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Wielokrotnie ju¿ w tym miejscu pisa³em
o problemach polskich zrenacjonalizowanych
stoczni produkcyjnych. Coraz bardziej realna
gro�ba zwrotu pomocy publicznej, artyku³owa-
na przez unijn¹ komisarz Nellie Kroes, id¹ce
w setki milionów z³otych straty i wzrastaj¹ce
zad³u¿enie, odwlekaj¹ca siê prywatyzacja to te-
mat samograj � w kontek�cie opó�niaj¹cego
siê dokapitalizowania Stoczni Gdynia - wci¹¿
aktualny (zob. str. 10 i 11). Czy jednak po pod-
niesieniu kapita³u i sp³acie d³ugów stocznia ta
bêdzie mia³a szczê�cie do inwestora � czas
poka¿e.

Wielokrotnie pisa³em te¿ o fenomenie je-
dynej du¿ej prywatnej stoczni w Polsce, która
na przekór skupionym wy³¹cznie na proble-
mach polskich stoczni massmediom, z upodo-
baniem lansuj¹cym negatywny obraz ca³ego
przemys³u stoczniowego w Polsce, z powodze-
niem wygrywa w globalnej konkurencji z naj-
silniejszymi graczami.

Jubileusz 55-lecia Gdañskiej Stoczni Remon-
towej S.A., którego kulminacja przypad³a
w czerwcu by³ bez w¹tpienia dla polskiej go-
spodarki morskiej jednym z najwa¿niejszych
wydarzeñ tego roku (czyt. w dziale Budownic-
two Okrêtowe na str. 1-7).

Fenomen stoczni, która niegdy� by³a baz¹
remontow¹ tzw. bloku wschodniego, a dzi� jest
firm¹, która na przestrzeni ostatnich 18 lat po-
trafi³a w pe³ni wykorzystaæ szansê stworzon¹
przez wolny rynek, wart jest studiowania. Trzeba
go studiowaæ wci¹¿ i za ka¿dym razem od nowa.
Im d³u¿ej siê mu jednak przygl¹dam, tym bar-
dziej dochodzê do przekonania, ¿e przypadek
Remontowej jest nie do powtórzenia. Nie da
siê go po prostu u¿yæ jak jakiego� wzorca
z Sèvres i zastosowaæ gdzie indziej. Ka¿da stocz-
nia i w ogóle ka¿da firma w Polsce ma swoj¹
niepowtarzaln¹ historiê i sama musi znale�æ
swoje miejsce na rynku, znale�æ w³asn¹ drogê
do sukcesu.

Musi to byæ jednak droga oparta na rachunku
ekonomicznym i na zdrowej gospodarce. To w³a-
�nie dziêki temu w tegorocznych rankingach go-
spodarczych Grupa Gdañskiej Stoczni Remon-
towej S.A. jest najwy¿ej notowanym podmiotem
dzia³aj¹cym w sektorze gospodarki morskiej.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e Remontowa S.A. to nie tyl-
ko stocznia, ale tak¿e spó³ka � matka dla ponad
20 innych firm. Niektóre z nich by³y zupe³nie
nowe, ale kilka � jeszcze zanim zosta³y kupione
przez dobrze prosperuj¹c¹ stoczniê - mimo zna-
nej marki balansowa³o na krawêdzi bankructwa.
Dopiero wej�cie silnego inwestora, który mia³
jasn¹ strategiê � zapewni³o im zastrzyk kapita³u
i zapocz¹tkowa³o wzrost. Efekt? Ju¿ dzi� wiele
spó³ek Grupy Remontowa jest liderami w swo-
ich bran¿ach, �wiadcz¹c nie tylko us³ugi na rzecz
spó³ki � matki, ale tak¿e na rynek l¹dowy, coraz
wiêcej eksportuj¹c � równie¿ na rynek unijny.

Inwestor? Na zdrowie!

Oto tylko jeden, ale za to dobitny przyk³ad.
Dzi� Remontowa S.A. ma 90 proc. pakiet akcji
Stoczni Pó³nocnej S.A. Jeszcze nie tak dawno
stocznia ta produkowa³a g³ównie kad³uby i jed-
nostki rybackie, borykaj¹c siê z problemami.
Dzi� buduje ultranowoczesne prototypy
i pierwsze serie równie nowoczesnych jedno-
stek, zakontraktowane i zlecone jej przez spó³-
kê � matkê. Wje¿d¿aj¹c na gdañsk¹ wyspê
Ostrów wystarczy spojrzeæ na pochylnie, na-
brze¿a i place Pó³nocnej, ¿eby zobaczyæ na-
wet 10 statków ró¿nych typów znajduj¹cych
siê w ró¿nych fazach budowy. W tym roku
Stocznia Pó³nocna przeka¿e ich armatorom 14.
Jej przychody ogó³em za rok 2006 wynios³y
146 mln z³, stocznia zanotowa³a te¿ zysk. Za
I pó³rocze 2007 � osi¹gnê³a blisko 90 mln z³
przychodów, a managerowie stoczni zapowia-
daj¹, ¿e ten rok zamknie ona przychodem o 40
proc. wiêkszym ni¿ w 2006. Ile innych � po-
równywalnych wielko�ci¹ stoczni w Polsce
mo¿e pokazaæ takie wyniki? Silny inwestor,
w³a�ciwa forma w³asno�ci i prawdziwy nadzór
w³a�cicielski (nie mówi¹c o dobrym zarz¹dza-
niu i po�wiêceniu stoczniowców) pozwoli³y
osi¹gn¹æ efekt synergii i pomog³y Pó³nocnej
skorzystaæ z kapitalnej obecnie �wiatowej ko-
niunktury na budowê nowych statków.

Nic wiêc dziwnego, ¿e g³ówny laur przy-
znawany ka¿dego roku przez Krajow¹ Izbê Go-
spodarki Morskiej � �Bursztynowa Kaczka�
w tym roku przypadnie w³a�nie Stoczni Pó³-
nocnej S.A. To wiadomo�æ jeszcze nieoficjalna,
ale ju¿ pewna (oficjalnie nagroda zostanie wrê-
czona podczas �Wspólnej Kaczki�, czyli trady-
cyjnego spotkania biznesu morskiego w listo-
padzie). My jednak ju¿ teraz - gratulujemy!

Grzegorz.Landowski@naszemorze.com.pl
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LISTY DO MORZA opinie

Piszê te s³owa na gor¹co, po lekturze
kwietniowego wydania miesiêcznika �Na-
sze MORZE�. Chcê Panu i Redakcji po-
dziêkowaæ za wspomnieniowy artyku³
po�wiêcony ORP Kaszub. Jestem miano-
wicie g³ównym projektantem tego okrê-
tu, któremu po�wiêci³em wiele lat ¿ycia
i wiele bezsennych nocy. Jest to okrêt ca³-
kowicie, wbrew temu, co niektórzy mó-
wili i pisali, zaprojektowany w Polsce.

Zaczyna³em projekt od go³ej kalki
i poprzez ci¹gle piêtrz¹ce siê obiektyw-
ne k³opoty w projektowaniu, a nastêp-
nie w budowie, uda³o siê w koñcu pod-
nie�æ na okrêcie banderê Marynarki Wo-

jennej. Okrêt rodzi³ siê w bólach, a ból
chyba uszlachetnia, bo przez nastêpne 20
lat eksploatacji okrêt ciê¿ko pracowa³ i do-
brze przys³u¿y³ siê Polskiej Marynarce Wo-
jennej.

Za wk³ad w powstanie tego okrêtu
zosta³em z inicjatywy ówczesnego Do-
wództwa Marynarki Wojennej odznaczo-
ny Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz uhonorowany przez
admira³a Romualda Wagê kordzikiem ofi-
cerskim.

Z morzem i z przemys³em okrêtowym
by³em zwi¹zany poprzez pracê w CBKO-
2, CTO i Stoczni Pó³nocnej.

Na emeryturê, po 47 latach pracy, od-
szed³em w 2004 roku z CTO, gdzie by-
³em przez ostatnie dziewiêæ lat kierow-
nikiem Zak³adu Badawczo-Rozwojowego.

Pozdrawiam Pana Redaktora i ca³y ze-
spó³ Redakcji.

Wojciech Wszêdyby³

Szanowny Panie Redaktorze,
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30 maja PCC Rail SA, jeden z najwiêk-
szych polskich prywatnych przewo�ni-
ków kolejowych, przewióz³ pierwszy
³adunek do DCT Gdañsk � nowego pol-
skiego terminalu kontenerowego. Poci¹g
dostarczy³ 53 kontenery Hapag Lloyd.
1 czerwca 2007 roku za³adowano je na
nale¿¹c¹ do Team Lines jednostkê Göta-
land, inauguruj¹c tym samym dzia³alno�æ
operacyjn¹ terminalu.

Aby uczciæ to wydarzenie, w termina-
lu go�cili prezes Zarz¹du Portu Morskie-

Pierwszy poci¹g,
pierwszy statek,
pierwszy armator.
Pierwszego czerwca 2007 roku
DCT Gdañsk, nowy g³êbokowodny
terminal kontenerowy, rozpocz¹³
dzia³alno�æ operacyjn¹.

go Gdañsk Stanis³aw Cora, wiceprezydent
Gdañska Marcin Szpak, przedstawiciele
s³u¿b celnych i Stra¿y Granicznej. Powi-
tali ich cz³onkowie kadry kierowniczej
DCT Gdañsk, CEO Colin Chanter oraz
dyrektor generalny Fred Kamperman.

� Mijaj¹ prawie dwa lata od chwili, kie-
dy wyznaczyli�my 1 czerwca 2007 roku
jako pocz¹tek dzia³alno�ci terminalu DCT
Gdañsk i wielk¹ nagrod¹ jest zobaczyæ,
jak pierwszy statek przybija do brzegu
w terminie - mówi³ Colin Chanter, CEO
DCT Gdañsk. - Ka¿dy zwi¹zany z tym
projektem powinien czuæ siê dumny. Cie-
szy nas, ¿e to w³a�nie Team Lines i Ha-
pag-Lloyd, dwie wiod¹ce w bran¿y kon-
tenerowej firmy, czyni¹ ten dzieñ tak
pamiêtnym. Jeste�my pewni, ¿e wkrót-
ce do³¹cz¹ do nich inne du¿e firmy, kie-
dy u�wiadomi¹ sobie niezwyk³y poten-
cja³, którym dysponujemy w Gdañsku.

