³o w py³ marzenie o w³oskiej dominacji na morzu. Rozmiary klêski mog³yby
byæ jeszcze wiêksze gdyby nie fakt, ¿e z
jedenastu wystrzelonych w czasie akcji torped, zaledwie 5 trafi³o celu i eksplodowa³o. Ale i tak dokonanie Anglików by³o osza³amiaj¹ce: To jedno uderzenie zdecydowanie zmieni³o bilans si³ na Morzu ródziemnym - podsumowa³ akcjê Winston Churchill.
Atak na Tarent mia³ znaczenie historyczne. Po raz pierwszy w dziejach, zespó³ pancerników zosta³ wyeliminowany z gry i to we w³asnym porcie i bez
oddania przez atakuj¹cego nawet jedne-

go wystrza³u artyleryjskiego. Tarencka
noc pokaza³a, ¿e skoñczy³a siê ju¿ era
ciê¿kich okrêtów wojennych, a zaczê³a
epoka lotniskowców. Co dziwne, niewielu ludzi, nawet zajmuj¹cych wysokie stanowiska we flotach wojennych, potrafi³o
wyci¹gn¹æ z tego odpowiednie wnioski.
Najlepiej tarenck¹ lekcjê odrobili Japoñczycy. Rok póniej swoj¹ wiedzê wykorzystali atakuj¹c Pearl Harbor. Po brytyjskich dowiadczeniach byli pewni zwyciêstwa. Atakuj¹c w³osk¹ bazê Anglicy
dysponowali zaledwie jednym lotniskowcem, Japoñczycy mieli ich szeæ. Brytyjczycy wys³ali nad Tarent 21 starych samolotów, Japoñczycy zaatakowali Pearl
Harbor 360 nowoczesnymi maszynami.
Do tego Amerykanie zostali zaskoczeni,
a torpedy u¿yte na Hawajach by³y o niebo doskonalsze od u¿ytych w Tarencie.
I chocia¿ to w³anie Pearl Harbor sta³o
siê g³oniejsze, to jednak, porównuj¹c statystycznie oba ataki, trzeba przyznaæ, ¿e
skuteczniejsi byli Brytyjczycy. W Pearl
Harbor na jeden zatopiony i uszkodzony
okrêt amerykañski przypada³o 25 japoñskich samolotów, w Tarencie zaledwie
3. Uczniowie nie przewy¿szyli nauczycieli.
Tomasz Falba
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nowoci

Ksi¹¿ki pod naszym patronatem

Polski admira³

i niemiecki radiotelegrafista

A¿ dziw, ¿e do tej pory nikt nie wpad³ na pomys³ napisania takiej
ksi¹¿ki. Tym wiêksze brawa nale¿¹ siê m³odemu autorowi Marcinowi
Graczykowi za publikacjê Admira³ wirski wydan¹ w³anie, w znanej
chyba wszystkim pasjonatom marynistyki, znakomitej serii z kotwiczk¹
gdañskiego wydawnictwa Finna.
Praca Graczyka to biografia Jerzego wirskiego, szefa Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1925-1947. Pierwsza ksi¹¿ka w ca³oci jemu
powiêcona, wype³nia kolejn¹ lukê w krajowej literaturze wojenno-morskiej. Dziêki Finnie otrzymalimy ju¿ biografiê admira³a Józefa Unruga,
legendarnego obroñcy Wybrze¿a w 1939 roku i pamiêtniki pierwszego
dowódcy PMW Bogumi³a Nowotnego. Pracê Graczyka mo¿na mia³o
postawiæ obok. Ksi¹¿kê czyta siê jednym tchem.
Graczyk ukazuje nam cz³owieka z krwi i koci, ze wszystkimi jego
zaletami i wadami. wirski by³ postaci¹ ze wszech miar nietuzinkow¹,
a jego decyzje nieraz budzi³y wielkie kontrowersje. Solidnie udokumentowana praca, szczególnie ciekawa w czêci dotycz¹cej powojennych
losów dowódcy polskiej floty, powinna staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹ dla
wszystkich zainteresowanych dziejami PMW.
Ksi¹¿ka o wirskim to nie jedyna niespodzianka przygotowana przez
Finnê. W tej samej serii ukaza³ siê Ostatni U-boot Wolfganga Hirschfelda. Wspomnienia autora, który by³ w czasie drugiej wojny wiatowej
radiotelegrafist¹ na U-109 i U-234. Ju¿ choæby ze wzglêdu na numery
okrêtów zas³uguj¹ na uwagê. Dowódc¹ U-109 by³ bowiem jeden z najwiêkszych asów U-Botwaffe Heinrich Bleichrodt. Dziêki ksi¹¿ce Hirschfelda otrzymujemy informacje o nim z pierwszej rêki. U-234 by³ z kolei
okrêtem, który w ostatnich dniach wojny uda³ siê z Niemiec do Japonii
z ³adunkiem uranu, który móg³ pos³u¿yæ Krajowi Wschodz¹cego S³oñca
do produkcji bomby atomowej. Na szczêcie rejs ten zosta³ przerwany
przez Amerykanów. Ale najwa¿niejszy w tej publikacji jest fakt, ¿e zosta³a ona napisana przez szarego cz³onka za³ogi na podstawie potajemnie robionych w czasie patroli zapisków. Wymaga³o to nie lada odwagi, bo grozi³o s¹dem wojennym. Dziêki temu otrzymalimy soczysty
obraz ¿ycia na niemieckich okrêtach podwodnych, w zgodnej opinii
weteranów, wiernie oddaj¹cy jego realia.
Obie ksi¹¿ki prezentujemy z przyjemnoci¹ nie tylko dlatego, ¿e
warto siê z nimi zapoznaæ, ale tak¿e, bo to kolejne pozycje, z logo Naszego MORZA na ok³adkach. Dla naszych Czytelników, którzy jako pierwsi siê z nami skontaktuj¹ mamy do rozdania dwa egzemplarze Admira³a
wirskiego i cztery Ostatniego U-boota. Mi³ej lektury!
Tomasz Falba
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Smoki
zwiastuj¹
nieszczêcie

