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Zapanowa³a u nas ostatnio moda na komi-
sje �ledcze. Wystarczy tylko w³¹czyæ telewi-
zor, ¿eby siê o tym przekonaæ. To jednak nie
tylko nasza, polska specjalno�æ. Tak¿e w ra-
mach Unii Europejskiej, od czasu do czasu jej
wysocy urzêdnicy przeprowadzaj¹ rozmaite
�ledztwa. Jedno z nich, dotycz¹ce odpowiedzi
na pytanie, czy finansowe wspomaganie przez
pañstwo polskich du¿ych stoczni produkcyj-
nych w Gdyni, Gdañsku i Szczecinie mie�ci³o
(i mie�ci siê) w ramach dozwolonej przez UE
pomocy publicznej dla sektora stoczniowego.
Dozwolonej, tzn. nie nosz¹cej znamion ukry-
tego subwencjonowania, naruszaj¹cego zasady
konkurencji. Mo¿e siê okazaæ, ¿e tê pomoc
stocznie bêd¹ musia³y zwróciæ. Komisja Euro-
pejska, przy pomocy komisarza ds. konkuren-
cji Neelie Kroes przygl¹da siê tak¿e ostatnie-
mu oddzieleniu Stoczni Gdañskiej od Stoczni
Gdynia i zaanga¿owaniu w tê pierwsz¹ pod-
miotów pañstwowych z tych samych, wspo-
mnianych wcze�niej powodów. Stocznie cze-
kaj¹ na wyrok (szczegó³y na str. 6), który ma
zapa�æ w grudniu, a ich nowo mianowane za-
rz¹dy robi¹ dobr¹ minê do tej unijnej gry, prze-
jawiaj¹c medialny optymizm. W razie czego
win¹ za ewentualne dalsze finansowe proble-
my tych stoczni bêdzie mo¿na obarczyæ unij-
nych urzêdników. Ju¿ teraz niektórzy politycy
lansuj¹ opiniê, ¿e holenderska komisarz �chce
wykoñczyæ polskie stocznie�.

My�lê, ¿e wej�cie pod unijn¹ lupê polskie-
mu sektorowi stoczniowemu mo¿e wyj�æ na
dobre. Mam wra¿enie, ¿e obecnie w Polsce
przerabiamy scenariusz hiszpañski. Poprzedni
polski rz¹d chcia³ konsolidowaæ polski przemys³
stoczniowy, bo tak rzekomo postêpuje �wiat.
Przyk³ad Hiszpanii �wiadczy o czym� zupe³nie
innym. Tam w 2000 roku w³a�nie to zrobiono,
tworz¹c najwiêkszy w Europie pañstwowy kon-
cern stoczniowy Izar (powsta³y z po³¹czenia
dawnych zak³adów Bazán oraz Astilleros Espa-
ñoles), licz¹cy 15 ró¿nych podmiotów (w tym
8 stoczni) i zatrudniaj¹cy w ramach Grupy Izar
prawie 11 tysiêcy ludzi. Szybko okaza³o siê, ¿e
ta potê¿na struktura generuje równie potê¿ne
straty (wg ró¿nych wyliczeñ 150 - 200 mln Euro
rocznie), nie mówi¹c ju¿ o trudno�ciach w za-
rz¹dzaniu tym molochem. ̄ eby je pokryæ, dla
stoczni ca³y czas stosowano oczywi�cie sub-

Europejska
komisja �ledcza

wencje. W 2004 roku Komisja Europejska uzna-
³a jednak tê pomoc za niedozwolon¹, co ozna-
cza³o konieczno�æ zwrotu w sumie 1,1 mld
Euro, przekazanych hiszpañskim stoczniom od
roku 1997.

G³ówny pañstwowy akcjonariusz koncernu
IZAR - Sociedad Española de Participaciones
Industriales (SEPI) przygotowa³ wiêc plan na-
prawczy, polegaj¹cy na �odchudzeniu� molo-
cha, zmianie profilu produkcyjnego niektórych
stoczni i czê�ciowej ich prywatyzacji, z udzia-
³em banków. Odpowiedzi¹ na tê propozycjê
by³y zorganizowane przez centrale zwi¹zko-
we fale strajków i zamieszek, które na jesieni
2004 roku przetoczy³y siê przez Hiszpaniê.

Mimo to od 2005 roku SEPI prywatyzuje
stocznie Izara i wyzbywa siê mniejszo�ciowych
udzia³ów, które w nich posiada. Dzieje siê to,
o paradoksie, przy wsparciu rz¹du socjalistów.
W lipcu tego roku poinformowano o sprzeda-
¿y trzech stoczni Izara, a SEPI zamierza spry-
watyzowaæ co najmniej 6 stoczni. Trudno
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e determinacji Hiszpa-
nów �pomóg³� niekorzystny wyrok Komisji
Europejskiej. Mo¿e tak bêdzie i w Polsce?

Grzegorz.Landowski@naszemorze.com.pl
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wsparcia w przysz³o�ci, ale jeszcze mog¹
zostaæ zmuszone do oddania tego, co
dosta³y od pañstwa od 1 maja 2004 roku.
Komisja chcia³a siê przede wszystkim do-
wiedzieæ, czy pomoc finansowa, jakiej pañ-
stwo udziela³o tym stoczniom, mia³a s³u-
¿yæ przywróceniu ich rentowno�ci, czy ra-
czej ich sztucznemu utrzymaniu na rynku.

Nieoficjalnie wiadomo, ¿e w³a�nie
w sprawie sposobu liczenia wysoko�ci
pomocy publicznej trwa spór miêdzy
Polsk¹, a UE. Chodzi m.in. o traktowanie
gwarancji kredytowych. W czasie udzie-
lenia gwarancji jest to bowiem forma po-
mocy, jednak po oddaniu statku gwaran-

cje wygasaj¹, a rz¹d nie ponosi ju¿ kosz-
tów z nimi zwi¹zanych. Dlatego strona
polska nie chce wliczaæ do warto�ci po-
mocy publicznej ca³ej warto�ci gwarancji.

Rzut na ta�mê

Kolejny wyznaczony przez Komisjê
Europejsk¹ termin dostarczenia projektów
mija³ z koñcem sierpnia. Reakcja na �po-
mruki� Brukseli by³a b³yskawiczna. Pre-
mier Jaros³aw Kaczyñski osobi�cie obie-
ca³ w Brukseli przes³anie dokumentów.
I faktycznie - w poniedzia³ek, 4 wrze�nia,
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumen-

lutym rz¹d Kazimierza
Marcinkiewicza przeko-
na³ Komisjê Europejsk¹,
¿e w nowej sytuacji poli-

tycznej musi wypracowaæ nowe plany dla
stoczni w Gdyni, Gdañsku i Szczecinie.
Zobowi¹za³ siê przes³aæ je do KE do koñ-
ca czerwca tego roku. Tak siê jednak nie
sta³o. Neelie Kroes, unijna komisarz do
spraw konkurencji ostrzeg³a polski rz¹d,
¿e bez owych planów nie bêdzie mog³a
zaakceptowaæ gigantycznej pomocy pu-
blicznej udzielanej tym stoczniom. Je¿eli
tak siê stanie, nie tylko nie bêd¹ one
mog³y ju¿ otrzymywaæ bud¿etowego

Stocznie czekaj¹

Trzy miesi¹ce niepewno�ci czekaj¹ pracowników i kierownictwo trzech najwiêkszych
polskich stoczni produkcyjnych. W grudniu oka¿e siê, czy bêd¹ one mog³y
dalej niezagro¿one budowaæ statki, czy te¿ stan¹ przed widmem bankructwa.
Tymczasem do zak³adów w Gdyni i Gdañsku trafi³o piêæ oficjalnych ofert kupna akcji.

W

Rozdzielenie, oferty
inwestorów i �ledztwo
Komisji Europejskiej w tle

na wyrok

Czy Holenderka Neelie Kroes,
unijna komisarz ds. konkurencji,
naka¿e stoczniom produkcyjnym
w Gdyni, Gdañsku i Szczecinie zwróciæ
pieni¹dze otrzymane przez nie
od pañstwa od 2004 roku?
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tów przekaza³ do Komisji Europejskiej
programy restrukturyzacyjne. Teraz po-
zostaje czekaæ. Czy s¹ powody do obaw?

- Zatwierdzimy pomoc tylko wtedy,
kiedy bêdzie jej towarzyszy³ wiarygodny
plan restrukturyzacji, który przyniesie
trwa³e skutki ekonomiczne - zapowiedzia³
Jonathan Tod, rzecznik komisarz Kroes.

Pytany, jak du¿¹ kwotê kwestionuje
Komisja, Tod odpowiedzia³, ¿e to w³a-
�nie od strony polskiej oczekuje sprecy-
zowania wysoko�ci pomocy publicznej,
której rz¹d udzieli³ i któr¹ zamierza jesz-
cze przyznaæ.

£¹czna pomoc pañstwa - ta ju¿
udzielona i ta przewidywana w najbli¿-
szym czasie - to cztery mld z³, nie li-
cz¹c gwarancji Korporacji Ubezpieczeñ
Kredytów Eksportowych, które równie¿
niepokoj¹ Komisjê Europejsk¹. Stoczni
produkcyjnych w Gdyni, Gdañsku
i Szczecinie nie staæ na zwrot tych kwot,
wiêc zawis³a nad nimi gro�ba likwida-
cji, i to w sytuacji, gdy na �wiecie, pa-
radoksalnie, trwa dobra koniunktura na
budowanie statków.

Komisarz jest sceptyczna

Kazimierz Smoliñski, prezes Zarz¹du
Stoczni Gdynia S.A. jest dobrej my�li, przy-
najmniej je¿eli chodzi o losy kierowane-
go przez niego zak³adu:

 - Jestem przekonany, i¿ przedstawio-
ny Komisji Europejskiej Plan Restruktu-
ryzacji Stoczni Gdynia S.A. jest wiarygod-
ny i realny, a przewidziana w nim pomoc
publiczna na restrukturyzacjê uzyska ak-
ceptacjê KE. Od jego przyjêcia przez KE
zale¿¹ dalsze losy stoczni. Jestem opty-
mist¹. To, co obecnie robimy, jest konse-
kwentn¹ realizacj¹ programu wyprowa-
dzania stoczni na prost¹.

Wed³ug zwi¹zków zawodowych,
opiesza³o�æ rz¹du jest karygodna i mo-
¿e mieæ wp³yw na ostateczn¹ decyzjê
Komisji Europejskiej. Tym bardziej, ¿e
wed³ug komisarz Kroes nowe progra-
my restrukturyzacji stoczni, które Ko-
misja uzyska³a bezpo�rednio od przed-
siêbiorstw, nie gwarantuj¹ uzyskania
przez nie d³ugookresowej rentowno�ci
bez nieustannego wspierania przez
pañstwo. Neelie Kroes mocno krytyku-
je dotychczasowe pomys³y spó³ek oraz
polskiego rz¹du dotycz¹ce naprawy
sektora stoczniowego.

- Je�li chodzi o restrukturyzacjê
Stoczni Gdañsk, moje s³u¿by nie s¹
przekonane, ¿e strategia wybrana
w projekcie planu restrukturyzacyjne-

go jest osi¹galna i doprowadzi stoczniê
do uzyskania d³ugookresowej rentow-
no�ci bez zbêdnego zak³ócania konku-
rencji � napisa³a do polskiego rz¹du,
piêtnuj¹c przy tym plan przejêcia Stocz-
ni Gdañsk przez podmioty pañstwowe.
Wed³ug niej, plany naprawy pozosta-
³ych dwóch stoczni tak¿e nie gwaran-
tuj¹ im sukcesu.

Dwie oferty w Gdyni

Gdy do Brukseli trafia³y dokumenty
restrukturyzacyjne, Stocznia Gdynia
i Stocznia Gdañsk ujawni³y oficjalne ofer-
ty inwestorów prywatnych, które do nich
wp³ynê³y.

Jak poinformowa³ Kazimierz Smoliñ-
ski, prezes Stoczni Gdynia, zak³ad otrzy-
ma³ dwie oferty od inwestorów zagranicz-
nych. Obie nie s¹ zaskoczeniem, mówi³o
siê o nich od d³u¿szego czasu. Z³o¿y³y je
spó³ka ZPD Steel z przemys³owej, ukra-
iñskiej Grupy Donbas i spó³ka Ray Car
Carries Ltd. izraelskiego armatora Ramie-
go Ungara. Obaj inwestorzy s¹ zaintere-
sowani przejêciem pakietów kontrolnych
w gdyñskim zak³adzie.

- Nie ma znaczenia, sk¹d jest inwe-
stor, wa¿ne, aby by³ wiarygodnym pod-
miotem, daj¹cym gwarancjê pracy i funk-
cjonowania stoczni - uwa¿a prezes Smo-
liñski.

Donbas w Polsce posiada ju¿ Hutê
Czêstochowa. Zak³ad jest g³ównym do-
stawc¹ stali dla stoczni. Z kolei Ungar o za-
kupie Stoczni Gdynia mówi od lat. Od
1999 r. zamawia w niej samochodowce,
ma ju¿ ok. 16 proc. akcji zak³adu.

Objêcie akcji inwestorzy bêd¹ nego-
cjowali ze Skarbem Pañstwa. Ma ono zo-
staæ zrealizowane w ramach podwy¿sza-
nia kapita³u zak³adu, wynosz¹cego obec-
nie 400 mln z³. Jednak zgodnie z decyzj¹
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
gdyñskiej spó³ki, mo¿e on zostaæ pod-
wy¿szony o kwotê nawet do 500 mln z³.
Gdyby prywatny inwestor zdecydowa³ siê
na takie podwy¿szenie, w 900-miliono-
wym kapitale stoczni mia³by ponad 50
proc. udzia³u.

Trzech w kolejce
po Gdañsk

Do Stoczni Gdañsk wp³ynê³y trzy
wi¹¿¹ce oferty na zakup jej udzia³ów.
W³a�cicielami firmy chc¹ byæ izraelski
armator Rami Ungar, niemiecki arma-
tor Alpha Ship i grecki Athenian Sea
Carriers.

Ungar, który chce te¿ kupiæ Stocz-
niê Gdynia, jest zainteresowany pakie-
tem wiêkszo�ciowym akcji gdañskiej
spó³ki. Jego warunkiem jest to, ¿e pie-
ni¹dze, które wy³o¿y na akcje, maj¹
zostaæ przeznaczone na inwestycje
w kolebce �Solidarno�ci�, a nie na sp³a-
canie jej d³ugów.

Niemiecki Alpha Ship nie okre�li³
w ofercie, czy jest zainteresowany pakie-
tem wiêkszo�ciowym w Stoczni Gdañsk.
Niemiecki armator ma obecnie flotê oko-
³o 20 kontenerowców i masowców
(wiêkszo�æ stanowi¹ te pierwsze).

- Stawia dwa warunki: gdañska firma
musi realizowaæ przygotowany plan re-
strukturyzacji i chce mieæ pierwszeñstwo
dla swoich zamówieñ - mówi¹c krótko
wp³yw na Harmonogram Budowy Stat-
ków � zdradza Andrzej Jaworski, prezes
Stoczni Gdañsk. - Niemcy maj¹ plany roz-
wojowe swojej floty. My�lê, ¿e przy
pierwszym ich zamówieniu mogliby�my
liczyæ na kontrakt na 8-10 statków.

Najwiêksz¹ firm¹ z potencjalnych in-
westorów jest grecki Athenian Sea Car-
riers. Firma tak¿e chce byæ wiêkszo�cio-
wym udzia³owcem w Gdañsku. - Ostat-
nio sprzedali swoj¹ star¹ flotê i na inwe-
stycje maj¹ teraz 500 milionów dolarów -
podkre�la prezes Stoczni Gdañsk.

Grecy maj¹ swoje biuro m.in. w Gdy-
ni. Specjalizuj¹ siê w przewo¿eniu pro-
duktów naftowych. Ostatnim ich zaku-
pem by³y dwa tankowce zbudowane
w koreañskiej stoczni Hyundaia. Nieofi-
cjalnie wiadomo, ¿e w³adze gdañskiej
stoczni najbardziej licz¹ w³a�nie na grec-
kiego inwestora.

Oprócz trzech z³o¿onych ofert jest
jeszcze trzech inwestorów, którzy wi¹-
¿¹cych propozycji dot¹d nie przedstawi-
li. To firmy z W³och, USA i ukraiñska Gru-
pa Donbas.

Akcje za d³ugi

W tej chwili ponad 60 proc. udzia³ów
w Stoczni Gdañsk maj¹ rz¹dowa Agencja
Rozwoju Przemys³u i zale¿na od niej Cen-
trala Zaopatrzenia Hutnictwa z Katowic.
Zmiany ju¿ zarejestrowa³ s¹d. Docelowo,
obie instytucje maj¹ przej¹æ 100 proc.
udzia³ów gdañskiego zak³adu. ARP i CZH
przejê³y akcje w zamian za umorzenie
po¿yczek, jakie zaci¹gnê³a u nich Stocz-
nia Gdynia. Umorzenia za pe³ny pakiet
akcji wynios¹ w sumie 80 mln z³.

Pod koniec sierpnia dope³niono
wszelkich formalno�ci i nast¹pi³ symbo-
liczny rozwód stoczni w Gdyni i Gdañ-
sku. Wcze�niej ta ostatnia dzia³a³a w ra-
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WYDARZENIA kraj

mach Grupy Stoczni Gdynia. Gdyñska spó³ka mia³a
w niej 100 proc. udzia³ów. W Gdañsku z pomoc¹
ogromnego d�wigu usuniêto czê�æ napisu na budyn-
ku zarz¹du, zamiast �Stocznia Gdañska Grupa Stoczni
Gdynia S.A.� widnieje teraz �Stocznia Gdañsk S.A.�.

Rozdzielenia obu zak³adów domaga³y siê zwi¹zki
zawodowe, a w kampanii wyborczej do parlamentu
PiS, którego cz³onkami s¹ prezesi Smoliñski i Jaworski,
uczyni³ z tego jedno ze swoich g³ównych hase³.

- PiS zrealizowa³ obietnicê � podkre�laj¹ teraz zgod-
nie obaj prezesi i ich partyjni koledzy.

Stocznia Gdynia zatrudnia dzi� ok. siedem tys. pra-
cowników (wraz ze spó³kami zale¿nymi). W Stoczni
Gdañsk pracuje ok. 3,2 tys. osób.

Micha³ Lewandowski �Dziennik Ba³tycki�
Czes³aw Romanowski �Nasze MORZE�

Budowa IV RP celem, a rewolucja
moralna �rodkiem do jego realizacji �
tak w skrócie okre�liæ mo¿na zadanie,
jakie postawi³o sobie ugrupowanie po-
lityczne, które wygra³o ostatnie wybo-
ry. Rewolucja moralna ma oznaczaæ od-
suniêcie od w³adzy starego uk³adu, któ-
ry wspierany przez ³¿e-elity wyprze-
da³ za bezcen maj¹tek narodowy i do-
prowadzi³ do nêdzy wiêkszo�æ polskie-
go spo³eczeñstwa. Ludzie �uk³adu� nie-
wystarczaj¹co bronili polskich interesów
na miêdzynarodowym forum, zw³asz-
cza w Unii Europejskiej. To ³agodna
forma oskar¿enia. Forma ostra to oskar-
¿enie wiêkszo�ci ministrów spraw za-
granicznych III RP o zdradê i bycie
agentami sowieckiego wywiadu, jak pu-
blicznie wyrazi³ siê urzêduj¹cy wicemi-
nister obrony narodowej.

Kategoria �³¿e-elit� obejmuj¹ca
dziennikarzy, naukowców, prawników
zosta³a ostatnio poszerzona o �wy-
kszta³ciuchów� - ludzi z dyplomem stu-
diów wy¿szych. W rewolucyjnym za-
pale próbuje siê zwaliæ z coko³ów bo-
haterów wyniesionych wcze�niej, gdy
rz¹dzi³ �uk³ad�. Zapa³ jest tak wielki,

Pokolenie
urodzonych za pó�no�

OPINIE kraj

¿e nikt nie mo¿e czuæ siê pewnie. Ci,
którzy wtedy dzia³ali, walczyli i p³acili
za to wyrokami wiêzienia mog¹ zna-
le�æ siê na celowniku rewolucyjnej m³o-
dzie¿y, która �wietnie wyczuwa klimat
przyzwolenia, jaki stwarzaj¹ rz¹dz¹cy.
Urzêduj¹cy wicepremier Rz¹du RP po-
równa³ Jacka Kuronia i uczestników
Okr¹g³ego Sto³u do zdrajców i Targo-
wicy. To tworzy klimat, w którym mo¿-
na opluæ Zbigniewa Herberta, a czasy
konspiracji w stanie wojennym przed-
stawiæ jako nieustann¹ balangê z licz-
nymi mêsko-damskimi w¹tkami.

W ca³ym tym zamêcie na poziomie
sporów o s³uszno�æ idei porozumienia
i cenê transformacji zapocz¹tkowanej
w 1989 roku, uderza ró¿nica podej�cia
do problemów, wynikaj¹ca nie tyle
z opcji politycznych, co z wieku aktyw-
nych uczestników bie¿¹cych wydarzeñ.
W socjologii znana jest kategoria poko-
lenia - jedna z kategorii zbiorowych za-
chowañ. Obejmuje ludzi, którzy znale�li
siê w okre�lonej, wspólnej dla nich sytu-
acji z racji obiektywnego czynnika, ja-
kim jest ich wiek. Dobrym przyk³adem
s¹ urodzeni w 1920 roku, w dwa lata po

odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci
- w pamiêtnym roku 1939 mieli oni lat 19.
Ludzi z rocznika 20 okre�lamy jako poko-
lenie Kolumbów, ich m³odo�æ to lata woj-
ny, okupacji i powstania warszawskiego.
To wspólna klamra spinaj¹ca wszystkich
urodzonych w 1920 roku, mimo ¿e ich in-
dywidualne losy przebiega³y ró¿nie.

Gdy dzi� widzê rewolucyjny zapa³
m³odych polityków oczywiste jest, ¿e
kategoria pokolenia wiele t³umaczy. Uro-
dzili siê w czasie, gdy walka ze starym
systemem dobieg³a koñca. Ominê³a ich
mo¿liwo�æ dzia³ania w konspirze. Areszt
grozi³ im raczej za udzia³ w zadymach
stadionowych ni¿ za walkê z oddzia³ami
ZOMO, za� najlepsze miejsca na scenie
publicznej zosta³y zajête przez komba-
tantów i ludzi wcze�niej urodzonych. Po-
zwala to na postawienie hipotezy, ¿e wie-
le aktualnie bulwersuj¹cych �wykszta³-
ciuchów� wydarzeñ powodowanych jest
ostrym konfliktem 30-latków z 60-latka-
mi, bêd¹cym zwyk³¹ walk¹ o miejsce
na scenie publicznej. Nie rokuje to do-
brze dla rewolucji moralnej jako funda-
mentu IV RP. Ale czy mo¿na byæ opty-
mist¹, gdy s³ucha siê tak wybitnych auto-
rytetów moralnych jak Jacek Kurski, An-
drzej Lepper czy Roman Giertych?

  

Zbigniew Szczypiñski
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Muzyka Pink Floyd w gdañskiej �przestrzeni wolno�ci�

To by³ zupe³nie inny koncert. Bez
wiêkszych fajerwerków (laserowych efek-
tów �wietlnych u¿yto bodaj¿e w dwóch
utworach), bez Lecha Wa³êsy na scenie,
w³a�ciwie bez nawi¹zywania do 26. rocz-
nicy powstania �Solidarno�ci�, z okazji
której wystêp doszed³ do skutku W³a�ci-
wie jedynym �bonusowym� nagraniem,
jaki specjalnie dla uczestników gdañskie-
go koncertu przygotowa³ Gilmour, by³
utwór �A Great Day For Freedom�.

Na pocz¹tek o organizacji. Niestety,
nie najlepszej. Fundacji Gdañskiej, mimo
dobrych chêci, brakuje do�wiadczenia

w przygotowywaniu tego typu imprez.
Tym chyba mo¿na t³umaczyæ pomys³, by
kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi sta³o w kilku
zaledwie kolejkach po opaski (mia³y za-
stêpowaæ bilet � udogodnienie dla po-
rz¹dkowych, by na pierwszy rzut oka wi-
dzieli, do jakiego sektora skierowaæ wi-
dza). Przecie¿ z góry by³o wiadomo, ¿e
z powodu niewielkiej ilo�ci takich punk-
tów, utworz¹ siê olbrzymie kolejki. I by³y
- kilkusetmetrowe. Kiedy pó³ godziny
przed koncertem organizatorzy zrozumie-
li, ¿e wszyscy widzowie nie zdo³aj¹ na
czas odebraæ owych opasek, zrezygno-

wano z tego pomys³u. I ca³y t³um ruszy³
na bramy. Dobrze, ¿e nikt nie zosta³ stra-
towany.

Ale i tak najgorszym, co spotka³o wiêk-
szo�æ widzów na tym koncercie, by³o
kiepskie (czytaj - zbyt ciche) nag³o�nie-
nie. Takie, ¿e ludzie np. w sektorze B2
(jakie� sto metrów od sceny) uciszali siê
wzajemnie, �bo nie s³ychaæ muzyków�.
Jeszcze dalej mia³o siê wra¿enie, jakby
muzyka dobiega³a niemal zza �ciany�
I nie mia³a ona nic wspólnego ze s³ynn¹
p³yt¹ Pink Floydów �The Wall�. Tê �cia-
nê, skutecznie odgradzaj¹c¹ muzykê Gil-

zza ��ciany�
Gilmour

Koncert Davida Gilmoura na terenie Stoczni Gdañskiej nie zgromadzi³ takich
t³umów jak pamiêtny wystêp Jeana Michaela Jarre�a sprzed roku. Trudno siê dziwiæ

� twórczo�æ muzyka Pink Floyd to zupe³nie inna pó³ka: mniej przystêpna, mniej
spektakularna, wymagaj¹ca wiêcej skupienia. Wiadomo by³o tak¿e, ¿e nie bêdzie
to show urz¹dzone z rozmachem, jaki zafundowa³ nam francuski muzyk. I nie by³o.

David Gilmour u�wietni³ 26.
rocznicê powstania
�Solidarno�ci�. Koncerty
gwiazd muzyki pop i rocka
w Stoczni Gdañskiej powoli
staj¹ siê tradycj¹.
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moura od publiczno�ci, zafundowali mu
organizatorzy. Jak przekonywali po kon-
cercie przedstawiciele Fundacji, nie by³a
to ich wina, tylko angielskiej ekipy na-
g³a�niaj¹cej, która, mimo wielu pró�b ze
strony widowni, nie da³a siê przekonaæ
do podkrêcenia potencjometrów. Ale to
organizatorzy odpowiadaj¹ za ca³o�æ
przedsiêwziêcia.

Owo nag³o�nienie zawa¿y³o w du¿ym
stopniu na subiektywnej ocenie koncer-
tu. Bo jak tu siê nie z¿ymaæ, kiedy zega-
ry w znakomitym �Time� nie og³uszaj¹,
podobnie jak rewelacyjne wej�cie gitary
w �Shine On Your Crazy Diamond�? Jak
nie narzekaæ, kiedy lepiej s³ychaæ które-
go� z widzów kilka metrów dalej rozma-
wiaj¹cego przez komórkê, ni¿ bohatera
wieczoru i jego zespó³? Wydaje siê tak-
¿e, ¿e David Gilmour nie by³ w najlep-
szej dyspozycji g³osowej. Có¿, wiek (gi-
tarzysta ma prawie 60 lat) robi swoje. Na

Mimo niedoci¹gniêæ organizacyjnych,
dla tysiêcy fanów Pink Floyd koncert na

dawnych terenach Stoczni Gdañskiej
by³ niezapomnianym prze¿yciem.

WYDARZENIA kraj
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szczê�cie, do jego gry na gitarze nie mo¿-
na mieæ najmniejszych zastrze¿eñ.

Pierwsza czê�æ koncertu zaczê³a siê
od dwóch nagrañ z p³yty �Dark Side of
the Moon� macierzystej grupy Gilmoura:
�Breathe� i �Time�. Pó�niej, zgodnie z za-
powiedziami, gitarzysta zagra³ utwory ze
swojego najnowszego albumu �On an Is-
land�. Wiêkszo�æ, a mo¿na wrêcz zaryzy-
kowaæ twierdzenie, ¿e wszyscy, widzo-
wie najbardziej jednak czekali na drug¹
czê�æ koncertu, w której mia³y zabrzmieæ
najwiêksze przeboje z repertuaru Pink
Floyd. I, po krótkiej przerwie, tak siê sta-
³o. M.in. wspomniany wcze�niej �Shine On
Your Crazy Diamond�, �High hopes�,
�Echoes� i na bis �Wish You Were Here�
oraz �Comfortably Numb�. Dodajmy, ¿e
Gilmourowi na scenie towarzyszy³ m.in.
jego kolega z Pink Floyd, klawiszowiec
Rick Wright. Zespo³owi przygrywa³a te¿
(niestety, s³abo s³yszalna) czterdziesto-

osobowa orkiestra Polskiej Filharmonii Ba³-
tyckiej pod dyrekcj¹ Zbigniewa Preissne-
ra. Go�cinnie na fortepianie zagra³ Leszek
Mo¿d¿er.

Mimo wszystko, dla sporej w naszym
kraju grupy fanów Gilmoura i grupy Pink
Floyd by³ to niezapomniany koncert.

Koncerty na terenie Stoczni Gdañskiej
powoli staj¹ siê tradycj¹ i maj¹ odbywaæ
siê co roku. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e
w przysz³ych latach obêdzie siê bez tak
ewidentnych wpadek organizacyjnych jak
podczas koncertu Davida Gilmoura.
Przede wszystkim nale¿y siê zastanowiæ,
czy wystêpy powinny w ogóle odbywaæ
siê na terenie stoczni � miejscu, z oczy-
wistych wzglêdów, zupe³nie do tego
typu imprez nie przystosowanym.

Czes³aw Romanowski
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Datê wmurowania tablic w gdyñski bruk wybrano nieprzypadkowo.
Zbieg³a siê ona z wizyt¹ Signe Adamsen - koordynatora Baltic Cruise
Project, która przyjecha³a do Gdyni, by wzi¹æ udzia³ w spotkaniu na te-
mat stworzenia lokalnej sieci wspó³pracy miêdzy wszystkimi interesanta-
mi biznesu cruiserów, czyli biur turystycznych, agencji morskich itd. Ce-
lem rozmów odbywaj¹cych siê w Porcie Gdynia by³o podniesienie stan-
dardu obs³ugi przybywaj¹cych do miasta statków.

Gdyñska Aleja Statków Pasa¿erskich coraz d³u¿sza

Jedyna w Europie Aleja Statków
Pasa¿erskich wzbogaci³a siê
o dwie kolejne - ósm¹ i dziewi¹t¹
- tablice. W chodnik Skweru
Ko�ciuszki w Gdyni wmurowano
granitowe p³yty. Pierwsz¹,
by upamiêtniæ odwiedziny
m/v Constellation, jednego
z najd³u¿szych statków, jakie
kiedykolwiek zawinê³y do miasta.
Drug¹ - na cze�æ projektu Baltic
Cruise, promuj¹cego rejsy
wycieczkowe po Ba³tyku.

29 sierpnia m/v Constellation
zawin¹³ do Gdyni po raz 12.
Tego te¿ dnia w Alei Statków
Pasa¿erskich ods³oniêto tablicê na
cze�æ wycieczkowca. To ju¿ ósma
tablica wmurowana
w Molo Po³udniowe na gdyñskim
Skwerze Ko�ciuszki.