6 czerwca do DCT Gdañsk przyby³
Cape Fulmar, statek feederowy o ³adow-
no�ci 1400 TEU. Wy³adowa³ 27 konte-
nerów 20-stopowych oraz sze�æ 40-sto-
powych, za³adowa³ dwa 40-stopowe.
Tym samym CMA CGM, jeden z trzech
najwiêkszych �wiatowych przewo�ników
oceanicznych, sta³ siê pierwszym du¿ym

To spó³ka zarejestrowana w Pol-
sce, w wiêkszo�ci jest w³asno�ci¹
Global Infrastructure Fund (GIF) -
specjalnego funduszu zarz¹dzanego
przez Macquaire Bank Group, z sie-
dzib¹ g³ówn¹ w Australii. Brytyjska
spó³ka utworzona specjalnie do za-
pocz¹tkowania projektu i budowy
terminalu posiada udzia³y mniejszo-
�ciowe.

DCT Gdañsk SA

DCT Gdañsk ma dwie suwnice
ship-to-shore (STS) typu post-Pana-
max oraz trzy placowe na ko³ach
(RTG). Jest po³¹czony z infrastruk-
tur¹ drogow¹ i kolejow¹ Polski. Do
wrze�nia 2007 roku terminal opero-
waæ bêdzie trzema suwnicami STS
i piêcioma RTG, które wraz z odpo-
wiednim zapleczem placowym i do-
datkowym sprzêtem operuj¹cym
zapewni¹ roczn¹ zdolno�æ prze³adun-
kow¹ na poziomie 500 000 TEU.

O terminalu

Najwiêksza inwestycja
w polskim porcie realizowana
jest zgodnie z planem

Terminal
pracuje

dalekomorskim armatorem kontenero-
wym, który w³¹czy³ najnowszy polski
terminal do swojej globalnej siatki po³¹-
czeñ. Przewiduje siê, ¿e Cape Fulmar
bêdzie zawija³ regularnie do DCT Gdañsk
w ramach cotygodniowych rejsów na tra-
sie ³¹cz¹cej cztery terminale kontenero-
we w Hamburgu z Gdyni¹, K³ajped¹,
a obecnie tak¿e z DCT Gdañsk.

- Bardzo siê cieszê widz¹c CMA CGM
w naszym porcie � przyzna³ Fred Kam-
perman, dyrektor generalny DCT Gdañsk.
� Twierdzili, ¿e bêd¹ u nas pierwsi i ca³y
czas byli nam bardzo przychylni. Po¿y-
czyli nam nawet kilkadziesi¹t kontenerów
dla celów szkoleniowych. DCT Gdañsk
zosta³ w³¹czony w rozk³ad serwisu CMA
CGM FAS Baltic1 . Bêdziemy starali siê
dowie�æ, ¿e jeste�my godni ich zaufania.

o/ad

Nale¿¹ca do Team Lines
jednostka Götaland by³a

pierwsz¹ obs³u¿on¹ w
gdañskim terminalu

g³êbokowodnym.  Zabra³a na
pok³ad 53 kontenery

Hapag-Lloyd�a, czyli 55 TEU.

WYDARZENIA kraj
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Kontrakt z niemieck¹ firm¹ budzi kontrowersje

Agencja
Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego
bada pierwszy,
po oddzieleniu od
Stoczni Gdynia S.A.,
kontrakt Stoczni
Gdañsk S.A.
Dyrekcja zak³adu
twierdzi, ¿e �ledczy
pomylili euro
ze z³otówkami.
Zwi¹zkowcy
ze stoczniowej
�Solidarno�ci�
podejrzewaj¹
spisek.

Nagonka na Stoczniê Gdañsk?
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Pierwszy samodzielny kontrakt
i pierwsze k³opoty. Agencja
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
sprawdza, czy dosz³o do
wyrz¹dzenia Stoczni Gdañsk
�znacznej szkody maj¹tkowej�.

8

WYDARZENIA kraj
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- Staramy siê zrozumieæ tych z naszych
przeciwników, których motywem dzia³a-
nia jest zwyczajna niechêæ i zawi�æ wy-
wo³ana faktami, ¿e nie tylko nie upadli-
�my jako zak³ad, ale zaczynamy z sukce-
sami odzyskiwaæ utracony czas i pozycjê
na �wiatowym rynku budowy statków.
Nie mo¿emy natomiast zrozumieæ dzia-
³añ Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, która rozpoczê³a badanie pierwsze-
go samodzielnego kontraktu podpisane-
go przez Stoczniê Gdañsk S.A. ju¿ po roz-
dzieleniu ze Stoczni¹ Gdynia S.A., gdy¿
jakoby mog³o doj�æ do wyrz¹dzenia na-
szej stoczni �znacznej szkody maj¹tko-
wej� � napisali do Zbigniewa Wasserman-
na, ministra koordynatora s³u¿b specjal-
nych, zwi¹zkowcy z �Solidarno�ci� Stocz-
ni Gdañsk.

To ich reakcja na doniesienia praso-
we na temat prowadzonego przez ABW
dochodzenia dotycz¹cego podpisanej
w listopadzie zesz³ego roku umowy na
dostawê kontenerowca dla niemieckiej fir-
my KG Projex Schiffahrtsgesellschaft
mbH & Co. Na jej mocy stocznia ma wy-
budowaæ dwustumetrow¹ jednostkê za
40 mln euro. Wed³ug ABW, kontrakt jest
dla zak³adu niekorzystny, poniewa¿ jego
warto�æ mo¿e byæ ni¿sza ni¿ koszty pro-
dukcji oraz materia³ów i wyczerpuje zna-
miona wyrz¹dzenia jej �znacznej szkody
maj¹tkowej�.

Wed³ug �Gazety Wyborczej�, która
ujawni³a sprawê, na podstawie kontraktu
stocznia wziê³a na siebie kupno materia-
³ów do budowy. Mog¹ one kosztowaæ
prawie 30 mln euro. Tymczasem na sam¹
robociznê potrzeba oko³o 14 mln euro.
Analiza jednego z dyrektorów wykaza³a,
¿e umowa by³aby op³acalna, gdyby ma-
teria³y i wyposa¿enie kosztowa³y niewie-
le ponad 20 mln euro. Do tego nale¿y
doliczyæ dodatkowe wydatki: wykonanie
dokumentacji, ubezpieczenie statku, cena
kooperacji czy nadzór rzeczoznawcy -
razem kilka milionów euro.

Andrzej Jaworski, prezes Stoczni
Gdañsk, uwa¿a, ¿e wrêcz przeciwnie -
kontrakt jest dla stoczni nad wyraz ko-
rzystny. Zarzuci³ funkcjonariuszom stron-
niczo�æ - jego zdaniem donos w tej spra-
wie do ABW móg³ z³o¿yæ jeden ze zwol-
nionych przez niego dyrektorów, które-
go syn pracuje w Agencji. Jak mówi, o wy-
nik �ledztwa jest spokojny.

Wiceprezes stoczni, Andrzej Bucz-
kowski, który negocjowa³ umowê mówi,
¿e komu� pisz¹cemu donos w tej spra-
wie z³otówki pomyli³y siê z euro. - Nie
ma mowy o ¿adnej niegospodarno�ci. To

�wiatowa cena. Niech nikt siê nie martwi
o koszty zakupu materia³ów. Kupimy
najtaniej, jak siê da - t³umaczy.

Wed³ug gdañskiej Prokuratury Okrê-
gowej, nadzoruj¹cej �ledztwo w tej spra-
wie, nie jest ona tak prosta, i dlatego wy-
maga wyja�nienia. Kiedy zakoñczy siê
postêpowanie, czy i komu zostan¹ po-
stawione zarzuty?

- Na takie pytania jest jeszcze za wcze-
�nie, jeste�my dopiero na pocz¹tku �ledz-
twa � powiedzia³a nam Gra¿yna Wawry-
niuk, rzecznik prasowy prokuratury.

Z kolei Katarzyna Bernecka, rzecz-
niczka gdañskiego oddzia³u ABW twier-
dzi, ¿e sugerowanie Agencji stronniczo-
�ci jest absurdalne. Wyja�nia, ¿e o ¿adnej
pomy³ce walutowej nie mo¿e byæ mowy.

- Prokuratura nie zgodzi³aby siê na
wszczêcie postêpowania, gdyby nie by³o
to uzasadnione � t³umaczy.

Przes³uchany w sprawie zosta³ ju¿
m.in. prezes Jaworski. Planowane s¹ prze-
s³uchania kolejnych cz³onków zarz¹du
i Rady Nadzorczej.

W sprawie wypowiedzieli siê równie¿
szefowie stoczniowej �Solidarno�ci�. Zga-
dzaj¹ siê z dyrekcj¹ zak³adu, ¿e Agencja
jest stronnicza, a nag³o�nione przez me-
dia �ledztwo to pomówienie i nagonka

na zak³ad, by zniechêciæ inwestorów za-
granicznych do zakupu firmy. W³a�nie
trwaj¹ z nimi decyduj¹ce negocjacje. A Ko-
misja Europejska, w razie fiaska prywaty-
zacji, grozi zak³adowi (oraz innym stocz-
niom) powa¿nymi konsekwencjami. St¹d
ich, cytowane na pocz¹tku artyku³u, pi-
smo do ministra Wassermanna. Prosz¹
w nim o szczególny nadzór nad �ledz-
twem.

- Je�li rzeczywi�cie pope³niono prze-
stêpstwo, nikogo nie bêdê broni³ � zapo-
wiada Karol Guzikiewicz, wiceprzewod-
nicz¹cy zak³adowej �Solidarno�ci�. � Ale
z informacji przekazanych nam przez za-
rz¹d wynika, ¿e cena w kontrakcie jest
korzystna i nie by³o dzia³ania na szkodê
spó³ki.

- Nie chcemy kwestionowaæ dzia³añ
wyja�niaj¹cych tej instytucji (ABW), jed-
nak¿e wystarczy³oby porównaæ osi¹gniêt¹
cenê z notowaniami cen �wiatowych na
ten typ statku, ¿eby stwierdziæ, ¿e uzy-
skana cena nale¿y do najwy¿szych na
�wiecie � napisali w pi�mie do ministra.