Amerykañska fantazja
i japoñska animacja w jednym!
Rozgrywaj¹cy siê w magicznym
archipelagu wysp Ziemiomorza cykl powieci
Ursuli K. Le Guin uchodzi za klasykê literatury fantasy
i w wielu rankingach tego gatunku zajmuje drugie
miejsce  zaraz po W³adcy Piercieni. Podobnie jak
kultowe dzie³o Tolkiena, równie¿ Ziemiomorze latami
czeka³o, aby mo¿liwoci kina choæ w czêci dorówna³y
wyobrani autorki powieci. Po niezbyt udanym
amerykañskim serialu telewizyjnym sprzed trzech lat,
z Ziemiomorzem postanowi³o zmierzyæ siê s³ynne
japoñskie studio Ghibli. Zrealizowane z du¿ym
rozmachem animowane Opowieci z Ziemiomorza od
14 listopada 2007 r. mo¿emy ogl¹daæ na p³ytach DVD.
Nasze MORZE l nr 11 l listopad 2007

Ziemiomorze to archipelag wysp,
w którym magia miesza siê z codziennoci¹, a posiadaj¹cy potê¿ne moce czarnoksiê¿nicy ¿yj¹ poród zwyk³ych miertelników. Jednym z nich jest potê¿ny mag
Ged, zwany Krogulcem, który przybywa
³odzi¹ na jedn¹ z wysp wiedziony coraz
bardziej niepokoj¹cymi zjawiskami obserwowanymi w ca³ym archipelagu.

Zapowied nieszczêæ
Jednym ze zwiastunów czekaj¹cych
mieszkañców Ziemiomorza nieszczêæ
jest pojawienie siê smoków, dot¹d pilnuj¹cych zachodnich brzegów tego wiata.
Widzimy to ju¿ w otwieraj¹cej film, niezwykle widowiskowej scenie, kiedy za-
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Kolekcja
Studia Ghibli
Opowieci z Ziemiomorza nie
s¹ jedynym japoñskim filmem animowanym, jaki trafia na polski rynek tej jesieni. Nak³adem Monolithu
- od wrzenia do listopada - ukaza³o
siê a¿ 12 najlepszych animacji s³ynnego japoñskiego studia Ghibli
z ostatnich 20 lat. Wydane zosta³y
w postaci czterech 3-p³ytowych zestawów kolekcjonerskich, ale ka¿dy
z tytu³ów dostêpny jest tak¿e oddzielnie. Dziêki temu polscy widzowie, czêsto po raz pierwszy, maj¹
okazjê poznaæ takie dzie³a anime
jak: Szept serca, Powrót do marzeñ, Podniebna poczta Kiki, Rodzinka Yamadów, Szopy w natarciu, Szkar³atny pilot, Mój s¹siad
Totoro, Spirited Away - W krainie
bogów, Ruchomy zamek Hauru,
Nausicaa z Doliny Wiatru, Laputa
- podniebny zamek oraz Narzeczona dla kota.
Czêæ sporód nich posiada
w swej treci równie¿ pewne morskie elementy, a akcja Szkar³atnego pilota rozgrywa siê nawet na
Morzu ródziemnym. Tytu³owy bohater to s³ynny as przestworzy Porco Rosso  mê¿czyzna z g³ow¹
wini, który swym czerwonym samolotem ciga morskich piratów.
Warto jednak siêgn¹æ tak¿e po
resztê, niekoniecznie morskich tytu³ów studia Ghibli, aby przekonaæ
siê, jak bogata jest wyobrania japoñskich filmowców.
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³oga walcz¹cego ze sztormem okrêtu,
z przera¿eniem obserwuje krwawy pojedynek dwóch smoków rozgrywaj¹cy siê
na rozwietlanym b³yskawicami, burzowym niebie.
- Smoki na wschodzie? W sercu terytorium ludzi? To oznacza, ¿e mrok, który
siê zbli¿a, jest groniejszy ni¿ kiedykolwiek wczeniej... - mówi¹ przera¿eni
marynarze.
Wkrótce potem zaczynaj¹ usychaæ
plony, padaj¹ zwierzêta, rodz¹ siê martwe dzieci. Wszystko to sprawia, ¿e sw¹
siedzibê opuszcza arcymag Ged i wyrusza w poszukiwaniu ród³a z³a.

ród³o z³a
Po drodze Krogulec ratuje od pewnej
mierci ksiêcia Arrena, gdy m³odzieniec
zostaje osaczony przez watahê g³odnych
wilków. Ksi¹¿ê nosi w sobie mroczny sekret, na krok nie odstêpuje go tajemniczy cieñ. Mag dostrzega to, ale jednoczenie czuje, ¿e ich spotkanie nie jest przypadkowe i zabiera Arrena w dalsz¹ drogê. Wspólnie przybywaj¹ do miasta Hort,
w którym spodziewaj¹ siê znaleæ odpowied na tajemnicze znaki i zjawiska nêkaj¹ce Ziemiomorze.
Ksi¹¿ê Arren ratuje nastêpnie z r¹k
handlarzy niewolnikami ma³¹ dziewczynkê Therru, co oka¿e siê kluczowe