Nowa gwiazda (w) Konstelacji

krajWYDARZENIA
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�Baltic Cruise� to projekt, w ramach
którego wspó³pracuje 19 morskich
miast (Kopenhaga, Sztokholm, Kalmar,
Gdynia, Helsinki, Turku, Rostock, K³aj-
peda, Ryga, Oslo, Elsinore/Helsingborg,
Goeteborg, Karlskrona, Malmö, Marie-
hamn, Ronne, Visby, Tallin i Sankt Pe-
tersburg) ze wszystkich 10 pañstw ba-
senu Morza Ba³tyckiego: Danii, Szwe-
cji, £otwy, Finlandii, Norwegii, Polski,
Rosji, Estonii, Niemiec i Litwy. Realiza-
cja projektu rozpoczê³a siê we wrze-
�niu 2004 roku, a zakoñczy siê lipcu
2007 roku.

- Jego celem jest integracja sektora
turystyki morskiej i wspólna promocja
regionu, która przyci¹gnie na Ba³tyk
wiêksz¹ liczbê turystów podró¿uj¹cych na
statkach wycieczkowych - wyja�nia Ma³-

Uroczysto�æ wmurowania 29 sierpnia
tablic zwi¹zana by³a ostatni¹ w tym roku
wizyt¹ m/v Constellation. Olbrzym o d³u-
go�ci 294 metrów, czyli mniej wiêcej
trzech boisk pi³karskich, odwiedzi³ Gdy-
niê ju¿ po raz 12. Po raz pierwszy by³ tu
w 2002 roku, tu¿ po oddaniu go do u¿yt-
ku. Jest najm³odsz¹, czwart¹ jednostk¹,
wybudowan¹ dla armatora Celebrity Cru-
ises (agentem jest Morska Agencja Gdy-
nia sp. z o.o. ) we francuskiej stoczni Chan-
tiers del Atlantique. Nale¿y do statków kla-
sy Millenium. P³ywa pod bander¹ Wysp
Bahama, jednorazowo mo¿e zabraæ na
pok³ad prawie dwa i pó³ tysi¹ca pasa¿e-
rów. Ten t³um ludzi obs³uguje tysi¹coso-
bowa za³oga. Pasa¿erowie maj¹ w tym p³y-
waj¹cym kurorcie do dyspozycji 11 pok³a-

gorzata Dehmel, g³ówny specjalista Wy-
dzia³u Polityki Gospodarczej i Nierucho-
mo�ci Urzêdu Miasta Gdyni. - Projekt za-
k³ada, ¿e dziêki wspólnie podjêtym dzia-
³aniom promocyjnym  i zwiêkszeniu stan-
dardów obs³ugi w portach, a tak¿e uatrak-
cyjnieniu i urozmaiceniu oferty turystycz-
nej, liczba pasa¿erów odwiedzaj¹cych ba-
sen Morza Ba³tyckiego wzro�nie o 20
proc., a udzia³ nadba³tyckich portów
w ogólno�wiatowym rynku turystycznym
zwiêkszy siê o cztery procent.

W 2005 roku liczba pasa¿erów, któ-
rzy odwiedzili nadba³tyckie porty, wynio-
s³a ponad dwa miliony sto tysiêcy. To
o po³owê wiêcej ni¿ w roku 2000 i ozna-
cza 15-procentowy roczny wzrost liczby
przybywaj¹cych nad Ba³tyk turystów.
Liczba pasa¿erów statków wycieczko-

Konstelacja
prawdziwie kosmiczna

wych na �wiecie wynios³a 10 milionów
w 2000 roku i 13 milionów 700 tysiêcy
w 2005 roku (6-procentowy przyrost w
skali roku).

- Trudno tu mówiæ jeszcze o efektach
projektu. Przypisanie sobie tego wyniku
by³oby nadu¿yciem, poniewa¿ rejsy tak
du¿ych statków pasa¿erskich armatorzy
planuj¹ z trzyletnim wyprzedzeniem -
dodaje Ma³gorzata Dehmel. � Dlatego
konkretnymi wynikami pochwaliæ bêdzie-
my siê mogli praktycznie dopiero po za-
koñczeniu projektu. Jednak ju¿ wiemy,
¿e najprawdopodobniej po zamkniêciu tej
edycji �Baltic Cruise� rozpocznie siê na-
stêpna.

Polskê w projekcie reprezentuj¹ tyl-
ko miasto i Port Gdynia, które zyskuj¹ nie
tylko turystów przybywaj¹cych na stat-

dów z czterema restauracjami (w tym grill-
bar z 1,2-metrowymi oknami w pod³odze),
teatrem na prawie dwa tysi¹ce miejsc, ogro-
dem pe³nym kwiatów, cyrkow¹ aren¹, ka-
synem, kawiarniami, koktajlbarami, nocny-
mi klubami. Miêdzy pok³adami kursuje 10
oszklonych wind. Podczas rejsu mo¿na te¿
korzystaæ z sieci basenów, saun, jacuzzi
z centrum odnowy Aquaspa, pograæ w gol-
fa, koszykówkê, siatkówkê, tenisa, wybraæ
siê do kina. Ale nie trzeba, bo a¿ 80 procent
ze wszystkich 975 kajut posiada widok na
morze, a a¿ trzy czwarte - w³asne balkony.

Statek kursuje po Ba³tyku od maja do
wrze�nia. Resztê roku spêdza na wodach
Pó³nocnego Atlantyku, Morza Karaibskie-
go i Morza Irlandzkiego.

WYDARZENIA kraj
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kach pasa¿erskich. Dziêki projektowi
gdynianie pojawiaj¹ siê na najwiêkszych
imprezach zawi¹zanych z turystyk¹
morsk¹, jak chocia¿by targi w Miami, któ-
rych nikomu zwi¹zanemu z t¹ bran¿¹ nie
trzeba reklamowaæ.

Nie ma jeszcze danych dotycz¹cych
liczby pasa¿erów wycieczkowców, któ-
rzy odwiedzili  Gdyniê w tym roku, jed-
nak w roku ubieg³ym by³o to a¿ 88 tysiê-
cy osób. Czasem przyp³ywa, jak w przy-
padku olbrzymów takich jak Constella-
tion, ponad dwa tysi¹ce pasa¿erów jed-
nocze�nie.

Dorota Rembiszewska
zdjêcia: Waldemar Okrój

Aleja Statków Pasa¿erskich w Gdyni
znajduje siê na Molo Po³udniowym (Na-
brze¿e Pomorskie), w s¹siedztwie po-
mnika Josepha Conrada na Skwerze Ko-
�ciuszki. Tablice wykonane z zielonej
odmiany granitu (werdebahia), wydoby-
wanego tylko w kilku miejscach na �wie-
cie, otrzymuj¹ najwiêksze i najciekaw-
sze wycieczkowce odwiedzaj¹ce Gdy-
niê. Wmurowanie p³yt odbywa siê za-
wsze w asy�cie przedstawicieli gdyñskie-
go samorz¹du, portu i kapitana statku,
którego pobyt jest upamiêtniany. No
i oczywi�cie dziesi¹tek pasa¿erów wy-

Jedna dla wszystkich
cieczkowca i gdynian, którzy jeszcze
nigdy nie przepu�cili okazji, by t³umnie
uczciæ uroczysto�æ wmurowania tablicy
na Skwerze Ko�ciuszki.

Dotychczas w Alei Statków Pasa-
¿erskich w Gdyni swoje tablice mia³y
Albatros, Birka Princess, Vistamar, Lili
Marlen, Grand Princess, Discovery i Star
Princess. Z koñcem wakacji pojawi³y siê
jeszcze dwie - dla Constellation i Baltic
Cruise Project. Gwiazda projektu jest
pierwsz¹, która nie upamiêtnia wizyty
konkretnego statku, a w³a�ciwie...
wszystkie.

krajWYDARZENIA
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Operacja odcumowywania trwa³a kil-
ka godzin. Wcze�niej na pok³adzie Rot-
terdamu zjawili siê funkcjonariusze Stra-
¿y Granicznej, którzy skontrolowali plom-
by na drzwiach pomieszczeñ, w których
znajduj¹ siê azbestowe odpady nielegal-
nie wwiezione do Polski (w sumie ok. 500
ton zapakowanych w worki, a umieszczo-
nych w ch³odni statku).

- Nie stwierdzili�my nieprawid³owo-
�ci na pok³adzie. Technicy kryminalisty-

ki sprawdzili za³o¿one przed kilkoma
miesi¹cami plomby na ska¿onych azbe-
stem pomieszczeniach. By³y nienaruszo-
ne - poinformowa³ Tadeusz Gruchalla
z biura prasowego Morskiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej.

W sierpniu holenderski armator Rot-
terdamu kilkakrotnie przedstawia³ ko-
lejne terminy odholowania statku. Po-
cz¹tkowo zamierza³ skierowaæ go do
Kaliningradu, ostatecznie wybra³ jednak

port w Niemczech. Dotrzymanie kolej-
nych terminów przeprowadzenia ope-
racji uniemo¿liwia³a jednak pogoda.
Zgodnie bowiem z dokumentami na
podró¿ wystawionymi przez klasyfika-
tora i ubezpieczyciela, Rotterrdam móg³
byæ holowany tylko przy bardzo do-
brych warunkach pogodowych: wiatr na
Ba³tyku nie móg³ przekraczaæ czterech
stopni w skali Beauforta, a fala wyso-
ko�ci jednego metra.

Holenderski transatlantyk mimo wielu zapowiedzi d³ugo nie móg³ opu�ciæ
gdañskiego portu. A to ptaki na nim gniazdowa³y, a to formalno�ci

nie dope³niono, a to znowu wiatr by³ za silny� W koñcu, 25 sierpnia,
pop³yn¹³ do niemieckiego portu Wilhelmshaven.

Przeminê³o
z wiatrem?

WYDARZENIA kraj

S/s Rotterdam odp³yn¹³ z Gdañska, ale� mo¿e wróciæ
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n 27 lutego � s/s Rotterdam przy-
p³ywa do Gdañska i cumuje przy
Nabrze¿u Rudowym
n do 10 lipca � Rotterdam mia³
opu�ciæ Gdañsk, zgodnie z nakazem
Urzêdu Morskiego w Gdyni
n na pocz¹tku lipca armator jed-
nostki podpisa³ umowê na jej re-
mont ze Stoczni¹ Gdañsk¹
n w po³owie lipca na wycieczkow-
cu znaleziono ponad 70 gniazd chro-
nionej jaskó³ki oknówki. Z nimi na
pok³adzie statek nie móg³ wyj�æ w
morze. Ptaki z m³odymi opu�ci³y
gniazda na pocz¹tku sierpnia.
n 1 sierpnia - decyzjê Urzêdu Mor-
skiego podtrzyma³ minister gospo-
darki morskiej Rafa³ Wiechecki
n 7 sierpnia - zakoñczy³ siê pierw-
szy przetarg na przymusowe odho-
lowanie wycieczkowca z Gdañska
do Holandii, og³oszony przez woje-
wodê pomorskiego. Nie zg³osi³ siê
¿aden chêtny.
n 14 sierpnia - armator zadeklaro-
wa³ samodzielne odholowanie Rot-
terdamu. Nie uda³o siê z powodu z³ej
pogody i braku dokumentów nie-
zbêdnych do opuszczenia Gdañska.
n 16 sierpnia � Rotterdam mia³ od-
p³yn¹æ do Kaliningradu. Nie uda³o
siê - znowu z powodu pogody i pro-
blemów administracyjno-technicz-
nych w Kaliningradzie (prawdopo-
dobnie wyst¹pi³ problem ze zgod¹
na wej�cie do tamtejszego portu).
Armator w pi�mie do Urzêdu Mor-
skiego w Gdyni prosi³ o wyrozumia-
³o�æ i deklarowa³ opuszczenie
Gdañska do 20 sierpnia.
n 19 sierpnia - armator zadeklaro-
wa³, ¿e odholuje statek z Gdañska
24 sierpnia, ale ju¿ nie do Kalinin-
gradu, a do niemieckiego Wilhelm-
shaven
n 24 sierpnia - zakoñczy³ siê drugi
przetarg na przymusowe odholowa-
nie wycieczkowca z Gdañska do
Holandii, og³oszony przez wojewo-
dê pomorskiego. Ponownie nie
zg³osi³ siê ¿aden chêtny.
n 25 sierpnia � armator odholowa³
Rotterdam do niemieckiego Wil-
helmshaven

Dzieñ po dniu

WYDARZENIA kraj

Holownik Tytan
asystowa³ Rotterdamowi

od dziobu.

Operacja
odcumowania
trwa³a kilka
godzin.
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S/s Rotterdam
przy Pirsie
Rudowym
gdañskiego
portu.

Fo
t. 

Pi
ot

r B
. S

ta
re

ñc
za

k



16 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006

WYDARZENIA kraj

Jako ¿e jednostka nie ma silników, do
Niemiec odholowana zosta³a przez ho-
lownik Bazalt, nale¿¹cy do Petrobalticu.
Koszt operacji przewidywanej na tydzieñ
to prawdopodobnie ponad 100 tys. dola-
rów. Niemal ca³y rejs monitorowany by³
przez Stra¿ Graniczn¹.

- Do granicy polskich wód terytorial-
nych Rotterdam obserwowaæ bêd¹ nasze
jednostki. O wyp³yniêciu statku z Gdañ-
ska poinformowali�my te¿ stra¿e granicz-
ne innych pañstw nadba³tyckich � mówi³
jeszcze przed wyp³yniêciem z Gdañska
Tadeusz Gruchalla.

Kapitan holownika Taurus,
który wyholowa³ Rotterdama
z Gdañska. W tle holowniki
portowe przy burcie statku
podczas manewrowania.
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S/s Rotterdam widziany ze sterówki  holownika Taurus.
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Taurus holowa³ Rotterdama "za rufê".
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�Komitet po¿egnalny�, czyli
fotoreporterzy na patrolowcu Stra¿y
Granicznej. Jej jednostki towarzyszy³y
pó�niej Rotterdamowi na polskich
wodach terytorialnych.
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Nakaz opuszczenia Polski przez Rot-
terdam Urz¹d Morski w Gdyni wyda³
ju¿ na prze³omie czerwca i lipca, a pod-
trzyma³ go minister gospodarki mor-
skiej Rafa³ Wiechecki. Powodem by³o
m. in. ok. 500 ton azbestowych odpa-
dów nielegalnie wwiezionych do Pol-
ski w ch³odniach jednostki. Procedurê
przymusowej egzekucji decyzji Urzê-
du Morskiego prowadzi³ te¿ wojewoda
pomorski. Jednak do og³oszonych
przez niego dwóch przetargów na od-
holowanie statku z Gdañska do Holan-
dii nie zg³osi³ siê ¿aden chêtny.

WYDARZENIA kraj

Rotterdama po¿egnali
z aparatami Piotr Stareñczak

i Jakub Bogucki, którzy dziêkuj¹
pilotom i za³odze holownika

Taurus za pomoc w realizacji zdjêæ.

Z odholowania statku cieszy³ siê wo-
jewoda pomorski Piotr O³owski.

- Po wielu miesi¹cach starañ Rotter-
dam, który nielegalnie wwióz³ do Polski
azbest, opu�ci³ polskie obszary morskie
� mówi³. - Mimo wielu trudno�ci uda³o
siê wyegzekwowaæ decyzjê Urzêdu Mor-
skiego w Gdyni. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
du¿¹ rolê w procesie usuniêcia jednostki
odegra³y media. To dziêki ich wsparciu
uda³o nam siê wygraæ bataliê o przestrze-
ganie polskiego prawa.

Armator Rotterdamu podkre�la, ¿e po
pobycie w Wilhelmshaven chce wróciæ
do Polski. W niemieckim porcie jednost-
ka ma zostaæ �oczyszczona� z azbestu.
Armator bowiem jeszcze w lipcu podpi-
sa³ ze Stoczni¹ Gdañsk S.A. umowê na
przebudowanie statku na luksusowe
centrum konferencyjne, które docelo-
wo ma zostaæ zacumowane na sta³e
w Rotterdamie.

Micha³ Lewandowski
�Dziennik Ba³tycki�

Na redzie portu gdañskiego Rotterdama przej¹³ nale¿¹cy do Petrobalticu holownik
pe³nomorski Bazalt, który �poci¹gn¹³� transatlantyk do Wilhelmshaven.
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Operacja przekazania Rotterdama
Bazaltowi, przez Taurusa i Tytana na redzie.
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Rotterdam zacumowany ju¿
w niemieckim porcie Wilhelmshaven.

Widok od strony
�Marine-segelkameradschaft�.
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Na Zatoce Gdañskiej drobnicowiec
zderzy³ siê ze zbiornikowcem przewo¿¹cym

30 000 ton lekkiej ropy naftowej.
Natychmiast rozla³o siê 6000 ton niebezpiecznego

³adunku. Zanieczyszczenia, dryfuj¹ce w stronê polskich
i rosyjskich brzegów, mia³y siê powiêkszyæ siê o 2000
ton ropy wyp³ywaj¹cej powoli z uszkodzonego statku.

Katastrofa tankowca na Zatoce Gdañskiej

Sk¹d jednak by³o o tym wiadomo
przed faktem? Bo� mia³y to byæ dzia³a-
nia zaplanowane - zainscenizowane we-
d³ug scenariusza miêdzynarodowych æwi-
czeñ Balex Delta 2006. Rozlan¹ ropê
symulowa³a bezpieczna ekologicznie sub-
stancja. Podobne æwiczenia przeprowadza
siê na Ba³tyku corocznie ju¿ od 1989 roku.

Kraje nadba³tyckie maj¹ obecnie do
dyspozycji ponad 30 statków rozlokowa-

Na pomocmorzu
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WYDARZENIA kraj

Bottsand - stacjonuj¹cy
zwykle w Rostocku
�statek scyzoryk�  o d³ugo�ci
ca³kowitej 46,30m.
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W æwiczeniach oprócz statków bra³y
tak¿e udzia³ samoloty Stra¿y

Granicznej i ratownictwa morskiego.
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nych wzd³u¿ brzegów Ba³tyku. Mog¹ one
dotrzeæ do miejsca katastrofy w czasie od
6 do 48 godzin od og³oszenia alarmu.

HELCOM (Komisja Helsiñska) to or-
ganizacja koordynuj¹ca dzia³ania sygna-
tariuszy Konwencji Helsiñskiej. Polska,
jako pañstwo - strona Konwencji Helsiñ-
skiej, by³a w tym roku organizatorem
miêdzynarodowych æwiczeñ operacyj-
nych Balex Delta 2006. HELCOM dzia³a
na rzecz ochrony �rodowiska naturalne-
go Morza Ba³tyckiego i ograniczenia
wszelkich �róde³ zanieczyszczeñ (a g³ów-
nymi trucicielami Ba³tyku s¹ nie statki

i porty, lecz miasta i fabryki oraz rolnic-
two z intensywnym stosowaniem nawo-
zów sztucznych na l¹dzie). W organizacji
wspó³dzia³aj¹ Dania, Estonia (w której
odbêdzie siê przysz³oroczna edycja æwi-
czeñ Balex Delta), Finlandia, Niemcy, Li-
twa, £otwa, Polska, Rosja i Szwecja, a tak-
¿e Wspólnota Europejska. HELCOM nad-
zoruje te¿ wykonywanie postanowieñ
�Konwencji o ochronie �rodowiska mor-
skiego obszaru Morza Ba³tyckiego�, zna-
nej jako �Konwencja Helsiñska�.

W imieniu ministra gospodarki mor-
skiej bezpo�rednim organizatorem æwi-

czeñ z baz¹ w Gdyni by³a Morska S³u¿ba
Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). G³ów-
nym celem by³o sprawdzenie systemu
przeciwdzia³ania zanieczyszczeniom na
morzu, w szczególno�ci systemów dowo-
dzenia, ³¹czno�ci oraz wspó³pracy pomiê-
dzy jednostkami (w³¹cznie z posiadanym
sprzêtem do zwalczania zanieczyszczeñ)
pañstw - stron Konwencji Helsiñskiej.
Dodatkowo, æwiczenia takie s³u¿¹ posze-
rzeniu wspó³pracy w ramach przysz³ego,
wspólnego planu przeciwdzia³ania zagro-
¿eniom dla regionu Ba³tyku Po³udniowo-
Wschodniego pomiêdzy Polsk¹, Litw¹,
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WYDARZENIA kraj

W trakcie æwiczeñ bior¹ce w nich udzia³ statki ci¹gnê³y p³ywaj¹ce zapory przeciw-rozlewowe...

�a tak¿e za pomoc¹ w³asnych urz¹dzeñ
zbiera³y oleje i inne zanieczyszczenia

z powierzchni morza.
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£otw¹ i Federacj¹ Rosyjsk¹. Æwiczenia Ba-
lex Delta 2006 odby³y siê na wodach
Zatoki Gdañskiej  6 wrze�nia 2006 r., a ich
g³ównym celem by³o przeciwdzia³anie
zanieczyszczeniom olejowym.

Ju¿ 5 wrze�nia wp³ynê³a do portu
Gdynia flotylla pochodz¹cych ze wszyst-
kich krajów ba³tyckich statków ró¿nej
wielko�ci (od 13 do 106 m d³ugo�ci),
o ró¿nych funkcjach i wyposa¿eniu przy-
datnym przy likwidacji skutków rozle-
wów olejowych na morzu. Statki stacjo-
nuj¹ce w Gdyni stanowi³y prawie ca³¹
flotyllê 23 jednostek bior¹cych udzia³
w æwiczeniach. Na miejsce, gdzie siê od-
bywa³y, przyp³ynê³a St. Barbara Petro-
baltiku - jeden z najwiêkszych statków
æwiczeñ Balex Delta 2006. W�ród stat-
ków cumuj¹cych w Gdyni by³y nawet
dwa zbiornikowce wyczarterowane przez
European Maritime Safety Agency

(EMSA), czyli nie reprezentuj¹ce ¿adne-
go kraju, a ca³¹ Uniê Europejsk¹ i utrzy-
mywane w gotowo�ci do natychmiasto-
wego udania siê w rejon ewentualnej
katastrofy. Wyposa¿one w specjalne, wy-
stawiane za burtê, urz¹dzenia do zbiera-
nia zanieczyszczeñ olejowych z po-
wierzchni morza, zbiornikowce Otilia
i Breeze (który w ostatniej chwili zast¹-
pi³ jednostkê bli�niacz¹ Otilii - Ophelia)
debiutowa³y w tej roli na polskim mo-
rzu. W æwiczeniach bra³y udzia³ tak¿e trzy
samoloty. Statkiem, z którego kierowa-
no akcj¹, by³a polska jednostka SAR - Ka-
pitan Poinc.

Niestety, nie przewidziano mo¿liwo�ci
zwiedzania statków dla publiczno�ci. Miej-
sce, w którym stacjonowa³y (obszar portu
administrowanego przez P.P.P. i H. Dalmor)
by³o niedostêpne dla osób postronnych.
Szkoda, bo by³o co ogl¹daæ. Jedn¹ z naj-

ciekawszych jednostek by³ niemiecki Bot-
tsand. S³u¿y do zbierania plam ropy na
morzu, przy czym zagarnia zanieczyszcze-
nia z powierzchni morza dwiema po³ów-
kami kad³uba rozwartymi niczym ramiona
cyrkla lub otwierany scyzoryk.

Statki zacumowane przy nabrze¿ach
Kutrowym, Prezydenta i przy pirsie Dal-
moru widoczne by³y z ogólnodostêpne-
go nabrze¿a Pomorskiego i z pirsu w po-
bli¿u okrêtu-muzeum B³yskawica. Dobrze
zrobili ci mi³o�nicy statków, którzy �po-
lowali� na nie fotograficznie w  czasie
wchodzenia do portu lub wyj�cia w mo-
rze. Takie �parady� mo¿na by³o z nabrze-
¿a Pomorskiego ogl¹daæ a¿ cztery razy -
gdy flotylla HELCOM wp³ywa³a do Gdy-
ni z Ba³tyku i polskich portów, gdy wy-
chodzi³a na Zatokê Gdañsk¹ na æwicze-
nia, gdy z nich wraca³a i wreszcie wyp³y-
waj¹c z powrotem do swoich baz.
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WYDARZENIA kraj

Akcj¹ kierowano z pok³adu
polskiego statku SAR Kapitan
Poinc (po lewej w tle).
Operacji asystowa³y statki
ratownicze typu SAR-1500,
a tak¿e jednostki polskiej
Stra¿y Granicznej.
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Otilia, jeden z dwóch zbiornikowców
wyczarterowanych przez European

Maritime Safety Agency (EMSA).
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- Æwiczenia zakoñczy³y siê sukcesem
- powiedzia³ Thomas Fagö, prezes HEL-
COM Response Group. � Wszystkie jed-
nostki i s³u¿by zaprezentowa³y znakomi-
te przygotowanie i sprawno�æ w pracy
pod jednym dowódzctwem. Rezultat
pokazuje nasze rosn¹ce mo¿liwo�ci w za-
kresie wspólnego, efektywnego przeciw-
dzia³ania skutkom powa¿nych rozlewów
olejowych na Ba³tyku.

Podczas gdyñskich æwiczeñ do symu-
lacji rozlewu plamy olejowej zosta³a u¿y-
ta nowa w tej roli substancja mineralna -
perlit. Metodê tê opracowa³y wspólnie
Wydzia³ Chemii Politechniki Gdañskiej
z Morsk¹ S³u¿b¹ Poszukiwania i Ratownic-
twa. Chodzi³o o materia³ wyró¿niaj¹cy siê
na tle wody, unosz¹cy siê na powierzch-
ni i nieszkodliwy dla �rodowiska. Dotych-
czas na �wiecie do tego celu stosowano
ró¿ne ciecze o charakterze olejów, p³y-
waj¹ce po wodzie, piana ga�nicza, pra-
¿ona kukurydza, owoce cytrusowe i inne
materia³y.

Perlit jest ska³¹ wulkaniczn¹ wystêpu-
j¹c¹ w wielu krajach �wiata. Po jej roz-
drobnieniu i poddaniu krótkotrwa³emu
dzia³aniu temperatury 900-1000oC uzy-
skuje siê materia³ o gêsto�ci nasypowej
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WYDARZENIA kraj

poni¿ej 1 g/cm3 i czê�ciowo zamkniêtej
strukturze porów, co sprawia, ¿e p³ywa
on po powierzchni wody. Bior¹c pod
uwagê w³a�ciwo�ci, perlit niczym (poza
gêsto�ci¹) nie ró¿ni siê od piasku mor-

skiego i po wydostaniu siê na brzeg jest
po prostu niewidoczny.

(PioSta, rel)

Statek badawczy i bazowiec prac podwodnych St. Barbara Petrobaltiku (na dalszym planie)
podczas wysypywania na powierzchniê morza substancji symuluj¹cej rozlew ropy.

Zbiornikowiec Breeze wyposa¿ony
w specjalne, wystawiane za burtê,
urz¹dzenia do zbierania zanieczyszczeñ
olejowych z powierzchni morza.
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Uchwalenie podatku tona¿owego,
polska bandera, próba si³ w sprawie
umiejscowienia gazoportu, oddzielenie
Stoczni Gdañskiej od Stoczni Gdynia.
Przypominamy i oceniamy najwa¿niejsze
z �morskich� wydarzeñ mijaj¹cych 12
miesiêcy kadencji obecnego Sejmu i tych,
którzy grali w nich pierwsze skrzypce.

Minister od morza

Pierwszy �sukces� spraw morskich to
powstanie Ministerstwa Gospodarki Mor-
skiej. Czy jego nowy szef Rafa³ Wiechec-
ki tak¿e odniós³ sukces? Niew¹tpliwym
plusem dla ministra jest uchwalenie przez
Sejm pod koniec sierpnia ustawy o po-
datku tona¿owym. Obejmie statki handlo-
we eksploatowane w ¿egludze miêdzy-
narodowej, s³u¿¹ce do przewozu ³adun-
ków i pasa¿erów morzem. Ma wej�æ w ¿y-
cie 1 stycznia 2007 r. To jeden z elemen-

tów polityki ministra Rafa³a Wiecheckie-
go powrotu armatorów pod polsk¹ ban-
derê. Podatek bêdzie zrycza³towanym
przychodem w wymiarze dobowym od
100 jednostek pojemno�ci netto statku.
Zgodnie z ustaw¹, bêdzie p³acony przez
armatora bez wzglêdu na to, czy eksplo-
atacja statku przynosi zyski, czy straty.

Niezwyk³a by³a jednomy�lno�æ po-
s³ów w tej sprawie: z 416 g³osuj¹cych
tylko jeden wstrzyma³ siê od g³osu, resz-
ta by³a za. Wiechecki podkre�la³ podczas
debaty, ¿e podatek tona¿owy jest du¿o
tañszy ni¿ podatek dochodowy, ponie-
wa¿ bêdzie obliczany od tona¿u statku,
niezale¿nie od przewo¿onego towaru.
Obecnie z powodu braku podatku tona-
¿owego wiêkszo�æ armatorów p³ywa pod
obcymi flagami.

Dobrym krokiem jest te¿ z pewno-
�ci¹ powo³anie specjalnego zespo³u do
spraw bia³o-czerwonej bandery, który ma,

mówi¹c ogólnie, przygotowaæ pakiet
ustaw, które �ci¹gn¹ narodow¹ flotê do
kraju.

Ale Rafa³ Wiechecki, pose³ Ligi Pol-
skich Rodzin ze Szczecina, ma te¿ kryty-
ków zwracaj¹cych uwagê, ¿e od pocz¹t-
ku swojego urzêdowania sprawia wra¿e-
nie cz³owieka, który nie do koñca �sie-
dzi� w temacie. Jego wypowiedzi w sty-
lu �nie trzeba znaæ siê na gatunkach ryb,
by byæ dobrym ministrem od spraw mor-
skich� raczej nie przysporzy³y mu zwo-
lenników. Byæ mo¿e win¹ jest zadziwia-
j¹cy jak na tak wysokie stanowisko wiek
ministra (28 lat). Wiechecki nie ma rów-
nie¿ mocnej pozycji w rz¹dzie. Co przy
sprawie gazoportu dobitnie da³ mu od-
czuæ premier Jaros³aw Kaczyñski, igno-
ruj¹c wielokrotnie wyra¿an¹ przez mini-
stra opiniê, ¿e port gazowy powinien
powstaæ w �winouj�ciu, i opowiadaj¹c siê
za Trójmiastem.

Kiedy przed rokiem zostali
wybrani do Sejmu RP, obiecywali
zaj¹æ siê sprawami gospodarki
morskiej. Co do tej pory uda³o
im siê za³atwiæ? Czym siê g³ównie
zajmowali? Pora na pierwszy
bilans ich poselskiej dzia³alno�ci.

 za morzem�Pos³owie
MORZE POLITYKI kraj
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Pora¿k¹ ministra Wiecheckiego by³o
odebranie mu przez wicepremiera i mi-
nistra rolnictwa Andrzeja Leppera sfery
rybo³ówstwa. Minister przez kilka miesiê-
cy swego urzêdowania skupi³ siê przede
wszystkim na tym, w czym jako dzia³acz
i pose³ LPR z Zachodniopomorskiego czu-
je siê najlepiej, czyli na obronie �polskich
interesów�, przez co na przyk³ad rozu-
mie... uniemo¿liwienie Niemcom rozbu-
dowy portu w Schwedt. Jego wypowied�
na ten temat wywo³a³a burzê u naszych
zachodnich s¹siadów, po której minister,
wzorem kolegów z koalicji, stwierdzi³, ¿e
jego wypowied� przekrêci³y media. In-
teresy polskie mia³yby byæ te¿ chronio-
ne w przypadku wspomnianego ju¿ ga-
zoportu. Wed³ug Wiecheckiego, jego
powstanie w �winouj�ciu chroni³oby na-
sze ziemie przed wp³ywami niemiecki-
mi i �zachowa³oby integralno�æ pañstwa
polskiego�.