Zbigniew Wassermann po otrzymaniu
listu od zwi¹zkowców zleci³ ABW wyja-
�nienie sprawy.

Czes³aw Romanowski
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W sprawie umowy
podpisanej z niemieckim

kontrahentem przes³uchano
 ju¿ Andrzeja Jaworskiego,

prezesa Stoczni Gdañsk.
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Bruksela podtrzymuje sztywne stano-
wisko w sprawie polskich stoczni � czer-
wiec to ostatni miesi¹c na zmniejszenie
mocy produkcyjnych oraz pozyskanie in-
westorów. Miesi¹c temu przytoczyli�my
w �Naszym MORZU� wypowiedzi przed-
stawicieli Stoczni Gdynia. Z ich s³ów wy-
nika³o, i¿ Bruksela zgodzi³a siê poczekaæ
dwa � trzy miesi¹ce na znalezienie przez
zak³ad inwestora i sprywatyzowanie za-
k³adu. Jednak wed³ug ostatnich informa-
cji docieraj¹cych z siedziby UE Komisja
Europejska uzna³a, i¿ dotychczasowe za-
biegi polskiego rz¹du s¹ opiesza³e i nie-
wystarczaj¹ce. I nie jest wcale a¿ tak ró-
¿owo�

Je¿eli do wakacji polski rz¹d nie przedstawi
zadowalaj¹cego planu redukcji zdolno�ci

produkcyjnych i prywatyzacji, Komisja Europejska
mo¿e nie uznaæ dwumiliardowej pomocy
publicznej udzielonej naszym stoczniom.

Przedstawiciele europejskiego zwi¹zku
producentów statków wzywaj¹ unijnych

urzêdników do ³agodniejszego potraktowania
polskich zak³adów. A nasi stoczniowcy,

nie czekaj¹c na ostateczne rozstrzygniêcia,
rezygnuj¹ z pracy w rodzimych zak³adach.

Niepokoj¹co
gor¹cy czerwiec

Polskie stocznie na finiszu?

WYDARZENIA kraj
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To trudny czas dla Stoczni
Szczeciñskiej Nowej.

Z jednej strony musi siê liczyæ
z ewentualnym ograniczeniem

produkcji, z drugiej rozpaczliwie
potrzebuje wykwalifikowanych

pracowników.
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Ostro¿ny minister

Ze strony polskiego rz¹du negocjacje
prowadzi Piotr Wo�niak, minister gospo-
darki. - Rezultaty tego, co zrobili�my do
tej pory, bez lito�ci rozliczono. Nie mo-
¿emy ani po³o¿yæ na stole decyzji pry-
watyzacyjnych, ani powiedzieæ, ¿e obni-
¿yli�my zdolno�ci produkcyjne do pozio-
mu, którego siê spodziewa KE - przyzna³
po jednej z rozmów z  Nellie Kroes, unijn¹
komisarz ds. konkurencji.

Wed³ug Polskiej Agencji Prasowej, po-
wo³uj¹cej siê na �ród³a w Brukseli, sce-
nariusz najbli¿szych wydarzeñ mo¿e byæ
taki, i¿ je�li Komisja nie zobaczy po stro-
nie polskiej �postêpu�, w lipcu mo¿e za-
pa�æ decyzja o nakazaniu polskim stocz-
niom zwrotu udzielonej im pomocy pañ-
stwowej. To spowoduje bankructwo i za-
³amanie siê tego sektora przemys³u. Mi-
nister Wo�niak deklaruje zmieszczenie siê
w tym terminie. Ale nie do koñca jest tego
pewien. - Je�li siê nie uda, mo¿liwy jest
hiszpañski scenariusz wydarzeñ � zastrze-
ga. - Ponad dwa lata temu przymusowa
restrukturyzacja doprowadzi³a tam do zre-
dukowania przemys³u stoczniowego o
ponad po³owê.

CESA apeluje

Unijni urzêdnicy chc¹ wymóc na pol-
skich stoczniach czterdziestoprocentow¹
redukcjê mocy produkcyjnych, co ozna-
cza np. w Gdyni zamkniêcie jednego doku,
a w Szczecinie nawet dwóch. To balanso-
wanie na granicy op³acalno�ci � twierdz¹
stoczniowcy. Dlatego negocjacje s¹ takie
trudne. W sukurs naszym stoczniom przy-
szli przedstawiciele CESA, europejskiego
zwi¹zku producentów statków. Wezwali KE
do ³agodniejszego potraktowania polskich
stoczni. Zdaniem sekretarza generalnego
organizacji, Reinharda Lukena, brukselscy
urzêdnicy, domagaj¹c siê od Polski restruk-
turyzacji i radykalnych ciêæ mocy produk-
cyjnych, nie wykazuj¹ zrozumienia dla
warunków panuj¹cych w bran¿y okrêto-
wej i trzymaj¹ siê regu³ ochrony konku-
rencji tylko dla zasady.

Exodus ze Szczecina

Nawet, je¿eli polskie stocznie prze-
trwaj¹, mog¹ mieæ w najbli¿szych miesi¹-
cach olbrzymie problemy z wykwalifiko-
wanymi pracownikami. Stoczniowcy wy-
je¿d¿aj¹ z naszego kraju ju¿ od kilku lat,
ale ostatnio wygl¹da to coraz bardziej nie-
pokoj¹co. To ju¿ nie s¹ pojedyncze odej-

�cia z pracy, a wrêcz masowa emigracja.
Pracowników ubywa, bo np. w najpopu-
larniejszej w�ród stoczniowców Skandy-
nawii po pierwsze nie musz¹ baæ siê
o przysz³o�æ zak³adów, a po drugie � zaro-
bi¹ kilkakrotnie wiêcej ni¿ w Polsce.

W szczególnie tragicznej sytuacji zna-
laz³a siê Stocznia Szczeciñska Nowa. W ze-
sz³ym roku pracê w stoczni porzuci³o a¿
1300 osób z piêcio i pó³ tysiêcznej za³o-
gi. Wydaje siê, ¿e roku 2007 bêdzie jesz-
cze gorzej, bo od stycznia z zak³adu ode-
sz³o 877 stoczniowców. Widaæ tego efekty

- z powodu braku wykwalifikowanej ka-
dry prace na zbudowanym dla holender-
skiego armatora kontenerowcu Genca
ukoñczono dwa miesi¹ce po przewidzia-
nym terminie.

Na polskim rynku stoczniowym, jak
w wielu innych dziedzinach przemys³u,
zwyczajnie brakuje fachowców � rozk³a-
daj¹ rêce specjali�ci z bran¿y morskiej. Ci,
którzy przychodz¹ do pracy, nie s¹ tak
do�wiadczeni, a co za tym idzie � wydaj-
ni, jak wykwalifikowani robotnicy, którzy
wyjechali na Zachód. Kierownictwo szcze-
ciñskiej stoczni, z powodu braku r¹k do
pracy, cofnê³o nawet urlopy. W zwi¹zku
z czym stoczniowcy zaczêli braæ zwolnie-
nia lekarskie. Absencja z tego powodu siê-
gnê³a jednej czwartej!

Jest jedno wyj�cie z takiej sytuacji �
podwy¿ki p³ac dla pracowników. Zwi¹z-
ki widzia³yby je w wysoko�ci 20 � 25
procent. Wówczas, jak zapewniaj¹, stocz-
niowcy nie decydowaliby siê na emigr-
cjê. Dyrekcja zak³adu s¹dzi jednak, ¿e
nawet taki wzrost p³ac nie zahamuje od-
p³ywu pracowników. A poza wszystkim,

stocznia na podwy¿ki po prostu nie ma
pieniêdzy.

Desant z Poznania

Próbuje wiêc innego rozwi¹zania �
o pomoc poprosi³a swego kooperanta,
poznañsk¹ Fabrykê Silników Okrêtowych
im. Cegielskiego. Tam sytuacja jest od-
wrotna � s¹ dni, ¿e robotnicy siedz¹ bez-
czynnie.

- Zdarza siê, ¿e nawet 150 osób nie
ma co robiæ - przyznaje Boles³aw Janusz-

kiewicz, rzecznik zak³adów. - To efekt
przestojów spowodowanych m.in. przez
kontrahentów nie p³ac¹cych za dostarcza-
ne produkty.

Do pracy w szczeciñskiej stoczni mo-
g³oby przyjechaæ stamt¹d oko³o 30 osób.
Poznaniaków kusi przede wszystkim p³a-
ca. Wykwalifikowany robotnik otrzymu-
je w Cegielskim 1500 z³ brutto miesiêcz-
nie - z tego powodu zwi¹zkowcy gro¿¹
nawet rozpoczêciem strajku po waka-
cjach. Tymczasem w Szczecinie mo¿e
dostaæ na rêkê nawet 2600 z³. Co pozna-
niacy mieliby tam robiæ?

- Chêtnych z Poznania chcieliby�my
zatrudniæ przy wyposa¿aniu naszych stat-
ków � t³umaczy Izabella Maruszczak ze
Stoczni Szczeciñskiej Nowej.

Jednak i tu pojawi³ siê problem. Czê�æ
poznañskiej za³ogi ma ochotê pojechaæ
do pracy w stoczni, ale pod warunkiem,
¿e kierownictwo Cegielskiego zap³aci im
za nadgodziny z ubieg³ego roku.

Czes³aw Romanowski

WYDARZENIA kraj
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Nellie Kroes, unijna komisarz do spraw konkurencji.
To ona zdecyduje, jaki los czeka polskie stocznie produkcyjne.
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Z terytorium pañstwa Mapleland od-
dzieli³y siê regiony pó³nocne, bogate
w odkryte niedawno z³o¿a ropy. Utwo-
rzy³y autonomiê, której w³adze roszcz¹
sobie prawo do uznania na arenie miê-
dzynarodowej za nowe, niepodleg³e pañ-
stwo � Poplarland. Granice z Maplelan-
dem zosta³y zamkniête, a bardzo silna Ma-
rynarka Wojenna autonomii rozpoczê³a
aktywne dzia³ania na Ba³tyku. Dosz³o do
migracji ludno�ci, ³amano prawa cz³owie-
ka. Pojawi³o siê zagro¿enie eskalacji kry-
zysu. W takiej sytuacji ONZ zdecydowa-

³a siê zwróciæ do NATO o wys³anie Si³
Odpowiedzi, które przywróc¹ w regionie
spokój. Si³y Sojuszu wyl¹dowa³y na wy-
brze¿ach autonomii Poplarland, by ewa-
kuowaæ stamt¹d zagro¿on¹ ludno�æ.