Opowieci
z Ziemiomorza
Re¿yseria:
Goro Miyazaki
Czas trwania:
110 minut
Obraz:
1.85:1 (anamorficzny 16:9)
Dwiêk:
Dolby Digital 5.1  japoñski,
polski (lektor)
Napisy: polskie
Dodatki:
- Oryginalny
zwiastun
kinowy
- Zapowiedzi
premier kinowych
i DVD
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Ursula K. Le Guin
i Ziemiomorze
Urodzona w 1929 r. Ursula Kroeber Le Guin to pisarka o niezwykle rozleg³ych zainteresowaniach literackich. Jest autork¹ esejów, poezji, powieci historycznych i obyczajowych. Najbardziej znana jest
jako autorka wspania³ych i wielokrotnie nagradzanych utworów fantastycznych. Najwiêkszy polski pisarz s-f Stanis³aw Lem, uzna³ j¹ i Philipa K. Dicka za jedynych wartociowych twórców w ca³ej amerykañskiej fantastyce.
Ursula K. Le Guin jest córk¹
znanego antropologa Alfreda Kroebera. Zainteresowanie antropologi¹
kulturow¹ jest wyranie widoczne
w jej twórczoci, przez co wnosi
now¹ jakoæ do literatury fantasy.
Tak jest m.in. w stworzonym przez
ni¹ fikcyjnym wiecie Ziemiomorza.
Pierwsze opowiadanie - Magiczne
s³owo - rozgrywaj¹ce siê w pe³nej
magii, czarnoksiê¿ników i smoków
krainie, autorka opublikowa³a ju¿
w 1964 r., jednak dopiero po ukazaniu siê w 1968 r. powieci Czarnoksiê¿nik z Archipelagu Ziemiomorze zaw³adnê³o wyobrani¹ czytelników na ca³ym wiecie. Trylogiê o Ziemiomorzu uzupe³niaj¹ jeszcze: Grobowce Atuanu (1972)
i Najdalszy brzeg (1974). Jednak
dla fanów cykl Ziemiomorze to nie
tylko wspomniana trylogia, lecz równie¿ dwie powieci autorki wydane
w ostatnich kilkunastu latach: Tehanu (1990) - uznana za czêæ IV
cyklu oraz Inny wiatr (2001) czêæ V, jak na razie ostatnia. Z kolei seria krótkich opowiadañ rozgrywaj¹cych siê w archipelagu wysp
Ziemiomorza, w tym debiutanckie
Magiczne s³owo, wydana zosta³a
w jednym zbiorze Opowieci z Ziemiomorza (2001).
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dla póniejszych losów jego samego.
Poprzez handlarzy niewolników, równie¿ Krogulec trafi wreszcie na lad
przyczyn ogarniaj¹cego wiat niepokoju. Jego sprawc¹ okazuje siê Cob, wielki czarnoksiê¿nik pokonany kiedy
przez Geda.
Wiedziony pragnieniem zemsty
otwiera przejcie miêdzy wiatami
¿ywych i zmar³ych, aby zyskaæ upragnion¹ niemiertelnoæ i zapanowaæ
nad ca³ym Ziemiomorzem...

Japoñski Disney
Tak w skrócie wygl¹da fabu³a japoñskiej animacji Opowieci z Ziemiomorza, bêd¹cej lun¹ adaptacj¹ fragmentów
powieciowego cyklu Ursuli K. Le Guin.
Film zrealizowany zosta³ przez s³ynne
studio Ghibli, za³o¿one w 1984 r. przez
m.in. Hayao Miyazakiego, nazywanego
japoñskim Disneyem.
W ci¹gu ponad 20 lat istnienia studio
Ghibli sta³o siê najbardziej znan¹ i cenion¹
wytwórni¹ anime - jak nazywane s¹ japoñskie kreskówki, zdecydowanie wyró¿niaj¹ce siê na tle dominuj¹cych w tym
gatunku amerykañskich produkcji.
Niezwykle wyrazista i dynamiczna
kreska, niewiarygodne wrêcz bogactwo
fantastycznych postaci i nieograniczona
wyobrania - to charakterystyczne cechy
filmów anime.Wystarczy wspomnieæ takie tytu³y Miyazakiego, jak: Ksiê¿niczka Mononoke, Ruchomy zamek Hauru, czy Spirited Away: W krainie Bogów, aby od razu zrozumieæ przepaæ
dziel¹c¹ amerykañskie animacje od japoñskich - oczywicie na korzyæ tych drugich!
Wspomniany wy¿ej Spirited Away:
W krainie Bogów okrzykniêty zosta³ najlepszym anime, jakie kiedykolwiek powsta³o!
Obraz ten docenili nie tylko widzowie, ale równie¿ wiat filmu, przyznaj¹c
arcydzie³u Hayao Miyazakiego Oscara
w kategorii Najlepszy Film Animowany