Nie przys³u¿y³a siê te¿ ministrowi hi-
storia z zatrudnieniem na odpowiedzial-
nym stanowisku zastêpcy dyrektora Urzê-
du Morskiego w Szczecinie, odpowiada-
j¹cego za pog³êbianie toru wodnego i
ochronê nabrze¿y, swojego partyjnego
kolegi, nie posiadaj¹cego ¿adnego do-
�wiadczenia w bran¿y.

Pos³owie od gazoportu...

Na pocz¹tku kadencji obecnego par-
lamentu pos³owie i senatorowie, którym
na sercu le¿¹ sprawy morza obiecywali,
¿e zajm¹ siê m.in. dofinansowaniem szkol-
nictwa morskiego, likwidacj¹ podwójne-
go opodatkowania marynarzy, rozdziele-
niem stoczni w Gdyni i Gdañsku oraz
znalezieniem dla nich inwestorów, ustaw¹
o portach i przystaniach morskich, bu-
dow¹ terminalu gazowego w gdañskim
lub �winoujskim porcie, zwiêkszeniem li-
mitów po³owowych i skróceniem okre-
sów ochronnych.

Na razie jednak pos³owie wszystkich
opcji najbardziej zaanga¿owali siê w dys-
kusjê nad umiejscowieniem przysz³ego
gazoportu. W tej sprawie w�ród pos³ów
nast¹pi³o swoiste pospolite ruszenie. Przy
okazji za� dosz³o do niezwyk³ych, ponad-
partyjnych koalicji oraz potyczek s³ow-
nych.

Generalnie k³ócili siê, czêsto za po-
�rednictwem prasy, pos³owie z Pomor-
skiego z pos³ami z Zachodniopomorskie-
go. I nie mia³a tu znaczenia przynale¿-
no�æ partyjna, liczy³y siê interesy danego
regionu. Na co te¿ zwróci³ uwagê m.in.
pose³ PO S³awomir Nowak, nerwowo re-
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S³awomir Nitras
Szczecin

Kazimierz Plocke
Gdynia

Tadeusz Aziewicz
Gdynia

Anna Zieliñska -
G³êbocka, Gdañsk

S³awomir Nowak
Gdañsk

Krzysztof Zaremba
Szczecin

Magdalena Kochan
Szczecin

Kazimierz Kleina
Gdynia
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aguj¹c na wypowied� ministra Wiechec-
kiego o potrzebie ulokowania portu ga-
zowego w �winouj�ciu:

- To skandaliczne zachowanie. Mini-
ster powinien dzia³aæ w interesie pañstwa,
a nie regionalnych uk³adów � stwierdzi³.

Pos³owie koalicji próbowali ³agodziæ
emocje. Andrzej Liss, który w pomorskim
PiS zajmuje siê gazoportem, stwierdzi³ na
przyk³ad, ¿e wypowied� ministra �to ta-
kie has³owe stwierdzenie pewnie tylko
by³o�. W obu województwach pos³owie
PO, PiS, SLD i Samoobrony pokazali, ¿e
umiej¹ siê dogadaæ, gdy inwestycja le¿y
w interesie reprezentowanych przez nich
regionów.

Na marginesie, to chyba jedna z nie-
licznych spraw, która w ci¹gu roku dzia-
³alno�ci Sejmu obecnej kadencji potrafi³a
zjednoczyæ pos³ów tak ró¿nych opcji. Ale
przecie¿ chodzi³o o wart¹ co najmniej 300
mln dolarów inwestycjê. Pod jednym tyl-
ko z wielu pism przes³anych w tej spra-
wie do kancelarii premiera (w tym wy-
padku � jeszcze Kazimierza Marcinkiewi-
cza) podpisali siê m.in. marsza³ek Senatu
Maciej P³a¿yñski, wicemarsza³ek Bogdan
Borusewicz, Tadeusz Cymañski z PiS, Lech
Woszczerowicz z Samoobrony, Tadeusz
Aziewicz i Anna Zieliñska-G³êbocka z PO
oraz Ma³gorzata Ostrowska z SLD.

- W tym samym czasie, gdy my spo-
tykamy siê w Gdañsku, nasi parlamen-
tarni koledzy z Zachodniopomorskiego
naradzaj¹ siê, jak przekonaæ rz¹d, by ter-
minal zbudowano w �winouj�ciu � mówi³
podczas jednego z pomorskich �narad
wojennych� pose³ Liss.

Tak¿e sekretarz generalny SLD Grze-
gorz Napieralski w po³owie maja wysto-
sowa³ apel do parlamentarzystów zachod-
niopomorskich i ministra gospodarki mor-
skiej Rafa³a Wiecheckiego, aby zjedno-
czyli si³y w batalii o lokalizacjê gazoportu
w �winouj�ciu.

- Na apel odpowiedzia³ minister Wie-
checki oraz pos³owie Piechota i Wzi¹tek
(obaj z SLD). Z PiS i PO nikt siê nie ode-
zwa³. Nawet m³odzi parlamentarzy�ci nie
podjêli tematu � narzeka³ pose³ Napie-
ralski.

Z kolei po wypowiedzi premiera
Kaczyñskiego, który na pocz¹tku sierp-
nia w Gdañsku poinformowa³, ¿e ter-
minal gazowy powstanie w³a�nie
w Trójmie�cie, parlamentarzystów
wszystkich opcji skrzykn¹³ zachodnio-
pomorski pose³ PO Krzysztof Zarem-
ba. Przyby³a wiêkszo�æ zaproszonych
pos³ów, którzy przyjêli projekt listu do
premiera Kaczyñskiego.
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Zbigniew Kozak
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Tadeusz Cymañski
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Gdynia

Jacek Kurski
Gdañsk
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Gdañsk
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sko rz¹du wobec projektu konsolidacji
bran¿y stoczniowej!

Zbigniew Kozak, pomorski pose³ PiS,
twierdzi³ natomiast, ¿e �stara siê naciskaæ
na premiera, ale rzeczywi�cie nie wszyst-
ko sz³o do tej pory, jak powinno�.

- Mam natomiast nadziejê, ¿e formal-
ny rozwód Stoczni Gdynia i Stoczni Gdañ-
skiej oznacza, ¿e jeste�my na dobrej dro-
dze � mówi³.

Ma³gorzatê Ostrowsk¹, pos³ankê SLD
z Wybrze¿a, ciekawi³o z kolei, czy to
prawda, ¿e Rami Ungar (izraelski arma-
tor) z³o¿y³ ofertê na Stoczniê Gdañsk¹.

- Czy taka oferta zosta³a przedstawio-
na i jaka jest jej ocena? � pyta³a Paw³a
Poncyljusza, wiceministra gospodarki.

Pomorscy parlamentarzy�ci kilkakrot-
nie spotykali siê te¿ ze stoczniowcami obu
zak³adów. Podczas jednego z takich spo-
tkañ, w którym uczestniczyli m.in. wice-
marsza³ek Senatu Maciej P³a¿yñski i pose³
PO Tadeusz Aziewicz, zgodnie obiecywa-
li, ¿e pomog¹ w separacji stoczni.

- Smuci to, ¿e rz¹d nie ma pomys³u
na przysz³o�æ ca³ego przemys³u stocznio-
wego � mówi³ marsza³ek P³a¿yñski.

Pose³ Aziewicz deklarowa³, ¿e jego
partia (podobnie zreszt¹ jak PiS) jest za
rozdzieleniem obu zak³adów:

- Chcemy, aby stocznie mia³y kon-
kretnych w³a�cicieli, którzy byliby odpo-
wiedzialni za szukanie dla nich nisz ryn-

Zaniepokojony wypowiedzi¹ premie-
ra by³ tak¿e by³y minister gospodarki,
Jacek Piechota, pose³ SLD, który odebra³
j¹ jako �niebezpieczn¹ deklaracjê �wiad-
cz¹c¹ o powrocie do czasów, gdy o go-
spodarce decydowali politycy�. Zastana-
wia³ siê te¿ g³o�no, czy traktowaæ to jak
�polityczne chlapniêcie�, co siê zdarza
politykom, czy s¹ to jawne wytyczne dla
PGNiG.

Zachodniopomorscy parlamentarzy�ci
Platformy skar¿¹ siê, ¿e IV RP traktuje
Szczecin i �winouj�cie po macoszemu -
tak jak by³y traktowane w czasach PRL.

- Lokalizacja gazoportu to tak¿e de-
cyzja polityczna. Ale bior¹c pod uwagê
ostatnie relacje polsko - niemieckie, tym
bardziej nale¿a³oby postawiæ na Pomo-
rze Zachodnie, zaniedbane przez rz¹dz¹-
cych od wielu lat � nawo³ywa³ W³odzi-
mierz £yczywek, senator PO.

Walkê o gazoport rozpocz¹³ tak¿e
europose³ Ligi Polskich Rodzin, Sylwester
Chruszcz. On z kolei chce uruchomiæ sze-
rok¹ inicjatywê spo³eczn¹ na rzecz bu-
dowy gazoportu w �winouj�ciu.

- Bo na razie sami sobie jeste�my winni,
¿e nasz g³os jest ma³o s³yszalny w War-
szawie. Minister Wiechecki próbowa³ ju¿
walczyæ o gazoport w �winouj�ciu, ale
zosta³ zganiony. W stosunku do Gdañska
jeste�my spó�nieni. Musimy te zaleg³o-
�ci nadrobiæ � mówi³ pose³, który posta-

nowi³ siê zwróciæ do ró¿nych zachodnio-
pomorskich �rodowisk - naukowych, po-
litycznych, samorz¹dowych, oraz spo³e-
czeñstwa. Uruchomi³ nawet specjaln¹
stronê internetow¹, na której bêdzie mo¿-
na m.in. poprzeæ inicjatywê gazoportu w
�winouj�ciu.

Wydaje siê jednak, ¿e ca³a para mo¿e
pój�æ w gwizdek i wszystkie te swary,
dyskusje i apele zbledn¹ wobec jednego
zdania premiera Kaczyñskiego, który,
najwyra�niej wyznaczy³ ju¿ miejsce,
gdzie powinien powstaæ port gazowy.

� i od stoczni�

Drug¹ spraw¹, któr¹ pos³owie �od
morza� zajmowali siê w ci¹gu minionego
roku, by³o rozdzielenie Stoczni Gdynia i
Gdañskiej. W czasie kampanii wyborczej
PiS obiecywa³, ¿e zaraz po wygraniu wy-
borów przeprowadzi rozwód. Dlatego
stoczniowcy gremialnie poparli partiê Ja-
ros³awa Kaczyñskiego. Po wygranej na-
st¹pi³y jednak d³ugie miesi¹ce, podczas
których rz¹d wysy³a³ stoczniowcom
sprzeczne sygna³y. Denerwowali siê
stoczniowcy, nie wytrzymywali tak¿e
pos³owie. Pose³ zachodniopomorskiej PO
Krzysztof Zaremba z powodu niejasnego
stanowiska w tej sprawie rz¹du premiera
Marcinkiewicza, grzmia³: - Chcemy w
koñcu siê dowiedzieæ, jakie jest stanowi-

Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Fo
t. 

M
ich

a³
 N

ie
dz

ie
lsk

i/K
FP

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f M
ys

tk
ow

sk
i/K

FP

Fo
t. 

W
oj

te
k 

Ja
ku

bo
ws

ki/
KF

P

Jacek Piechota
Szczecin

Joanna Senyszyn
Gdynia

Ma³gorzata Ostrowska
Gdañsk

MORZE POLITYKI kraj

26 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006



27Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006

kowych. Nie ma sensu utrzymywaæ tak
du¿ej formu³y (jak Korporacja Polskie
Stocznie - dop red.). Obawiamy siê, ¿e
mo¿e ona oznaczaæ rz¹dy urzêdników.
Dla gospodarki to zawsze najgorsze roz-
wi¹zanie.

I przy okazji tej sprawy, podobnie jak
w przypadku gazoportu, dosz³o do po-
nadpartyjnych koalicji: z pro�b¹ o inter-
wencjê przy rozdzielaniu obu stoczni
zwrócili siê do premiera Kaczyñskiego
parlamentarzy�ci PiS, PO, SLD i Samoobro-
ny. Jak mówi³ inicjator wyst¹pienia Zbi-
gniew Kozak z PiS, parlamentarzy�ci byli
zaniepokojeni brakiem konkretnych de-
cyzji, które pomog³yby Stoczni Gdynia
wyj�æ z kryzysu. Do rozdzielenia, jak wie-
my, w koñcu dosz³o. Czy bardziej pomóg³
tutaj nacisk pos³ów, czy decyduj¹ca by³a
raczej determinacja samych stoczniow-
ców � trudno oceniæ.

... i spraw personalnych

Jacek Kurski, pomorski pose³ PiS zaj¹³
siê z kolei sprawami personalnymi:

 - Tylko zawieruch¹ polityczn¹ pod-
czas pierwszych 100 dni rz¹du Marcinkie-
wicza mogê wyt³umaczyæ bierno�æ Mini-
sterstwa Skarbu w stosunku do obecnych
w³adz portu � mówi³ o prezesie gdañ-
skiego portu Andrzeju Kasprzaku, który
wszed³ do zarz¹du portu w 2002 r., gdy
wybory wygra³a lewica.

Pose³ Kurski by³ tak¿e autorem wpro-
wadzenia kandydatów rz¹dz¹cej partii do
w³adz Energi (firmy, która by³a zaintere-
sowana inwestowaniem w Stoczniê
Gdañsk¹). Jak poda³a �Gazeta Wyborcza�,
pomorski PiS rekomendowa³ trzy osoby
do w³adz koncernu. Pose³ Jacek Kurski
zawióz³ listê do ministerstwa. �Po drodze�
rekomendowanego przez pos³a Tadeusza
Cymañskiego profesora fachowca, Walde-
mara Kamrata, cz³onka Komitetu Proble-
mów Energetyki PAN, zast¹pi³ Lucjan
Nowakowski, przyjaciel Kurskiego (pano-
wie znaj¹ siê jeszcze z pracy w pomor-
skim samorz¹dzie). Ten¿e pose³ najpo-
wa¿niejszego kandydata PiS na prezyden-
ta Gdañska widzi w... obecnym prezesie
Stoczni Gdañsk SA - Andrzeju Jaworskim.

Z kolei Krzysztof Zaremba z PO zaj¹³
siê personalnie Jackiem Piechot¹. Doma-
ga³ siê, by polski wymiar sprawiedliwo-
�ci przyjrza³ siê sprawie upadku stocznio-
wego holdingu w Szczecinie i rol¹ w tym
wydarzeniu Piechoty - by³ego ministra
gospodarki.

Jak widaæ, parlamentarzy�ci od spraw
morskich pracy mieli co niemiara. Nie ma

te¿ co ukrywaæ - o morzu by³o w�ród
parlamentarzystów obecnej kadencji g³o-
�niej ni¿ w latach poprzednich. Do laski
marsza³kowskiej nie wp³yn¹³ jednak do
tej pory ¿aden projekt ustawy �oko³omor-
skiej� (nie licz¹c wspomnianej wcze�niej
ustawy o podatku tona¿owym). Wygl¹-
da na to, ¿e parlamentarzy�ci wol¹ zwo-
³ywaæ spotkania, pisaæ pisma i lobbowaæ
za w³asnym regionem (co samo w sobie
nie jest sk¹din¹d niczym z³ym), ni¿ zaj-
mowaæ siê ¿mudn¹ prac¹ przy konstru-
owaniu ustaw.

I na koniec ciekawostka. Którzy po-
s³owie zajmuj¹ siê gospodark¹ morsk¹?

Odpowied� pad³a z ust prezesa Zarz¹du
Morskich Portów Szczecin � �winouj�cie,
Dariusza Rutkowskiego: tylko ci z SLD.
Tak stwierdzi³ podczas uroczysto�ci pod-
pisania umowy na budowê centrum logi-
stycznego w porcie. Gdy dziennikarze
pytali go, dlaczego zaprosi³ jedynie par-
lamentarzystów z SLD, zdenerwowany
wyja�ni³, ¿e zaprosi³ tych parlamentarzy-
stów, którzy zajmuj¹ siê gospodark¹
morsk¹. Proste, prawda? Nied³ugo po tej
wypowiedzi Rutkowski przesta³ byæ pre-
zesem�

Czes³aw Romanowski

Klub Parlamentarny Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej

Klub Parlamentarny Ligi Polskich Rodzin
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Zgasi³ star¹ latarniê morsk¹ i widzia³ pierwsze b³yski nowej

Pochodzi z po³udnia Polski, ale swoje miejsce znalaz³ nad
morzem. Pasj¹ do zawodu, który wykonuje od 35 lat, zarazi³

syna. Aleksander Krê¿a³ek, latarnik z Rozewia, opowiedzia³
�Naszemu MORZU� o sobie i swojej pracy.

Jestem elektromonterem radia i telewizji, taki zawód zdoby³em w latach 60.
Gdy muszê gdzie� podaæ zawód wykonywany, wpisujê �latarnik�.

W dniu naszej wizyty do Rozewia dociera³y
dane z 13 satelit. Odbierany sygna³ jest
poprawiony w stosunku do anteny, pó�niej
poprzez nadajnik emituje go druga antena.
Na �cianie, nad nowoczesnymi
urz¹dzeniami GPS, znajduje siê odgromnik
- czê�æ starej radiolatarni lampowej.
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O pocz¹tku

Zdecydowa³ przypadek. Nie jestem
Kaszub¹, pochodzê z po³udnia Polski.
Wojsko rzuci³o mnie nad morze. Zosta-
³em, trzeba by³o podj¹æ pracê. Wróci³em
co prawda po wojsku do domu, ale na
krótko. Bo tu, nad morzem, czeka³a na-

rzeczona. Teraz, gdy przyje¿d¿a do mnie
rodzina z po³udnia na wczasy �miejê siê,
¿e wyjecha³em 40 lat temu i ca³y czas
jestem na wczasach.

Podj¹³em pracê w Urzêdzie Mor-
skim, w Obwodzie Ochrony Wybrze¿a
w Rozewiu. Po roku zrobi³o siê miej-
sce na latarni. Cz³owiek, który tam pra-

cowa³, wraca³ do p³ywania. Przyszed³
do mnie i zapyta³, czy nie chcê praco-
waæ na latarni. Dlaczego nie? �To pisz
podanie, bo ja muszê natychmiast zna-
le�æ kogo� na swoje miejsce�. Wiêc
napisa³em to podanie prawie na kola-
nie, on je zawióz³. I taki to w³a�nie by³
przypadek, ¿e z dnia na dzieñ zosta-

³em latarnikiem. I tak to trwa dopiero
35 lat. Dziwi siê pani, ¿e mówiê �do-
piero�? Dla mnie to jak jeden dzieñ.

Wiedzia³em, na czym bêdzie polega-
³a moja praca. Gdy pracowa³em w Ro-
zewiu, po s¹siedzku, zapozna³em siê z
prac¹ latarnika. Ówczesny kierownik la-
tarni, W³adys³aw Wzorek i kierownik

obwodu byli dobrymi znajomymi. A ja
czasami co� jednemu naprawi³em, cza-
sami drugiemu i tak siê powoli wci¹gn¹-
³em. Oczywi�cie, by³o te¿ przeszkolenie.
Bo ka¿dy z nowych pracowników musi
mieæ ukoñczony kurs sepowski - Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich - i obs³ugi
radiotelefonów; przej�æ szkolenie stano-

wiskowe. Jak ju¿ przyszed³em tutaj do
góry, w�ród starych pracowników by³em
jak taki m³ody ptaszek...

Budynki latarni to ca³a historia. Pozna-
nie tajemnic tego bardzo starego sprzêtu
trochê trwa³o, ale moje zainteresowanie
by³o tak mocne i g³êbokie, ¿e pozna³em
je wszystkie od podstaw.

Z tego urz¹dzenia, pochodz¹cego z 1867 roku, powietrze by³o zawirowywane
i automatycznie sterowanie koderem. Nautofonami d�wiêk wychodzi³

w kierunku morza. Czytelno�æ charakterystyki wynosi³a
15 kilometrów. Dzi� buczki mg³owe jako sygna³ nawigacyjny nie s¹ u¿ywane.

Ten z Rozewia zawsze wita nowy rok. 29 lipca 2006 roku buczek zatr¹bi³
podczas ods³oniêcia repliki przedwojennej tablicy Stefana ̄ eromskiego.

Byæ mo¿e do syrenowni ogl¹daj¹cy bêd¹ mogli
zagl¹daæ  przez okna wystawowe.
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by³a wie¿a kamienna, obronna. W owych
czasach grasowa³y ró¿ne bandy, piraci.
Wygaszali ognisko. ̄ egluga odbywa³a siê
wzd³u¿ wybrze¿a, ognisko dalekiego za-
siêgu nie mia³o. Budowê wie¿y zakoñ-
czono w 1821 roku, ognisko podniesio-
no na jej szczyt. By³a to wie¿a otwarta,
na jej szczycie pali³ siê ogieñ.

Drug¹ latarni¹ na naszym wybrze¿u
by³a wówczas latarnia w Czo³pinie. Tam
równie¿ pali³ siê ogieñ, czyli �wiat³o sta-
³e. Po zachodzie sprawia³o to ¿eglarzom
pewn¹ trudno�æ. Widz¹c ogieñ nie wie-
dzieli, w którym miejscu siê znajduj¹ (dzi�
samochodem z Rozewia do Czo³pina jest
110 kilometrów). Postanowiono wiêc
odró¿niæ Przyl¹dek Kamienny od Czo³pi-
na, buduj¹c w Rozewiu drug¹ latarniê. By³
rok 1875, gdy postawiono now¹ latarniê,
200 metrów na zachód. Na obydwu za-
stosowano wówczas lampy naftowe. Po
dwóch sta³ych �ród³ach �wiat³a ¿eglarze
rozpoznawali Kamienny Przyl¹dek. Te
dwie latarnie pali³y siê do roku 1910.
Wtedy wybudowano elektrowniê, maszy-
nowniê � z dwiema maszynami parowy-
mi, pr¹dnicami, bateri¹ akumulatorow¹.
Podwy¿szono latarniê o czê�æ metalow¹
sto¿kow¹, zainstalowano optykê, stó³ ro-
tacyjny. Nadano latarni charakterystykê.
Pan Wzorek zawsze mówi³, ¿e by³a naj-
starsza, najwy¿sza i najsilniejsza. Jako
pierwsza zab³ys³a �wiat³em elektrycznym.

Z czasem drzewa przeros³y latarniê �
legenda mówi, ¿e to zaklêci w buki Szwe-
dzi z czasów najazdu. Za wszelk¹ cenê
chc¹ przes³oniæ �wiat³o latarni, ¿eby stat-
ki b³¹dzi³y po morzu. No ale natura nad
morzem jest surowa, nawet takie potê¿-
ne drzewa siê jej poddaj¹.

O starej-nowej latarni

Gdy przyszed³em na latarniê w 1971
roku, jeszcze nie by³a podwy¿szona. 27
metrów wysoko�ci, stara optyka... ̄ arów-
ka �wieci³a nad drzewami. A drzewa
z roku na rok by³y wy¿sze. 26 pa�dzier-
nika 1978 roku latarnia zosta³a podwy¿-
szona, w ci¹gu jednego dnia. Mia³em to
szczê�cie, ¿e by³em ostatnim z latarników,
który zgasi³ star¹ latarniê. Mia³em dy¿ur
na noc, latarnia ju¿ by³a bez dachu nad
g³ow¹, optyka by³a na odkrytej przestrze-
ni. Gdyby deszcz pada³, mia³em j¹ zga-
siæ. No, ale tradycje morskie, sentymenty
sprawi³y, ¿e latarnia nie mog³a nikogo
zawie�æ. Jak w ogóle latarnia mo¿e zga-
sn¹æ?! �wieci³a do ostatniej minuty swo-
jego przeznaczenia. A wieczorem zapali-
³a siê nowa.

O historii

Historiê Rozewia te¿ znam. Muszê
znaæ, bo opowiadam j¹ wycieczkom. Chce
pani us³yszeæ? Proszê bardzo.

Pocz¹tek Rozewia, jak mówi legen-
da, by³ nastêpuj¹cy: szkuner, który wy-
p³yn¹³ z Gdañska podczas sztormu roz-
bi³ siê na, jak go nazywali ¿eglarze, Ka-
miennym Przyl¹dku. Mimo przes¹dów, ¿e
na statek nie zabiera siê kobiet, w³a�ci-

ciel zabra³ córkê. Ona siê uratowa³a i, jak
mówi legenda, pierwsza rozpali³a tu ogni-
sko. Po to, ¿eby - je¿eli który� z cz³on-
ków za³ogi dryfuje na szcz¹tkach szku-
nera - nie zdryfowa³ na pe³ne morze. I tak
codziennie, od zachodu s³oñca do wscho-
du, w Rozewiu, pali siê latarnia.

Ale zanim taka piêkna latarnia zosta³a
zbudowana, minê³o wiele lat. Czê�æ mu-
rowana by³a budowana ponad 70 lat.
Kamienie zwo¿ono z okolicznych pól. To

Ten obrazek Aleksander Krê¿a³ek kupi³ w sklepie z tani¹ ksi¹¿k¹.
 � Widok jest na pewno sprzed 1933 roku � mówi. � Nie ma tablicy z imieniem Stefana
¯eromskiego, które nada³a latarni Liga Morska. Proszê zobaczyæ, jak niskie s¹ drzewa,
jak ma³o stopni prowadzi do latarni, jak nie ukszta³towany jest teren.
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Cylinder nowej latarni zrobiono
w Stoczni �Wis³a� w Gdañsku, zosta³ przy-
wieziony w komplecie ze schodami, ba-
lustradami, instalacj¹. Pó�niej zamontowa-
no stó³ rotacyjny produkcji szwedzkiej.
Do ca³ej nowej konstrukcji o�miometro-
wego cylindra domontowano dach.
Wszystko to wyjecha³o do góry, osadzo-
no na starej czê�ci. Fachowcy z �Wis³y�
tak zaprojektowali i dotrasowali, ¿e wszyst-
kie otwory pasowa³y do siebie idealnie.
Najwiêkszy problem by³ z szybami i d�wi-
giem. W ostatniej fazie podnoszenia,
w zasadzie, gdy kopu³a ju¿ by³a posta-
wiona, wzmaga³ siê wiatr. A w pa�dzier-
niku dzieñ krótki... Na szczê�cie siê uda-

Dla wracaj¹cych z dalekich rejsów marynarzy
widok latarni morskiej w Rozewiu to znak, ¿e s¹ w domu...

Optyka starej latarni pozosta³a w Rozewiu.
Gdyby j¹ gdziekolwiek zabrano, jej los by³by nieznany.



LUDZIE MORZA reporta¿

32 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006

³o, bo gdyby by³ wiatr do 25 metrów na
sekundê, d�wig sta³by ze trzy dni... Cza-
sza ko³ysa³aby siê we wszystkie strony.
Ale uda³o siê! I to ju¿ jest raczej ten kszta³t
latarni, który pozostanie. Choæby dlate-
go, ¿e wiatr ³amie drzewa jak zapa³ki,
rocznie po kilka.

Po tym podniesieniu �wiat³o latarni
widaæ 35 metrów nad l¹dem, jej wyso-
ko�æ ³¹cznie z dachem to 42 metry od
poziomu ziemi. Zasiêg � 33 mile mor-
skie. Podawane jest 26, bo tyle wymaga
konwencja.

Przy podnoszeniu latarni zmieniono
tak¿e jej optykê. Stary mechanizm to je-
den promieñ �wiat³a przechodz¹cy przez
uk³ad pryzmatów, z ¿arówk¹ o mocy
trzech tysiêcy watów. Mia³a zasiêg 31 mil
morskich. Teraz mamy tu uk³ad szafek
prostok¹tnych, w których znajduje siê 40
halogenów, �wieci dwustronnie. Jeden
halogen ma zasiêg 19 mil. �wieci do 500
godzin, kosztuje 45 funtów.

Stara latarnia wykonywa³a 20 obrotów
na minutê, co dawa³o trzy sekundy: 2,9
sekundy przerwy, 0,1 - b³ysk latarni. La-

tarnia �wieci³a i na l¹d. Pamiêtam, jak pan
Wzorek mówi³, ¿e lotnictwo równie¿ ko-
rzysta z latarni; w nawigacji jest przecie¿
podana pozycja tego �wiat³a.

Nowa optyka ma dwa promienie
�wietlne. Obraca siê o po³owê wolniej.
W ksiêgach locji jest zapisana charakte-
rystyka trzysekundowa. Nie mo¿na jej
zmieniaæ, wiêc dopasowano urz¹dzenie
do tych wymogów.

Wspomnia³em wcze�niej, ¿e by³em
ostatnim latarnikiem, który zgasi³ star¹
latarniê. Wtedy, o zachodzie s³oñca, trze-

Tak z zamkniêtego dla turystów najwy¿szego
tarasu rozewskiej latarni wygl¹da Pó³wysep Helski.
Robi wra¿enie, prawda?
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ba by³o wej�æ na latarniê i autentycznie
j¹ zapaliæ. By³ w³¹cznik do pr¹du, poci¹-
ga³o siê za specjaln¹ r¹czkê i za³¹cza³o
jak lampkê. A o wschodzie trzeba by³o
przyj�æ i latarniê zgasiæ. To by³ ca³y urok
� tyle, ile jeszcze lat pracowa³ stary me-
chanizm, gdy mia³em dy¿ury widzia³em
wschód i zachód s³oñca. A teraz latarnia
automatycznie siê zapala i automatycz-
nie ga�nie. Fotokomórka...

Poprzednia optyka zosta³a w latarni
jako zabytek. Gdyby j¹ gdziekolwiek
z tego miejsca ruszono, jej los by³by nie-
znany.

O pracy

Moja praca dzi� nie ró¿ni siê niczym
od tego, co robi³em 30 lat temu. Zmiana
trwa 12 godzin. Przychodzê do pracy na

siódm¹, podpisujê siê w dzienniku i roz-
poczynam swoje wszystkie podstawowe
obowi¹zki. Zdaj¹cy mówi, jak minê³a noc;
czy jest jaka� usterka, czy wszystko by³o
bezawaryjnie. Sprawdzam urz¹dzenia,
agregat. W dzieñ jest mnóstwo pracy, bo
latarnia jest obiektem nie tylko nawiga-
cyjnym, ale i udostêpnionym dla zwie-
dzaj¹cych.

Na ka¿dym z piêter jest ekspozycja.
S¹ makiety pokazuj¹ce, w jaki sposób
znakowano szlaki wodne, jak budowano
wie¿ê w Rozewiu. Jest historia Urzêdu
Morskiego, w³a�ciciela latarni, modele la-
tarni morskich polskiego wybrze¿a. Na
jednej ze �cian wisi tablica po�wiêcona
latarnikowi Leonowi Wzorkowi, który
w 1939 roku zgin¹³ w Pia�nicy. Jest te¿
tablica po�wiêcona Stefanowi ̄ eromskie-
mu, ufundowana przez� Polskê Ludow¹.

Latarniê morsk¹ w Rozewiu mo¿na zwiedzaæ.
W sezonie z tej mo¿liwo�ci korzysta oko³o tysi¹ca osób dziennie.
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Oraz �lady wycieczek szkolnych, z okre-
su, kiedy szko³y mia³y tarcze - umiesz-
czone za szybami kolorowe emblematy.