Do konfrontacji wojsk Mapleland i Po-
plarland dosz³o na pla¿y w Ustce. Zgod-
nie z planem � mo¿na by napisaæ, bo
konflikt powsta³ tylko na papierze i sta-
nowi³ scenariusz manewrów Noble Mari-
ner 2007. W tych najwiêkszych w tym
roku manewrach wojskowych, które od-
by³y siê na Morzu Ba³tyckim, udzia³ wziê-

³o ponad 80 okrêtów, 70 �mig³owców
i kilka tysiêcy ¿o³nierzy z 17 krajów na-
le¿¹cych do NATO. Noble Mariner 2007
to sprawdzian elitarnych jednostek Si³ Od-
powiedzi Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego,
od 14 do 24 maja trwa³ na wodach Ba³-
tyku, Morza Pó³nocnego i w Cie�ninach
Ba³tyckich. Æwiczenie sprawdzi³o wszyst-
kie sfery dzia³alno�ci Si³ Odpowiedzi
NATO, przede wszystkim prowadzenie
operacji wymuszania i utrzymania poko-
ju, reagowanie w sytuacjach kryzyso-
wych, ewakuacje ludno�ci cywilnej, ak-
cje humanitarne oraz operacje antyter-
rorystyczne. - Nasze jednostki bra³y
udzia³ zarówno po stronie atakuj¹cych,
jak i broni¹cych siê � wyja�nia Bartosz
Zajda, rzecznik prasowy dowódcy Mary-
narki Wojennej.

Kryzys na po³udniowym Ba³tyku!
Wojska NATO wyl¹dowa³y na usteckiej pla¿y
i ewakuowa³y z okolicy zagro¿onych mieszkañców!

Noble Mariner 2007
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- Jako jeden z gospodarzy æwiczeñ
zabezpieczali�my manewry pod wzglê-
dem logistycznym, hydrograficznym i me-
teorologicznym. To równie¿ sprawdzenie
mobilno�ci naszej floty. Najwiêcej zadañ
przydzielono polskiemu niszczycielowi
min ORP Czajka, który zajmowa³ siê wy-
krywaniem i niszczeniem min dennych
i kotwicznych oraz wytyczaniem bez-
piecznych torów wodnych dla innych jed-
nostek, w tym statków desantowych prze-
wo¿¹cych cywili. Po stronie atakuj¹cych
znalaz³a siê fregata rakietowa ORP Gen.
Ko�ciuszko, na której przeprowadzano
strzelania do celów nawodnych i powietrz-
nych. W akcji bra³a równie¿ udzia³ ³ód�
podwodna ORP Kondor.

Szefowie po³¹czonych si³ NATO nie
ukrywali, ¿e wyniki æwiczeñ bardzo ich

zadowoli³y. - Mo¿liwo�æ wykorzystania
szkolenia, które polega g³ównie na wpro-
wadzeniu przeciwdzia³ania ze strony
przeciwnika, jest bezcenna - przyzna³ ad-
mira³ Sir James Burnell-Nugent, dowód-
ca Komponentu Morskiego NATO w Nor-
thwood. - Rozwija umiejêtno�ci planowa-
nia, koordynacji i pracy w zespole. Po-
maga stwierdziæ, czy si³y NATO znajduj¹
siê w stanie pe³nej gotowo�ci do dzia³a-
nia w ramach odpowiedzi na pojawiaj¹-
ce siê kryzysy w dowolnej czê�ci �wiata.
     Noble Mariner by³o morskim æwicze-
niem NATO �ci�le zwi¹zanym z dwoma
równorzêdnymi æwiczeniami: lotniczym
Noble Award i l¹dowym Kindred Sword.

Hubert Bierndgarski

¯o³nierze Si³ Odpowiedzi NATO
przybyli do Ustki w celach jak

najbardziej pokojowych.

Konflikt zbrojny na niby, ale
zmêczenie w stu procentach prawdziwe...

Si³y Sojuszu s¹ ju¿ na wybrze¿ach autonomii Poplarland,
mo¿na wiêc zacz¹æ ewakuacjê zagro¿onej ludno�ci.

W Noble Mariner uczestniczyli ¿o³nierze
z 17 krajów nale¿¹cych do NATO.
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W tym roku tematem sesji by³ rozwi-
jaj¹cy siê rynek kontenerowy, a co za tym
idzie � idea tworzenia tzw. hubów mor-
skich (portów pe³ni¹cych g³ówn¹ rolê
w danym regionie). Jak t³umacz¹ organi-
zatorzy, �wiatowe przewozy kontenero-
we stanowi¹ prawie po³owê dynamicz-
nie rosn¹cej wymiany handlowej na �wie-
cie. Na tym tle szczególnie wyró¿nia siê
region Morza Ba³tyckiego, w którym tem-
po wzrostu obrotów kontenerowych jest
o po³owê wy¿sze od �redniej �wiatowej,
osi¹gaj¹c 15 procent w skali roku. Spo-
wodowane jest to intensywnym rozwo-
jem gospodarczym wszystkich krajów
ba³tyckich, a przede wszystkim Rosji.
Dodatkowym elementem stymuluj¹cym
wzrost obrotów kontenerowych w na-
szym regionie jest impuls gospodarczy,
bêd¹cy rezultatem wej�cia do Unii Euro-
pejskiej Polski, Litwy, £otwy i Estonii.
Ba³tycki rynek kontenerowy przekracza
obecnie 5 mln TEU rocznie. Polska wraz
ze swoim potencja³em gospodarczym
i terminalowym staje siê znacz¹cym gra-
czem na tym rynku.

Jak to siê robi

Potrzebne jest wiêc jak najszybsze zna-
lezienie nowych rozwi¹zañ transporto-
wych i logistycznych na tym rynku.
Uczestnicy dyskusji zastanawiali siê nad
tak¹ organizacj¹ transportu morskiego,
który bêdzie móg³ sprostaæ stawianym
przez rozwój handlu i obrotów towaro-

wych wymaganiom. Dyskutowali tak¿e
o kwestii zasadno�ci powstania �hub-u
ba³tyckiego� - gdzie ma siê znajdowaæ i ja-
kie spe³niaæ warunki techniczne. Nas naj-
bardziej interesowa³o, czy polskie porty
maj¹ szanse, w jakich warunkach i kiedy,
staæ siê ba³tyckimi hubami.

Jak powstaj¹ huby? Na to pytanie od-
powiada³ Andrzej Grzelakowski, profesor
zwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni:

- Huby kszta³tuj¹ siê tam, gdzie ist-
nieje ogromny potencja³ rozwoju gospo-
darczego, w krajach, miastach, które s¹

liderami eksportu i importu, np. Niemcy
� Hamburg, Bremerhaven. Inna koncep-
cja mówi, ¿e huby powstaj¹ dziêki ko-
rzystnemu po³o¿eniu geograficznemu, na
przeciêciu szlaków przewozowych. Jest
tak¿e trzeci rodzaj, ³¹cz¹cy w jedno dwa
pierwsze czynniki.

Jak t³umaczy³ prof. Grzelakowski, wzrost
obrotów kontenerowych w Kotce w Fin-
landii czy w Gdyni pozwala snuæ optymi-
styczne prognozy co do dalszego rozwoju
tej ga³êzi handlu, a co za tym idzie - two-
rzenia hubów w rejonie Ba³tyku.

Atuty Gdyni

Polskie porty maj¹ szansê powalczyæ
o ba³tycki hub, musz¹ jednak spe³niæ kil-
ka warunków:

- Polska jest na drugim miejscu pod
wzglêdem dynamiki wzrostu przewozów
kontenerowych. Bez budowy zintegrowa-
nych logistycznie ³añcuchów transporto-
wych, bez zintegrowania uk³adu morskie-
go, bez izolacji poszczególnych jego seg-
mentów nie osi¹gniemy jednak sukcesów
w zakresie budowy hubów w regionie
ba³tyckim � mówi³ prof. Grzelakowski.
I nie pozostawia³ z³udzeñ co do naszych
mo¿liwo�ci: - Koncepcja budowy takie-
go hubu na polskie potrzeby to perspek-
tywa, patrz¹c na dynamikê rozwoju uk³a-
du sieci komunikacyjnych, co najmniej
piêciu, siedmiu lat.

Przemys³aw Marchlewicz, prezes Za-
rz¹du Morskiego Portu Gdynia, który mia³-
by ambicje staæ siê jednym z ba³tyckich
hubów, potwierdza³, ¿e dla dynamiczne-

VII Miêdzynarodowe
Forum Gospodarcze w Gdyni

Przedstawicieli portów i terminali, miêdzynarodowych
armatorów oraz naukowców zajmuj¹cych siê tematyk¹
morsk¹ zgromadzi³ Panel Gospodarki Morskiej, który
odby³ siê 24 maja w ramach VII Miêdzynarodowego
Forum Gospodarczego w Gdyni.

Hubem byæ...

WYDARZENIA kraj

Zdaniem Andrzeja
Grzelakowskiego, profesora

zwyczajnego Akademii Morskiej
w Gdyni, wzrost obrotów

kontenerowych w Kotce i Gdyni
pozwala snuæ optymistyczne

prognozy co do tworzenia
hubów w rejonie Ba³tyku.
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go rozwoju kierowanego przez niego
portu musi powstaæ odpowiednia infra-
struktura: - Gdyñski port, po wybudowa-
niu w przysz³ym roku Estakady Kwiat-
kowskiego, bêdzie najlepiej skomuniko-
wanych polskim portem je¿eli chodzi
o dostêp do sieci dróg krajowych. Lata
2007 � 2013 to dla nas wielkie pój�cie
do przodu. Dostaniemy 100 milionów
euro ze �rodków unijnych, bêdziemy
pog³êbiali port. Czeka nas rozbudowa
terminalu ro-ro, terminalu pasa¿ersko-pro-
mowego, Nabrze¿a Bu³garskiego. W naj-
bli¿szym czasie w g³ównej mierze sku-
piali siê bêdziemy na kontenerach.