i Z³otego Niedwiedzia na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Wielkie nadzieje
i rozczarowania
Wszystko to sprawi³o, ¿e oczekiwania wobec realizowanych przez studio
Ghibli Opowieci z Ziemiomorza by³y
bardzo wysokie. Re¿yserii filmu nie podj¹³
siê jednak sam Hayao Miyazaki, zajêty
w tym czasie prac¹ nad Ruchomym zamkiem Hauru, lecz jego syn Goro Miyazaki, dla którego Opowieci z Ziemiomorza sta³y siê re¿yserskim debiutem.
W efekcie powsta³ film, który wprawdzie zachwyca stron¹ wizualn¹, jednak
brak mu g³êbi i wizjonerstwa Miyazakiego - seniora. Ca³oæ sprawia wra¿enie zaledwie przelizgniêcia siê po temacie Ziemiomorza.
Ogl¹da siê to jednak z du¿¹ przyjemnoci¹ i nie brak w filmie naprawdê efektownych scen. Mimo to, po obejrzeniu
ca³oci, maj¹c w pamiêci wczeniejsze
filmy japoñskiej wytwórni, pozostaje pewien niedosyt. Widaæ, ¿e mamy do czynienia z dzie³em debiutanta, który jeszcze nie do koñca radzi sobie z budowaniem nastroju i trzymaniem napiêcia.
Ursula K. Le Guin, która od lat jest
mi³oniczk¹ twórczoci Hayao Miyazakiego i wielokrotnie osobicie namawia³a go
do ekranizacji swoich ksi¹¿ek, po obejrzeniu animowanej wersji Ziemiomorza
napisa³a w licie do re¿ysera: To nie moja
ksi¹¿ka. To twój film. To dobry film.
Równie¿ fani byli podzieleni w ocenie filmu. Nie wszyscy byli zadowoleni
ze zmian wzglêdem ksi¹¿kowego orygina³u. Wiêkszoæ jednak i tak z zadowoleniem przyjê³a animowan¹ ekranizacjê,
która jest o wiele lepsza od amerykañskiego mini serialu telewizyjnego z 2004
roku i jak na razie pozostaje najlepsz¹ filmow¹ wersj¹ Ziemiomorza.
Tomasz Konopacki
Zdjêcia: Monolith Films
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PREMIERA
Z ¿ycia dzikiej przyrody:
Odcinek 14
Doktor Robert Ballard zaprasza na podwodn¹ wyprawê w rejony Grzbietu ródatlantyckiego i odkrywa, ¿e ¿ycie mo¿e istnieæ w
najmniej prawdopodobnych miejscach.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wtorek, 27 listopada, godz. 19.30
roda, 28 listopada, godz. 07.30
Wtorek, 4 grudnia, godz. 08.30, 13.30

Wielkie konstrukcje:
Palmowa
Wyspa w Dubaju

Czysta nauka:
Morskie g³êbiny
Zapraszamy na wyprawê do najmniej
poznanych i najdzikszych regionów Ziemi.
Zapraszamy na spacer po morskim dnie,
gdzie zobaczymy najprzedziwniejsze krajobrazy na naszej planecie.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

roda, 28 listopada, godz. 18.00
Czwartek, 29 listopada, godz. 06.00
Sobota, 8 grudnia, godz. 11.00
W Zatoce Perskiej trwa realizacja ogromnego projektu, który na zawsze zmieni oblicze linii brzegowej tego regionu. Olbrzymie
sztuczne wyspy u³o¿one w kszta³cie palmy
to jedno z najambitniejszych wyzwañ in¿ynierii XXI wieku.

Wielkie konstrukcje:
Superprom na Hawajach

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Platforma wiertnicza Piper Alpha wydobywa³a 120 tysiêcy bary³ek ropy dziennie.
B³¹d podczas rutynowej konserwacji doprowadzi³ do wycieku gazu, który przerodzi³ siê
w po¿ar. W wyniku eksplozji mieræ ponios³o
167 osób.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wtorek, 27 listopada, godz. 12.00
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Doktor Martin Nweeia odkrywa, jak¹
funkcjê pe³ni cios narwala. Razem z nurkami wyruszamy na wyprawê po podwodnych
jaskiniach Florydy.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czw., 29 listopada, godz. 08.00, 13.00
Sobota, 15 grudnia, godz.. 15.00

Wielkie konstrukcje:
Statek olbrzym
Po morzach i oceanach wiata p³ywa
jednoczenie prawie 30 tysiêcy statków. Oko³o 3200 z nich to olbrzymie kontenerowce.
Zapraszamy na pok³ad OOCL Atlanta, kontenerowca o d³ugoci ponad 300 metrów.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czwartek, 29 listopada, godz. 11.00
r., 19 grudnia, godz. 22.00, 01.00, 04.00

PREMIERA
Z ¿ycia dzikiej przyrody:
Odcinek 17
Spotkanie z grup¹ ekologów, którzy zajmuj¹ siê ratowaniem humbaków. W programie
o konflikcie pomiêdzy rybakami i lwami morskimi w Nowej Zelandii.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wtorek, 27 listopada, godz. 11.00
roda, 28 listopada, godz. 09.00, 14.00
roda, 19 grudnia, godz. 18.00
Czwartek, 20 grudnia, godz. 06.00

Tu¿ przed tragedi¹:
Eksplozja
na Morzu Pó³nocnym

Z ¿ycia dzikiej przyrody:
Odcinek 7

Czwartek, 29 listopada, godz. 19.00
Pi¹tek, 30 listopada, godz. 07.00
Czwartek, 6 grudnia, godz. 08.00, 13.00

PREMIERA
Wkrótce na wodach miêdzy wyspami
na Hawajach pojawi siê ogromnych rozmiarów prom. Czy ten ambitny projekt in¿ynierów i konstruktorów spe³ni oczekiwania pasa¿erów?
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

r., 28 listopada, godz. 22.00, 01.00, 04.00
roda, 5 grudnia, godz. 10.00, 15.00
roda, 12 grudnia, godz. 18.00
Czwartek, 13 grudnia, godz.. 06.00

Z ¿ycia dzikiej przyrody:
Odcinek 18
Na Antarktydzie pingwiny musz¹ zaadaptowaæ siê do nowych warunków klimatycznych,
a na pustyni Sonora trwa niezwyk³a walka
o przetrwanie.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czwartek, 29 listopada, godz. 19.30
Pi¹tek, 30 listopada, godz. 07.30
Czwartek, 6 grudnia, godz. 08.30, 13.30
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ZOBACZ W TV
Z ¿ycia
dzikiej przyrody:
Odcinek 9
Biolog i wynalazca Greg Marshall zaprasza na niezwyk³¹ podró¿. Zobaczymy
podwodne g³êbiny oczami ¿ar³acza têpog³owego.