Przed zapaleniem latarni trzeba wej�æ
na górê i sprawdziæ, czy wszystko jest w
porz¹dku. Przede wszystkim trzeba po-
�cieraæ te wszystkie �lady palców, które
tury�ci zostawiaj¹ na ¿arówkach. Nie ma
si³y, ¿eby kto� czego� nie dotkn¹³. Co tu
du¿o mówiæ. W sezonie odwiedza latar-
niê prawie tysi¹c osób dziennie. Niech
ka¿dy zostawi choæ jeden odcisk...

mia siê agregat. W pierwszej kolejno�ci
pr¹d dostaje latarnia, pó�niej za³¹cza siê
kolejne urz¹dzenia. Wystarczy dbaæ, ¿eby
system dzia³a³ sprawnie.

A co robi latarnik w nocy? Czuwa. Mo¿e
wykonywaæ drobne sprawy porz¹dkowe.
Jest w dy¿urce, tam ma urz¹dzenia moni-
toruj¹ce pracê latarni. Wie, czy jest zasi-
lanie, ile rzêdów �wieci i czy s¹ prawid³o-
we obroty. Latarnik nie musi siedzieæ u
góry ani patrzeæ na latarniê i liczyæ, ile
razy siê obraca.

Gdy �wieci³a stara optyka, trzeba by³o
wyczy�ciæ uk³ad pryzmatyczny i szyby.

Trzeba utrzymaæ i teren, i wszystkie
urz¹dzenia w pe³nej sprawno�ci w razie
powa¿niejszej awarii. Na razie nie wyda-
rzy³o siê nic takiego, ¿eby latarnia nie
�wieci³a. No, chyba, ¿e by³ zanik pr¹du,
ale przecie¿ jest �wiat³o awaryjne. Bo gdy
zanika napiêcie, system prze³¹cza siê
automatycznie na jeden rz¹d �wiat³a awa-
ryjnego z baterii akumulatorowej, urucha-

O latarnikach

Na 15 latarniach, które �wiec¹ na
polskim wybrze¿u, pracuje garstka lu-
dzi. Na ka¿dej po trzy osoby. Prawie
wszyscy siê znamy. Kiedy� wszystkie
latarnie nale¿a³y do Urzêdu Morskiego
w Gdyni. S¹ takie wycieczki � latarnicy
je¿d¿¹ po latarniach. W zesz³ym roku
byli u mnie koledzy z zachodu: z G¹-
sek, Jaros³awca, Ustki.

O tym, ¿e kto� zostaje latarnikiem,
w du¿ym stopniu decyduje miejsce za-
mieszkania. Je�li chodzi o mojego syna
Artura, zdecydowa³ tragiczny przypadek.
W wypadku samochodowym zgin¹³ ko-
lega, który pracowa³ tu z nami, by³ na-
szym brygadzist¹. Robotê po nim przej¹³
w³a�nie Artur.

Jak tak patrzê po przedzia³ach czaso-
wych, to od 1945 roku pracowali tu do
lat 70. Kolejne pokolenie to ja - znowu
taki rzut d³ugowieczno�ci. Dzisiaj prze-

Artur, syn Aleksandra Krê¿a³ka,
wyrós³ na placu przed latarni¹.
S³u¿y³ w Marynarce Wojennej.
P³ywa³, wiêc widzia³ latarnie z morza.
Czy móg³ wybraæ zawód
inny ni¿ latarnika?

�wiat³o, którym rozb³yska 40
halogenów rozewskiej latarni, ma

zasiêg 33 mil morskich.
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cie¿ rzadko kiedy ludzie tyle siedz¹ w jed-
nym miejscu. Pracuj¹ trochê tu, trochê
gdzie indziej.

Artur pracuje od roku 1993, pewnie
tu zostanie. By³ w Marynarce Wojennej
w Ustce i Ko³obrzegu, trochê p³ywa³.
Widzia³ latarnie z morza, wyrós³ na placu
przed latarni¹. Chodzi³ ze mn¹ na latar-
niê, widzia³, co robiê. Jak by³ ju¿ trochê
starszy, zacz¹³ siê interesowaæ urz¹dze-
niami. I tak go wci¹gnê³o. Praca latarnika
nie by³a dla niego niczym nowym, mia³
j¹ w zasadzie na co dzieñ, bo przecie¿
mieszkamy na miejscu, przy latarni.

Oprócz nas na latarni pracuje jeszcze
nasz s¹siad, Zdzis³aw Ciechanowski. Jest
ode mnie  rok m³odszy, przyszed³ do
pracy kilka lat po mnie. Jak mówi¹ Ka-
szubi, on te¿ jest bosy Antek � pochodzi
z Bydgoszczy. O¿eni³ siê w Tupad³ych,
jego te�æ Adrian pracowa³ na latarni. Czy-
li znowu zdecydowa³y rodzinne koliga-
cje. Na innych latarniach te¿ s¹ rodzinne
klany, na przyk³ad w Stilo.

To ciekawy zawód. Jest nas taka garst-
ka na ca³ym wybrze¿u... Ma³a elita w�ród
zawodów. O przysz³o�ci

Czy dzi� jeszcze latarnie s¹ potrzeb-
ne? Wie pani, statek, który p³ywa po
morzu, musi mieæ punkt odniesienia.
Mo¿e w przypadku Rozewia nie jest nim
�wiat³o ani wie¿a latarni, tylko stacja GPS?

Z opowie�ci wiem, ¿e ci, którzy p³ynêli z
dalekich rejsów mówili, ¿e jak ju¿ byli nad
Rozewiem to tak, jakby byli w domu. ̄ e
od tej chwili byli gotowi zej�æ na l¹d.

Wys³ucha³a: Aleksandra Dylejko
Fotografowa³: Waldemar Okrój

- Tyle lat, ile lat pracowa³ stary mechanizm, gdy mia³em dy¿ury widzia³em wschód i zachód
s³oñca � wspomina Aleksander Krê¿a³ek, latarnik z Rozewia.
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By³ to ogromny cios nie tylko dla
armatora statku - Gdynia Ameryka Li-
nie ¯eglugowe (GAL) - ale przede
wszystkim dla ca³ej naszej marynarki
handlowej, której kilkadziesi¹t statków
obsadzonych polskimi za³ogami bra³o
udzia³, po stronie aliantów, w rozpo-
czêtej osiem i pó³ miesi¹ca wcze�niej

II wojnie �wiatowej.  29 listopada 1939
r. podobny tragiczny los spotka³ naj-
s³ynniejszy wtedy polski statek pasa-
¿erski, dumê wszystkich Polaków trans-
atlantyk Pi³sudski, który � jak szcze-
gó³owo ju¿ to opisali�my w 4 numerze
�Naszego MORZA� - w do koñca nie-
wyja�nionych okoliczno�ciach zaton¹³

u brzegów Anglii, gdy zmierza³ na miej-
sce formowania siê konwoju, w którym
po raz pierwszy mia³ wzi¹æ udzia³.

Zgadywa³ my�li

�Chrobry by³ statkiem bez wad. Sztor-
mowanie na nim by³o �uciech¹�, bo nie

Spo�ród dziewiêciu naszych pasa¿erskich transatlantyków m/s Chrobry
bia³o-czerwon¹ banderê nosi³ najkrócej. Swój krótki, ale pe³en chluby,

bohaterski ¿ywot zakoñczy³ 15 maja 1940 r. w fiordzie Vest,
trafiony bombami zrzuconymi przez dwa niemieckie samoloty bojowe.

Krótki ¿ywot
Chrobrego

Zbombardowany, p³on¹cy Chrobry w Vistafiordzie wg ryciny Adama Werki.
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pozwoli³ nigdy ¿adnej fali wej�æ na
dziób. Przy manewrowaniu wydawa³o
siê, ¿e zgaduje my�li, taki by³ zwrotny.
Trafiony bombami zapalaj¹cymi stwa-
rza³ wra¿enie, ¿e rozumie sytuacjê: po-
zwoli³ kapitanowi Zygmuntowi Deycza-
kowskiemu i starszemu mechanikowi
Zygmuntowi Kuske tak manewrowaæ, by
p³omienie nie spali³y nas wszystkich
przez gwa³town¹ zmianê kursu, co spo-
wodowa³o, ¿e ogieñ nie doszed³ zbyt
szybko do gardzieli ³adowni, które za³a-
dowane by³y bombami� � tak o statku
pisa³ Karol Olgierd Borchardt, który by³
na nim I oficerem. Równie¿ podczas jego
agonii.

Transatlantyk zbudowa³a stocznia Na-
skov Skibsvaerft w Nakskov (Dania) na
zlecenie GAL, z przeznaczeniem do ob-
s³ugi linii po³udniowoamerykañskiej. Po-
dobnie jak wszystkie nasze nowobudo-
wane liniowce pasa¿erskie, mia³ zgodnie
z ustaleniami Konferencji Atlantyckiej
dwie zasadnicze klasy pasa¿erskie: drug¹
i trzeci¹ (na miêdzypok³adzie). Traktuj¹c
ten podzia³ jako punkt wyj�cia, na obu
statkach tej linii (równie¿ na Sobieskim)
obowi¹zywa³ nastêpuj¹cy podzia³ miejsc
pasa¿erskich: klasa pierwsza (bardziej luk-
susowa), klasa druga (kabiny klasy tury-
stycznej) i klasa trzecia � pomieszczenia
dla emigrantów na miêdzypok³adach, któ-
re, w razie potrzeby, mog³y byæ zamie-
nione na ³adownie.

Pomieszczenia ogólne, takie jak sale
jadalne, salony dancingowe, czytelnie,
biblioteki, bary itp. by³y podobne w pa-
rametrach i strukturze do tych na m/s
Sobieski. W holu g³ównym statku widnia³a
p³askorze�ba przedstawiaj¹ca pierwsze-
go koronowanego w³adcê Polski, Bole-
s³awa Chrobrego.

Do Ameryki Po³udniowej

Banderê na statku podniesiono 27
lipca 1939 r. Zaszczytu tego dost¹pi³
dozoruj¹cy jego budowê starszy me-
chanik Zygmunt Kuske, który by³ za-
równo przy narodzinach statku, jak i je-
go �mierci. Sam rozsta³ siê z ¿yciem
nied³ugo pó�niej w szpitalu w Edyn-
burgu, dotkniêty tropikaln¹ chorob¹,
nabyt¹ w czasie s³u¿by jako starszy
mechanik na Batorym.

W inauguracyjny rejs do portów
Ameryki Po³udniowej Chrobry wy-
p³yn¹³ z Gdyni 29 lipca 1939 r. pod do-
wództwem kpt.¿.w. Edwarda Pacewi-
cza. W�ród 1042 pasa¿erów, podobnie
jak na bli�niaczym Sobieskim, który

w tê sam¹ trasê wyruszy³ 17 czerwca,
by³o wielu polityków, naukowców i ofi-
cerów z zaanektowanej przez Niemcy
Czechos³owacji, a tak¿e wielu polskich
oficjeli, w tym pisarz Witold Gombro-
wicz. Wydarzenie to upamiêtnia tabli-
ca na nabrze¿u Francuskim, umieszczo-
na w 60. rocznicê wyjazdu autora
�Trans-Atlantyku� z kraju, a tak¿e plac
przed Dworcem Morskim w Gdyni, no-
sz¹cy imiê Witolda Gombrowicza.

Do Montevideo � pierwszego portu
w Ameryce Po³udniowej - Chrobry za-
win¹³ 18 sierpnia. 10 sierpnia, podczas
przekraczania równika, na pok³adzie stat-
ku odby³ siê chrzest morski. Atmosfery
zbli¿aj¹cej siê wojny nie odczuwa³o siê
równie¿ podczas przyjêcia wydanego
przez kapitana na statku podczas posto-
ju w Buenos Aires dla przedstawicieli
Polonii argentyñskiej, na które przyby³o
ok. 150 osób.

Ozdob¹ holu Chrobrego by³a p³askorze�ba
przedstawiaj¹ca tego pierwszego koronowanego króla Polski.
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Gombrowicz na pok³adzie

Tê beztrosk¹ atmosferê doskonale zi-
lustrowa³ zreszt¹ w �Trans-Atlantyku� sam
Witold Gombrowicz pisz¹c:

�Dwudziestego pierwszego sierpnia
1939 roku ja na statku Chrobry do Bu-
enos Aires przybija³em. ¯egluga z Gdy-
ni do Buenos Aires nadzwyczaj rozkosz-
na... i nawet niechêtnie mnie siê na l¹d
wysiada³o, bo przez dni dwadzie�cia
cz³owiek miêdzy niebem i wod¹, nicze-

go nie pamiêtny, w powietrzu sk¹pany,
w fali roztopiony i wiatrem przewiany.
Ze mn¹ Czes³aw Straszewicz, towarzysz
mój, kajutê dzieli³, bo obaj jako literatki
¿al siê Bo¿e ma³o co opierzone na tê
pierwsz¹ nowego okrêtu podró¿ zapro-
szeni zostali�my; oprócz niego Rembie-
liñski senator, Mazurkiewicz minister
i wiele innych osób, z którymi siê po-
znajomi³em. Dwie te¿ panienki ³adne,
zgrabne, pochopne, z którymi ja w wol-
nych chwilach bajdurzy³em i baraszko-

wa³em, g³ówki zawraca³em i tak, powta-
rzam, miêdzy Niebem i Wod¹, a wci¹¿
przed siebie, spokojnie...

Ale zaraz na statek wracaæ musieli-
�my, gdzie kapitan Prezesów i Przedsta-
wicieli tutejszej Polonii podejmowa³. Ze-
sz³a siê tych Prezesów i Przedstawicieli
du¿a kupa, a ja zaraz sobie wrogów na-
robi³em, bo w tylu nowych, nieznanych
obliczach, jak w lesie, zgubiony, w god-
no�ciach i tytu³ach siê gubi³em, ludzi,
sprawy i rzeczy miesza³em, to wódkê pi-
³em, to znowu¿ nie pi³em i jak omackiem
po polu chodzi³em. Tak¿e i JW. Minister
Kosiubidzki Feliks, pose³ nasz w tym kra-
ju, obecno�ci¹ swoj¹ Przyjêcie zaszczy-
ca³ i, szklaneczkê w d³oni trzymaj¹c, sta³
ze dwie godziny, to tego to tamtego naj-
uprzejmiej staniem swoim zaszczycaj¹c.
W mów, rozmów odmêcie, w lamp nie¿y-
wym l�nieniu, ja jak przez teleskop na
wszystko patrza³em i wszêdzie Obco�æ
widz¹c, Nowo�æ i Zagadkê, jak¹� nik³o-
�ci¹ i szaro�ci¹ zdjêty, domu mego, Przy-
jació³ i Towarzyszów wzywa³em�.

Transportowiec wojskowy

Wybuch wojny zasta³ Chrobrego w Per-
nambuco (Recife), dok¹d przywióz³, g³ów-
nie z Santos i Rio de Janeiro ksiê¿y i zakon-
ników � uczestników Kongresu Euchary-
stycznego. W nocy 2 wrze�nia kpt. Pace-
wicz wezwa³ za³ogê do salonu II klasy, by
poinformowaæ j¹ o inwazji wojsk hitlerow-
skich na Polskê i o tym, ¿e statek prze-
szed³ pod rozkazy w³adz brytyjskich.

Z 2 na 3 wrze�nia Chrobry wyszed³
z portu Pernambuco na redê, gdzie zako-
twiczy³ na 39 dni. W tym czasie za³oga
przemalowa³a jego burty na kolor szary.
10 pa�dziernika statek opu�ci³ redê i uda³
siê samotnie przez Atlantyk via Dakar i Fre-
etown do Anglii, p³yn¹c, dla wiêkszego
bezpieczeñstwa, przez ocean zygzakami.

W Dakarze Chrobry spotyka³ siê
z m/s Sobieskim. Po 21 dniach ¿eglugi
statek zameldowa³ siê na redzie So-
uthampton, a nastêpnie w stoczni
w Newcastle zosta³ przebudowany i przy-
stosowany do celów wojennych. 11 li-
stopada oficjalnie przeszed³ w time-char-
ter brytyjskiego Ministry of Shipping. Kilka
dni pó�niej na Chrobrym, podobnie jak
na innych polskich statkach, dosz³o do
strajku marynarzy protestuj¹cych prze-
ciwko zamiarowi wyp³acenia za³odze je-
dynie 50 proc. p³acy; resztê mia³y otrzy-
mywaæ rodziny w kraju. Propozycjê tê
przyjêto z du¿¹ nieufno�ci¹ i to by³o
powodem strajku.

Wodowanie m/s Chrobry.



39Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006

POCZTÓWKA Z MORZA transatlantyki

39Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006



40 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006

Wiêcej szczegó³ów o tym i o�miu innych
liniowcach pasa¿erskich, którymi uprawiali�my
¿eglugê transatlantyck¹, znajdziecie Pañstwo
w wydanej przez Pomorsk¹ Oficynê Wydaw-
niczo-Reklamow¹ (tel. 058 621 91 91) drugiej
edycji ksi¹¿ki �Transatlantyki Polskie�.

Na 382 stronach formatu 225 x 300 mm jej
autorzy Jerzy Drzemczewski i Tadeusz �lebio-
da opisuj¹ 58-letnie dzieje polskich transatlan-
tyków � najpopularniejszych statków w histo-
rii naszej ¿eglugi.

Najwiêkszym atutem ksi¹¿ki jest materia³
ilustracyjny, zawieraj¹cy 870 zdjêæ i dokumen-
tów. Du¿a jej czê�æ po�wiêcona jest ludziom,
dziêki którym dzieje naszych liniowców pasa-
¿erskich s¹ powodem do dumy i podziwu. In-
deks wymienionych w ksi¹¿ce nazwisk znacz-
nie przekracza 1000 pozycji.

POCZTÓWKA Z MORZA transatlantyki
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S³u¿ba w konwojach

23 listopada kapitana Pacewicza, któ-
ry dosta³ polecenie objêcia dowództwa
Batorego, zast¹pi³ kpt. Zygmunt Deycza-
kowski. Na pocz¹tku grudnia Chrobry po
raz pierwszy wzi¹³ udzia³ w konwoju do
Kanady, sk¹d przywióz³ do Glasgow ¿o³-
nierzy Pierwszej Kanadyjskiej Dywizji.
Podobny rejs odby³ jeszcze na prze³omie
stycznia i lutego 1940 r., po nim skiero-
wano go do stoczni w Glasgow na remont
i zainstalowanie nastêpnych urz¹dzeñ
i sprzêtu o charakterze wojskowym. Po
jej opuszczeniu Chrobry zosta³ zakotwi-
czony w Gourock, gdzie 6 kwietnia
przej¹³ sprzêt oraz ¿o³nierzy, by prze-
wie�æ ich do Norwegii i uniemo¿liwiæ
Niemcom znane ju¿ Anglikom plany za-
jêcia tego kraju. Plany te zaczê³y siê ma-
terializowaæ jednak szybciej ni¿ Anglicy
siê spodziewali, bo ju¿ 7 kwietnia Niem-
cy rozpoczêli operacje wojskowe zwi¹-
zane z podporz¹dkowaniem sobie Nor-
wegii. Ostatecznie Chrobry opu�ci³ Gou-
rock 11 kwietnia. Pop³yn¹³ na czele kon-
woju jako statek komodorski. W konwo-
ju tym p³ynê³y równie¿ cztery inne trans-
portowce wojsk (czytaj: by³e statki pasa-
¿erskie), w tym równie¿ Batory.

Do Harstad, który by³ portem doce-
lowym konwoju, Chrobry dotar³ 15 kwiet-
nia. Tam konwój, w trakcie prze³adowy-
wania ¿o³nierzy i sprzêtu z transportow-
ców na mniejsze jednostki p³ywaj¹ce,
zosta³ zaatakowany przez niemieckie sa-
moloty. Chrobry z tej opresji wyszed³
szczê�liwie, nawet niedra�niêty. Uszko-
dzeniu uleg³ jednak inny transportowiec
� Empress of Australia - z którego ¿o³-
nierze przeszli w³a�nie na polski statek,
który przewióz³ ich do Namsos. Po tym
chrzcie bojowym Chrobry jeszcze dwu-
krotnie przewozi³ wojsko i sprzêt wojsko-
wy do Norwegii z Gourock i Greenock
(Szkocja), a tak¿e z Lofotów w rejsie do
Narwiku.

Pod bombami

3 maja w Leith na Chrobrego zaokrê-
towano ponad 1400 ¿o³nierzy, z którymi
osiem dni pó�niej przyby³ z konwojem
do Harstad, gdzie, mimo bombardowania,
szczê�liwie wy³adowano przywieziony
sprzêt i wojsko. Tam te¿ przez trzy na-
stêpne dni ³adowano na statek ¿o³nierzy
oraz sprzêt wojskowy i amunicjê z zada-
niem przewiezienia ich do niezbyt odle-
g³ego Bodö. Do takich manewrów woj-

ska alianckie zmusi³a trudna sytuacja spo-
wodowana nieoczekiwanie szybkimi ma-
newrami wojsk niemieckich. Ich konse-
kwencj¹ by³o za³adowanie na stoj¹cego
w Harstad Chrobrego resztek oddzia³ów
24 brygady gwardii oraz I batalionu Irish
Guards oraz trzech czo³gów i 50 ton min
przeciwpancernych. Podczas za³adunku
mia³y miejsce dwukrotne naloty niemiec-
kich bombowców, które nie wyrz¹dzi³y
szkody polskiemu transatlantykowi.

Jak pisze Janusz Oziemkowski w ksi¹¿-
ce �Narwik 1940�: �Wieczorem 14 maja
polski transportowiec podniós³ kotwicê
i przybrze¿nymi szlakami ¿eglugowymi,
w towarzystwie niszczyciela Wolverine
i eskortowca Stork p³yn¹³ ju¿ do Bodö.
O godz. 11.40, gdy Chrobry mia³ do celu
ok. 25 Mm, nadlecia³y na niewielkiej
wysoko�ci 2 bombowce, które pocz¹tko-
wo wziêto za maszyny brytyjskie. Samo-
loty te przeprowadzi³y b³yskawiczny
i skuteczny atak na Chrobrego. Dwie
bomby by³y, niestety, celne i eksplodowa-
³y wewn¹trz kad³uba. Ponadto, kilka
mniejszych bomb zapalaj¹cych wybuch³o
na pok³adzie statku. Celne by³y te¿ serie
z karabinów maszynowych. W�ród ¿o³-
nierzy wybuch³a panika. Wielu z nich,
nie wiedz¹c co czyni, skaka³o do lodo-
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watej wody, w której ginêli zanim nade-
sz³a pomoc. Zimn¹ krew do koñca za-
chowywali natomiast polscy marynarze,
z kapitanem Deyczakowskim na czele,
dlatego straty w�ród nich by³y stosunko-
wo ma³e. Dziêki ich �zimnej krwi� uda-
³o siê te¿ uratowaæ wielu ¿o³nierzy. 694
ocala³ych z szalup i bezpo�rednio z p³o-
n¹cego Chrobrego zabra³ niszczyciel
Wolverine. Dalszych kilkuset podj¹³ z sza-
lup eskortowiec Stork. Ilu ¿o³nierzy zgi-
nê³o, nie wiadomo. Nigdy bowiem w³a-
dze brytyjskie nie poda³y tej liczby. Wia-
domo jednak, ¿e wiêkszo�æ uratowano.
Marynarzy Chrobrego 16 maja zabra³ do
Wielkiej Brytanii transportowiec Ulster
Monarch.1

Mimo �zimnej krwi� polskich maryna-
rzy w wyniku eksplozji spowodowanych
bombami zrzuconymi przez nieprzyjaciel-
skie samoloty zginê³o 12 cz³onków za³o-
gi Chrobrego, a kilkudziesiêciu innych
zosta³o rannych. Straty te by³y jednak
znacznie mniejsze ni¿ w�ród brytyjskich
¿o³nierzy. Wed³ug szacunków Czes³awa

Adamowicza � cz³onka za³ogi Chrobrego
i autora ksi¹¿ki �Morze sprzyja odwa¿nym�
- nalot spowodowa³ �mieræ ok. 300 bry-
tyjskich ¿o³nierzy.

P³on¹³ jak pochodnia

Przez d³ugie godziny po nalocie Chro-
bry p³on¹³ jak pochodnia, ale nie ton¹³.
Jego agoniê skróci³a rankiem 15 maja tor-
peda zrzucona z brytyjskiego samolotu,
z lotniskowca Ark Royal. Za godn¹ pol-
skiego marynarza postawê podczas tego
tragicznego wydarzenia 16 cz³onków za-
³ogi, w tym kpt. Zygmunt Deyczakow-
ski i I oficer Karol Olgierd Borchardt, od-
znaczono Krzy¿ami Walecznych. By³y to
pierwsze odznaczenia wojenne nadane
polskim marynarzom podczas II wojny
�wiatowej.

Przez nastêpnych 60 lat o zalegaj¹-
cym na dnie Vistafiorda wraku Chrobre-
go panowa³a cisza. Dopiero w lutym 2000
roku przerwa³a j¹  norweska ekspedycja
hydrograficzna, która na g³êboko�ci ok.

150 m odnalaz³a spoczywaj¹cy tam wrak.
Zosta³ on spenetrowany przez zdalnie ste-
rowane pojazdy podwodne zaopatrzone
w kamery termowizyjne. Z analizy zro-
bionych zdjêæ wynika, ¿e statek bardzo
mocno opleciony jest porwanymi siecia-
mi rybackimi. Ze wzglêdu na ogromne
koszty i trudno�ci techniczne zwi¹zane
z jego wydobyciem, pozostaje on tam jako
podwodny cmentarz wojenny podlega-
j¹cy ochronie.

Jerzy Drzemczewski

Zdjêcia ze zbiorów autora.

1 Wiêcej na ten temat pisze K. O. Borchardt � wówczas
I oficer Chrobrego - w ksi¹¿ce �Kr¹¿ownik spod Somosier-
ry�, Wydawnictwo Morskie 1963 r. oraz inny uczestnik
tego rejsu, pó�niejszy kpt. ¿.w. Czes³aw Adamowicz w ksi¹¿-
ce �Morze sprzyja odwa¿nym�.

O³tarz na m/s Chrobry.
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Zdarzy³o siê
w polskiej gospodarce morskiej�

ARCHIWUM MORZA wa¿ne daty

17 - W Pa³acu Kultury, który by³ wtedy
najwiêkszym salonem wystawienniczym
stolicy Czechos³owacji otwarto wystawê
promocyjn¹ pt. �Z Czechos³owacji
w �wiat przez porty polskie, polskimi
i czechos³owackimi statkami�.

W polskich stoczniach zwodowano 6 jed-
nostek, w tym 1 statek ro-ro (Tychy,
27.09), 4 kutry rybackie i 1 barkê por-
tow¹.

30 lat temu
 wrzesieñ 1976 r.

4 - Do Gdyni powróci³ z trwaj¹cego 4,5
miesiêcy, najd³u¿szego po II wojnie �wia-
towej rejsu ¿aglowiec szkolny PSM w Gdy-
ni Dar Pomorza.

26 - Podniesienie bandery na okrêcie
szkolnym Marynarki Wojennej ORP Gryf.

30 - przekazano armatorowi semikonte-
nerowiec Caribia Express - pierwszy typu
B-463.

We wrze�niu 1976 r. w polskich stocz-
niach zwodowano 6 jednostek: 3 drobni-
cowce (w tym Cairnash - pierwszy z typu
B-473 - 25.09 oraz Csokonai - pierwszy

z typu B-474 - 30.09), 2 trawlery-prze-
twórnie i 1 prom drogowy Karsibór I -
pierwszy z typu B-491 - 23.09).

40 lat temu
wrzesieñ 1966 r.

9 - ods³oniêcie Pomnika Obroñców Wy-
brze¿a na pó³wyspie Westerplatte 1939-
1945 (projektu doc. Adama Haupta i Fran-
ciszka Duszenki) symbolizuj¹cego mê-
stwo ¿o³nierza i marynarza polskiego w II
wojnie �wiatowej. Od chwili ods³oniêcia
pomnika wszystkie statki i okrêty
wchodz¹ce i wychodz¹ce z portu gdañ-
skiego zobowi¹zane zosta³y do oddania ho-
norów pomnikowi poprzez opuszczenie
bandery.

23 � Stocznia Szczeciñska im. A. Warskie-
go zwodowa³a dla PLO motorowiec
Mieszko I (typu B-445) � pierwszy z serii
obejmuj¹cej 9 statków o no�no�ci 8-10
tys. ton ka¿dy.

W polskich stoczniach zwodowano 10
jednostek: 6 frachtowców, 3 rybackie
i 1 okrêt desantowy - pierwszy z serii
okrêtów projektu 771.

50 lat temu
wrzesieñ 1956 r.

9 - s³u¿bê w PLO zakoñczy³ Boles³aw Prus
- nieudany zakup PLO z 1954 r.; pod ko-
niec roku sprzedano go pod banderê pa-
namsk¹.

10 lat temu
wrzesieñ 1996 r.

2  - W hali �Olivia� odby³y siê VII Miê-
dzynarodowe Targi Morskie Baltexpo�96,
w których wziê³a udzia³ rekordowa licz-
ba 480 firm z 20 krajów. Otwarcie tar-
gów swoj¹ obecno�æ zaszczycali premie-
rzy Polski i Finlandii .

26 - Zakoñczono kolejn¹ restrukturyza-
cjê Morskiego Portu Handlowego Gdy-
nia S.A. i utworzono now¹ strukturê pod
nazw¹ Port Gdynia Holding S.A.

W polskich stoczniach zwodowano 2 jed-
nostki: 1 kontenerowiec (w Stoczni Gdañ-
skiej Canelo Arrow typu B-684) i 1 maso-
wiec (w Stoczni Szczeciñskiej Semira typu
B-170, ukoñczony jako CGM Sevilla).

20 lat temu
wrzesieñ 1986 r.

1 - podniesiono banderê na zbudowanym
przez stoczniê im. Komuny Paryskiej stat-
ku Arrow Gdynia o no�no�ci 98,5 tys. ton
(pó�niej zmieniono nazwê na Omegaven-
ture)
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22 - Pierwsze boczne wodowanie w
Stoczni Gdañskiej trawlera rybackiego
typu B-14 Zielonodolsk dla armatora ra-
dzieckiego.

W polskich stoczniach zwodowano 12
statków: 3 frachtowce, 7 rybackich, 2 sza-
landy.

60 lat temu
wrzesieñ 1946 r.

1 - Przeniesienie zarz¹du i centrali przed-
siêbiorstwa Gdynia-Ameryka Linie ̄ eglu-
gowe S.A. (GAL) z Londynu do Gdyni.

1 - W³adze polskie przejê³y od w³adz ZSRR
w Szczecinie stocznie Oderwerft oraz za-
k³ady Kriegsmarine Marinewerft.

3 - Powo³anie w Gdañsku spó³ki z o. o.
pod nazw¹ �Baltona�

5 - po raz pierwszy przyby³ do Polski
drobnicowiec Borys³aw wojennego typu
Empire, zakupiony przez GAL podczas
wojny. W 1950 r. jego nazwê zmieniono
na Bytom.

6 - duñscy ratownicy podnie�li w porcie
gdyñskim wrak statku Warthe, który od-

holowano do Stoczni Gdañskiej. Po od-
budowie wszed³ do polskiej s³u¿by jako
Warta.

7 - Utworzenie Kapitanatu Portu w Szcze-
cinie.

7 - w Szczecinie konferencja przedstawi-
cieli rz¹du RP i Ministerstwa Si³ Zbrojnych
ZSRR w wyniku której przekazano Pol-
sce akweny i obiekty portowe w �wino-
uj�ciu (³¹cznie z zespo³em niemieckich
pilotów prowadz¹cych statki do i ze
Szczecina), znajduj¹ce siê dot¹d we w³a-
daniu Po³udniowoba³tyckiej Floty ZSRR.