W tej chwili Gdynia to czwarty port
kontenerowy na Ba³tyku, a pierwszy
w po³udniowej jego czê�ci. - Jeste�my sil-
nym portem, ale silnym portem lokalnym
� podkre�la³ Marchlewicz. - My�l¹c o hu-
bie w Polsce powinni�my my�leæ o Trój-
mie�cie jako ca³o�ci. Musimy spowodo-
waæ, ¿eby nie zrodzi³a siê miêdzy naszy-
mi portami wojna cenowa. Podobna jest
opinia portu gdañskiego. Je¿eli w najbli¿-
szym czasie Gdañsk pozyska kilkaset ty-
siêcy TEU ³adunku, to na Ba³tyku bêdzie-
my mniejsi tylko od Sankt Petersburga.
Czy za naszymi planami nad¹¿y jednak
infrastruktura transportowa � np. budo-
wa autostrady A1? Tego nie potrafiê prze-
widzieæ.

Duñska podpowied�

Jednym z portów, które maj¹ ambicje
staæ siê hubem, jest duñski Aarhus. Nie-
podwa¿alnym jego atutem jest fakt, ¿e
znajduje siê tam terminal Maersk Line,
najwiêkszego kontenerowego armatora
na �wiecie. Szef Aarhus, Bjarne Mathie-
sen, mówi³ (co mo¿e stanowiæ wskazów-
kê dla szefów rodzimych portów) m.in.
co robiæ, by staæ siê portem atrakcyjnym,
by przyci¹gn¹æ przewo�ników. Trzeba
przede wszystkim liczyæ koszty oraz �pa-
trzeæ na korzy�ci�.

- Trzeba byæ atrakcyjnym z punktu
widzenia mo¿liwo�ci prze³adunkowych,
dobrych wydajno�ci i cen � i ci¹gle jesz-
cze osi¹gaæ zysk. Trzeba wszystko kal-
kulowaæ i wybieraæ jak najlepsze rozwi¹-
zanie. Dziêki temu Aarhus mo¿e staæ siê
hubem dla czê�ci Morza Pó³nocnego oraz
Ba³tyku.

S³awomir T. Kalicki, prezes zarz¹du
spó³ki Inter Marine, który by³ moderato-
rem dyskusji w czasie panelu morskiego,
podkre�la³, ¿e obecny rok zapisze siê
w historii polskich portów jako prze³omo-
wy. Przede wszystkim dlatego, ¿e w³a-
�nie zainaugurowa³ w Gdañsku dzia³alno�æ
g³êbokowodny terminal kontenerowy
(DCT), dziêki czemu o prawie po³owê
zwiêksz¹ siê zdolno�ci prze³adunkowe

WYDARZENIA kraj

polskich terminali. O znaczeniu DTC
mówi³ zreszt¹ w czasie panelu Colin Chan-
ter, dyrektor naczelny firmy.

- Jednocze�nie dzia³aj¹ce ju¿ termina-
le (BCT, GCT, GTK) konsekwentnie i zna-
cz¹co zwiêkszaj¹ swoje moce prze³adun-
kowe dziêki wielomilionowym inwesty-
cjom w sprzêt i infrastrukturê portow¹.
W rezultacie, potencja³ prze³adunkowy
polskich portów ogó³em wzro�nie o oko³o
100 procent, osi¹gaj¹c poziom dwóch
milionów TEU rocznie, co przecie¿ nie
stanowi kresu mo¿liwo�ci tych portów �
mówi prezes Kalicki.

Jest nadzieja

Przy sprzyjaj¹cych wiêc warunkach,
przede wszystkim gdy infrastruktura dro-
gowa nad¹¿y za dynamicznym wzrostem
rynku przewozów kontenerowych, pol-
skie porty mog¹ powa¿nie zawalczyæ
w najbli¿szym czasie o zdobycie pozycji
silnego ba³tyckiego hubu. Czy stanie siê
to, jak prorokuje profesor Grzelakowski,
dopiero za siedem lat, czy mo¿e nieco
wcze�niej, zobaczymy.

Tekst i zdjêcia:
Czes³aw Romanowski

- Potencja³ prze³adunkowy
polskich portów osi¹gnie

poziom dwóch milionów TEU
rocznie, co przecie¿ nie

stanowi kresu ich mo¿liwo�ci �
mówi³ podczas gdyñskiego

Forum Gospodarczego
S³awomir T. Kalicki, prezes
zarz¹du spó³ki Inter Marine,
moderator dyskusji w czasie

panelu morskiego.
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Je¿eli ktokolwiek mia³ wcze�niej w¹t-
pliwo�ci, czy warto organizowaæ dla szer-
szej publiczno�ci okazje do zetkniêcia siê
z technik¹ i gospodark¹ morsk¹, wyda-
rzenie przygotowane przez operatora
promowego Stena Line ostatecznie je roz-
wia³o. Sukces Dnia Otwartego na promie
Stena Baltica przekonuje, ¿e imprezy ta-
kie s¹ oczekiwane przez publiczno�æ, a or-
ganizatorom przynosz¹ satysfakcjê.

Dla armatora to promocja. Dla za³ogi,
nawet je¿eli chwilami trudna organizacyj-
nie i wymagaj¹ca wysi³ku, to mile widziana
okazja do zapoznania szerszej publiczno-
�ci ze specyfik¹ i trudem pracy na morzu
oraz do pochwalenia siê dobrze utrzyma-
nym i bogato wyposa¿onym w najnowo-
cze�niejsze urz¹dzenia statkiem.

Do tego potrzebnego i ciesz¹cego
siê du¿ym powodzeniem wydarzenia
dosz³o dziêki staraniom Stena Line Pol-
ska sp. z o.o. i porozumieniu z Zarz¹-
dem Morskiego Portu Gdynia S.A.
w sprawie cumowania statku w nieco-
dziennym miejscu.

Prom przy Skwerze

Przy nabrze¿u Pomorskim mola Po³u-
dniowego w Gdyni (Skwer Ko�ciuszki)
4 czerwca zacumowa³a sprawnie (bez ho-
lowników, pokazuj¹c si³ê swych sterów
strumieniowych) Stena Baltica - najwiêk-
szy z trzech obecnie promów p³ywaj¹-
cych miêdzy Gdyni¹ a Karlskron¹. Mimo,
¿e poruszanie siê po tej czê�ci portu jest
dla tego statku sytuacj¹ niezwyk³¹, kapi-
tan dokona³ tego samodzielnie - bez pi-

lota. Dowódcy promów zdobywaj¹ bo-
wiem uprawnienia pilota¿owe nie tylko
na zwyczajow¹, codzienn¹ trasê promu.
Wej�cie przez g³ówki po³udniowe portu
Gdynia to droga awaryjna, na u¿ycie któ-
rej kapitanowie musz¹ byæ przygotowa-
ni.

Na obserwuj¹cych prom podczas po-
dej�cia do mola Po³udniowego wra¿enie
zrobi³y imponuj¹ce rozmiary Steny, sta-
nowi¹cej t³o dla budowli Skweru Ko-
�ciuszki. Ku zaskoczeniu wielu okaza³o
siê, ¿e bry³a kad³uba i nadbudówki jest
znacznie wiêksza od budynku Akwarium
Gdyñskiego, na przeciwko którego sta-
tek cumowa³.

Cztery tysi¹ce � tyle osób zwiedzi³o prom Stena
Baltica podczas czerwcowego Dnia Otwartego.
By z bliska obejrzeæ kapitañski mostek, kabiny
pasa¿erskie i pok³ad samochodowy, niektórzy
przyjechali do Gdyni z g³êbi Polski!

Stena Line zaprosi³a do zwiedzania
jednego ze swoich promów

Skandynawska
otwarto�æ

Zwiedzaj¹cy wchodzili na pok³ad promu przez specjalny,
du¿y trap przystawiony do wy³o¿onej w pozycjê robocz¹ rufowej rampy.

WYDARZENIA  kraj
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To prawdziwa niespodzianka! Bry³a
kad³uba i nadbudówki promu Stena
Baltica okaza³a siê znacznie wiêksza
od budynku Akwarium Gdyñskiego, na
przeciwko którego statek zacumowa³.



17Nasze MORZE l nr 6 l czerwiec 2007

Stena Baltica przycumowa³a oko³o
godz. 11 i w pó³ godziny pó�niej zaczêto
wpuszczaæ na jej pok³ad (przez specjal-
ny, du¿y trap przystawiony do wy³o¿o-
nej w pozycjê robocz¹ rufowej rampy)
pierwszych go�ci. Do oko³o godz. 15, gdy
wpuszczono ostatnich chêtnych, wesz³o
ich na prom oko³o czterech tysiêcy! Ju¿
sama frekwencja by³a sukcesem. Trzeba
bowiem pamiêtaæ, ¿e prom udostêpnio-
no w godzinach pracy, w dzieñ powsze-
dni (rozk³ad jazdy na linii Gdynia - Karls-
krona nie pozwala wygospodarowaæ kil-
ku godzin na wy³¹czenie promu z eks-
ploatacji w weekendy).

Poza pojedynczymi zwiedzaj¹cymi
i rodzinami by³y tak¿e wycieczki szkolne
(armator otrzymuje w ci¹gu roku liczne
zapytania od zainteresowanych obejrze-
niem promu bez konieczno�ci wykupie-
nia rejsu). Na pok³adzie Stena Baltica
spotkali�my mi³o�ników statków i okrê-
tów, którzy specjalnie na Dzieñ Otwarty
promu przybyli z g³êbi Polski.