programy o morzu

PREMIERA

PREMIERA

Ukryte wiaty:
Pingwiny
z Patagonii

Punkt krytyczny:
Sydney-Hobart
- piek³o na wysokich falach

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 30 listopada, godz. 08.00, 13.00
Sobota, 22 grudnia, godz. 14.00

PREMIERA
Z ¿ycia
dzikiej przyrody:
Odcinek 19

Przez szeæ miesiêcy w roku skalna pó³ka
Punta Tombo nad brzegiem Atlantyku wieci
pustkami. Jednak wiosn¹ pojawia siê tam pó³
miliona pingwinów, które powracaj¹ do Patagonii na sezon rozrodczy.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 30 listopada, godz. 16.00
W arktycznych wodach u wybrze¿y wysp
Svalbard niedwiedzie polarne i foki w¹sate
musz¹ stawiæ czo³a nowemu wrogowi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 30 listopada, godz. 19.00
Sobota, 1 grudnia, godz. 07.00
Pi¹tek, 7 grudnia, godz. 08.00, 13.00

PREMIERA
Z ¿ycia
dzikiej przyrody:
Odcinek 20
S³onie bardzo upodoba³y sobie rejony
Republiki rodkowoafrykañskiej. Co przyci¹ga tam te olbrzymy? W programie o przyczynach znikniêcia s³oni morskich z wód u wybrze¿y Kalifornii.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 30 listopada, godz. 19.30
Sobota, 1 grudnia, godz. 07.30
Pi¹tek, 7 grudnia, godz. 08.00, 13.30

64

Wymarzona
³ód
podwodna

Tragiczne wydarzenia podczas regat
Sydney-Hobart w 1998 roku. W trakcie rozszala³ej burzy 6 ¿eglarzy ponios³o mieræ.
Relacje wiadków i materia³y archiwalne ilustruj¹ grozê ¿eglarskich zmagañ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Niedziela, 2 grudnia, godz. 21.00, 03.00
Wt., 4 grudnia, godz. 22.00, 01.00, 04.00

£owcy mórz:
HMS Doterel

Zapraszamy na spotkanie z Peterem
Robbinsem, mi³onikiem ³odzi podwodnych,
który zainspirowany wrakami niemieckich Ubootów, postanowi³ zbudowaæ w³asn¹ ³ód
podwodn¹.

Zapraszamy na wyprawê do po³udniowego Chile na poszukiwanie wraków statków z czasów panowania Wielkiej Brytanii
na morzach i oceanach wiata. Jeden z okrêtów zagin¹³ w tym regionie, a przyczyn¹ by³a
tajemnicza eksplozja.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sobota, 1 grudnia, godz. 09.00

Poniedzia³ek, 3 grudnia, godz. 11.00

W poszukiwaniu
rekinów

£owcy mórz:
Królowa Nassau

Dwóch nurków Rob Torelli i Mark Priest
robi niezwyk³e zdjêcia pod wod¹, utrwalaj¹c na tamie filmowej fascynuj¹ce sceny
z ¿ycia morskich zwierz¹t, m.in. rekinów
z wybrze¿y RPA, Nowej Gwinei i Australii.

HMCS Canada by³ symbolem d¹¿eñ
Kanady do uzyskania niepodleg³oci. Potem statek zosta³ sprzedany i zmieniono mu
nazwê na Królowa Nassau. Zaton¹³ podczas rejsu do Tampa na Florydzie w 1926
roku.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sobota, 1 grudnia, godz. 14.00

Wtorek, 4 grudnia, godz. 11.00

Nasze MORZE l nr 11 l listopad 2007

ZOBACZ W TV
£owcy mórz:
Angielska flota
na Pacyfiku
W kryszta³owych wodach Morza Po³udniowochiñskiego kryj¹ siê wraki dwóch
ogromnych okrêtów wojennych: HMS Prince of Wales i HMS Repulse. Poznajmy historiê tych pancerników.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

roda, 5 grudnia, godz. 11.00

£owcy mórz:
Rusa³ka - zaginiony
pancernik cara
Rusa³ka, jeden z najs³ynniejszych okrêtów wojennych rosyjskich carów, spoczywa na dnie Morza Batyckiego ju¿ od prawie
stu lat. Historiê tego niezwyk³ego pancernika przedstawi¹ eksperci z Muzeum Morskiego w Estonii.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

programy o morzu

Powrót
na Titanica

£owcy mórz:
Okrêt z lodu

Doktor Robert Ballard prowadzi podwodne badania wraku Titanica. To rzadka
okazja, by zobaczyæ ten s³ynny liniowiec i
oznaæ, w jakim stanie znajduje siê spoczywaj¹cy na dnie morza statek.

W 1942 roku Geoffrey N. Pyke zaproponowa³ budowê ogromnego lotniskowca
z materia³u bêd¹cego po³¹czeniem masy
w³óknistej i lodu. £owcy mórz badaj¹ pozosta³oci po tej sekretnej konstrukcji z okresu
II wojny wiatowej.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sobota, 8 grudnia, godz. 00.00
Sobota, 22 grudnia, godz. 09.00

Czysta nauka:
Ostrzec przed tsunami
Tsunami z grudnia 2004 roku ukaza³o
wiatu ca³¹ niszczycielsk¹ si³ê, z jak¹ atakuj¹ te grone fale. Teraz naukowcy szukaj¹ przyczyn powstawania tego zjawiska
oraz skutecznych metod ostrzegania.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Niedziela, 9 grudnia, godz. 01.00