10 - W Gdyni w budynku Pañstwowego
Centrum Wychowania Morskiego (przy ul.
Zjednoczenia 3) utworzono Szko³ê Ry-
baków Dalekomorskich.

19 - pod Karwi¹ zaton¹³ w sztormie ho-
lownik Atlas, zginê³o 11 cz³onków za³o-
gi, a jedynie 2 zdo³a³o siê uratowaæ.

22 - w Stoczni Rybackiej w Dziwnowie
zwodowano kad³ub jachtu szkolnego bu-
dowanego jeszcze przez Niemców, któ-

ry po ukoñczeniu w Stoczni Pó³nocnej w
Gdañsku wszed³ do polskiej s³u¿by jako
Zew Morza.

70 lat temu
wrzesieñ 1936 r.

23 - Kierownictwo Marynarki Wojennej
wyda³o rozkaz dzienny nr 57 wprowa-
dzaj¹cy jako obowi¹zuj¹c¹ nazwê �okrêt
podwodny� zamiast dotychczas u¿ywa-
nego terminu �³ód� podwodna�.

We wrze�niu 1936 r. przekazano Urzêdo-
wi Morskiemu w Gdyni kuter pilotowy
Pilot V zbudowany w Stoczni Gdyñskiej.

80 lat temu
wrzesieñ 1926 r.

10 - wizytê w Gdyni rozpocz¹³ zespó³
francuskich okrêtów wojennych: niszczy-
ciele Jaguar, Chacal, Tigre, 2 okrêty pod-
wodne i transportowiec.

16 - Rada Miejska w Gdyni podjê³a
uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ magistrat do
wybudowania w Gdyni stoczni jako
przedsiêbiorstwa pañstwowego.

30 - Do nowo zbudowanego nabrze¿a
w Gdyni przybi³ pierwszy statek, który
nosi³ nazwê Pologne.

Rubrykê redaguj¹:
Jerzy Drzemczewski
i Marek Twardowski



OBRAZY MORZA sztuka

Choæ pejza¿e morskie Bronis³awy Rychter � Janowskiej powstawa³y przed
I wojn¹ �wiatow¹, dzi� o wiele lepiej ni¿ foldery wspó³czesnych biur podró¿y

zareklamowa³yby uroki pobytu nad lazurowymi wodami po³udniowej Europy.
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Tajniki dzie³ marynistów (9)

S¹ arty�ci, którzy mimo wielkiego ta-
lentu nigdy nie osi¹gaj¹ dorównuj¹cej mu
s³awy. Nale¿y do nich Bronis³awa Rych-
ter � Janowska. Malowane przez ni¹
niewielkie i z pozoru ma³o efektowne
pejza¿e morskie przy bli¿szym spojrze-
niu ods³aniaj¹ jednak ca³¹ gamê niezwy-
kle wyrafinowanych zabiegów artystycz-
nych, s³u¿¹cych oddaniu przelotnego
doznania s³oñca, powietrza i przestrzeni,
czyli tego wszystkiego, czego do�wiad-
czy³ chyba ka¿dy, kto choæ raz odwiedzi³
po³udnie Europy.

Bronis³awa Rychter � Janowska urodzi-
³a siê w Krakowie w �redniozamo¿nej ro-

dzinie o tradycjach patriotycznych, jako
córka W³adys³awa i Malwiny z Borzêc-
kich. Dok³adn¹ datê jej urodzenia trudno
ustaliæ. �ród³a podaj¹ najczê�ciej rok 1868
lub 1872. Ojciec by³ le�nikiem w prywat-
nym maj¹tku ko³o Zwardonia, matka na-
uczycielk¹. Ze wzglêdu na skromne do-
chody nie mogli oni zapewniæ obojgu swo-
im dzieciom wykszta³cenia, jakiego by so-
bie ¿yczyli. Dlatego pomy�leli najpierw
o wykszta³ceniu syna Stanis³awa, którego
zapisali do Szko³y Sztuk Piêknych w Kra-
kowie. Nie zapomnieli jednak o córce.
Wzglêdn¹ finansow¹ niezale¿no�æ mia³
zapewniæ jej zawód nauczycielki.

Pomoc rodziny

Po uzyskaniu dyplomu w Krakowie
Bronis³awa Janowska rozpoczê³a pracê
w wiejskiej szkole. Jednak od zawsze po-
ci¹ga³o j¹ malarstwo. Ujawnione jeszcze
w dzieciñstwie upodobanie do rysowa-
nia rozwija³a w ka¿dej wolnej chwili. Pod-
czas nauki w Krakowie uczêszcza³a rów-
nie¿ na kurs rysunku i perspektywy ma-
larskiej przy Muzeum Adriana Baranow-
skiego, pobiera³a te¿ lekcje u swojego
brata podczas jego wakacyjnych poby-
tów w domu rodzinnym. Szczê�cie
u�miechnê³o siê do niej, gdy uzyska³ on
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�Morze�, 1920, p³yta, olej, ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.

Morze na tekturze
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o�miu latach ma³¿onkowie rozstali siê. Bro-
nis³awa Rychter - Janowska nie wysz³a
ponownie za m¹¿.

Oprócz malarstwa para³a siê te¿ rê-
kodzie³em, co pomaga³o jej uzupe³niæ
skromne dochody. W³asnorêcznie przez
ni¹ wykonane makaty, kilimy, haftowa-
ne bluzy i serdaki sprzedawa³a jej szwa-
gierka, Gabriela Zapolska. Bronis³awa
Rychter - Janowska projektowa³a kostiu-
my dla lalek krakowskiego teatrzyku sa-
tyrycznego �Zielony Balonik�, tak¿e ad-

ministrowa³a i wyk³ada³a krótko w za³o-
¿onej przez siebie prywatnej szkole ma-
larskiej w Starym S¹czu. Zmar³a w Krako-
wie w 1953 roku.

Malarstwo i podró¿e

W Polsce Bronis³awa Rychter - Janow-
ska znana jest g³ównie jako autorka ton¹-
cych w zieleni malowniczych dworków
szlacheckich. Te niewielkie, urokliwe pra-
ce, pojawiaj¹ce siê od czasu do czasu na
aukcjach dzie³ sztuki, zyska³y popularno�æ
pod koniec XX w. na fali nostalgii za daw-
nymi czasami. Ma³o kto jednak wie, ¿e
jest ona równie¿ autork¹ nastrojowych
pejza¿y morskich. Natchnienie do nich
czerpa³a ze swoich licznych podró¿y, bo-
wiem zwiedzanie �wiata by³o zaraz po
malowaniu drug¹ wielk¹ pasj¹ jej ¿ycia.
Zwiedzi³a ca³e niemal¿e po³udnie Euro-
py a¿ po Sycyliê, by³a te¿ w pó³nocnej
Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Ze tych peregrynacji przywozi³a szki-
ce urokliwych zak¹tków �wiata. Ale naj-
czê�ciej tam na miejscu powstawa³y ju¿
skoñczone prace. Artystka by³a bowiem
zwolenniczk¹ malowania wprost z natu-
ry, �na gor¹co�. Ze znajduj¹cych siê
w zbiorach Centralnego Muzeum Morskie-
go w Gdañsku jej piêciu pejza¿y mor-

dobrze p³atne zamówienie na namalowa-
nie �Panoramy Tatr�. Czê�æ uzyskanych
w ten sposób funduszy przeznaczy³ na
kszta³cenie siostry. Jego pomoc oraz
skromne stypendium z Muzeum Polskie-
go w Rapersville w Szwajcarii pozwoli³o
jej rzuciæ posadê nauczycielki i rozpocz¹æ
studia w pracowni prof. A¿bego w Mo-
nachium. W 1900 r. we Lwowie po�lubi³a
kolegê ze studiów monachijskich, mala-
rza Tadeusza Rychtera. Naukê konty-
nuowa³a we Florencji i w Rzymie. Po
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�Port w Syrakuzach�, 1913 r., tektura, olej,
ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.

�Na Riwierze�, 19.. r., tektura, olej, ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.
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skich, trzy - oprócz obowi¹zkowej sygna-
tury z³o¿onej z imienia i nazwiska autorki
- zaopatrzone s¹ w napisy okre�laj¹ce
szczegó³owo czas i miejsce powstania, np.
�Syrakuza 1913�, �Taormina 1914�, czy
�Napoli 1919�. Wiêkszo�æ tych prac po-
wsta³a na tekturze, a nie na wymagaj¹-
cym staranniejszej obróbki p³ótnie, co
�wiadczy o tym, ¿e decyzja o ich malo-
waniu zapada³a spontanicznie.

Prze¿ywanie pejza¿u

Cech¹ charakterystyczn¹ pejza¿y mor-
skich Bronis³awy Rychter - Janowskiej jest
po³¹czenie ich realizmu ze swobodnym
i zindywidualizowanym, niejako �interpre-
tacyjnym�, sposobem malowania. Ona nie
tyle malowa³a pejza¿, lecz raczej go prze-
¿ywa³a. Owocowa³o to widoczn¹ na obra-
zie zarówno wnikliw¹ obserwacj¹ otacza-
j¹cego j¹ krajobrazu, jak równie¿ bij¹cym
zeñ nastrojem zadumy i jak¹� osobist¹ nut¹.
Potrafi³a na obrazie nie tylko oddaæ klimat
i stan pogody portretowanego morskiego
pejza¿u, ale równie¿ przekazaæ towarzy-
sz¹ce temu emocje. W rezultacie s¹ to
pejza¿e wnikliwe, prawdziwe, ale i osobi-
ste, wiele mówi¹ce o ich autorce, o jej ta-
lencie, ale tak¿e starannym wykszta³ceniu
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i wiedzy � zarówno tej malarskiej, jak i z
zakresu optyki. Subtelne modulowanie
barwy niebieskiej, od odcieni ch³odnych
do ciep³ych, obserwacja k¹ta padania pro-
mieni s³onecznych w zale¿no�ci od pory
dnia, co warunkuje barwê �wiat³a na obra-
zach (od ch³odnej - bia³ej, po ciep³¹ �
¿ó³t¹), doskona³e wyczucie odleg³o�ci po-
miêdzy przedstawionymi obiektami czy
budowanie g³êbi kolorem �wiadcz¹ o tym
dobitnie.

Pod s³oñcem Italii

Swoje morskie pejza¿e komponowa-
³a dziel¹c je na pas morza i nieba przy
stosunkowo wysoko usytuowanej linii
horyzontu. Tak jak na obrazie p.t. �Pej-
za¿ morski z Wezuwiuszem� (1919 r.)
przedstawiaj¹cym widok Zatoki Neapoli-
tañskiej. Wszystko tu przypomina nastrój
beztroskich wakacji. Zarówno lazurowy
b³êkit spokojnej toni wodnej, jak i odbi-
jaj¹ce siê na tym tle bia³e plamy ¿agli jach-
tów, doskonale widocznych w dali dziêki
ostremu �wiat³u lata. Wra¿enia spokoju nie
zak³óca nawet zasnuta fioletow¹ mg³¹ z
dymi¹cego krateru sylweta Wezuwiusza
w g³êbi. Jedynie powietrze, czyste i przej-
rzyste na pierwszym planie, w miarê od-

dalania siê gêstnieje, jak gdyby przyt³o-
czone panuj¹cym upa³em.

Nieco inny w nastroju jest obraz p.t.
�Morze� (1920 r.). Przedstawiaj¹c widok
pe³nego, otwartego akwenu, artystka sku-
pi³a siê na drobiazgowej analizie ruchu
fal zmierzaj¹cych do brzegu i sposobie
uk³adania siê �wiat³a na wodzie o brza-
sku. Wschodz¹ce s³oñce, które nie�mia³o
wy³ania siê zza linii horyzontu, zaledwie
muska grzbiety fal, prze�lizguj¹c siê po
ich powierzchni srebrzystym �wiat³em,
podczas gdy masa wody pod spodem
pozostaje ciê¿ka, granatowa. Nic nie za-
powiada piêknej pogody. Przeciwnie,
prze³amane szaro�ci¹ granatowo-zielone
morze oraz fioletowe niebo z ciê¿kimi,
�o³owianymi� chmurami wprowadzaj¹
nastrój ch³odu i melancholii. Z widniej¹-
cej na odwrocie nalepki dowiadujemy siê,
¿e obraz przedstawia pejza¿ powsta³y:
�W drodze z Neapolu do Palermo�.

Bronis³awa Rychter - Janowska jest
równie¿ autork¹ dwóch zupe³nie odmien-
nych w nastroju pejza¿y z Sycylii. Pierw-
szy - p.t. �Taormina� (1914 r.) - przedsta-
wia rozleg³y widok sycylijskiego, skaliste-
go wybrze¿a, znaczonego licznymi za-
toczkami, utworzonymi przez wcinaj¹ce
siê g³êboko w morze niewielkie pó³wy-
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�Taormina�, 1914 r., tektura, olej, ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.
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spy. Daremnie szukaæ by tu drobiazgo-
wego odwzorowywania ka¿dego szcze-
gó³u, po prostu nie ma na to miejsca na
stosunkowo niewielkim formacie obrazu.
To pejza¿ syntetyczny. Wra¿enie reali-
zmu zosta³o uzyskane dziêki oszczêdnym
i przemy�lanym �rodkom wyrazu, przede
wszystkim za pomoc¹ wysmakowanego
kolorytu, opartego na ró¿nych wariacjach
barwy niebieskiej i ró¿owej. Plamy kolo-
ru naniesiono na tekturê �mia³o i z wy-
obra�ni¹. Z tych pozornie bez³adnych
poci¹gniêæ pêdzla wy³ania siê ostatecz-
nie nastrojowa i sugestywna ca³o�æ.

Sztuka nokturnu

Drugi ze znajduj¹cych siê w Central-
nym Muzeum Morskim sycylijskich obra-
zów to morski pejza¿ malowany noc¹. Ten
rodzaj malarstwa zwany nokturnem to
prawdziwe wyzwanie. Trzeba przecie¿
namalowaæ co�, czego w nik³ym o�wie-
tleniu prawie nie widaæ. A �ród³o �wiat³a
dla tego gatunku malarstwa jest bardzo
wa¿ne. Na obrazach starych mistrzów by³a
to np. zapalona we wnêtrzu �wieczka
b¹d� kaganek, w nowoczesnym malar-
stwie pejza¿owym z kolei �wiat³o lamp
ulicznych, latarni morskich itp. Bronis³a-

wê Rychter - Janowsk¹ urzek³o natomiast
�wiat³o niewielkich latarni, zapalonych na
przycumowanych w porcie statkach. Na
obrazie p.t. �Port w Syrakuzach� (1913 r.)
wyobra¿one jest ono w postaci impasto-
wo na³o¿onych, ¿ó³tawych, �wietlistych
plamek rzucaj¹cych refleksy na spokojn¹
taflê wody. Te drobne punkciki �wiat³a
nie s¹ w stanie o�wietliæ rozleg³ej pano-
ramy portu namalowanej przez artystkê.
Dlatego ton¹ce w mroku szczegó³y, ta-
kie jak zabudowania portowe, czy kad³u-
by statków s¹ prawie nieczytelne. Ja�niej-
sze p³aszczyzny obrazu to jedynie po³a-
cie morza i nieba. Obraz charakteryzuje
siê wdziêkiem i lekko�ci¹, a gêsta farba
zosta³a g³adko rozprowadzona za pomoc¹
swobodnych i zdecydowanych poci¹-
gniêæ pêdzla.

Obrazy pe³ne wdziêku

Na innym obrazie p.t. �Na Riwierze�
zainteresowa³ artystkê kontrast �wiat³a
i cienia, jaki rzucaj¹ przedmioty w pe³nym
s³oñcu po³udnia. Namalowany pejza¿
przedstawia schodz¹cy tarasowo w dó³
skalisty brzeg morza, czê�ciowo poro�niê-
ty ro�linno�ci¹, czê�ciowo zabudowany.
Charakterystycznym akcentem krajobrazu

jest usytuowany na zboczu niewielki por-
tyk kolumnowy, byæ mo¿e pozosta³o�æ
antycznej architektury, którego nieo�wie-
tlona �ciana zdaje siê ton¹æ w mroku za-
pewniaj¹c upragniony cieñ strudzonym
upa³em ludziom. Z obrazu emanuje spo-
kój i cisza po³udniowej sjesty. �wiat³o i na-
strój buduje artystka za pomoc¹ charak-
terystycznej dla siebie gamy barwnej -
zawê¿onej do z³amanych ró¿ów, zró¿ni-
cowanych tonalnie b³êkitów i obowi¹z-
kowego fioletu, dodatkowo wzbogaconej
biel¹ tynkowanych �cian budynków.

I na tym w³a�nie polega wyj¹tkowo�æ
tych pejza¿y. Mimo ¿e na obrazach Bro-
nis³awy Rychter - Janowskiej dobór te-
matów jest typowy dla polskiego malar-
stwa sprzed I wojny �wiatowej, które naj-
chêtniej siêga³o w³a�nie po widoki znad
Morza �ródziemnego, to jednak jej prace
ujmuj¹ widza dojrza³o�ci¹ artystycznej
formy i bezpretensjonalnym wdziêkiem.

Liliana Gie³don
Cdn�

Ilustracje:
© Centralne Muzeum Morskie

w Gdañsku
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�Pejza¿ morski z Wezuwiuszem�, 1919 r., tektura, olej, ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.
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Od bitwy o Angliê do zapewnienia
bezpieczeñstwa ¿eglugi

W �wiecie techniki nawigacyjnej znany jest pod dwiema nazwami.
Najpopularniejsz¹ wymy�lili Amerykanie - Radio Detection and Ranging
� Radiowe Wykrywanie i Namierzanie. Brytyjczycy nazwali go inaczej
- Radio Aids for Defence and Reconnaisesance � Radiowa Pomoc Obrony
i Rozpoznania. I jednym, i drugim chodzi o to samo � o radar.

Pomocnik
nawigatora

Najwiêkszy na �wiecie statek do transportu ³adunków ciê¿kich m/v Blue Marlin wp³ywa do bazy Pearl Harbor na Hawajach. Na pok³adzie
przewozi jeden z najwiêkszych na �wiecie i najbardziej zaawansowanych systemów radarowych, s³u¿¹cych do wykrywania  rakiet balistycznych
z g³owicami nuklearnymi, wystrzelonych z odleg³ych terytoriów. Jest on umieszczony na oceanicznej pó³zanurzalnej, specjalnie przystosowanej

platformie wiertniczej, rozmiarami przewy¿szaj¹cej boisko pi³karskie. Ten nawodny olbrzymi radar zostanie umieszczony w rejonie Wysp
Aleuckich na Oceanie Spokojnym, które maj¹ staæ siê wa¿n¹ czê�ci¹ systemu obrony rakietowej  Stanów Zjednoczonych.
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Zjawisko odbijania siê fal radiowych,
zw³aszcza od przedmiotów metalowych,
znane by³o ju¿ w XIX wieku. W 1922 roku
Amerykanie A. H. Taylor i L. C. Young
stwierdzili powa¿ne zak³ócenia w ³¹czno-
�ci radiowej na falach o d³ugo�ci 5 m miê-
dzy nadajnikiem i odbiornikiem ustawio-
nych na przeciwleg³ych brzegach rzeki,
w czasie, gdy przep³ywa³ przez ni¹ sta-
tek. To podsunê³o im pomys³ wykorzy-
stania fal radiowych do wykrywania po-
ruszaj¹cych siê obiektów. Jednak pierw-
szy zrealizowa³ go dopiero angielski na-
ukowiec Robert A .Watson - Watt. W 1935
roku zademonstrowa³ Brytyjskiemu Ko-
mitetowi Obrony Powietrznej urz¹dzenie,
za pomoc¹ którego mo¿na by³o z odle-
g³o�ci 50 km wykryæ nadlatuj¹cy poje-
dynczy samolot. W 1937 roku w Wielkiej
Brytanii zbudowano radar znacznie dosko-
nalszy od pierwowzoru Watsona - Watta,
pracuj¹cy na falach 1,5 m i o wymiarach
umo¿liwiaj¹cych monta¿ w samolocie
my�liwskim Hawker Hurricane MK-I, Cur-
tiss Hawk H-75, a potem tak¿e w my-
�liwcu Bristol Beaufighter VIF oraz legen-

darnym de Havilland Mosquito N.F.XIII.
Dzisiaj supernowoczesny system radaro-
wy sk³ada siê na wyposa¿enie lataj¹cej
stacji wczesnego ostrzegania, któr¹ jest
amerykañski Boeing 707-320 AWACS E-
3 Sentry (patrz ramka �AWACS na pol-
skim niebie�).

Sekrety radiolokacji

Radiowe wykrywanie i pomiar odle-
g³o�ci nazywany jest równie¿ radiolokacj¹.
Polega ona na odnajdywaniu i okre�laniu
po³o¿enia obiektów ruchomych (statki,
samoloty) i sta³ych (ska³y, góry lodowe)
znajduj¹cych siê na wodzie, l¹dzie i w po-
wietrzu (jednak nie pod wod¹) przy po-
mocy wi¹zki fal elektromagnetycznych.
Radary montowane s¹ równie¿ w celu
nawigacji oraz wykrywania obiektów na-
wodnych na pok³adach atomowych okrê-
tów podwodnych.

Po raz pierwszy na szerok¹ skalê ra-
dar zosta³ u¿yty przez s³u¿by naziem-
ne RAF (Royal Air Force  � Brytyjskie
Królewskie Si³y Powietrzne) podczas

bitwy o Angliê w sierpniu i wrze�niu
1940 roku. Odegra³ ogromn¹ rolê
w czasie II wojny �wiatowej, a po jej
zakoñczeniu wydatnie przyczyni³ siê do
poprawy bezpieczeñstwa w ¿egludze,
lotnictwie oraz zapocz¹tkowa³ rozwój
techniki rakietowej.

Dzisiejsza radiolokacja wykorzystu-
je wi¹zki fal elektromagnetycznych
o d³ugo�ci 3, 10 i 20 cm (zob. ramka
�Fale radaru�), a kierunek i czas powro-
tu odbitego echa pozwalaj¹ na precy-
zyjne ustalenie pozycji obiektu oraz kie-
runku jego ruchu, odleg³o�ci i prêdko-
�ci, z jak¹ siê porusza. Np. zadaniem
radaru nawigacyjnego jest wykrywanie
wszelkich obiektów znajduj¹cych siê na
powierzchni wody lub l¹du oraz umo¿-
liwienie u¿ytkownikowi okre�lenia od-
leg³o�ci, która dzieli go od tych obiek-
tów. Ze wzglêdu na impulsowy charak-
ter pracy stacji radiolokacyjnej � rada-
ru oraz stosowania anten kierunkowych,
urz¹dzenia te pracuj¹ w zakresie bar-
dzo wysokich czêstotliwo�ci. Najczê�ciej
wykorzystuj¹ dwa pasma:

Operator radaru pracuj¹cy w centrum kontroli zbli¿ania na lotniskowcu USS George Washington,
podczas manewrów marynarki USA na Morzu �ródziemnym.
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- pasmo �S� o czêstotliwo�ci 3020 - 3220
MHz, czyli d³ugo�ci fali rzêdu 10 cm

- pasmo �X� o czêstotliwo�ci 9300 -
9500 MHz, czyli d³ugo�ci fali rzêdu
3 cm.

Ze wzglêdu na d³ugo�æ fal elektroma-
gnetycznych radary pracuj¹ce w pa�mie
�S� nazywane s¹ radarami 10-centyme-
trowymi, a pracuj¹ce w pa�mie �X� � 3-
centymetrowymi. Tak krótkie fale, zwa-
ne równie¿ mikrofalami, znalaz³y bardzo
szerokie zastosowanie we wszelkiego
rodzaju stacjach radiolokacyjnych dziêki
nastêpuj¹cym w³a�ciwo�ciom:

- zdolno�æ promieniowania w postaci bar-
dzo krótkich impulsów o du¿ej mocy

- du¿a kierunkowo�æ promieniowania
przy niewielkich wymiarach anten

- prostolinijne rozchodzenie siê emito-
wanych fal

- dobre odbijanie siê nawet od ma³ych
obiektów.

Z czego siê sk³ada�

Radar - ze wzglêdu na mo¿liwo�æ po-
miaru kierunku oraz odleg³o�ci - jest naj-
bardziej rozpowszechnionym urz¹dze-
niem u¿ywanym do prowadzenia nieza-
wodnej nawigacji na morzu oraz akwe-
nach ograniczonych.

Ka¿dy radar sk³ada siê z siedmiu
podstawowych elementów: modu³u
ARPA, synchronizatora, nadajnika, prze-
³¹cznika antenowego, anteny nadawczo
� odbiorczej, odbiornika i wska�nika.
Natomiast segment podzespo³ów elek-
tronicznych w stacji radiolokacyjnej re-
prezentowany jest przez: czasoster,
modulator, generator mikrofalowy, prze-
³¹cznik, uk³ad nadawanie � odbiór, mie-
szacz, oscylator, wzmacniacz czêstotli-
wo�ci po�redniej, demodulator, wzmac-
niacz sygna³ów wizyjnych, uk³ad pod-
�wietlania, kalibrator, ruchomy znacznik
odleg³o�ci, synchronizator obrotów cew-
ki odchylaj¹cej siê z obrotami anteny,

znacznik kursu, regulator mocy oraz
uk³ad zasilania.

Modu³ ARPA/Automatic Radar Plot-
ting Aid (Urz¹dzenie do Automatycz-
nego Prowadzenia Zakresów Radaro-
wych) pomaga nawigatorowi przy po-
dejmowaniu wa¿nych decyzji, zw³asz-
cza na akwenach o du¿ym natê¿eniu
ruchu oraz w warunkach ograniczonej
widzialno�ci. Pierwsze prace zwi¹zane
z tym systemem, tj. pe³n¹ automaty-
zacj¹ zakresów radarowych, prowadzo-
no ju¿ na prze³omie lat 60. i 70. ub.
stulecia. Jednak dopiero powszechne
zastosowanie systemu komputerowe-
go, w pe³ni kompatybilnego z radarem,
umo¿liwi³o konstrukcjê modu³u, który
w sposób ca³kowicie automatyczny
mo¿e dostarczaæ informacji uzyskiwa-
nych dot¹d z rêcznego zakresu radaro-
wego. W 1979 roku opracowano nie-
zbêdne wymagania, jakim mia³y spro-
staæ wszystkie modu³y ARPA. Zgodnie
z definicj¹ IMO (patrz ramka �Co to jest

AWACS/Airborne Warning and Con-
trol System (z ang.) � Powietrzny Sys-
tem Ostrzegania i Kontroli w NATO
mo¿e obserwowaæ jednocze�nie ob-
szar 312 tys. km kw. AWACS umo¿li-
wia równie¿ wykrycie i obserwacjê 1,5
tysi¹ca obiektów � okrêtów, samolo-
tów oraz rakiet. Wg zapowiedzi mini-

stra obrony Rados³awa Sikorskiego, prze-
robione Boeingi 707 z olbrzymim rada-
rem w kszta³cie dysku na kad³ubie naj-
pó�niej pod koniec 2006 roku bêd¹ pa-
trolowaæ polskie niebo kilkana�cie razy
w miesi¹cu.

Takie dwa lataj¹ce radary odwiedzi³y
niedawno lotnisko w Powidzu ko³o Po-

znania. Wewn¹trz, zamiast miejsc do
siedzenia, zainstalowano rzêdy moni-
torów i komputerów. Kilkunastoosobo-
wa za³oga przez ca³y czas lotu obser-
wuje, co dzieje siê na radarze.

Za dysponowanie  AWACS-em Pol-
ska bêdzie p³aciæ sk³adkê 70 milionów
z³otych rocznie.

AWACS na polskim niebie

Takie AWACS-y, stacjonuj¹ce w Niemczech, maj¹ ju¿ od koñca tego roku patrolowaæ polskie niebo�
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IMO�), ARPA jest urz¹dzeniem ukazu-
j¹cym w sposób ci¹g³y, bardzo dok³ad-
ny i w czasie rzeczywistym pe³ny rozwój
konkretnej sytuacji nawigacyjnej wokó³
danej pozycji statku, dostarcza informacji
o wszelkich parametrach ruchu oraz zbli-
¿aniu siê kolejnych ech radarowych z do-
k³adno�ci¹ nie gorsz¹ ni¿ ta osi¹gana przy
klasycznym rêcznym zakresie radarowym
dla jednego echa.

Modu³ ten sk³ada siê z ekstraktora,
procesora, wska�nika i niezale¿nego uk³a-
du zasilania.

Pomiar odleg³o�ci za pomoc¹ rada-
ru polega na pomiarze czasu, jaki up³y-
wa od momentu wys³ania tzw. impul-
su sonduj¹cego (o czasie trwania rzêdu
milionowej czê�ci sekundy) przez na-
dajnik do czasu powrotu impulsu odbi-
tego echa od napotkanego obiektu.
Odbity impuls elektromagnetyczny
wraca przez antenê do odbiornika i po
wzmocnieniu przekazywany jest bez-
po�rednio na ekran.

W zale¿no�ci od przeznaczenia
radary dziel¹ siê na:

n wstêpnego poszukiwania
n kierowania
n nawigacyjne
n meteorologiczne
n pola walki.

Rodzaje radarów

� i jak dzia³a radar

Do pomiaru odleg³o�ci stacja radiolo-
kacyjna wykorzystuje krêgi kalibracyjne,
znacznik interscanu oraz ruchomy znacz-
nik odleg³o�ci VRM. Dok³adno�æ takiego
pomiaru zale¿y ju¿ tylko i wy³¹cznie od
klasy samego urz¹dzenia, która zazwyczaj
jest okre�lona przez producenta w instruk-
cji obs³ugi. O efektywno�ci radiolokatora
decyduje przede wszystkim szeroko�æ
wi¹zki promieniowania. Im mniejsza jest
pozioma szeroko�æ wi¹zki, tym precyzyj-
niej urz¹dzenie lokalizuje echa obiektów
po³o¿onych blisko siebie. Szeroko�æ wi¹z-
ki elektromagnetycznej w p³aszczy�nie
poziomej zale¿y g³ównie od rozmiarów
anteny. Im wiêksza antena, tym radar
operuje wê¿sz¹ wi¹zk¹ promieniowania.
Dziêki ma³ej szeroko�ci wi¹zki w p³asz-
czy�nie poziomej nie ma zagro¿enia, ¿e
obiekty zaczn¹ siê zlewaæ w jedno echo,
nawet przy du¿ej odleg³o�ci. Natomiast
szeroko�æ wi¹zki promieniowania radaru

w p³aszczy�nie pionowej jest wiêksza,
aby nie straciæ kontaktu z powierzchni¹
wody, zw³aszcza gdy statek ulega prze-
chy³om przy du¿ej fali.

Impulsy sonduj¹ce wysy³ane s¹ przez
radar za pomoc¹ anteny (wersja zamkniê-

Kontrolerzy ruchu powietrznego w centrum operacyjnym na lotniskowcu
USS  Theodore Roosevelt, podczas misji NATO na Adriatyku.
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IMO/International Maritime Or-
ganization � Miêdzynarodowa Orga-
nizacja Morska - jest wyspecjalizo-
wan¹ agend¹ ONZ zajmuj¹c¹ siê
wy³¹cznie sprawami morskimi,
a w szczególno�ci szeroko pojêtym
bezpieczeñstwem na morzu oraz za-
pobieganiem zanieczyszczeniu �ro-
dowiska morskiego przez statki.
Swoj¹ dzia³alno�æ statutow¹ organi-
zacja rozpoczê³a 06.01.1959 roku,
pocz¹tkowo pod nazw¹ Miêdzyrz¹-
dowej Morskiej Organizacji Dorad-
czej IMCO/Intergovernmental Con-
sultative Maritime Organization.
22.05.1982 roku zmieni³a nazwê na
IMO, której siedzib¹ jest Londyn.
Polska jest cz³onkiem IMO od
16.03.1961 roku.