Dla du¿ych i ma³ych

Na zwiedzenie potrzeba by³o mini-
mum 40 minut, ale wielu zwiedzaj¹cych
pozostawa³o na go�cinnych pok³adach

znacznie d³u¿ej. I nic dziwnego, bo na
statku ka¿dy znalaz³ dla siebie co� cieka-
wego. Dla go�ci przygotowano atrakcje,
z których wiele czeka na podró¿nych
podczas rejsu. Dzieci bawi³y siê na trzech
placach zabaw i podczas malowania bu�.
Na pami¹tkê dostawa³y baloniki, chor¹-
giewki i pi³eczki z logo armatora. Doro�li
robili zakupy. Mo¿na by³o, uciekaj¹c od
upa³u na otwartych pok³adach, odwiedziæ

I ju¿ po wszystkim...
Po wizycie na promie zostanie chor¹giewka

z logo armatora i masa wra¿eñ.

 krajWYDARZENIA
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klimatyzowany C-View Bar, gdzie by³a
okazja obejrzeæ koncert DVD czy spê-
dziæ chwilê przy drinku. W Food City
mo¿na by³o przetestowaæ statkow¹ kuch-
niê. Na wysoko po³o¿onym pok³adzie
otwartym udostêpniono Terrace Bar, gdzie
s¹cz¹c np. piwo, mo¿na by³o podziwiaæ
do�æ niezwyk³y widok - prawie jak z lotu
ptaka - na Skwer Ko�ciuszki i centrum
Gdyni od strony morza. Taka perspekty-
wa jest nieosi¹galna w tym miejscu na-
wet dla turystów przybywaj¹cych w ten
rejon gdyñskiego portu na pok³adach luk-
susowych wycieczkowców, gdy¿ s¹ one
z regu³y o wiele mniejsze i ni¿sze ni¿ Ste-
na Baltica.

Wreszcie, mo¿na by³o dowiedzieæ siê
czego� o Szwecji i Karlskronie - na pyta-
nia go�ci czekali przewodnicy i konsul-
tanci obs³ugi klienta.

Pokazano (pozostawiaj¹c otwarte na
trasie zwiedzania) kabiny pasa¿erskie ró¿-
nych wielko�ci i standardów. Hobby�ci
morscy oraz mi³o�nicy statków i okrêtów
docenili niezwykle rzadk¹ okazjê obejrze-
nia mostka kapitañskiego. Nie tylko tam,
ale przede wszystkim na mostku, do dys-
pozycji zwiedzaj¹cych byli oficerowie,
którzy ochoczo i niestrudzenie odpowia-
dali na niekoñcz¹ce siê pytania publicz-
no�ci. Kto wie, czy nie mniej atrakcyjna
by³a okazja zatrzymania siê na d³u¿ej na
pok³adzie samochodowym - podczas
Dnia Otwartego nie zas³oniêtym upako-
wanymi na nim samochodami, ciê¿arów-
kami i autokarami.

Czego nie pokazano

Szkoda, ¿e nie otwarto dziobowej fur-
ty i rampy, by go�cie mogli obejrzeæ jej
skomplikowany, ciekawy mechanizm
w pozycji roboczej (otwartej) od �rodka

(przebywaj¹c na pok³adzie samochodo-
wym), jak i z zewn¹trz (z nabrze¿a, spa-
ceruj¹c w pobli¿u promu). Ze wzglêdów
bezpieczeñstwa nierealne jest raczej
wpuszczanie du¿ych grup zwiedzaj¹cych
do si³owni i nie mo¿na mieæ za bardzo do
gospodarza imprezy pretensji, ¿e takiej
mo¿liwo�ci nie stworzy³. Ale skoro dla
chc¹cego nic trudnego, to mo¿e przynaj-
mniej w ograniczonym zakresie (dla ma-
³ych grup najbardziej zainteresowanych,
które zg³osi³by siê w recepcji promu) ta-
kie �wycieczki� w ramach kolejnego Dnia
Otwartego w przysz³o�ci zorganizowaæ.

Czy bêdzie nastêpny Dzieñ Otwarty
(w przysz³ym roku)? To na razie sprawa...

otwarta. Armator nie wy-
klucza w³¹czenia okazji do
zwiedzenia jego promu,
raz w roku, do sta³ego ka-
lendarza letnich atrakcji dla
mieszkañców i turystów
przebywaj¹cych w Trój-
mie�cie. Oby tak siê sta³o.

Teraz Polska!

Tymczasem czekamy na podobn¹
imprezê na polskim promie, w polskim
porcie. Sukces imprezy Stena Line prze-
konuje, ¿e warto (z punktu widzenia
operatora promowego) i trzeba (ze
wzglêdu na zapotrzebowanie spo³ecz-
ne oraz konieczno�æ podejmowania
choæ minimum wysi³ków w kierunku
wychowania morskiego spo³eczeñstwa)
organizowaæ dla szerokiej publiczno�ci
takie okazje do zapoznania siê z bliska

z pok³adami promu i z wiêkszo�ci¹ jego
pomieszczeñ.

Trochê to smutne i przykre, ¿e pol-
scy operatorzy promowi od kilku lat udo-
stêpniaj¹ swoje promy do zwiedzania
w Szwecji (podczas Dnia Otwartego por-
tu Ystad), natomiast Polaków za godnych
wpuszczenia na pok³ad w polskim por-
cie jako pierwszy uzna³ operator zagra-
niczny (Stena), a nie polski (P¯B lub Uni-
ty Line). Polferries zaplanowa³ Dzieñ
Otwarty na swoim promie w Kopenha-
dze, ale nie wiedzieæ czemu, nie pomy-
�lano o takiej samej imprezie z promem
P¯B w polskim porcie...

Nie ma techniczno-organizacyjnych
przeszkód dla zorganizowania takiej im-
prezy w bazie promowej P¯B w Gdañ-
sku. Przeszkod¹ obiektywn¹ mo¿e byæ
rozk³ad jazdy w tzw. wysokim sezonie.
Jednak nie ma problemu, by zorganizo-
waæ to np. w kwietniu, maju lub jesieni¹.
O tym, ¿e prom mo¿na udostêpniæ do
zwiedzania poza terminalem - przekona-

³a swoj¹ imprez¹ przy Skwerze Ko�ciuszki
w Gdyni Stena Line.

Podobnie w �winouj�ciu - nawet wiêk-
sze od promów P¯B i Unity Line statki
handlowe bywaj¹ cumowane przy nabrze-
¿u - promenadzie lewobrze¿nego �wino-
uj�cia (w okolicach kapitanatu portu). To
równie¿ by³oby �wietne miejsce dla ta-
kiej imprezy.

Tekst i zdjêcia:
Piotr B. Stareñczak

Na kapitañski mostek wstêpu nie ma nikt poza cz³onkami za³ogi.
No, chyba ¿e jest �wiêto... Piotr Kamiñski, starszy oficer, niestrudzenie

odpowiada³ na niekoñcz¹ce siê pytania zwiedzaj¹cych.

Rzadko zdarzaj¹ siê okazje, by na d³u¿ej
zatrzymaæ siê na pok³adzie samochodowym
nie zas³oniêtym upakowanymi na nim
samochodami, ciê¿arówkami i autokarami.

WYDARZENIA  kraj
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Jeszcze przed wej�ciem statku do por-
tu, tu¿ po godz. 6 rano, na gdyñskiej �Ostro-
dze Pilotów� czeka³o na niego kilkadzie-
si¹t osób. T³um gêstnia³, bo wkrótce do
Navigatora mia³a do³¹czyæ dobrze w Gdy-
ni znana Star Princess. Podobnego �zalud-
nienia� ¿aden rejon gdyñskiego portu nie

prze¿y³ od dziesi¹tków lat. Prywatne sa-
mochody musia³y parkowaæ niemal kilo-
metr od Dworca Morskiego i Kapitanatu
Portu, gdy¿ bli¿ej - na poboczach drogi do
nich prowadz¹cej i na parkingu ko³o kapi-
tanatu - nie mo¿na by³o ju¿ wcisn¹æ szpil-
ki. Najwiêcej ludzi zgromadzi³o siê w por-

Navigator of the Seas,
Star Princess i Hanzeatic
jednocze�nie odwiedzi³y

port w Gdyni

 rekordzistów

8 czerwca przejdzie
do historii gdyñskiego

portu. Tego dnia zawin¹³
tu najwiêkszy ze statków

pasa¿erskich, jakie
widzieli�my dot¹d w Polsce.

Mimo wczesnej pory,
w rejon �Ostrogi Pilotów�,
Kapitanatu Portu i Dworca
Morskiego przysz³y t³umy,

jakich nie widziano od
czasów �wietno�ci polskiej

¿eglugi pasa¿erskiej
i transatlantyków.

Od 8 czerwca Navigator of the Seas ma swoj¹ gwiazdê w gdyñskiej Alei Statków
Pasa¿erskich. Pami¹tkow¹ tablicê ods³onili Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni,

Leif Otto Bang, kapitan statku oraz Zygmunt �migielski,
prezes Morskiej Agencji Gdynia � agenta obs³uguj¹cego Navigatora.

Zobaczyæ w Gdyni
przedstawiciela

czwartego w �wiecie co
do wielko�ci typoszeregu

statków pasa¿erskich
to dopiero co�...

Ju¿ latem ubieg³ego roku �Nasze
MORZE� jako pierwsze informowa³o
o spodziewanej wizycie kolosa. W �lad za
nasz¹ publikacj¹ informacja o zawiniêciu
statku pasa¿erskiego znacznie wiêksze-
go od dotychczasowego rekordzisty
w�ród go�ci gdyñskiego portu przetoczy³a
siê fal¹ po polskich mediach. Navigator
of the Seas, bo o nim mowa, nie móg³
wiêc narzekaæ na brak reklamy.

Dzieñ
WYDARZENIA kraj
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cie przed godz. 13, gdy kolos mia³ odp³y-
waæ.

Czy druga (i ostatnia) wizyta statku
w Gdyni wzbudzi podobne emocje i przy-
ci¹gnie tylu widzów? Kto nie mia³ okazji
za pierwszym razem, powinien zobaczyæ
Navigatora 31 sierpnia.

Zmiana planów

Dodatkow¹ atrakcj¹ dla shipspotterów
mia³ byæ fakt, i¿ 8 czerwca zobaczyæ mie-
li�my w Gdyni dwa najwiêksze wyciecz-

kowce, jakie kiedykolwiek odwiedzi³y
polskie porty (i trzeci, mniejszy, na deser).
Po raz pierwszy mieli�my mieæ do czynie-
nia z sytuacj¹, w której Star Princess - du¿y
statek pasa¿erski o GT powy¿ej 100 000 -
mia³ wchodziæ do �portu wewnêtrznego�
Gdyni (mijaj¹c �Ostrogê Pilotów� i Kapita-
nat Portu), by zacumowaæ przy nabrze¿u
Polskim. Ale w ostatniej chwili okaza³o siê,
¿e wolne bêdzie nabrze¿e Holenderskie,
po przeciwnej stronie pirsu, przy którym
(przy nabrze¿u Francuskim) cumowa³ Na-
vigator. Dla Star Pricness wej�cie do tej
czê�ci portu by³o wygodniejsze i ponoæ
bezpieczniejsze. Wi¹za³o siê te¿ z krótszym
czasem potrzebnym na manewry i cumo-

wanie, pozwoli³o na obycie siê bez asysty
holowników.