Czwartek, 6 grudnia, godz. 11.00

Tu¿ przed tragedi¹:
Katastrofa promu
z Zeebrugge
6 marca 1987 roku prom Herald of Free
Enterprise wyruszy³ w rejs z portu w Zeebrugge i 20 minut póniej wywróci³ siê do
góry dnem. W tej jednej z najwiêkszych katastrof morskich w historii Wielkiej Brytanii
zginê³y 193 osoby.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czwartek, 6 grudnia, godz. 23.00

£owcy mórz:
mieræ w cieninie
Dardanele
Na dnie cieniny Dardanele, w pobli¿u
wybrze¿a Gelibolu, spoczywaj¹ dwa okrêty HMS Goliath i HMS Triumph, zatopione
podczas kampanii dardanelskiej. £owcy
mórz badaj¹ historiê obu wraków.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 7 grudnia, godz.11.00
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wtorek, 11 grudnia, godz. 11.00

£owcy mórz:
Poszukiwanie
pierwszych
³odzi podwodnych
Poszukiwania wraków dwóch XIXwiecznych ³odzi podwodnych w nowojorskiej East River oraz wodach Pearl Islands
niedaleko Panamy. Oba statki s¹ wa¿nymi
krokami milowymi w historii zdobywania
przez cz³owieka morskich g³êbin.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czwartek, 13 grudnia, godz. 11.00

£owcy mórz:
U-215 i Alexander Macomb
Na dziewiczym rejsie wojskowy koñ
poci¹gowy Alexander Macomb zosta³ storpedowany i zatopiony przez niemieck¹
U-boot w pobli¿u Bostonu. £owcy mórz nurkuj¹ w poszukiwaniu sprzêtu wojskowego
transportowanego na pok³adzie tego okrêtu.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poniedzia³ek, 10 grudnia, godz. 11.00

Kraksy pod lup¹:
Grecki prom
Wstrz¹saj¹ce kulisy katastrofy greckiego promu Express Samina. W wyniku ludzkich zaniedbañ i b³êdów mieræ ponios³o 80
pasa¿erów.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czw., 13 grudnia, godz. 20.00, 02.00
Sobota, 15 grudnia, godz. 17.00

PREMIERA
Na ratunek
Ziemi:
Odcinek 6
Martin Nweeia wyrusza na Arktykê, by
zbadaæ do czego s³u¿y narwalowi jego d³ugi
cios. Przyjrzymy siê te¿ nurkowaniu z rekinami, które ostatnio staje siê coraz popularniejszym sportem.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poniedzia³ek, 10 grudnia, godz. 16.00
Niedziela, 23 grudnia, godz.14.30

£owcy mórz:
Wrak Esmeraldy
Artura Prata
U wybrze¿y Chile w ch³odnych wodach Oceanu Spokojnego spoczywaj¹
szcz¹tki Esmeraldy. £owcy mórz badaj¹
miejsce zniszczenia legendarnego okrêtu, zatopionego w bitwie Iquique w XIX
wieku.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 14 grudnia, godz. 11.00
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Flota skarbów:
Morska przygoda Zheng He,
czêæ 1

£owcy mórz:
Poszukiwanie fregaty
Bonhomme Richard

Wyprawa szlakiem floty skarbów dowodzonej przez chiñskiego admira³a Zheng
He, od wybrze¿a Chin, poprzez porty Azji
a¿ do wybrze¿a Afryki Wschodniej. Podczas
tej niezwyk³ej podró¿y w czasie poznamy
wiele tajemnic epoki.

£owcy mórz wyruszaj¹ na poszukiwania s³ynnego amerykañskiego okrêtu
Bonhomme Richard, pos³uguj¹c siê najnowoczeniejszym sprzêtem oraz u¿ywaj¹c
map morskich p³ywów i pr¹dów opracowanych przez dr. Clivea Cusslera.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sobota, 15 grudnia, godz. 23.00, 05.00

roda, 19 grudnia, godz. 11.00

Flota skarbów:
Morska przygoda Zheng He,
czêæ 2
Wyprawa szlakiem floty skarbów dowodzonej przez chiñskiego admira³a Zheng
He, od wybrze¿a Chin, poprzez porty Azji
a¿ do wybrze¿a Afryki Wschodniej. Podczas
tej niezwyk³ej podró¿y w czasie poznamy
wiele tajemnic epoki.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sobota, 15 grudnia, godz. 00.00

£owcy mórz: Poszukiwanie
Tonquina i Isabelli

Poszukiwanie niemieckiego U-boota,
okrêtu podwodnego, którego misj¹ podczas
drugej wojny wiatowej by³o szerzenie spustoszenia wród amerykañskich konwojów,
wyruszj¹cych na d³ugie rejsy po Atlantyku.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wtorek, 18 grudnia, godz. 11.00
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czwartek, 20 grudnia, godz. 18.00
Pi¹tek, 21 grudnia, godz. 06.00

£owcy mórz:
Zaginiona flota Kubilaja

Tajemnice nurkowania g³êbinowego.
Wysokie cinienie i bardzo niskie temperatury gro¿¹ miertelnym wypadkiem. Wystarczy jedna awaria sprzêtu.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kubilaj, wnuk Czyngis-chana, dwa razy
podejmowa³ zakoñczone niepowodzeniem
próby opanowania Japonii. Ataki udaremni³
boski wiatr kamikaze. £owcy mórz schodz¹
na dno, aby przeszukaæ zatopione statki
mongolskiego chana.

roda, 19 grudnia, godz. 12.00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 21 grudnia, godz. 11.00

PREMIERA
Najwiêkszy statek
wycieczkowy wiata

Wielkie konstrukcje:
Superporty
Nowe gigantyczne statki mog¹ przewoziæ nawet do 12 tysiêcy kontenerów. Czy
jednak budowanie takich kolosów nie jest
zbyt wielkim ryzykiem w dobie zagro¿enia
terrorystycznego?
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 21 grudnia, godz. 12.00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

£owcy mórz:
Patrol trwa: Poszukiwanie
hitlerowskiej U-215

Przez port w Rotterdamie przep³ywa
codziennie 450 statków, wioz¹cych towary
o wartoci miliarda dolarów. Ze wzglêdu na
zdradliwe pr¹dy morskie, w¹skie kana³y
i wielki rozmiar tankowców przeprawa przez
port to wielka operacja.