Co to jest IMO

ta lub otwarta). Antena wykonuj¹c pe³ny
obrót 360º wokó³ swej pionowej osi emi-
tuje impulsy elektromagnetyczne we
wszystkich kierunkach, a promieñ rysu-
j¹cy na ekranie radaru echa obiektów ota-
czaj¹cych jednostkê obraca siê w sposób
synchroniczny z anten¹. Szybko�æ obrotu
anteny jest istotnym czynnikiem przy
doborze radaru dla danego typu jednost-
ki. Szybkie obroty pozwalaj¹ na b³yska-
wiczn¹ aktualizacjê danych. Dziêki temu
na ekranie radaru powstaje doskona³e
zobrazowanie przestrzeni (w formie rzu-
tu na p³aszczyznê poziom¹), która ota-
cza w danym momencie nasz statek. Na-
tomiast zasiêgiem radaru nazywa siê od-
leg³o�æ, z której urz¹dzenie mo¿e precy-
zyjnie wykryæ okre�lony obiekt. Pojêcia
tego nie mo¿na jednak myliæ z zakresem
obserwacji, na jakim pracuje radar. Wy-
znaczaj¹ go jedynie techniczne parame-
try urz¹dzenia. Natomiast zasiêg uzale¿-
niony jest nie tylko od poszczególnych

parametrów wielu podzespo³ów, ale rów-
nie¿ czynników zewnêtrznych takich jak
warunki propagacji fal i charakter wykry-
wanego obiektu. Efektywny zasiêg stacji
radiolokacyjnej jest uzale¿niony od wielu
czynników: mocy wyj�ciowej nadajnika,
wysoko�ci, na jakiej zosta³a zamontowa-
na antena oraz wzglêdnej wysoko�ci wy-
krywanego obiektu.

Z automatu�

Dzisiejsze radary s¹ wyposa¿one
w wiele pomocnych i u¿ytecznych przy
nawigowaniu funkcji. Do tej pory odczyt
i interpretacja przez u¿ytkownika dostar-
czonego obrazu nastrêcza³y wiele trud-
no�ci. Dziêki funkcji �Overlay� dzisiaj
wszystko jest ju¿ banalnie proste, ponie-
wa¿ stacja radiolokacyjna automatycznie
nak³ada bie¿¹cy odczyt na mapê elek-
troniczn¹. W praktyce dla operatora ozna-
cza to na³o¿enie obrazu radaru na mapê

Takie i podobne ekrany (i radary) mo¿na dzi� spotkaæ na
mostkach wszystkich statków �wiatowej floty handlowej.
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Fale o d³ugo�ci 3, 10 i 20 cm
wykorzystywane w radionawigacji
rozchodz¹ siê w sposób podobny do
fal �wietlnych. Maj¹ prostoliniowe
tory, a ich zasiêg jest zgodny z za-
siêgiem widzialno�ci optycznej. Fale
o d³ugo�ci centymetrowej, a na ta-
kich w³a�nie opiera siê dzia³anie ra-
daru, odbijaj¹c siê od napotkanej
przeszkody lub obiektu ulegaj¹ sil-
nemu t³umieniu nawet przez deszcz
i �nieg. Dlatego nie stosuje siê fal
krótszych ani¿eli 3 cm, poniewa¿
fala o d³ugo�ci 1 cm zosta³aby sku-
tecznie wyt³umiona ju¿ przez mg³ê.

Propagacja fal radiowych to ich
rozchodzenie siê w warunkach ziem-
skich. Maj¹ na ni¹ wp³yw powierzch-
nia ziemi, troposfera i jonosfera. Ze
wzglêdu na propagacjê rozró¿nia siê
fale: przyziemne (rozchodz¹ce siê
w pobli¿u powierzchni ziemi jako
fale powierzchniowe oraz nad po-
wierzchni¹ ziemi jako fale nadziem-
ne), troposferyczne (rozchodz¹ce
siê w troposferze), jonosferyczne
(odbite od jonosfery).

Rozchodzenie siê fal powierzch-
niowych jest uzale¿nione od czêsto-
tliwo�ci fal oraz od parametrów
elektrycznych powierzchni morza
lub ziemi, natomiast fal nadziemnych
w du¿ym stopniu od parametrów
elektrycznych troposfery. Jako fale
nadziemne rozprzestrzeniaj¹ siê
g³ównie fale ultrakrótkie (w zasiê-
gu bezpo�redniej widoczno�ci miê-
dzy anten¹ nadawcz¹, a odbiorcz¹)
i fale �rednie. Rozchodzenie siê fal
radiowych � jonosferycznych - ma
ogromne znaczenie w ³¹czno�ci ra-
diowej zw³aszcza w zakresie fal krót-
kich, które po wielokrotnym odbi-
ciu od jonosfery i powierzchni zie-
mi mog¹ nawet okr¹¿yæ Ziemiê.
W idealnych warunkach, jak¹ jest
pró¿nia, fale radiowe rozchodz¹ siê
prostoliniowo ze sta³¹ prêdko�ci¹
300 tys. km/s.

Fale
radaru

konkretnego akwenu. Procesor radaru
dokonuje tak¿e automatycznej synchro-
nizacji nak³adanych na siebie obrazów,
dziêki czemu zachowana zostaje nieby-
wa³a precyzja odczytu (w tym celu radar
musi byæ jednak sprzê¿ony z kompasem).
Funkcja �True Motion� odpowiedzialna
jest natomiast za odwzorowanie ruchu
rzeczywistego �ledzonych obiektów, a po
pod³¹czeniu GPS mo¿na jeszcze za po-
moc¹ kursora (+) odczytaæ dok³adn¹ po-
zycjê ka¿dego echa. Na �ruchliwych�
i t³ocznych wodach swoje nieocenione
us³ugi odda nam funkcja �ATA� (Automa-
tic Tracking Aid), która pozwala na auto-
matyczne (po uprzednim rêcznym wy-
selekcjonowaniu) �ledzenie ech dziesiê-
ciu innych obiektów. Po wybraniu jedne-
go z nich radar bêdzie podawaæ nam jego
nastêpuj¹ce dane: odleg³o�æ, kurs na cel,
jego prêdko�æ, kurs oraz punkt najwiêk-
szego zbli¿enia naszej jednostki do �le-
dzonego obiektu. Ponadto mo¿emy pro-
wadziæ na radarze obserwacjê w wersji
3D (trójwymiarowej), która jest wygod-
na w w¹skich przej�ciach i manewrach
w porcie. Nie zapomniano przy tym
i o ekranie, który mo¿na przestawiæ
w nocy na specjalny tryb pracy. Funk-
cja ta odwraca kontrast ekranu, czyli re-
dukuje emisjê �wiat³a przedstawiaj¹c
operatorowi wszystkie widziane obiek-
ty w nocnej wizualizacji � zw³aszcza,
gdy wystêpuje nadmierna koncentra-
cja ró¿nych obiektów.

Radar na (nie)pogodê

Przy dzisiejszym rozwoju nauki radar
jest jedynym miarodajnym �rodkiem tech-
nicznym, który pozwala na dok³adn¹ dia-
gnozê stanu naszej atmosfery i zachodz¹-
cych w niej zjawisk takich jak chmury,
opady deszczu i �niegu, gradu, burze,
sztormy, huragany oraz strefy zbie¿no�ci
wiatrów. Obserwacja taka jest mo¿liwa w
skali obszaru, którego promieñ wynosi do
250 km od lokalizacji radaru. W przeci-
wieñstwie do klasycznych metod okre-
�lania zjawisk meteorologicznych, istnie-
je mo¿liwo�æ ci¹g³ego �ledzenia tych zja-
wisk oraz okre�lania ich rzeczywistego roz-
woju z przewidywanymi prognozami. Ma
to szczególne znaczenie w wykrywaniu
i �ledzeniu stref intensywnych opadów
deszczu, mog¹cych spowodowaæ np. po-
wód�.

Budowa systemu radarów meteorolo-
gicznych rozpoczê³a siê w Polsce z ini-
cjatywy Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej ju¿ w latach 80. ub. stule-

cia. Na pocz¹tku do tego celu s³u¿y³ ra-
dar MRL-2, a od 1992 roku MRL-5 (w Le-
gionowie), który by³ znacznie nowocze-
�niejszy od poprzednika, umo¿liwiaj¹c
m.in. opracowywanie szczegó³owych al-
gorytmów i programów ilo�ciowego sza-
cowania opadów. W 1995 roku urucho-
miono nowoczesny radar dopplerowski
AMS Gematronik w Ram¿y k. Katowic
i Pastewniku k. Wroc³awia.

Obecnie radarowa os³ona obszaru Pol-
ski jest mo¿liwa dziêki sieci POLRAD.
Sk³ada siê na ni¹ osiem radarów mete-
orologicznych typu AMS Gematronik: Me-
teor 360C, Meteor 500C i Meteor 1500C,
które ci¹gle �ledz¹ i obserwuj¹ zjawiska
atmosferyczne zachodz¹ce nad Polsk¹ -
z wyj¹tkiem ma³ego skrawka terenu po-
³o¿onego na pó³noc od Suwa³k - z do-
k³adno�ci¹ do jednego kilometra.

POLRAD umo¿liwia �ledzenie tych
samych zjawisk równocze�nie przez
dwa � trzy radary, co wielokrotnie
zwiêksza prawdopodobieñstwo wykry-
cia niebezpiecznych zjawisk i opraco-
wania w³a�ciwego systemu ostrzegania
przed gro¿¹cymi katastrofami. Jest rów-
nie¿ sprzê¿ony funkcjonalnie z syste-
mem automatycznych pomiarów me-
teorologicznych, hydrologicznych oraz
automatycznej sieci detekcji wy³adowañ
atmosferycznych. Dane z sieci POLRAD
wykorzystywane s¹ we wszystkich
dziedzinach os³ony IMGW, g³ównie
przeciwpowodziowych, jak równie¿
systemie ostrzegania o niebezpiecz-
nych zjawiskach. Dotyczy to równie¿
os³ony lotnictwa cywilnego, gospodar-
ki morskiej, energetyki, gospodarki
wodnej, transportu drogowego, rolnic-
twa, a nawet turystyki. Dane z POLRAD
w³¹czono ostatnio  do miêdzynarodo-
wego systemu meteorologicznego
COST-75 (europejska sieæ radarów me-
teorologicznych), CERAD (sieæ radarów
meteorologicznych Europy Centralnej)
i NORDRAD (skandynawska sieæ rada-
rów meteorologicznych). W 2003 roku
w Radarowym Centrum Operacyjnym
zainstalowano analityczno � progno-
styczny system NIMROD opracowany
specjalnie do tego celu przez Brytyjsk¹
S³u¿bê Meteorologiczn¹ (Met Office),
który bazuj¹c na danych radarowych,
satelitarnych i z deszczomierzy jest w
stanie wygenerowaæ bardzo dok³adn¹
prognozê dotycz¹c¹ natê¿enia ewen-
tualnego opadu lub rodzaju zjawiska at-
mosferycznego.

Przemys³aw Miller
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- Od jak dawna kieruje pan por-
tem Aarhus?

- Pe³niê funkcjê dyrektora portu od
sze�ciu lat i jestem bardzo zadowolony
z pracy w tym miejscu.

- Jaki jest status portu w Aarhus
i jego struktura w³a�cicielska?

- W Danii mamy trzy ró¿ne rodzaje
w³asno�ci portów. Pierwszy to port nie-
komercyjny, np. municypalny. Jest ca³-
kowicie zale¿ny i, w razie potrzeby, fi-
nansowo zasilany przez w³adze miejskie,
które nim kieruj¹, lub którym podlega za-
rz¹d portu. Jego bud¿et jest fragmentem
bud¿etu miasta. Port taki nie uczestniczy
w grze rynkowej.

Drug¹ form¹ organizacyjn¹ jest port
zarz¹dzany municypalnie, ale ca³kowicie
niezale¿ny co do wewnêtrznych decyzji
i samofinansuj¹cy. I taki jest w³a�nie port
Aarhus. Jest nadzorowany przez radê,
w której sk³ad wchodzi siedmiu polityków
- urzêdników delegowanych przez mia-
sto. Jednak dzia³a niezale¿nie. Musimy
zarabiaæ na siebie. Osi¹gamy zysk netto,
ale nadwy¿ki nie mog¹ byæ transferowa-
ne do miasta.

Kolejn¹ form¹ w duñskich portach jest
spó³ka akcyjna lub spó³ka z ograniczon¹ od-
powiedzialno�ci¹. W takim przypadku mia-
sto mo¿e posiadaæ udzia³y na takich samych
zasadach, jak inni uczestnicy rynku.

- Czyli w przypadku Aarhus w³a-
�ciciel nie mo¿e zarabiaæ na swojej
w³asno�ci...

- Nadwy¿ki finansowe, które wypra-
cujemy, mog¹ byæ przeznaczane wy³¹cz-
nie na rozwój portu, czyli reinwestowa-
ne. Politycy nie mog¹ dokonaæ w porcie
�skoku na kasê� nawet gdyby istnia³a taka
pokusa (np. w celu finansowania lokal-
nych celów spo³ecznych czy inwestycji
miejskich).

- Politycy nie przeszkadzaj¹?
- Nie. Przynajmniej w aspekcie finan-

sowym. Jednak nie da siê powiedzieæ, ¿e
politycy maj¹ zawsze pogl¹dy zgodne
z interesami portu. Je¿eli jaki� aspekt dzia-

MORZE - �WIAT gospodarka

Ju¿ jeste�my hub�em

Rozmowa z dyrektorem zarz¹dzaj¹cym
portu Aarhus, Bjarne Mathiesenem.

Bjarne Mathiesen mówi,
¿e Aarhus ma ambicjê zdobycia pozycji

g³ównego hub�u kontenerowego na Ba³tyku.
D¹¿enia te wspiera tak¿e zabiegami
czysto promocyjno-wizerunkowymi.
Zarejestrowano np. znak handlowy

AAR®HUB.
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³alno�ci portu nie spodoba siê w³adzom
miejskim, które deleguj¹ swych przedsta-
wicieli do rady nadzorczej portu, maj¹ re-
alny wp³yw na jego zmianê.

- Jak ten wp³yw wygl¹da?
- Na przyk³ad w kwestii planowania

przestrzennego. W naszej strategii rozwo-
ju, tzw. masterplanie zatwierdzonym jesz-
cze w 1997 r., znalaz³o siê za³o¿enie po-
dwojenia obszaru portu przy potrojeniu
jego zdolno�ci prze³adunkowych. Ekspan-
sja musi postêpowaæ w stronê morza, co
jest kosztowne, ale nieuniknione. Nie tyl-
ko dlatego, ¿e od strony l¹du port ograni-
czony jest miastem. Tak¿e dlatego, ¿e
port bêdzie musia³ opu�ciæ czê�æ dotych-
czas zajmowanych terenów przylegaj¹-
cych do zabudowy miejskiej, poniewa¿
miasto ma plany ich zagospodarowania
dla w³asnych potrzeb.

- Na szczê�cie radni nie chc¹ siê
pozbyæ portu zupe³nie...

- Mimo, ¿e miasto nie jest bezpo�red-
nim finansowym beneficjentem portu
panuje w spo³eczeñstwie prze�wiadcze-
nie, ¿e port jest potrzebny. Ma pozytyw-
ny wp³yw na ekonomiê miasta i regionu.
Jego obecno�æ jest czynnikiem sprzyjaj¹-
cym zak³adaniu i prosperowaniu firm. To
powszechnie dostrzegany fakt. Dlatego
nawet, je¿eli blisko�æ portu wydaje siê
czasem uci¹¿liwa, a niektórym nie podo-
baj¹ siê nasze wysokie d�wigi �psuj¹ce�
krajobraz, to politycy gotowi s¹ ponie�æ
ten koszt.

Mimo to, zostali�my zmuszeni do prze-
niesienia naszego dotychczasowego termi-
nalu kontenerowego, przylegaj¹cego nie-
mal do miasta (odkupi³o ono te tereny na
zasadach komercyjnych), na nowe miej-
sce, co wkrótce siê stanie. Obszar starego
terminalu kontenerowego zostanie prze-
kazany miastu w lipcu przysz³ego roku.

- Dotykamy tu szerszego proble-
mu, jakim jest image gospodarki
morskiej w spo³eczeñstwie. Czy port
stara siê jako� kreowaæ swój wizeru-
nek podmiotu niezbêdnego w krajo-
brazie, nie tylko gospodarczym, re-
gionu?

- To¿samo�æ miasta jest �ci�le zwi¹za-
na z portem. Ponad 1000 lat temu miasto
powsta³o i ros³o wokó³ i za spraw¹ portu.
To dziêki niemu nawi¹zywano kontakty
handlowe ze �wiatem. Staramy siê pod-
trzymaæ morsk¹ �wiadomo�æ mieszkañ-
ców Aarhus, m.in. przez udzia³ w takich
imprezach, jak Tall Ship Races w 2007
roku (regaty wielkich ¿aglowców, jako
jeden z go�cinnych portów, we�mie
w nich udzia³ tak¿e Szczecin).

Czê�æ portu jest otwarta. Ludzie mog¹
znale�æ siê blisko statków, choæ oczywi-
�cie kwestie bezpieczeñstwa i ochrony
obiektów portowych nie pozwalaj¹ na
ca³kowite otwarcie wiêkszo�ci nabrze¿y
i terminali. Organizujemy dni otwarte.
Ostatnie odby³y siê z okazji rozpoczêcia
wielkiej inwestycji rozbudowy terminalu
kontenerowego na terenach �wie¿o wy-
dartych morzu. Mieli�my w porcie m.in.
wielkie koncerty rockowe z 40-tysiêczn¹
publiczno�ci¹!

- Jakie zmiany zachodzi³y ostatnio
w dynamice i strukturze prze³adun-
ków? Jakie trendy w handlu �wiato-
wym i w bli¿szym nam - ba³tyckim -
znajduj¹ odzwierciedlenie w zmia-
nach obserwowanych w porcie Aar-
hus?

- Zanotowali�my wzrost prze³adun-
ków szczególnie w kontenerach. Aarhus
ma 65 procent udzia³u w prze³adunkach
kontenerowych w Danii. Wiêkszo�æ po-
zosta³ej czê�ci tych prze³adunków obs³u-
giwana jest przez Copenhagen-Malmoe
Port i Aalborg. Ten ostatni obs³uguje sta-
bilny strumieñ wymiany handlowej
z Grenlandi¹. Oko³o 23 procent udzia³u
w tym rynku ma Kopenhaga. I to móg³-
by byæ obszar straty lub wzrostu naszego
udzia³u w rynku, jednak port w stolicy
wci¹¿ ma siln¹ pozycjê. St¹d wniosek, ¿e
wzrost udzia³u Aarhus w rynku kontene-
rowym nie odbywa siê kosztem innych
portów duñskich.

- Gdzie wiêc nale¿y szukaæ �róde³
wzrostu prze³adunków kontenerów
w Aarhus?

- Z jednej strony jest to odzwiercie-
dlenie powszechnego trendu wzrostowe-
go. Poza tym to tak¿e efekt przebudowy
struktury i geografii linii ¿eglugowych na
Ba³tyku. Mamy ambicjê staæ siê ba³tyc-
kim hub�em. I mamy ku temu zadatki.
Obs³ugujemy jedno zawiniêcie wielkie-
go kontenerowca dalekiego zasiêgu (kur-
suj¹cego miêdzy Europ¹, a Dalekim
Wschodem) ka¿dego tygodnia. Jest to
po³¹czenie armatora Maersk Line, który
sprowadzi³ do nas kontenerowce nale¿¹-
ce do najwiêkszych w �wiecie. Na Ba³ty-
ku jeszcze tylko Goeteborg takie przyj-
muje. Wizyty tych wielkich statków oraz
zwi¹zany z nimi ruch feeder�owy [dowo-
zowy � red.] generuj¹ zwiêkszone prze-
³adunki kontenerów w Aarhus.

- A dok¹d p³ywaj¹ te feedery m.in.
z Aarhus?

- Wo¿¹ kontenery g³ównie do Rosji,
w tym portu St. Petersburg. Handel z Rosj¹
ro�nie szybko, ale w konteneryzacji zaczê-

³a ona stosunkowo niedawno z niskiego
poziomu. Ma wiêc jeszcze spory potencja³
wzrostowy i mo¿e generowaæ zwiêkszo-
ne przewozy kontenerowe na Ba³tyku. Ale
tak¿e inne kraje ba³tyckie, zgodnie z ogól-
nym trendem, by³y ostatnio �ród³em o¿y-
wienia w przewozach kontenerowych,
z czego i nasz port skorzysta³.

- Niejeden port czy terminal na
Ba³tyku ma ambicje stania siê ba³tyc-
kim hub�em. Dlaczego s¹dzi Pan, ¿e
tê rolê odegra jednak Aarhus?

- Dotychczas g³ównymi hub�ami dla
Ba³tyku s¹ Hamburg, Bremerhaven czy
Rotterdam. Wielkie statki z linii dalekie-
go zasiêgu nie przyp³yn¹ do portów ba³-
tyckich, by wy³adowaæ 100 czy 300 kon-
tenerów. By tam dotrzeæ, musz¹ nad³o-
¿yæ co najmniej dwa dni, je�li nie wiêcej,
w porównaniu z zawiniêciami do Ham-
burga, Bremen, Felixstowe czy Antwer-
pii. Dla wielkich statków transoceanicz-
nych zapuszczanie siê dalej na Wschód
nale¿y uznaæ za tzw. dewiacjê w podró-
¿y. Na ogó³ musz¹ rezygnowaæ wtedy
z jednego z portów w Europie lub na Da-
lekim Wschodzie, �wyrzucaj¹c� go ze
swoich napiêtych sailing schedules [�roz-
k³adów jazdy� - red.]. Musz¹ mieæ ku temu
dobry powód. Nie stanowi¹ go kontene-
ry w liczbie 100 czy 200.

- Co przemawia za tym, ¿e to w³a-
�nie Aarhus ma szansê staæ siê ba³-
tyckim portem prze³adunku kontene-
rów z wielkich oceanicznych stat-
ków na feedery?

MORZE - �WIAT gospodarka

2004 2005

Kontenery (lo-lo) 2771 3151

£adunki promów i statków ro-ro 3220 3313

Drobnica (lo-lo) 133 248

£adunki masowe suche 2776 2846

Paliwa i chemikalia 1600 1729

Razem [�000 ton] 10 500 11 287

Obroty ³adunkowe
w porcie Aarhus (w tys. ton)

- W pewnym sensie my ju¿ jeste�my
hub�em. �wiadcz¹ o tym wspomniane
zawiniêcia wielkich statków Maersk Line.
S¹ to jednostki klasy �S� o ³adowno�ci
oko³o 8 tys. TEU. W Aarhus taki statek
generuje niewiele mniej ni¿ 2000 ruchów
kontenerami. A nasz terminal jest jednym
z najbardziej efektywnych w Europie, tzn.
najkrócej �trzymaj¹cych� wielkie statki na
postoju. Nie po to armatorzy inwestuj¹
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w te statki, by pó�niej traciæ czas na za-
wijanie do portów, które nie zaoferuj¹ im
dostatecznej masy ³adunkowej i szybkiej
obs³ugi.

Wed³ug benchmarkingu przeprowa-
dzonego przez Maersk Line, jeste�my trze-
cim portem �wiata pod wzglêdem wydaj-
no�ci i najszybszym w Europie. Najszybsza
okaza³a siê Yokohama, na miejscu drugim
znala³o siê Kobe, Aarhus - na trzecim, Bre-
merhaven zajê³o dla przyk³adu ósm¹ po-
zycjê, a Goeteborg dwunast¹!

Poza tym Aarhus jest blisko wej�cia
na Ba³tyk. Natomiast inne porty aspiruj¹-
ce do roli ba³tyckiego hub�a s¹ dzieñ, dwa,
a nawet trzy dni drogi w g³¹b Ba³tyku.
Mamy wiêc przewagê geograficzn¹. Hub
powstanie tam, gdzie koncentruj¹ siê

przep³ywy masy towarowej. W Aarhus
wystarcza dzi� kontenerów na �usprawie-
dliwienie� jednego zawiniêcia megakon-
tenerowca w tygodniu. W Hamburgu kon-
centracja ³adunków pozwala na 28 takich
zawiniêæ tygodniowo.

- ¯eby przyci¹gn¹æ najwiêksze
statki, port musi siê rozwijaæ...

- Zamawiamy kolejne nabrze¿owe
suwnice kontenerowe postpanamax.
Przygotowujemy infrastrukturê dla jesz-
cze wiêkszych statków. I nie tylko jeden
na raz bêdzie móg³ byæ obs³ugiwany.
Obecnie roczn¹ zdolno�æ prze³adunkow¹
naszego portu szacujemy na ok. 14 mln
ton w 700 000 TEU (lo-lo). Port Aarhus
zainwestowa³ w latach 1998-2005 ponad
milliard koron w instalacje i budowle por-
towe oraz wyposa¿enie. Bud¿et na lata
2006-2008 przewiduje wydanie na te cele
dalszych 500 mln koron duñskich.

- Jakie s¹ za³o¿enia dla nowego,
rozbudowywanego w³a�nie, termina-
lu wschodniego?

- Container Terminal East rozpocz¹³
pracê w kwietniu 2001 roku. Stanowi
pierwszy etap realizacji naszego planu
strategicznego. Posiadaj¹c trzy d�wigi
postpanamax, 500 m nabrze¿a, baseny
portowe o g³êboko�ci 14 m (z mo¿liwo-
�ci¹ pog³êbienia do 15,5 m), terminal
przygotowany jest do regularnego przyj-
mowania najwiêkszych kontenerowców,
jakie istniej¹ i obs³ugiwania ich z wydaj-
no�ci¹ 33 ruchów kontenerów na godzi-
nê. Przygotowywane s¹ teraz tak¿e nowe
tereny pod centra logistyczne dla rozbu-
dowywanego wschodniego terminalu
kontenerowego.

- Jakie jeszcze inne g³ówne grupy
towarowe obs³ugiwane s¹ przez Aar-
hus?

- Przede wszystkim ³adunki ro-ro.
Obs³ugujemy m.in. statki DFDS Tor Line.
Finnlines wprowadzi nied³ugo na liniê
z zawiniêciem tak¿e do Aarhus swoje
nowe du¿e ro-ro z W³och. Wiêkszo�æ
³adunków wêdruje do lub z Finlandii.
Mamy 5-6 zawiniêæ tygodniowo na linii
³¹cz¹cej Aarhus i Helsinki. Stamt¹d spro-
wadzamy g³ównie papier i inne produk-
ty przemys³u drzewnego, natomiast
w drug¹ stronê kierowana jest przez nasz
port drobnica dla Finlandii i Rosji.

Prze³adowujemy sporo pasz i nawo-
zów sztucznych potrzebnych duñskiemu
rolnictwu. Masowce z ziarnem i paszami,
do wielko�ci panamax, przybywaj¹ do
nas na ogó³ z Ameryki Po³udniowej. Mamy
terminale i magazyny dwóch g³ównych
graczy na duñskim rynku dystrybucji pasz.
S¹ one przewo¿one samochodami bez-
po�rednio na farmy, b¹d� prze³adowywa-
ne do dalszej dystrybucji na Ba³tyku na
mniejsze statki. Z kolei znaczna czê�æ
kontenerów w eksporcie przez Aarhus to
produkty duñskiego rolnictwa. To g³ów-
nie kontenery ch³odzone, m.in. z mro¿o-
nym miêsem, które podró¿uje a¿ na Da-
leki Wschód. Prze³adowujemy te¿ trochê
ropy naftowej i produktów ropopochod-
nych.

- Jakie s¹ priorytety na przysz³o�æ?
- O ile ruch ³adunków masowych i pa-

liw jest stabilny, to pole do popisu i miej-
sce na ekspansjê zapewni¹ nam ³adunki
skonteneryzowane oraz ro-ro. I w tych
obszarach le¿¹ nasze priorytety w inwe-
stycjach i planach rozwojowych.

- Jak Pan widzi pozycjê portów
polskich i ich ewentualn¹ koopera-
cjê z Aarhus?

- Ufam, ¿e przed portami polskimi
otwiera siê jasna przysz³o�æ. Maj¹ one
dwie drogi rozwoju, je�li chodzi o konte-
neryzacjê. Albo który� z nich sam stanie
siê hub�em kontenerowym, albo� mo¿e
siê okazaæ, i¿ bardziej siê op³aca polskim
eksporterom i importerom oraz spedyto-
rom dowoziæ feederami kontenery do nas,
ni¿ przez Kana³ Kiloñski (nie darmowy
przecie¿) do portów Morza Pó³nocnego...
Alternatyw¹ bêdzie niepo¿¹dany wzrost
transportu l¹dowego po coraz bardziej
zat³oczonych przez ciê¿arówki drogach,
ewentualnie po³¹czenia kolejowe do por-
tów zachodnioeuropejskich.

- Dziêkujê za rozmowê.
- Dziêkujê i zapraszam do Aarhus.

Rozmawia³:
Piotr B. Stareñczak

Prze³adunki w porcie Aarhus
wzros³y od 2004 roku o 787 000 ton
(osiem procent) do poziomu
11 287 000 ton w roku minionym.
Port zanotowa³ w ub. roku zysk net-
to w wysoko�ci 127 mln koron duñ-
skich, czyli o 10 mln wiêcej, ni¿ za-
k³adano w bud¿ecie. Na koniec tego
roku spodziewany jest zysk rzêdu
19 mln koron (przy intensywnym
inwestowaniu, co port Aarhus stara
siê czyniæ, w miarê mo¿liwo�ci, ze
�rodków w³asnych, by zmniejszyæ
zad³u¿enie w bankach). W roku 2005
na budowê nowych nabrze¿y i ter-
minali wydano 211 mln koron. Na rok
bie¿¹cy planowane jest wydanie na
cele inwestycyjne a¿ 324 mln koron.

Wyniki portu Aarhus

MORZE - �WIAT gospodarka

Port i miasto Aarhus sw¹ nazwê wywodz¹ ze starego s³owa Ar-os, które oznacza³o uj�cie rzeki.
Miasto jest blisko zwi¹zane z portem i praktycznie do niego �przytulone�. Z niemal 300
tysi¹cami mieszkañców, jest drugim w�ród najwiêkszych miast duñskich. Miasto i port
s¹ wygodnie po³o¿one w pobli¿u autostrady E45 i po³¹czone z ni¹ dwiema drogami.
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30 lipca 2006 r. do Szanghaju przyby³
szwedzki ¿aglowiec Göthenborg, replika
XVIII wiecznego statku Szwedzkiej Kom-
panii Wschodnioindyjskiej, która w latach
1731-1813 utrzymywa³a komunikacjê
morsk¹ z Pañstwem �rodka. Spe³ni³o siê
marzenie grupki zapaleñców, którzy od
1994 po�wiêcali swój prywatny czas i pie-
ni¹dze, by odtworzyæ statek i wyprawiæ
go w tê symboliczn¹ podró¿.