Mi³o�ników statków ominê³a jednak
gratka obserwowania Star Princess z naj-
mniejszego mo¿liwego dystansu, czyli
z �Ostrogi Pilotów�.

Jednoczesna wizyta dwóch tak wiel-
kich statków, jak �Nawigator� i �Gwiezd-
na Ksiê¿niczka�, by³a nie lada wyzwaniem
logistycznym i organizacyjnym dla biur
turystycznych przygotowuj¹cych wy-
cieczki dla pasa¿erów obu jednostek. Pro-
wadzone od dawna przygotowania wielu

profesjonalistów i firm portowych (za or-
ganizacyjnym po�rednictwem Morskiej
Agencji Gdynia, agenta �Nawigatora� )
oraz obs³uguj¹cych �turystykê przyjaz-
dow¹� (pod przewodnictwem Baltic Ga-
teway) da³y dobre rezultaty.

Navigator of the Seas odcumowa³
krótko przed godz. 13, wobec planowa-
nej pierwotnie godz. 12. Pasa¿erom wy-
cieczkowców przybywaj¹cych do Trój-
miasta proponuje siê czêsto wycieczki na
Kaszuby lub do Malborka. Tym razem, ze
wzglêdu na krótki postój �Nawigatora�
w Gdyni, go�cie musieli zadowoliæ siê wy-
cieczkami autokarowymi do Gdañska.
Nieznaczne opó�nienie wyj�cia statku

by³o zapewne spowodowane utrudnie-
niami komunikacyjnymi, jakie spotka³y na
drogach Trójmiasta autokary wycieczko-
wiczów (by³ to dzieñ wizyty na Wybrze-
¿u prezydenta USA) oraz korkami na re-
montowanych traktach miêdzy Gdañ-
skiem a Gdyni¹.

Wielki, du¿y, malutki

Tego samego dnia Gdynia go�ci³a jesz-
cze trzeci statek pasa¿erski - znacznie
mniejszy Hanseatic, cumuj¹cy przy na-
brze¿u Pomorskim na Skwerze Ko�ciusz-
ki. Tu¿ za jego ruf¹, przed po³udniem,
uroczy�cie ods³oniêto kolejne dwie tabli-
ce w jedynej w swoim rodzaju na �wie-
cie �Alei Statków Pasa¿erskich�. Star Prin-
cess znalaz³a tu miejsce ju¿ wcze�niej.
Najnowsze kamienne �gwiazdy� nale¿¹ do
Navigator of the Seas oraz do niemiec-
kiego wycieczkowca ekspedycyjnego
Hanseatic.

Wróæmy jednak do pary najwiêkszych
statków pasa¿erskich, jakie dot¹d odwie-
dzi³y polskie porty, i które spotka³y siê
w Gdyni jednego dnia. Charakteryzuj¹ siê
zdolno�ci¹ przewo¿enia � odpowiednio -
maksymalnie 3100 (Star Princess) i 3807
pasa¿erów (Navigator of the Seas). Za³o-
gi jednostek to odpowiednio 1150 i 1181
osób. W za³odze Navigatora jest te¿ kil-
ku Polaków (np. 25-letni student turysty-
ki i hotelarstwa z Warszawy, który na urlo-
pie dziekañskim pracuje na statku jako
barman).

Na wszystkich trzech wycieczkow-
cach, jakie spotka³y siê u nas 8 czerwca,
przyby³o do Gdyni niemal 10 000 pasa-
¿erów. Oko³o 7000 z nich skorzysta³o ze
zorganizowanych wycieczek. Reszta po-
zosta³a na pok³adach wycieczkowców lub
wyleg³a na ulice Gdyni.

Navigator of the Seas pojawia siê
w tym sezonie w Gdyni w ramach 11-
dniowych rejsów �Scandinavia & Baltics
Cruise�. Do Gdyni przyby³ po raz pierw-
szy bezpo�rednio z portu bazowego So-
uthampton w Wielkiej Brytanii. Pó�niej

W gdyñskim porcie dawno nie widziano takich t³umów. Z godziny na godzinê ros³a liczba tych,
którzy na w³asne oczy chcieli siê przekonaæ, jak imponuj¹cy jest Navigator.
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odwiedzi³ jeszcze Sztokholm, Helsinki,
Tallin, Kopenhagê i Oslo. 11-dniowy rejs
z Southampton przez Sztokholm, Helsin-
ki, Gdyniê, Tallin, Kopenhagê, Oslo kosz-
tuje (w zale¿no�ci od rodzaju kabiny)
1426 - 5163 euro.

Ze wzglêdu na bardzo restrykcyjne na
amerykañskich statkach procedury bez-
pieczeñstwa i krótki czas postoju w Gdy-
ni ekipie ¿adnego z mediów nie uda³o
siê wej�æ na pok³ad Navigatora.

Ale i bez �korespondencji w³asnej�
warto przytoczyæ choæ podstawowe in-
formacje o tym niezwyk³ym - nawet jak
na goszcz¹c¹ liczne wycieczkowce Gdy-
niê - statku.

Robi wra¿enie!

Od stêpki do szczytu najwy¿szego
masztu Navigator of the Seas mierzy
63,45 m, czyli tyle, ile 20-piêtrowy wie-
¿owiec. Ma ponad 311 m d³ugo�ci, czym
o 17 m pobi³ Constellation - dotychcza-
sowego rekordzistê w�ród najd³u¿szych
statków pasa¿erskich odwiedzaj¹cych
polskie porty. Pod wzglêdem tona¿u po-
jemno�ciowego brutto, Navigator bije
dotychczasowego gdyñskiego rekordzistê
- Star Princess - a¿ o 29 302 jednostki.
Ta ró¿nica to wiêcej ni¿ ca³y tona¿ nie-
których, wcale nie najmniejszych, statków
odwiedzaj¹cych Gdyniê - np. Black
Watch, Mona Lisa, Maxim Gorkiy czy
Albatross.

Wprowadzony do eksploatacji Naviga-
tor of the Seas charakteryzuje siê tona¿em
pojemno�ciowym brutto 138 279 jedno-
stek. Na 13 pok³adach pasa¿erskich mie-
�ci siê m.in. 1557 kabin i apartamentów
(prawie po³owa ma w³asne balkony) oraz
do 1213 miejsc dla za³ogi w 690 kabinach.

Na statku znajduj¹ siê m.in. lodowisko,
10-metrowa �cianka wspinaczkowa, dzie-
wiêciodo³kowe, miniaturowe pole golfo-
we i symulatory golfa, pe³nowymiarowe
boisko do koszykówki, trasa do biegania.
O kondycjê zadbaæ mo¿na w dyskotekach
lub w centrum odnowy biologicznej.

Na pok³adach statku po³o¿ono 50 km
kw. wyk³adziny. �Zaokrêtowano� na nim
ponad cztery tysi¹ce dzie³ sztuki wartych
12 milionów dolarów, zainstalowano 400
automatów do gry. Trzy baseny i sze�æ
jacuzzi wype³niono 320 tonami wody. Do
dyspozycji pasa¿erów jest 12 barów, sie-
dem restauracji (jedna trzypoziomowa),
kasyno, kino, teatr (z piêciopoziomow¹
widowni¹, z wyposa¿eniem dla przedsta-
wieñ �broadway�owskich� lub w stylu Las
Vegas), biblioteka, centrum konferencyj-
ne. Czas mo¿na spêdziæ w galerii skle-
pów, przypominaj¹cej 5th Avenue w No-
wym Jorku. Gdy ju¿ znudz¹ siê wszelkie
wymienione atrakcje, mo¿na� wst¹piæ
w zwi¹zek ma³¿eñski - w pok³adowej
kaplicy �lubnej.

Spod ig³y

Navigator p³ywa od 2002 r. pod ban-
der¹ Wysp Bahama, w barwach Royal
Caribbean International z Miami na Flory-
dzie. Znany jest m.in. z tego, ¿e jego
matk¹ chrzestn¹ jest tenisistka Steffi Graf.
Zbudowano go w fiñskiej stoczni w Tur-
ku, nale¿¹cej do koncernu Akera - tej sa-
mej, któr¹ niedawno opu�ci³ Liberty of
the Seas, najwiêkszy �pasa¿er� �wiata.

Navigator mo¿e osi¹gaæ prêdko�æ 22
wêz³ów dziêki trzem pêdnikom Azipod
przenosz¹cym ³¹czn¹ moc 14 MW.

W chwili pierwszego zawiniêcia do
polskiego portu Navigator of the Seas by³
przedstawicielem czwartego w �wiecie co
do wielko�ci (tona¿u pojemno�ciowego
brutto) typoszeregu statków pasa¿erskich.
Wraz z jednostk¹ bli�niacz¹ (m³odszym
o niespe³na rok Mariner of the Seas) ustê-
puj¹ pod wzglêdem tona¿u pojemno�cio-
wego brutto jedynie wycieczkowcom do-
skonale znanym dziêki szerokiemu publi-
city, jakie zyska³y (opisywanym równie¿
na ³amach �Budownictwa Okrêtowego�
i �Naszego MORZA�): Freedom of the Seas
(w eksploatacji od maja ub. roku, GT 154
407, d³ug. ca³k. 338,77 m), Queen Mary 2
(z 2003 r., GT 148 528, d³ug. ca³k. 345,03
m) oraz najwiêkszemu statkowi pasa¿er-
skiemu �wiata - Liberty of the Seas o po-
jemno�ci brutto 158 000 (niemal �bli�niak�
Freedom, wiêkszy od niego o ponad 3500
jednostek). Pod wzglêdem architektonicz-
nym Navigator jest bardzo podobny do
Freedom i Liberty.

Piotr B. Stareñczak

Navigator of the Seas
¿egna siê z Gdyni¹,

Star Princess jeszcze
trochê tu zostanie.

Chwili jak ta w polskich
portach dot¹d nie by³o.

Ta �³upina� przy dziobie
Navigatora to Hanzeatic � najmniejszy
spo�ród trzech statków wycieczkowych,
które 8 czerwca zawinê³y do Gdyni.