Wielkie konstrukcje:
Zakazane granice

Historia tragicznego incydentu, którego
ofiar¹ pad³ statek handlowy Tonquin. Pierwszy oficer wysadzi³ statek w powietrze w odwecie za morderstwa i grabie¿e, dokonane
na jego pok³adzie podczas za¿artego sporu
kupieckiego.

Poniedzia³ek, 17 grudnia, godz. 11.00

Wielkie konstrukcje:
Port w Rotterdamie

Zapraszamy na noworoczny rejs gigantycznym statkiem pasa¿erskim Freedom of the
Seas. Na pok³adzie liniowca znajduj¹ siê obiekty sportów wodnych, ring bokserski, lodowisko i ciana wspinaczkowa.

Tragedia Titanica, jedna z najbardziej
dramatycznych katastrof w historii ¿eglugi
pasa¿erskiej, poch³onê³a ponad 1500 ofiar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Emisja
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

r., 19 grudnia, godz. 21.00, 00.00, 03.00

Sobota, 22 grudnia, godz. O8.00

Tu¿ przed tragedi¹: Titanic

Zdjêcia: National Geographic Channel. Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie wprowadzone przez stacjê po oddaniu numeru do druku.
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Internetowy symulator
Doradca zawodowy, specjalista od prawa pracy i ksiêgowa w jednym
 to Symulator Korzyci stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia stworzony
w ramach Partnerstwa EUROSTER. Wszystko, co pracownik bran¿y stoczniowej
chcia³by wiedzieæ o najbardziej optymalnej formie zatrudnienia, znajdzie
na stronie internetowej.
Symulator (SKEFZ) znajdziemy pod
adresem http://www.symulator.ai.pl/.
Program uwzglêdnia trzy najbardziej charakterystyczne dla bran¿y okrêtowej zawody: spawacz, monter kad³ubów oraz
projektant. Przy jego pomocy mo¿na uzyskaæ informacje, pomagaj¹ce w podjêciu
decyzji przy wyborze najbardziej odpowiedniej formy zatrudnienia.

Aby poznaæ preferencje pracownika,
program stawia pytania: co w pracy zawodowej odgrywa najistotniejsz¹ rolê i jakie s¹ indywidualne mo¿liwoci w zakresie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych. Po zebraniu niezbêdnych informacji - przedstawia warianty wyboru. W razie potrzeby umo¿liwi uzyskanie bardziej
szczegó³owych informacji odnonie
aspektów poszczególnych form zatrud-

formy zatrudnienia, nale¿y do u¿ytkownika.
SKEFZ to efekt prac nad elastycznymi formami zatrudnienia, prowadzonych
przez EUROSTER.
- Ma to byæ narzêdzie uniwersalne:
pokazujemy pewien przyk³ad jego zastosowania w przemyle stoczniowym, ale
po odpowiedniej modyfikacji mo¿e byæ
ono stosowane w ka¿dej bran¿y i w ka¿dym przedsiêbiorstwie  t³umaczy dr
Anita Szymañska z Instytutu Badañ nad
Gospodark¹ Rynkow¹ - Gdañska Akademia Bankowa, pracownik Katedry Polityki Gospodarczej UG. - Musi byæ bez prze-

Fot. Piotr B. Stareñczak

Wielu ludzi trzeba, by zaprojektowaæ
i zbudowaæ tak¹ jednostkê.

Preferencje nienia. Ostateczna decyzja co do wyboru
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rwy aktualizowane i doskonalone ze
wzglêdu na zmieniaj¹ce siê przepisy oraz
uwarunkowania rynku pracy. Innowacyjnoæ polega na tym, ¿e staralimy siê
w jednym miejscu, w przyjaznej dla u¿ytkownika formie, zgromadziæ maksymalnie du¿o informacji na temat elastycznych
form zatrudnienia. U¿ytkownik nie musi
studiowaæ opas³ych dokumentów, nie
musi te¿ na w³asn¹ rêkê szukaæ informacji np. w Internecie, nie maj¹c pewnoci,
¿e s¹ one aktualne. Korzystaj¹c z Symulatora, mo¿e ³atwo znaleæ to, co go akurat interesuje.