Trochê historii

Szwedzka Kompania Wschodnioindyj-
ska powsta³a w roku 1731. Otrzyma³a ona
od rz¹du monopol na uprawianie handlu
z Chinami, z którego skwapliwie korzy-
sta³a przez ponad 80 lat. W tym czasie
37 statków Kompanii odby³o 132 rejsy,
z których ka¿dy trwa³ oko³o 15 miesiê-
cy. Mimo niebezpieczeñstw czyhaj¹cych

Jak promowaæ gospodarczo swój kraj i dzia³aj¹ce w nim firmy?
Mo¿na sztampowo � je¿d¿¹c na targi i wystawy. Ale mo¿na te¿ inaczej.
Na oryginalny pomys³ wpadli ostatnio szwedzcy mi³o�nicy morza i statków.

na ¿eglarzy, firma nigdy nie mia³a pro-
blemów z rekrutacj¹ za³óg, co wynika³o
z wy¿szych ni¿ w handlu ba³tyckim i atlan-
tyckim p³ac oferowanych marynarzom,
przyznanego cz³onkom za³óg prawa
przywozu z Chin i sprzeda¿y na w³asn¹
rêkê luksusowych dóbr oraz zapewne
tak¿e z egzotyki i smaku wielkiej przy-
gody zwi¹zanych z ponad rocznym rej-
sem do Azji.
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Szwedzki Ostindiefararen
widziany z lotu ptaka.
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mowa³ w Wampoa w odleg³o�ci oko³o 20 km. Za-
³ogom nie wolno by³o przekraczaæ bram Kantonu,
a jedynym Europejczykiem utrzymuj¹cym kontakt
z miejscowymi kupcami by³ przedstawiciel han-
dlowy zwany supercargo. To on by³ faktycznym
szefem ca³ego przedsiêwziêcia w wymiarze han-
dlowym i odpowiada³ przez akcjonariuszami. Wy-
mieniwszy srebro na porcelanê, herbatê, macicê
per³ow¹, jedwab i przyprawy statek rusza³ w dro-
gê powrotn¹. Po uzupe³nieniu zapasów wody
i ¿ywno�ci w Batawii ponownie otwiera³ siê przed
nim bezmiar Oceanu Indyjskiego i Atlantyku. Tym
razem jednak zatrzymywano siê zazwyczaj na Wy-
spie �w. Heleny lub Wyspie Wniebowst¹pienia, by
daæ nieco wypoczynku za³ogom, nape³niæ beczki
�wie¿¹ wod¹ i zapolowaæ na ¿ó³wie morskie. Na
wodach europejskich ¿eglowano ju¿ przez Kana³
La Manche, by w koñcu zakotwiczyæ w Klippan
pod Goeteborgiem. Co interesuj¹ce, luksusowe
towary przywo¿one z Chin w 90 proc. reeksporto-
wano. Szwecja by³a wtedy zbyt uboga, by p³awiæ
siê w rozkoszach Wschodu.

Pierwszy Göthenborg

Pierwowzór repliki, która zawinê³a do Szangha-
ju zbudowany zosta³ w Sztokholmie w roku 1738.
Statek odby³ trzy podró¿e do Chin. W trakcie dru-
giego rejsu zosta³ on, po wyj�ciu z Kadyksu, zajêty
przez brytyjsk¹ fregatê. Albion by³ wówczas w sta-
nie wojny z Hiszpani¹ i statek uznano za pryz.

Podró¿ do Chin by³a przedsiêwziêciem wielo-
etapowym, zarówno pod wzglêdem nawigacyjnym,
jak i handlowym. Za³adowane szwedzkim ³adun-
kiem statki Kompanii po wyj�ciu z Ba³tyku kiero-
wa³y siê na pó³nocny � zachód, by po op³yniêciu
Wysp Brytyjskich (Szwedzi unikali Kana³u La Man-
che i Zatoki Biskajskiej) skierowaæ siê do Kadyksu.
Tam sprzedawano pierwotny ³adunek i z zarobio-
nym srebrem (preferowanym przez Chiñczyków
w wymianie z Europejczykami) ponownie wycho-
dzono w morze. Z obawy przed piratami i konku-
rencj¹ handlow¹ (co w wielu przypadkach ozna-
cza³o dok³adnie to samo) nie zawijano ju¿ do por-
tów, a nastêpnym przystankiem by³a dopiero Ba-
tavia na Jawie. Ten najd³u¿szy etap podró¿y trwa³
do piêciu miesiêcy, spêdzanych na morzu. Nastêp-
ny by³ ju¿ znacznie krótszy i wiód³ do chiñskiego
Kantonu. Statek nie wchodzi³ jednak do portu, a cu-

Ostatecznie jednak, po miesi¹cu oczekiwania, s¹d
pryzowy w Plymouth zwolni³ jednostkê. Trzecia i
ostatnia podró¿ Göthenborga rozpoczê³a siê w mar-
cu 1743 roku, gdy w towarzystwie innego East In-
diamana, nosz¹cego nazwê Riddarhuset, opu�ci³
on Ba³tyk. Dwa miesi¹ce pó�niej w Kadyksie sprze-
dano pierwotny ³adunek, ale oprócz srebra przyjê-
to do ³adowni równie¿ 8 tys. litrów hiszpañskiej
brandy, któr¹ zamierzano stosowaæ do uzdatniania
wody pitnej. Do Batawii statek przyby³ w listopa-
dzie 1743 roku. Dalsza ¿egluga na wschód nie po-
wiod³a siê jednak, gdy¿ nie zdo³ano wykorzystaæ
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Trasa statków
szwedzkiej Kompani
Wschodnioindyjskiej.

Pod pe³nymi ¿aglami�

Szanghaj
Wej�cie Göthenborga
do Szanghaju
obwie�ci³ salut
armatni.
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koñcówki monsunu i Göthenborg oczekiwa³ kolej-
ne pó³ roku na pomy�lny wiatr. Port przeznaczenia
osi¹gn¹³ dopiero latem roku 1744. Handel w Kan-
tonie i powrót na Jawê zajê³y te¿ oko³o sze�ciu
miesiêcy, tak wiêc Batawiê opuszczono w stycz-
niu roku 1745. Za³ogi obu szwedzkich East India-
manów ujrza³y ojczyste brzegi we wrze�niu. By³a
to jedna z najd³u¿szych ekspedycji w dziejach Kom-
panii!

Katastrofa czy malwersacja?

12 wrze�nia 1745 roku, na podej�ciu do macie-
rzystego portu, Göthenborg przyj¹³ na pok³ad pi-
lota Caspera Mathessona. Pogoda by³a dobra i nic
nie zapowiada³o katastrofy. Statek pokona³ kana³
Vinga, po czym bez ¿adnej racjonalnej przyczyny
wszed³ na dobrze znan¹ ¿eglarzom ska³ê Hun-
nebådan, znajduj¹c¹ siê oko³o 700 metrów od strze-
g¹cej portu fortecy Nya Älvsborg. Si³a uderzenia
by³a tak du¿a, ¿e zwali³y siê maszty rani¹c wielu
marynarzy. Zdaniem wspó³czesnych na cud zakra-
wa³o to, ¿e nikt nie zgin¹³. Równie powa¿ne by³y
uszkodzenia podwodnej czê�ci kad³uba. Przez otwór
o powierzchni co najmniej 10 metrów kwadrato-
wych b³yskawicznie wlewa³y siê tony wody. Nie
by³o szansy uratowania statku.

Nigdy nie ustalono rzeczywistej przyczyny
wypadku. Jedna z teorii mówi³a, ¿e za³oga by³a
pijana, gdy¿ powrót uczczono zbyt wczesnym od-
szpuntowaniem beczek z brandy. Inni twierdzili,
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¿e jednostka by³a generalnie trudna w manewro-
waniu, a pilot nie mia³ do�wiadczenia w prowadze-
niu tak du¿ych statków. Pojawi³o siê te¿ twierdze-
nie, ¿e statek wprowadzono na ska³y celowo, b¹d�
to z zamiarem wy³udzenia odszkodowania, b¹d� to

Podej�cia
do Göeteborga

wed³ug mapy
Henrica Fiedina

z 1771 roku.

Armaty odzyskane
z wraku pierwszego

Göthenborga.
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zarówno w tym celu, jak i po to by ukryæ fiasko
handlowe ekspedycji, w trakcie której supercargo
August Tabuteau mia³ jakoby zdefraudowaæ czê�æ
funduszy. Faktem jest, ¿e nigdy pó�niej jego na-
zwisko nie pojawi³o siê na li�cie pracowników Kom-
panii, ale ¿adna z powy¿szych hipotez nie zosta³a
wiarygodnie zweryfikowana.

Ju¿ trzy dni po zatoniêciu Göthenborga rozpo-
czêto akcjê ratownicz¹. Uda³o siê wydrzeæ morzu
towary o warto�ci oko³o 1/3 ca³o�ci ³adunku, g³ow-
nie porcelanê i macice per³ow¹. Wydobyto te¿ ar-
maty. Okaza³o siê wówczas, ¿e mimo utraty jed-
nostki i 2/3 ³adunku ekspedycja nie przynios³a strat!
Akcjonariuszom wyp³acono dywidendê z zysku
wynosz¹c¹ 14,5 procent. Oto jak bardzo rentowny
by³ handel z Chinami.

W ci¹gu nastêpnych lat dwukrotnie jeszcze
eksplorowano wrak. W po³owie wieku XIX wydo-
byto nieco porcelany i fragmenty drewnianej kon-
strukcji, które pos³u¿y³y do produkcji mebli. W la-
tach 1906-1907 zdo³ano za� odzyskaæ nieco wyro-
bów porcelanowych. Pó�niej szcz¹tki Göthenbor-
ga pozostawiono w spokoju.

Zapaleñcy w akcji

Ponowne �odkrycie� wraku mia³o miejsce w roku
1984. Tym razem penetrowali go jednak nie poszu-
kiwacze skarbów, lecz podwodni archeolodzy. Szcz¹t-

Rufowa czê�æ Göthenborga jeszcze przed zamontowaniem steru.

Hala pozosta³a po stoczni Ericsberg,
w której powsta³ kad³ub repliki.

Symbol szwedzkiej Kompanii Wschodnioindyjskiej.
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ki przeszukiwano zgodnie z wszelkimi zasadami sztu-
ki, odzyskuj¹c nie tylko pozosta³o�ci ³adunku, ale
przede wszystkim uzyskuj¹c unikatowe informacje
o XVIII wiecznym budownictwie okrêtowym.

Oko³o roku 1993 narodzi³ siê pomys³ budowy
repliki Göthenborga. Powo³ano organizacjê spo-
³eczn¹, które przyjê³a nazwê historycznego arma-
tora statku � Svenska Ostindisca Companiet (SOIC).
Od pocz¹tku projekt wspiera³o finansowo liczne
grono sponsorów, by wymieniæ tylko Zarz¹d Portu
w Goeteborgu, firmê ¿eglugow¹ Stena Line, kon-
cern Volvo, przewo�nika lotniczego SAS. Z czasem
do³¹czyli równie¿ darczyñcy z Pañstwa �rodka.

SOIC uzyska³a te¿ jedn¹ z hal monta¿owych,
które pozosta³y po stoczni Ericsberg i w oparciu
o ni¹ zorganizowa³a Stoczniê Terra Nova, której za-
daniem by³a budowa repliki statku wschodnioin-
dyjskiego. W lipcu 1995 roku po³o¿ono stêpkê pod
Göthenborg, który zwodowano 6 czerwca 2003
roku, w obecno�ci króla Karola XVI Gustawa, bê-
d¹cego oficjalnym patronem jednostki. 3 wrze�nia
2004 roku statek ochrzci³a królowa Silvia. Próby
morskie rozpoczê³y siê 22 maja 2005 roku.

Budowa repliki poch³onê³a 4 tys. m sze�c. spe-
cjalnie wyselekcjonowanej dêbiny i so�niny, 50 ton
¿elaza, z którego wykonano prawie 70 tys. gwo�-
dzi. Olinowanie wa¿y 25 ton, do czego dodaæ nale-
¿y wa¿¹c¹ 9 ton linê kotwiczn¹. Statek ma 58,5 m
d³ugo�ci (z bukszprytem) i 11 m szeroko�ci. Zanu-

rzenie wynosi 2,25 m na rufie i 4,75 m na dziobie.
Stabilno�æ zapewnia balast w postaci 400 ton ¿eliw-
nych bloków. Göthenborg jest pe³norejowcem, na
fokmaszcie i grotmaszcie niesie trzy piêtra ¿agli,
a na bezanmaszcie dwa rejowe oraz ¿agiel ³aciñski.
Miêdzy masztami stawiaæ mo¿na sztaksle, a miê-
dzy fokmasztem i bukszprytem kliwry. Dwa do-
datkowe ¿agle rejowe stawiane s¹ pod bukszpry-
tem. Wysoko�æ grotmasztu wynosi 47 m, a ³¹czna
powierzchnia ¿agli 1450 m kw. Liny umo¿liwiaj¹ce
obs³ugê o¿aglowania przeplecione s¹ przez 700
wykonanych rêcznie, drewnianych bloków.

Wspó³czesny Göthenborg otrzyma³ dwa silniki
wysokoprê¿ne Volvo Penta o ³¹cznej mocy 1 000
KM. Prêdko�æ pod ¿aglami szacowna jest na 5-6

Artystyczna wiza szwedzkiego
statku wschodnioindyjskiego.

Wnêtrze kad³uba East
Indiamana w czasie budowy.
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wêz³ów, prêdko�æ z silnikiem na 8 wêz³ów przy
dobrej pogodzie. Wyporno�æ pe³na jednostki to
1250 ton. Oryginalny East Indiaman uzbrojony by³
w 20 - 30 armat. Jego wspó³czesne wcielenie otrzy-
ma³o 14 ¿elaznych armat sze�ciofuntowych, prze-
widzianych do oddawania salutów. Za³oga sta³a li-

czy 30 osób, a jednostka dostosowana jest do przy-
jêcia ³¹cznie 80 osób. Göthenborg musi spe³niaæ
surowe wymagania zwi¹zane z bezpieczeñstwem
za³ogi. Dlatego wyposa¿ono go w ³ód� ratunkow¹
i osiem pneumatycznych tratw ratunkowych. Oczy-
wi�cie posiada radar, odbiornik GPS i satelitarny
system ³¹czno�ci.

W Polsce bez szans�

2 pa�dziernika 2005 roku szwedzki East India-
man (Ostindiefararen) Göthenborg opu�ci³ macie-
rzysty port. Dowodzona przez kapitana Petera
Karolinga jednostka nie powtórzy³a jednak trasy
swoich poprzedników rejs wykorzystano do pro-
mocji ca³ego przedsiêwziêcia, a co za tym idzie
równie¿ promocji Szwecji, jej produktów, mo¿li-
wo�ci wspó³pracy ze szwedzkimi podmiotami. S³o-
wem statek wykonuje podobn¹ funkcjê, co przed
wiekami, ³¹czy Zachód ze Wschodem, bêd¹c jed-
nocze�nie p³ywaj¹cym ambasadorem kraju, w któ-
rym powsta³. Trasa przedstawia³a siê zatem nastê-
puj¹co:

· Goeteborg � Kadyks (przez Vigo) � 2700 mil
morskich, 48 dni, wej�cie do Kadyksu 19 listo-
pada, wyjscie 28 listopada,

· Kadyks � Recife � 3 100 mil morskich, 32 dni,
wej�cie 30 grudnia, wyj�cie 10 stycznia,

· Recife � Cape Town � 4 400 mil morskich,
41 dni, wej�cie 19 lutego, wyj�ci 28 lutego,

· Cape Town � Port Elizabeth � 1 000 mil mor-
skich, 11 dni, wej�cie 9 marca, wyj�cie 25 mar-
ca,

· Port Elizabeth � Fremantle -  4 800 mil mor-
skich, 49 dni, wej�cie 13 maja, wyj�cie 25 maja,

· Fremantle � Jakarta � 1 800 mil morskich, 24
dni, wej�cie 18 czerwca, wyj�cie 28 czerwca,

· Jakarta � Kanton � 1 800 mil morskich, 20 dni,
wej�cie 18 lipca, wyj�cie 19 sierpnia,

· Kanton � Szanghaj � wej�cie 29 sierpnia, wyj-
�cie 29 pa�dziernika.

Przybycie ¿aglowca do Szanghaju przeobrazi³o
siê w wielk¹ fetê. Program pobytu statku jest bar-
dzo bogaty. Obejmuje miêdzy innymi, prócz zwie-
dzania statku, konferencje o charakterze prezenta-
cji marketingowych szwedzkich przedsiêbiorstw. Ich
tytu³y mówi¹ same za siebie: Nowoczesne szwedzki
biotechnologie, Elektronika przysz³o�ci, Polimery
w biomedycynie. Wyja�nia to hojno�æ, z jak¹ przed-
siêwziêcie potraktowa³y szwedzkie firmy, a mo¿e
równie¿ stanowiæ wskazówkê dla innych.

Obecnie szwedzcy ¿eglarze ciesz¹ siê pobytem
w Szanghaju. W pa�dzierniku rozpoczn¹ powrotny
rejs. Pozostaje im tylko ¿yczyæ stopy wody pod
kilem i ze smutkiem skonstatowaæ, ¿e nad polskim
Ba³tykiem takie przedsiêwziêcie raczej nie mia³o-
by szans na realizacjê.

Krzysztof Kubiak
Model Göthenborga w skali 1:20.

Kad³ub Göthenborga w trakcie prac wyposa¿eniowych cumowa³ przy nabrze¿u
przekazanym przez miasto stworzonej przez zapaleñców stoczni Terra Nova,
powo³anej specjalnie w celu zbudowania repliki.
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To sensacja nie tylko na skalê krajow¹.
- Mamy nadziejê, ¿e stanowiska te

stan¹ siê jedn¹ z najwiêkszych atrakcji
turystycznych Helu - mówi z przekona-
niem Wojciech Wa�kowski. � Ju¿ teraz
dziennie odwiedza je kilkaset osób.

Wa�kowski jest by³ym zawodowym
wojskowym, pasjonatem historii i cz³on-
kiem zarz¹du Muzeum Obrony Wybrze¿a.
To nowa instytucja. Dzia³a od maja tego
roku. Jej otwarcie przesz³o jednak bez wiêk-
szego medialnego echa. A szkoda.

Strategiczny pó³wysep

Pó³wysep Helski naszpikowany jest
obiektami militarnymi. W sumie jest ich
tu kilkadziesi¹t. Pochodz¹ z ró¿nych okre-
sów. Pierwsze fortyfikacje wybudowali tu
Polacy na pocz¹tku lat trzydziestych. Po-
tem systematycznie je rozwijali, szczegól-
nie, gdy w 1936 roku powo³ano do ¿ycia

Polskie
Najpotê¿niejsze na �wiecie stanowiska baterii
artylerii nadbrze¿nej zachowa³y siê na Pó³wyspie
Helskim. Niedawno udostêpniono je zwiedzaj¹cym.

dzia³a Navarony

- Poza nami w Europie jest tylko
jeszcze jeden podobny obiekt: w Norwegii

- t³umaczy Wojciech Wa�kowski
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Rejon Umocniony Hel. W�ród obiektów
militarnych by³y tak¿e stanowiska artyle-
ryjskie. Najs³ynniejszy epizod z ich udzia-
³em wydarzy³ siê we wrze�niu 1939 roku,
gdy zwyciêsko wysz³y z pojedynku
z dwoma niemieckimi pancernikami
Schleswig Holstein i Schlesien.

Ze strategicznego po³o¿enia Pó³wy-
spu zdawali sobie sprawê tak¿e Niemcy.
To dlatego jesieni¹ 1940 roku zadecydo-
wali o budowie na Helu nadbrze¿nej ba-
terii trzech dzia³ kalibru 406 mm - naj-
wiêkszej, jak¹ zbudowano w czasie dru-
giej wojny �wiatowej. By³o to zwi¹zane z
przygotowaniami do ataku na Zwi¹zek
Radziecki. Niemcy przyjêli, ¿e kaliber
helskiej baterii powinien byæ równy lub

wy¿szy od kalibru dzia³ sowieckiej floty
na Ba³tyku.

Helska bateria by³a gotowa w maju
1941 roku. Nadano jej nazwê Schleswig
Holstein. W jej sk³ad wchodzi³y trzy sta-
nowiska ogniowe, wie¿a kierowania
ogniem i dwa magazyny amunicyjne. Sta-
nowiska ogniowe rozmieszczono wzd³u¿
³uku, którego �rodek stanowi³a zlokali-
zowana ok. 500 m od nich wie¿a kiero-
wania ogniem. Magazyny znajdowa³y siê
350 m dalej.

Ca³y kompleks po³¹czony by³ kolejk¹
w¹skotorow¹ i znajdowa³ siê ok. 1 km na
pó³noc od dworca kolejowego w Helu.
By³ dobrze ukryty w lesie i otoczony p³o-
tem z siatki drucianej.

20 wystrza³ów

G³ównym zadaniem tej baterii by³a
os³ona Zatoki Gdañskiej i walka z najwiêk-
szymi radzieckimi okrêtami wojennymi
w razie ich ataku. Armaty mog³y strzelaæ
obracaj¹c siê dooko³a. Ich zasiêg docho-
dzi³ do 56 km, co oznacza³o, ¿e mog³y
niszczyæ cele w Kartuzach, pod Tczewem
i Elbl¹giem. Dzia³a strzela³y pociskami
wa¿¹cymi ponad tonê. Ich wybuch by³
w stanie zatopiæ pancernik albo wyrwaæ
w ziemi dziurê o g³êboko�ci i �rednicy
kilkudziesiêciu metrów!

Armaty osadzone by³y w ¿elbetonowych
bunkrach o wymiarach 64 m na 39 m, o ³¹cz-
nej powierzchni 1, 4 tys. m kw i ponad dwu-
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Jesieni¹ 1940 roku
Niemcy zadecydowali

o budowie na Helu
nadbrze¿nej baterii trzech

dzia³ kalibru 406 mm -
najwiêkszej, jak¹

zbudowano w czasie
drugiej wojny �wiatowej.

By³a gotowa w maju
1941 roku.

Armaty osadzone by³y
w ¿elbetonowych bunkrach o wymiarach 64 m na 39 m.,
o ³¹cznej powierzchni 1, 4 tys. m. kw i ponad dwumetrowej grubo�ci �cianach i stropach.
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metrowej grubo�ci �cianach i stropach. Ka¿d¹
z nich obs³ugiwa³a za³oga z³o¿ona z 88 ¿o³-
nierzy, którzy mieszkali w czê�ci koszarowej
bunkrów. Do swojej dyspozycji mieli tam
wszystkie wygody ³¹cznie z wc, którego nie
powstydzi³by siê niejeden dom. W schronie
nie by³o tylko kuchni - jedzenie dowo¿ono z
zewn¹trz.

Helskie armaty nie zosta³y jednak ni-
gdy wykorzystane do walki z radziecki-
mi okrêtami. Oddano z nich jednak ok.
20 próbnych strza³ów. W 1942 roku zo-
sta³y zdemontowane i przeniesione na
wybrze¿e Francji w rejon Calais. Tam, jako
bateria �Lindemann�, wziê³y udzia³
w ostrzeliwaniu, po³o¿onych po drugiej
stronie Kana³u La Manche, angielskich

miast. Po zdobyciu przez aliantów, zosta-
³y wysadzone w powietrze.

Unikatowy w Europie

Helskie pozosta³o�ci po baterii
Schleswig Holstein zosta³y po wojnie
zajête przez Wojsko Polskie. W 1999
roku, miêdzy innymi staraniem Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Helu skupiaj¹cego
mi³o�ników Pó³wyspu Helskiego i jego
historii, obiekt wpisano do rejestru za-
bytków. Aby uchroniæ bateriê, a tak¿e
inne helskie militaria przed zniszcze-
niem, w ³onie tej organizacji pojawi³ siê
pomys³ ich odrestaurowania i udostêp-
nienia dla zwiedzaj¹cych. Ideê popar-

³y w³adze miasta Helu, które o pieni¹-
dze na realizacjê pomys³u wyst¹pi³y do
Unii Europejskiej. Ta przekaza³a na ten
cel pó³ miliona euro. Rok temu rozpo-
czê³y siê pierwsze prace budowlane
przy stanowisku ogniowym nr 2 i 9 -
kondygnacyjnej wie¿y kierowania
ogniem. 1 maja tego roku oba militaria
zosta³y udostêpnione turystom jako
Muzeum Obrony Wybrze¿a. Uchwa³¹
Rady Miasta Helu dzier¿awc¹ obiektu
(na 10 lat) jest Stowarzyszenie Przyja-
ciele Helu.

- Poza nami w Europie jest tylko jesz-
cze jeden podobny obiekt: w Norwegii -
t³umaczy Wa�kowski. - Tam zachowa³y
siê armaty. Ale helskie stanowiska, dziêki
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Udostêpniony do
zwiedzania pokój dowódcy.

Radiostacja. Po za³o¿eniu
s³uchawek mo¿na pokrêciæ ga³k¹

i przeszukaæ pasmo czêstotliwo�ci.

Odtworzone ambulatorium
na stanowisku ogniowym nr 2.



66 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 200666

MORZE TAJEMNIC kulisy historii

Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006

dobudowanej czê�ci koszarowej, s¹ znacz-
nie wiêksze.

Do baterii ³atwo trafiæ. Znajduje siê
przy wje�dzie do miasta Hel. Tablice in-
formacyjne ustawione s¹ ju¿ kilka kilo-
metrów przed muzeum (mapkê z dojaz-
dem znale�æ te¿ mo¿na na stronie inter-
netowej Muzeum Obrony Wybrze¿a:
www.helmuzeum.pl). Zwiedzaj¹cym
udostêpnione jest stanowisko ogniowe nr
2 i wie¿a kierowania ogniem. Obiekty
czynne s¹ codziennie w godz. od 10 do
17 (w sezonie letnim od 9 do 19). Bilety
kosztuj¹: normalny - 6 z³, ulgowy - 4 z³.
�cie¿ka zwiedzania jest doskonale ozna-
czona i opisana, obiekty mo¿na wiêc bez
problemu zwiedzaæ bez przewodnika. Na

stanowisku ogniowym nr 2, poza zwie-
dzaniem odtworzonych pomieszczeñ (m.
in. pokoju dowódcy, ambulatorium i ma-
gazynów amunicyjnych) oraz podziwia-
niem potê¿nej ¿elbetonowej podstawy ar-
maty kalibru 406 mm (co mo¿liwe jest
równie¿ z tarasu widokowego), mo¿na te¿
zapoznaæ siê z kilkoma wystawami doty-
cz¹cymi historii Helu i Polskiej Marynarki
Wojennej. Chêtni obejrzeæ równie¿ mog¹
film dokumentalny pokazuj¹cy jak dzia-
³a³a taka bateria w czasie wojny.

Taka jest historia�

Wie¿a kierowania ogniem, choæ ubo¿-
sza w ekspozycje, jest tak¿e godna uwagi.

Warto wspi¹æ siê na jej szczyt, aby z wyso-
ko�ci 25 metrów podziwiaæ panoramê Pó³-
wyspu Helskiego. Na górze mo¿na siê tak-
¿e przekonaæ, na czym polega³o namie-
rzanie celów dla baterii. Wojciech Wa�kow-
ski pokazuje nam stamt¹d, gdzie znajduj¹
siê obiekty baterii Schleswig Holstein jesz-
cze nie udostêpnione turystom: stanowi-
ska ogniowe nr 1 i 3 oraz dwa magazyny
amunicyjne. Na razie s¹ one w gestii woj-
ska, ale Wa�kowski ma nadziejê, ¿e wkrót-
ce to siê zmieni, bo armia opuszcza powo-
li pó³wysep. Byæ mo¿e w niedalekiej przy-
sz³o�ci uda siê te¿ dla Muzeum Obrony
Wybrze¿a uzyskaæ pozosta³o�ci polskich
baterii, zarówno tych sprzed wojny, jak
i z okresu powojennego.

Do armat amunicjê
dowo¿ono kolejk¹ w¹skotorow¹.

Za³oga z³o¿ona z 88 ¿o³nierzy
mia³a do swojej dyspozycji
wszystkie wygody, ³¹cznie z wc�
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- Tak siê z³o¿y³o, ¿e zaczêli�my od
odbudowy obiektu niemieckiego - mówi
nasz przewodnik. - Niektórym siê to nie
podoba. Uwa¿aj¹, ¿e to niepotrzebne
konserwowanie pami¹tek po hitlerow-
cach. Powiem tak: niedawno mieli�my
zaszczyt go�ciæ ostatniego prezydenta RP
na uchod�stwie Ryszarda Kaczorowskie-
go. Na pytanie, czy odtworzenie takiego
obiektu jak bateria Schleswig Holstein mu
nie przeszkadza, odpowiedzia³ krótko -
taka jest historia.

Tomasz Falba
Zdjêcia: Waldemar Okrój
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Na stanowisku
ogniowym nr 2 mo¿na zapoznaæ siê
z kilkoma wystawami
dotycz¹cymi historii Helu i Polskiej Marynarki Wojennej.

Sypialnia w czê�ci
koszarowej helskiego bunkra.

Wie¿a kierowania ogniem
zlokalizowana ok. 500 m od
stanowisk artyleryjskich.
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Ksiêga
�Scapa Flow. Akwen wojennych skarbów�.

Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 2006.

Autor jest pracownikiem naukowym m. in. Aka-
demii Marynarki Wojennej w Gdyni, wybitnym
znawc¹ tematyki wojennomorskiej (jest tak¿e sta-
³ym wspó³pracownikiem miesiêcznika �Nasze MO-
RZE�). Do tej pory ukaza³y siê jego prace dotycz¹-
ce m.in. wojny falklandzkiej z 1982 roku i dzia³añ
si³ morskich na wodach indochiñskich w latach
1945-56. Kubiak jest te¿ wspó³autorem pionierskie-
go opracowania �Polska wobec zagro¿enia terrory-
zmem morskim�.

Jego naj�wie¿sza publikacja te¿ jest pionierska.
�Scapa Flow. Akwen wojennych skarbów� (Ksi¹¿-
ka i Wiedza, Warszawa 2006) to pierwsza tego ro-
dzaju publikacja na naszym rynku. Ukazuje ca³o-
�ciowo historiê i wspó³czesno�æ Scapa Flow - zato-
ki na Orkadach - archipelagu wysp po³o¿onych na
pó³noc od wybrze¿y Szkocji - gdzie w czasie pierw-

Ukaza³a siê pierwsza polska monografia
na temat legendarnej bazy brytyjskiej
floty wojennej - Scapa Flow. Jej autor

zapowiada, ¿e rozpoczyna w ten sposób
seriê ksi¹¿ek o podobnych miejscach.

wojennych skarbów

- Ci¹gle czyta³em: wyp³ynêli ze Scapa Flow,
wp³ynêli do Scapa Flow, a¿ siê w koñcu wku-
rzy³em - mówi Krzysztof Kubiak. - I tak powsta³a
ta ksi¹¿ka.
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szej i drugiej wojny �wiatowej znajdowa³a siê s³awna
baza Royal Navy. Napisana z pasj¹, okraszona licz-
nymi tabelami, mapami i ilustracjami publikacja
Kubiaka powinna siê znale�æ w bibliotece ka¿de-
go szanuj¹cego siê pasjonata morza. Zw³aszcza, ¿e
jej autor wykaza³ siê wyj¹tkow¹ rzetelno�ci¹. Za-
nim napisa³ ksi¹¿kê, przez kilka tygodni poznawa³
Scapa Flow osobi�cie.

- Inaczej sobie tego nie wyobra¿am � mówi
Krzysztof Kubiak. - Bez tej wizyty ksi¹¿ka nie mo-
g³aby po prostu powstaæ.

Samobójstwo floty

Pierwsze ludzkie osady na Orkadach powsta³y
ju¿ oko³o 5 tys. lat temu. Do XV wieku wyspy
znajdowa³y siê pod wp³ywami skandynawskimi.
Brytyjska flota pojawi³a siê w Scapa Flow na po-
cz¹tku XIX wieku. Jednak dopiero w czasie
pierwszej wojny �wiatowej zatoka ta sta³a siê
jedn¹ z g³ównych baz Royal Navy. Kiedy 8 li-
stopada 1918 roku w Compiegne pod Pary¿em
podpisywano zawieszenie broni nikt nie spodzie-
wa³ siê, ¿e niebawem w Scapa Flow rozegra siê
dramat, który przejdzie do historii jako najwiêk-
sze zbiorowe �samobójstwo� okrêtów w dziejach
�wiata. Niemiecka flota przetrwa³a pierwsz¹
wojnê �wiatow¹ bez wiêkszego uszczerbku. Dla
zwyciêzców by³a wiêc ³akomym k¹skiem. Alianci
domagali siê, aby Niemcy przekazali im swoje
okrêty. Na czas rokowañ mia³y zostaæ interno-
wane w którym� z pañstw neutralnych, ale te
nie kwapi³y siê z ich przyjêciem. 23 listopada
1918 roku pierwsza ich grupa przyby³a zatem
do Scapa Flow. W sumie w zatoce zakotwiczy³o
ponad 70 jednostek - od okrêtów liniowych po
niszczyciele. Do ich pilnowania wydzielono spe-
cjaln¹ brytyjsk¹ eskadrê.

Sytuacja na niemieckich okrêtach nie by³a ³atwa.
Trudne warunki bytowe, rewolucyjne wrzenie, ja-
kie opanowa³o za³ogi w ostatnich dniach wojny, a
przede wszystkim brak komunikacji z krajem po-
g³êbia³o poczucie niepewno�ci co do przysz³o�ci.
W koñcu kontradmira³ Ludwig von Reuter, g³ów-
nodowodz¹cy niemieckiej floty uwiêzionej w Sca-
pa Flow, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nie zostanie ona
zwrócona jego krajowi, zdecydowa³ o jej samoza-
topieniu.

Okazja nadarzy³a siê 21 czerwca 1919 roku,
kiedy Brytyjczycy opu�cili zatokê udaj¹c siê na æwi-
czenia (dzisiaj przypuszcza siê, ¿e mogli to zrobiæ
specjalnie). Na miejscu pozostawili tylko dwa
sprawne niszczyciele i kilka mniejszych jednostek.
Oko³o godz. 11.20 na kr¹¿owniku Emden wywie-
szono flagê �Z� oznaczaj¹c¹ przyst¹pienie do akcji.
Poniewa¿ na okrêtach nie by³o materia³ów wybu-
chowych, marynarze postanowili zatopiæ okrêty
otwieraj¹c zawory denne, podwodne wyrzutnie
torped i wybijaj¹c bulaje. Przez nie woda wdar³a
siê do wnêtrza. W  ci¹gu 2,5 godziny niemal ca³a
niemiecka flota posz³a na dno. Po wojnie wraki

okrêtów sta³y siê dla Anglików obfitym i cennym
�ród³em z³omu.

U-Boot w zatoce

G³o�no o Scapa Flow zrobi³o siê znowu na po-
cz¹tku drugiej wojny �wiatowej i to te¿ za przy-
czyn¹ Niemców. W niedzielê, 8 pa�dziernika 1939
roku, tu¿ przed pó³noc¹, z bazy morskiej w Kilonii
wyszed³ dowodzony przez kapitana Guntera Prie-
na niemiecki okrêt podwodny U-47. Zadanie, jakie
przed nim postawi³ g³ównodowodz¹cy broni¹ pod-
wodn¹ Kriegsmarine Karl Donitz wydawa³o siê nie-
mo¿liwe do wykonania. Prien mia³ wedrzeæ siê do
zatoki i zatopiæ tyle brytyjskich okrêtów, ile tylko
siê da.

Baza by³a pilnie strze¿ona. Wej�cie do niej do-
k³adnie zabezpieczono sieciami i wrakami statków.
Wydawa³o siê, ¿e nawet mysz siê nie przeci�nie.
A jednak! Prien, wykorzystuj¹c zaledwie 17-metro-
wej szeroko�ci lukê w systemie zabezpieczeñ bry-
tyjskiej bazy, w nocy z 13 na 14 pa�dziernika
wp³yn¹³ przez nikogo niezauwa¿ony do Scapa
Flow. Odnalaz³ tam pancernik Royal Oak i zatopi³
go. By³ to pierwszy tak du¿y okrêt zniszczony w cza-
sie drugiej wojny �wiatowej. Zginê³o 833 angiel-
skich marynarzy. Brytyjczycy byli tak zaskoczeni
atakiem U-Boota, ¿e zanim zorientowali siê w sy-
tuacji, Prien by³ ju¿ poza ich zasiêgiem. 17 pa�-
dziernika, entuzjastycznie witany przez t³umy ro-
daków, ca³o i zdrowo powróci³ do Wilhelmshaven.

Wyczyn �asa� U-Bootów nie powstrzyma³ jed-
nak Brytyjczyków. Royal Navy opu�ci³a definityw-
nie zatokê dopiero w 1957 roku. Dla archipelagu,
którego los do tej pory by³ z ni¹ �ci�le zwi¹zany,
oznacza³o to katastrofê gospodarcz¹. Sytuacjê ura-
towa³o odkrycie z³ó¿ ropy naftowej pod dnem
Morza Pó³nocnego i budowa w latach 70. jej sk³a-
dowiska na Orkadach. Po przemy�le naftowym dru-
gim g³ównym �ród³em dochodu mieszkañców
wysp jest turystyka. Scapa Flow uznawana jest dzi�
bowiem za jedno z najwiêkszych skupisk wraków
na �wiecie, prawdziwe Eldorado dla amatorów nur-
kowania.

Krzysztof Kubiak nie zamierza jednak poprze-
staæ tylko na Scapa Flow. W podobnej konwencji
zamierza opisaæ kolejne s³awne bazy marynarek
wojennych �wiata. W ten sposób powstaæ ma se-
ria, w której miejsce znajdzie siê tak¿e np. dla Mal-
ty czy Gibraltaru.

- Z³o¿y³em ju¿ do wydawnictwa pracê o Singa-
purze - mówi Kubiak. - Mam nadziejê, ¿e uka¿e siê
na pocz¹tku przysz³ego roku. Mogê zdradziæ, ¿e
bêdzie nosiæ prowokacyjny tytu³: �Singapur. Twier-
dza, której nie by³o�.

Tomasz Falba
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Katastroficzny klasyk z 1972 roku - �Tragedia Posejdona� - wci¹¿ ma siê
�wietnie i mimo doskonale znanej widzom fabu³y trzyma w napiêciu do ostatniej

sceny! Równie dobrze ogl¹da siê przygodowe �Dzikie wyspy� z 1983 roku
� romantyczn¹, pirack¹ opowie�æ z Tommy Lee Jonesem w roli g³ównej.

Oba filmy ukaza³y siê w³a�nie w Polsce na p³ytach DVD.

Dwie morskie premiery

Klasyka

Przed wakacjami do kin trafi³ �Posej-
don� Wolfganga Petersena (pisali�my
o nim w czerwcowym numerze �Nasze-
go MORZA�), bêd¹cy remake�m klasyki
kina katastroficznego lat 70. � �Tragedii
Posejdona�. Nowa wersja historii tragicz-
nego rejsu luksusowego statku nie za-
chwyci³a ani widzów, ani krytyków, wiêc
z tym wiêksz¹ przyjemno�ci¹ siêgn¹³em
po oryginalny film z 1972 roku, wydany
w³a�nie przez Imperial na p³ytach DVD.
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wiecznie ¿ywa

Trupia czaszka � ¿elazny
rekwizyt ka¿dego
filmu o piratach.

W �Dzikich Wyspach�
te¿ siê pojawi³a na

ekranie.

Tommy Lee Jones jakiego byæ mo¿e nie
znacie, czyli okryty z³¹ s³aw¹ kapitan
Bully Hayes  z �Dzikich wysp�.

Piêkn¹ Sophie piraci porwali niemal¿e
sprzed o³tarza. Jaki zgotowali jej los,

dowiedzieæ siê mo¿na z filmu �Dzikie wyspy�.
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Nowszy nie zawsze lepszy

Mimo 34 lat ró¿nicy miêdzy obiema wersjami, orygina³ zdecydowanie
wygrywa konkurencjê z m³odszym bratem. Wprawdzie efekty specjalne
s¹ tu - patrz¹c z dzisiejszej, komputerowej perspektywy - znacznie gorsze,
a momentami wrêcz sztuczne, jednak decyduj¹cy o sukcesie klimat filmu,
nieustanne poczucie zagro¿enia i emocje bohaterów bij¹ na g³owê now¹
wersjê!

Tytu³owy �Posejdon� to amerykañski luksusowy statek pasa¿erski, p³y-
n¹cy z Nowego Jorku do Grecji. Na Morzu �ródziemnym, podczas zabawy
sylwestrowej, w Posejdona uderza ogromna fala powsta³a na skutek trzê-
sienia ziemi, wywracaj¹c statek do góry dnem. W sali balowej wybucha
panika, któr¹ próbuje opanowaæ pastor Frank Scott (w tej roli Gene Hack-
man, uhonorowany za sw¹ kreacjê nagrod¹ BAFTA dla najlepszego aktora
1972 roku), który wraz z grup¹ uwiêzionych pasa¿erów stara siê wydostaæ
ze �miertelnej pu³apki.

Rekord w dwa tygodnie!

�Tragedia Posejdona� do dzi� pozostaje jednym z najlepszych �mor-
skich� filmów katastroficznych w historii kina. 34 lata temu otrzyma³ a¿
osiem nominacji do Oscara, z których dwie zamieni³ na statuetki - za naj-
lepsze efekty specjalne i piosenkê. W ca³ym 1972 roku tylko �Ojciec chrzest-
ny� mia³ w amerykañskich kinach wiêksz¹ widowniê od �Tragedii Posejdo-
na�! A dodaæ tu trzeba, ¿e katastroficzny obraz mia³ swoj¹ premier¹ kinow¹
w po³owie grudnia, wiêc na zdobycie drugiego miejsca ogl¹dalno�ci wy-
starczy³y mu zaledwie... dwa tygodnie!
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�Dzikie wyspy�
Tytu³ oryginalny: Savage Islands

Rok produkcji: 1983

Re¿yseria: Ferdinand Fairfax

Wystêpuj¹: Tommy Lee Jones, Michael
O�Keefe, Max Phipps, Peter Rowley,
Jenny Seagrove

Czas trwania: 99 minut

Obraz: 1.78 : 1 (anamorficzny 16:9)

D�wiêk: Dolby Digital 2.0 - angielski,
turecki; DD Mono - hiszpañski, francuski
Napisy: angielskie, angielskie dla
niedos³ysz¹cych, arabskie, bu³garskie,
chorwackie, czeskie, duñskie, fiñskie,
francuskie, greckie, hebrajskie,
hiszpañskie, holenderskie, islandzkie,
norweskie, polskie, portugalskie,
rumuñskie, serbskie, s³oweñskie, szwedz-
kie, tureckie, wêgierskie

Dodatki: brak

Widok tego ¿aglowca zwiastowa³ k³opoty. Na jego pok³adzie kapitan
Bully Hayes przemierza³ wody po³udniowego Pacyfiku.

W �Dzikich wyspach� zobaczymy co�, co w historiach
o piratach pojawia siê rzadko - niemiecki okrêt pancerny.
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Polska edycja DVD �Tragedii Posej-
dona� posiada starannie oczyszczony cy-
frowo obraz i d�wiêk. Co ciekawe, pol-
ska wersja jêzykowa (lektor) posiada sze-
�ciokana³ow¹ �cie¿kê, podczas gdy ory-
ginalna, angielskojêzyczna, to jedynie ste-
reo. Jednak kiedy pos³uchamy obu �cie-
¿ek d�wiêkowych na zestawie kina do-
mowego przekonamy siê, ¿e polski lek-
tor DD 5.1 jest przestrzenny tylko z na-
zwy, gdy¿ w rzeczywisto�ci w tylnych
surroundach jedynie zdublowano d�wiêk
z przednich g³o�ników, w kanale central-
nym s³yszalny jest praktycznie sam lek-

tor. Subwoofera mo¿emy nawet nie w³¹-
czaæ, bo i tak milczy jak grób.

Pod znakiem czarnego kruka

Kolejna polecana przez nas morska
premiera DVD to ma³o znane w Polsce,
wydane w sierpniu przez ITI �Dzikie
wyspy� z Tommy Lee Jonesem w roli
okrytego z³¹ s³aw¹ kapitana Bully�ego
Hayesa, przemierzaj¹cego swym statkiem
wody po³udniowego Pacyfiku. Poznaje-
my go, gdy na jedn¹ z licznych wysepek
Oceanu Spokojnego dowozi kaznodziejê

Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006

Nathaniela Williamsona (Michael O�Ke-
efe) i jego prze�liczn¹ narzeczon¹ Sophie
(Jenny Seagrove). Podczas przygotowañ
do �lubu m³odej pary na wyspê napadaj¹
piraci, którzy morduj¹ wszystkich miesz-
kañców i porywaj¹ Sophie. Cudem oca-
la³y Nathaniel oskar¿a o krwawy napad
kapitana Hayesa, gdy¿ na wszystkich
budynkach na wyspie piraci zostawili jego
znak - czarnego kruka. Tymczasem oka-
zuje siê, ¿e od jakiego� czasu symbolem
tym pos³uguje siê równie¿ dawny part-
ner Hayesa - Louis Beck (Peter Rowley),
który w ten sposób chce obci¹¿yæ swo-
imi grzechami by³ego kumpla. Nathaniel
i Hayes postanawiaj¹ po³¹czyæ si³y w wal-
ce ze wspólnym wrogiem. Jeden, aby
odzyskaæ narzeczon¹, drugi, by oczy�ciæ
swoje nazwisko z ci¹¿¹cych na nim zbrod-
ni. Zanim jednak osi¹gn¹ swe cele, czeka
ich wiele niebezpiecznych przygód, pod-
czas których bêd¹ musieli zmierzyæ siê

O sukcesie oryginalnej
�Tragedii Posejdona� zdecydowa³o

nieustanne poczucie zagro¿enia
i emocje bohaterów.
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�Tragedia Posejdona�
Tytu³ oryginalny: Poseidon Adventure

Rok produkcji: 1972

Re¿yseria: Ronald Neame

Wystêpuj¹: Red Buttons, Carol Lynley,
Ernest Borgnine, Gene Hackman,
Shelley Winters, Jack Albertson,
Leslie Nielsen

Czas trwania:112 minut

Obraz: 2.35 : 1 (anamorficzny 16:9)

D�wiêk: Dolby Digital 2.0 - angielski,
turecki; DD 5.1 - polski (lektor), wêgierski

Napisy: angielskie, arabskie, chorwackie,
wêgierskie, polskie, rumuñskie,
s³oweñskie, tureckie

Dodatki: brak

m.in. z plemionami kanibali oraz... niemieckim okrêtem pancernym dowo-
dzonym przez hrabiego von Rittenberga.

Tak¿e ten film, choæ nie bezpo�rednio, ma wiele wspólnego z jedn¹
z niedawnych premier kinowych - drug¹ czê�ci¹ �Piratów z Karaibów�. Otó¿
ca³a otwieraj¹ca �Dzikie wyspy� sekwencja ucieczki kapitana Hayesa przed
maj¹cymi na niego chrapkê kanibalami jest ³udz¹co podobna do sceny
ucieczki kapitana Jacka Sparrowa - równie¿ przed ludo¿ercami - z filmu
�Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka�. Na szczê�cie, w obu filmach sceny
te s¹ równie dynamiczne i pasjonuj¹ce, wiêc mo¿emy darowaæ autorom
kinowego hitu bie¿¹cego lata ten niewinny plagiacik.

Podobnie jak �Tragediê Posejdona�, równie¿ �Dzikie wyspy� w wyda-
niu DVD maj¹ odnowiony komputerowo obraz i d�wiêk. Jednak porównu-
j¹c obie edycje, trzeba stwierdziæ, ¿e m³odszy o 11 lat film przygodowy ma
na p³ycie nieco gorszy obraz (mniejszy kontrast, s³absza ostro�æ i nieprzy-
jemne ziarno) od katastroficznego klasyka. O wiele lepiej wypada za to
porównanie �cie¿ek d�wiêkowych. Chocia¿ w obydwu filmach mamy do
czynienia jedynie z d�wiêkiem stereo, w przypadku �Dzikich wysp� brzmi
on znacznie g³êbiej i przede wszystkim posiada wiêcej efektów przestrzen-
nych.

Pozytywne wra¿enia po obejrzeniu obydwu polecanych przez nas fil-
mów psuje, niestety, brak jakichkolwiek materia³ów dodatkowych. Zw³aszcza
taki klasyk kina, jak �Tragedia Posejdona� z pewno�ci¹ zas³uguje na znacz-
nie bogatsze wydanie DVD!

Tomasz Konopacki
Fotosy: materia³y promocyjne

34 lata temu �Tragediê Posejdona� nagrodzono Oscarem za efekty specjalne.

Na Morzu �ródziemnym, podczas zabawy sylwestrowej,
w Posejdona uderza ogromna fala powsta³a na skutek

trzêsienia ziemi, wywracaj¹c statek do góry dnem.
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USS Texas to okrêt podwodny najnow-
szej generacji. W programie kulisy powsta-
wania tej i innych supernowoczesnych ³odzi
podwodnych, spotkanie z za³ogami statków
oraz interesuj¹ce animacje komputerowe.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Super³ód�

Emisja

Tsunami to gigantyczne fale, mog¹ce
przemieszczaæ siê przez ca³y ocean, kumu-
luj¹c sw¹ niszczycielsk¹ si³ê tysi¹ce kilome-
trów od �ród³a powstania. Czy fala o niespo-
tykanej wysoko�ci i sile mo¿e nam wkrótce
zagroziæ?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gro�ne ¿ywio³y:
Tsunami

Emisja

Niedziela, 1 pa�dziernika, 19.00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Duchy Ba³tyku

Emisja

Podczas operacji Hannibal (styczeñ -
maj 1945) ewakuowano z regionów nad-
ba³tyckich w g³¹b Niemiec ponad dwa milio-
ny niemieckich cywilów. Humanitarna akcja
poch³onê³a tysi¹ce ofiar. Zatonê³o 250 stat-
ków i zginê³o 40 tysiêcy ludzi.

Poniedzia³ek, 25 wrze�nia, godz. 00.00
Sobota, 7 pa�dziernika, godz. 01.00
Niedziela, 15 sierpnia, godz. 19.00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kraksy pod lup¹:
Grecki prom

Emisja

Wstrz¹saj¹ce kulisy katastrofy greckie-
go promu Express Samina. W wyniku ludz-
kich zaniedbañ i b³êdów �mieræ ponios³o 80
pasa¿erów.

Czwartek, 5 pa�dziernika, godz. 11.00

Rosyjski okrêt podwodny Kursk poszed³
na dno w wyniku dwóch wybuchów na po-
k³adzie. Jaka by³a przyczyna katastrofy? Ist-
nieje kilka teorii na ten temat, m.in. sabota¿,
przyjacielski ogieñ i kolizja z amerykañskim
okrêtem podwodnym.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Kursk

Emisja

PREMIERA

Wtorek, 26 wrze�nia, godz. 09.00, 14.00
Wt., 3 pa�dziernika, godz. 22.00, 01.00
Niedziela, 8 pa�dziernika, godz. 22.00
Wt., 10 pa�dziernika, godz. 10.00, 15.00

Latem 2003 roku przeprowadzono ope-
racjê wyci¹gniêcia z morskiego dna drogo-
cennego ³adunku zatopionego statku Hydro.
W czasie II wojny �wiatowej statek ten by³
celem brawurowych akcji norweskiego ru-
chu oporu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zatopiony
sekret Hitlera

Emisja

Pon., 25 wrze�nia, godz. 10.00, 15.00
Niedziela, 15 pa�dziernika, godz. 01.00

�roda, 27 wrze�nia, godz. 22.00, 01.00
Sobota, 30 wrze�nia, godz. 13.00
�r., 4 pa�dziernika, godz. 10.00, 15.00

W 1942 roku Geoffrey N. Pyke zapro-
ponowa³ budowê ogromnego lotniskowca
z materia³u bêd¹cego po³¹czeniem masy
w³óknistej i lodu. £owcy mórz badaj¹ pozo-
sta³o�ci po tej sekretnej konstrukcji z okresu
II wojny �wiatowej.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

£owcy mórz: Okrêt z lodu

Emisja

Pon., 25 wrze�nia, godz. 09.00, 14.00

ZOBACZ W TV programy o morzu
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Nowe gigantyczne statki mog¹ przewo-
ziæ nawet do 12 tysiêcy kontenerów. Czy
jednak budowanie takich kolosów nie jest
zbyt wielkim ryzykiem w dobie zagro¿enia
terrorystycznego?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie
konstrukcje:
Superporty

Emisja

Niedziela, 1 pa�dziernika, 14.00

Po morzach i oceanach �wiata p³ywa
jednocze�nie prawie 30 tysiêcy statków. Oko-
³o 3200 z nich to olbrzymie kontenerowce.
Zapraszamy na pok³ad OOCL Atlanta, kon-
tenerowca o d³ugo�ci ponad 300 metrów.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie
konstrukcje:

Statek olbrzym

Emisja

W Zatoce Meksykañskiej trwa transport
najwiêkszej na �wiecie platformy wiertniczej,
która ma trafiæ na swoje miejsce przed sezo-
nem huraganów. Na Atlantyku platforma sta-
nie na trasie lodowców. Czy technika poko-
na si³y natury?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Superplatforma

Emisja

�roda, 27 wrze�nia, godz. 10.00, 15.00

�roda, 27 wrze�nia, godz. 09.00, 14.00
�roda, 18 pa�dziernika, godz. 12.00

Tradycyjne holowniki prze¿ywaj¹ okres
odrodzenia. Obecnie w portach króluj¹ su-
pernowoczesne modele tych ³odzi. Odgry-
waj¹ kluczow¹ rolê podczas wielu wa¿nych,
technicznych przedsiêwziêæ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie
konstrukcje:

Przesuniêcie olbrzymów

Emisja

�roda, 27 wrze�nia, godz. 18.00

Niewiarygodne podwodne starcie na
�mieræ i ¿ycie. Taktyczne chwyty marlina
pasiastego oraz przebieg³o�æ i si³a orki do-
daj¹ dramatyzmu tej okrutnej walce.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Urodzeni mordercy:
Oceany

Emisja

Czwartek, 28 wrze�nia, godz. 17.00

Zaproszenie do jednego z najwspanial-
szych akwariów na �wiecie, Monterey Bay
Aquarium.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Oceany za szk³em

Emisja

Pon., 25 wrz., godz. 08.00, 13.00, 19.00

Kiedy oceany sta³y siê miejscem odpo-
czynku i rekreacji, pojawi³y siê doniesienia
o atakach rekinów na ludzi. Przyjrzyjmy siê,
w jakich okoliczno�ciach ¿ar³acz ludojad
mo¿e zaatakowaæ p³ywaj¹cego w morzu
cz³owieka.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Polowanie na my�liwego:
Ataki rekinów

Emisja

Czw., 28 wrze�nia, godz. 22.00, 01.00
Czw., 5 pa�dziernika, godz. 10.00, 15.00

W Zatoce Perskiej trwa realizacja ogrom-
nego projektu, który na zawsze zmieni obli-
cze linii brzegowej tego regionu. Olbrzymie
sztuczne wyspy u³o¿one w kszta³cie palmy
to jedno z najambitniejszych wyzwañ in¿y-
nierii XXI wieku.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Palmowa Wyspa w Dubaju

Emisja

Sobota, 30 wrze�nia, godz. 12.00

Zapraszamy na wyprawê do p³d. Chile
na poszukiwanie wraków statków z czasów
panowania Wielkiej Brytanii na morzach i
oceanach. Jeden z okrêtów zagin¹³ w tym
regionie, a przyczyn¹ by³a tajemnicza eks-
plozja.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

£owcy mórz: HMS Doterel

Emisja

Sobota, 30 wrze�nia, godz. 19.00, 00.00
Niedziela, 1 pa�dziernika, 15.0

programy o morzuZOBACZ W TV
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Wraz z trzema rodzinami, które straci³y
krewnych podczas katastrofy Titanica, wy-
ruszamy na poszukiwania szcz¹tków bliskich.
Wykorzystuj¹c najnowsze technologie DNA,
rodziny próbuj¹ zidentyfikowaæ cia³a z pod-
wodnego masowego grobu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Duchy
Titanica

Emisja

Sobota, 30 wrze�nia, godz. 01.00

W 1990 roku na promie Scandinavian
Star wybuch³ po¿ar. Ogieñ pojawi³ siê we
wczesnych godzinach rannych. Wielu pa-
sa¿erów udusi³o siê w oparach dymu. Poli-
cja próbuje ustaliæ, czy by³ to tragiczny wy-
padek, czy podpalenie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Po¿ar

na pok³adzie

Emisja

Czwartek, 5 pa�dziernika, godz. 20.00

Zapraszamy na poszukiwania Atlanty-
dy, zaginionego miasta staro¿ytno�ci. Jak
g³osi legenda, miasto zala³y fale ogromnej
powodzi. W programie spotkanie z czterema
osobami, które próbuj¹ udowodniæ, ¿e to
miasto istnia³o naprawdê.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Atlantyda

Emisja

Pi¹tek, 6 pa�dziernika, godz. 10.00, 15.00

Kulisy prezentacji na ekranie filmowym
katastrof morskich. Jak pogodziæ naukow¹
wiarygodno�æ z wymogami �wiata rozryw-
ki? W programie fragmenty filmów oraz wy-
wiady z ich twórcami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prawda i fikcja w Hollywood:
Katastrofy na morzu

Emisja

PREMIERA

Pi¹tek, 6 pa�dziernika, godz. 21.00, 00.00
Niedziela, 8 pa�dziernika, godz. 17.00
Pi¹tek, 13 pa�dziernika, godz. 09.00, 14.00

HMCS Canada by³ symbolem d¹¿eñ
Kanady do uzyskania niepodleg³o�ci. Po-
tem statek zosta³ sprzedany i zmieniono mu
nazwê na Królowa Nassau. Zaton¹³ podczas
rejsu do Tampa na Florydzie w 1926 roku.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

£owcy mórz:
Królowa Nassau

Emisja

Sobota, 7 pa�dziernika, godz. 19.00, 00.00
Niedziela, 8 pa�dziernika, godz. 15.00

25 maja 1982 roku - �wiêto narodowe
Argentyny przypad³o w �rodku wojny fal-
klandzkiej. Brytyjski niszczyciel HMS Coven-
try zostaje zaatakowany. Na dno po³udnio-
wego Atlantyku poszed³ najbardziej nowo-
czesny okrêt wojenny w historii.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sejsmiczne sekundy:
Zatoniêcie MS Coventry

Emisja

Pon., 9 pa�dziernika, godz. 18.30, 01.30

Jedna czwarta �wiatowych kontenerów
i po³owa globalnej produkcji ropy naftowej
przechodzi przez ten, po³o¿ony na jednym z
najruchliwszych wodnych torów, port. Teraz
wyobra�my sobie, gdyby co� w nim �le za-
funkcjonowa³o�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Najruchliwszy

z portów �wiata

Emisja

Pi¹tek, 6 pa�dziernika, godz. 12.00
Wtorek, 17 pa�dziernika, godz. 18.00

Delfiny d³ugoszczêkie przemierzaj¹ bez-
kresne wody oceanów. S¹ stworzeniami p³o-
chliwymi, które rzadko mo¿na zobaczyæ z
bliska. Wyj¹tkiem jest brazylijska wyspa Fer-
nando de Noronha, gdzie ka¿dego ranka
pojawiaj¹ siê setki delfinów.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Delfiny
d³ugoszczêkie

Emisja

Wt., 3 pa�dziernika, godz. 13.00, 19.00

ZOBACZ W TV programy o morzu

76 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006



77Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2006

Zaproszenie na pok³ad najnowszego
amerykañskiego lotniskowca, który w³a�nie
wyrusza w swój pierwszy rejs. Poznamy
kulisy funkcjonowania tego olbrzymiego p³y-
waj¹cego miasta, od przygotowywania po-
si³ków po utylizacjê �mieci.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
USS Ronald Reagan

Emisja

�roda, 11 pa�dziernika, godz. 12.00
Pi¹tek, 20 pa�dziernika, godz. 18.00

Platforma wiertnicza Piper Alpha wydo-
bywa³a 120 tysiêcy bary³ek ropy dziennie.
B³¹d podczas rutynowej konserwacji dopro-
wadzi³ do wycieku gazu, który przerodzi³ siê
w po¿ar. W wyniku eksplozji �mieræ ponios³o
167 osób.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Eksplozja

na Morzu Pó³nocnym

Emisja

Pi¹tek, 13 pa�dziernika, godz. 20.00

Analiza mitów i opowie�ci zwi¹zanych
z zachowaniem rekinów. Przyjrzyjmy siê, jak
istotn¹ rolê odgrywaj¹ obecnie nurkowie w
zachowaniu gatunków skazanych na wy-
marcie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W obronie
rekinów

Emisja

Sobota, 14 pa�dziernika, godz. 09.00

W kryszta³owych wodach Morza Po³u-
dniowochiñskiego kryj¹ siê wraki dwóch
ogromnych okrêtów wojennych: HMS Prin-
ce of Wales i HMS Repulse. Poznajmy hi-
storiê tych pancerników.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

£owcy mórz:
Angielska flota na Pacyfiku

Emisja

Sob., 14 pa�dziernika, godz. 19.00, 00.00
Niedziela, 15 pa�dziernika, godz. 15.00

Holendrzy projektuj¹ p³ywaj¹ce domy,
drogi, a nawet miasta. To odpowied� na ro-
sn¹cy poziom wód Morza Pó³nocnego i wy-
lewaj¹ce z brzegów rzeki. Czy technika i no-
woczesne technologie zwyciê¿¹ w walce ze
�mierciono�nymi powodziami?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Bariery

na Morzu Pó³nocnym

Emisja

Poniedzia³ek, 16 pa�dziernika, godz. 12.00

Opowie�ci o okrutnych atakach rekinów
na p³ywaków i surferów oraz film �Szczêki�
sprawi³y, ¿e zwierzêta te ciesz¹ siê bardzo
z³a s³aw¹. Prawda o tych prastarych dra-
pie¿nikach mo¿e byæ jeszcze bardziej prze-
ra¿aj¹ca...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Ataki rekinów

Emisja

Wtorek, 17 pa�dziernika, godz. 23.00

Tajemnice Trójk¹ta Bermudzkiego i kuli-
sy zaginiêcia piêciu bombowców Avenger.
W 1945 roku bombowce opu�ci³y Fort Lau-
derdale i nigdy nie powróci³y do bazy. Na
pok³adzie zabytkowego samolotu Avenger
lecimy t¹ sam¹ tras¹.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Trójk¹t Bermudzki

Emisja

Pi¹tek, 20 pa�dziernika, godz. 23.00

Zdjêcia: National Geographic Channel
Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie wprowadzone przez

stacjê po oddaniu numeru do druku.
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W 1968 roku izraelski okrêt podwodny
znikn¹³ bez �ladu podczas dziewiczego rej-
su wraz z 69 marynarzami na pok³adzie. Dla
wielu amerykañskich i izraelskich ekspertów
odnalezienie tego okrêtu sta³o siê ¿yciow¹
ambicj¹.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tajemnica okrêtu
podwodnego Dakar

Emisja

Pon., 2 pa�dziernika, godz. 10.00, 15.00








	naszemorze_09_!okladka
	naszemorze_09_1_150dpi
	naszemorze_09_2_150dpi