Dopasowanie

Fot. Piotr Wittman / KFP

SKEFZ pomaga w prosty i zrozumia³y sposób dokonywaæ wyboru formy zatrudnienia, na podstawie dialogu jaki
z u¿ytkownikiem prowadzi program komputerowy. Umo¿liwia szybkie
dotarcie z wiedz¹ dotycz¹c¹ elastycznych form zatrudnienia do
szerokiego grona odbiorców. Pomaga pracownikom i pracodawcom, co do wyboru form zatrudnienia w podobny sposób, jak
robi¹ to doradcy zawodowi.
Jedna z najistotniejszych czêci SKEFZ wi¹¿e siê z aspektami
finansowo-ksiêgowymi. Istot¹
opracowania modelu by³o wskazanie u¿ytkownikowi podstawowych ró¿nic (ze szczególnym
uwzglêdnieniem wad i zalet) wynikaj¹cych z ró¿nych form zatrudnienia. Ponadto SKEFZ wyposa¿ony jest w szereg informacji dotycz¹cych innych (pozafinansowych)
aspektów ró¿nych form zatrudnienia.
W tej chwili przedsiêbiorstwa, chc¹c
zachowaæ maksymaln¹ swobodê w reagowaniu na zmiany sytuacji rynkowej, coraz czêciej i chêtniej korzystaj¹ z uelastyczniania stosunków pracy. W okresie
recesji chc¹ mieæ mo¿liwoæ ograniczania zatrudnienia, w czasie ekspansji chc¹
mieæ szybki dostêp do dodatkowych zasobów si³y roboczej o odpowiednich
kwalifikacjach. Elastyczne dostosowywanie zatrudnienia do bie¿¹cych potrzeb,
pozwala przedsiêbiorcom w istotny sposób ograniczaæ czas i koszty zwi¹zane
z koniecznymi zmianami. Podstawowe
znaczenie ma tu zwiêkszanie swobody
pracodawców w organizacji czasu pracy
i zatrudnienia, aby, przy mo¿liwie najni¿-
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szych kosztach, zapewniæ sprawne funkcjonowanie firmy.

Tradycyjnie
Tradycyjne, sta³e modele zatrudnienia oparte s¹ na pracowniczych stosunkach pracy  g³ównie na umowach o pracê na czas nieokrelony. Modele te cechuj¹ wysokie koszty rekrutacji i selekcji,
szkoleñ, wynagrodzeñ i wiadczeñ socjalnych dla pracowników, zwolnieñ z przyczyn zale¿nych od pracodawcy oraz straty wynikaj¹ce z niepe³nego i nierównomiernego wykorzystania pracowników
w poszczególnych okresach.
Alternatyw¹ jest koncepcja modelu elastycznej struktury zatrudnienia w przedsiêbiorstwie. W tym modelu zatrudnienie w firmie sk³ada siê z trzech warstw. Pierwsz¹
z nich stanowi¹ pracownicy podstawowi

cowników zarz¹dzaj¹cych firm¹) kompetencjach i kwalifikacjach  pracownicy
bezporednio produkcyjni, ³atwo dostêpni na rynku pracy. W ich wypadku najczêciej stosuje siê ró¿nego rodzaju elastyczne formy zatrudnienia. Przy zastosowaniu takiego modelu mo¿liwa jest
daleko posuniêta racjonalizacja zatrudnienia ograniczaj¹ca nadmiar, jak i niedobory pracowników. Pracownicy chc¹c utrzymaæ siê na rynku pracy, najczêciej sami
musz¹ zadbaæ o podnoszenie swoich kwalifikacji.

Elastycznie

Trzeci¹ warstwê tworz¹ tzw. pracownicy peryferyjni. Warstwa ta charakteryzuje siê wysok¹ elastycznoci¹ liczbow¹,
umo¿liwiaj¹c¹ szybkie zmiany nawet
w krótkim okresie. W grupie tej dodatkowo mo¿na wyró¿niæ trzy podgrupy: peryferia I, II, III. Peryferia I to osoby zatrudniane do zadañ wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci sta³ych pracowników, np.
przy modernizacji budynku. Zapotrzebowanie na tego rodzaju
prace mo¿e pojawiæ siê jednorazowo lub w nieregularnych odstêpach czasu. Peryferia II to pracownicy zatrudniani w okresach
dodatkowych zamówieñ, nieobecnoci pracowników sta³ych
itp. Natomiast trzeci¹ podgrupê
(peryferia III) stanowi¹ pracownicy doæ luno zwi¹zani z firm¹,
najczêciej jako osoby pracuj¹ce
Monter wewn¹trz wykañczanego elementu statku.
na w³asny rachunek, pracownitworz¹cy tzw. wewnêtrzny, pierwotny cy tymczasowi lub inni zleceniobiorcy.
Coraz wiêcej wspó³czesnych organirynek pracy  rdzeñ zatrudnienia. Pracownicy ci najczêciej zwi¹zani s¹ z firm¹ zacji zmierza w kierunku modelu elastycztradycyjn¹ umow¹ o pracê lub wielo- nej struktury zatrudnienia. Przysz³ocioletnimi kontraktami mened¿erskimi. wy model zatrudnienia ewoluuje w kieGrupa ta stanowi najcenniejszy zasób runku zmniejszania wielkoci rdzenia na
w firmie, charakteryzuje siê wysokimi rzecz ró¿nych kategorii pracowników
kwalifikacjami i umiejêtnociami oraz peryferyjnych. W zwi¹zku z tym, coraz
wysok¹ elastycznoci¹ funkcjonaln¹ wiêksz¹ wagê w polityce zarz¹dzania zaumo¿liwiaj¹c¹ szybkie i sprawne prze- sobami ludzkimi przywi¹zuje siê do niechodzenie od jednych do drugich za- typowych, elastycznych form. Rozwi¹zania takie wspomagaj¹ konkurencyjnoæ
dañ i funkcji wewn¹trz firmy.
Druga grupa pracowników to tzw. firm, a jednoczenie, poprzez mo¿liwoæ
pracownicy zasobowi, dziêki którym szybkiego i ³atwego powiêkszania peryznacznie zwiêkszaj¹ siê mo¿liwoci przed- feryjnego rynku pracy w firmie, daj¹ szansiêbiorstwa w zakresie elastycznego sê na zwiêkszanie zatrudnienia i zmniejkszta³towania liczby aktualnie potrzeb- szanie liczby osób pozostaj¹cych bez janych pracowników. W sk³ad tej grupy kiejkolwiek pracy.
wchodz¹ pracownicy o ni¿szych (od pra-
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