WYDARZENIA kraj
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Bogus³aw Piechota, dyrektor Urzêdu
Morskiego w S³upsku przyznaje,
¿e nie ma wiêkszego do�wiadczenia
zwi¹zanego z gospodark¹ morsk¹.

Od sierpnia 2006 roku dyrektorem
Urzêdu Morskiego w S³upsku jest Bogu-
s³aw Piechota, zwi¹zany z Lig¹ Polskich
Rodzin. Zast¹pi³ na tym stanowisku An-
drzeja Szczotkowskiego, zwi¹zanego z So-
juszem Lewicy Demokratycznej. Szczot-
kowski zosta³ zwolniony, gdy pojawi³y siê
w¹tpliwo�ci co do prawid³owego wy-
dzier¿awienia terenów na usteckiej wy-
dmie (w tej sprawie toczy siê postêpo-
wanie prokuratorskie). Nieoficjalnie mówi
siê jednak, ¿e zwolnienie Szczotkowskie-
go stanowi element czystki przeprowa-
dzanej przez Ministerstwo Gospodarki
Morskiej we wszystkich urzêdach mor-
skich.

Minister Rafa³ Wiechecki jest cz³on-
kiem LPR. Kontakt z parti¹ mia³o lub ma
piêæ spo�ród nowych pracowników s³up-
skiego Urzêdu Morskiego. Pojawi³y siê
wiêc g³osy, ¿e podczas rekrutacji wa¿niej-

Piêæ z nowo przyjêtych do pracy
w s³upskim Urzêdzie Morskim osób
zwi¹zanych jest z Lig¹ Polskich Rodzin.
Urzêdnicy zapewniaj¹ jednak, ¿e licz¹ siê
tylko kompetencje, a o czystce w�ród
zatrudnianych przez zwi¹zanego z SLD
by³ego dyrektora nie mo¿e byæ mowy.

PIP i NIK zainteresowa³y siê sytuacj¹
w Urzêdzie Morskim w S³upsku

Zatrudnianie
i zwalnianie
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sza od kompetencji jest przynale¿no�æ
partyjna.

- To nieprawda � odpiera zarzuty Bo-
gus³aw Piechota. Utrzymuje, ¿e dyrektor
Szczotkowski straci³ stanowisko, bo pro-
kuratura zarzuci³a mu nieprawid³owo�ci
przy dzier¿awach.

- Oczywi�cie, jest ró¿nica miêdzy pra-
womocnym wyrokiem s¹dowym i zarzu-
tami prokuratorskimi, ale nasi prawnicy
uznali, ¿e same zarzuty daj¹ podstawê do
zwolnienia - przekonuje Piechota. - Poza
tym dziwi mnie zachowanie dziennika-
rzy, którzy najpierw zarzucaj¹  mi, ¿e nie
podejmujê dzia³añ karnych, a pó�niej,
gdy zwalniam pracowników odpowie-
dzialnych za nieprawid³owo�ci zarzucaj¹
mi, ¿e ich zwalniam...

Zaraz po dyrektorze Andrzeju Szczot-
kowskim pracê straci³y kolejne 24 oso-
by. Jednocze�nie zatrudniono 15 nowych.
Co ciekawe, czê�æ z nich to byli lub obec-
ni dzia³acze LPR. Pracê w Urzêdzie Mor-
skim w S³upsku znalaz³ miêdzy innymi
Igor Str¹k, brat pos³a LPR Roberta Str¹ka
oraz Miros³aw Paj¹k, s³upski radny zwi¹-
zany z t¹ parti¹. Urzêdnicy z Urzêdu Mor-
skiego nie widz¹ w tym nic z³ego. - Za-
trudniamy m³odych fachowców i dla nas
najwa¿niejsza jest ich wiedza, a nie przy-
nale¿no�æ partyjna - przekonuje Tomasz
Górski, wicedyrektor Urzêdu Morskiego
w S³upsku. - Przyznajê, ¿e kilka osób jest
zwi¹zanych z LPR. Ale nie robimy ¿ad-
nych czystek. Zwolnili�my emerytów,
którzy i tak dostaj¹ wysokie emerytury.
Chcemy pokazaæ, ¿e m³ode osoby maj¹
w S³upsku szansê na normaln¹ pracê.

Górski broni Str¹ka i Paj¹ka. Twierdzi,
¿e zatrudniono ich nie z klucza partyjne-
go, ale dlatego, ¿e s¹ specjalistami. Igor
Str¹k zosta³ naczelnikiem Wydzia³u Za-
opatrzenia i Transportu, Miros³aw  Paj¹k
kierownikiem transportu i warsztatów.

- Igor Str¹k ma wy¿sze wykszta³cenie
i do�wiadczenie na kierowniczym stano-
wisku w administracji, co na pewno przy-
da siê w tej pracy � uwa¿a wicedyrektor
Górski. - Miros³aw Paj¹k do tej pory pro-
wadzi³ w³asn¹ dzia³alno�æ transportow¹
i by³ kierowc¹ w s³upskim pogotowiu ra-
tunkowym. Na pewno ma wiedzê zwi¹-
zan¹ z organizacj¹ transportu.

To, co szefom Urzêdu Morskiego wy-
daje siê oczywiste, nie przekonuje jed-
nak kontrolerów z Pañstwowej Inspekcji
Pracy i Najwy¿szej Izby Kontroli. Obie
instytucje zainteresowa³y siê sytuacj¹
w urzêdzie. Jolanta Zedlewska, rzecznik
prasowy gdañskiej PIP, której podlega
równie¿ S³upsk potwierdzi³a nam, ¿e
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w Urzêdzie Morskim w S³upsku prowa-
dzona jest kontrola dotycz¹ca przestrze-
gania prawa pracy przy zwalnianiu i za-
trudnianiu pracowników.

Do S³upska wybieraj¹ siê równie¿ in-
spektorzy NIK.

- Pod koniec czerwca planowana jest
tam dora�na kontrola - zapowiada Ma³-
gorzata Pomianowska, rzecznik prasowy
Najwy¿szej Izby Kontroli w Warszawie.
- Przeprowadz¹ j¹ nasi pracownicy
z Gdañska. Nie mogê powiedzieæ, czego
bêdzie dotyczy³a, bo wtedy nie mia³aby
sensu. Mogê natomiast zdradziæ, ¿e podjê-
li�my te dzia³ania po skardze, jaka do nas
dotar³a.

Kilku by³ych pracowników Urzêdu
Morskiego w S³upsku skierowa³o ju¿ do
s¹du sprawy przeciwko dyrektorowi Bo-
gus³awowi Piechocie. Zarzucaj¹ mu zwol-
nienia niezgodne z prawem pracy.

Hubert Bierndgarski

Bogus³aw Piechota studiowa³ na
Wydziale Budownictwa i Transpor-
tu Politechniki Warszawskiej. Po stu-
diach zamieszka³ w Bia³ogardzie,
w 1982 roku przeprowadzi³ siê do
S³upska. Przed rozpoczêciem pra-
cy w Urzêdzie Morskim w S³upsku
by³ szefem s³upskiej delegatury
Pomorskiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego. Przyznaje, ¿e nie ma wiêk-
szego do�wiadczenia zwi¹zanego
z gospodark¹ morsk¹, ale dodaje, ¿e
bra³ udzia³ w budowie portów mor-
skich w Dar³owie, Ko³obrzegu, Ust-
ce i £ebie. Pracowa³ wtedy w PKP
i planowa³ wêz³y kolejowe w tych
portach. Zajmowa³ siê tak¿e ho-
dowl¹ �wini pstrej z³otnickiej oraz
hodowl¹ pszczó³.

W ostatnich wyborach Bogus³aw
Piechota kandydowa³ z listy LPR do
sejmiku województwa pomorskie-
go. Zdoby³ 689 g³osów, co stano-
wi³o 0,47 procent g³osów w okrê-
gu wyborczym, z którego startowa³.

Jest zdeklarowanym cz³onkiem
Ligi Polskich Rodzin. Do pracy
w Urzêdzie Morskim zg³osi³ go Ro-
bert Str¹k, s³upski pose³ tej partii.

Kim jest
Bogus³aw Piechota?

Takim w³a�nie tytu³em opatrzy-
li�my w lipcu 2006 r. tekst o pierw-
szych decyzjach personalnych Ra-
fa³a Wiecheckiego, nowo powo³a-
nego ministra gospodarki morskiej.

1 czerwca 2006 stanowisko za-
stêpcy dyrektora do spraw technicz-
nych Urzêdu Morskiego w Szczeci-
nie obj¹³ Wojciech £uczak, dzia³acz
szczeciñskiej LPR, rzecznik ministra.
Magister ekonomii o specjalno�ci
transport, handlowa³ rajstopami i te-
lefonami komórkowymi, pracowa³
w spó³ce oferuj¹cej kredyty, by³
przedstawicielem handlowym Coca-
Coli. Andrzej Borowiec, jego po-
przednik w UM, mo¿e pochwaliæ siê
26-letnim sta¿em pracy w urzêdzie.

Tego samego dnia stanowisko
zastêpcy dyrektora UMS do spraw
inspekcji morskiej straci³ kpt. ¿. w.
Miros³aw Szajkowski. Na jego miej-
sce powo³ano Henryk Ramêdê, ab-
solwenta WSM, wcze�niej pracow-
nika firm armatorskich. Ramêda jest
starszym mechanikiem. Formalnym
warunkiem niezbêdnym do objêcia
omawianego stanowiska jest jednak
posiadanie dyplomu kapitana ¿eglu-
gi wielkiej.

�Fachowcy�
od ministra
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Przed Izb¹ Morsk¹
w Gdyni toczy³a siê miêdzy
innymi sprawa zderzenia
jachtu Bieszczady
z tankowcem Lady Elena.
Na zdjêciu: sêdzia
Micha³ Gnatowski,
przewodnicz¹cy sk³adu
orzekaj¹cego.

�Izby morskie ciesz¹ siê autorytetem
w�ród marynarzy i rybaków, a zosta³ on
wypracowany przede wszystkim dziêki
profesjonalnemu podej�ciu do zasad bez-
pieczeñstwa ¿eglugi w najró¿niejszych
aspektach dotycz¹cych nawigacji, eksplo-
atacji, spraw techniki okrêtowej i budow-
nictwa okrêtowego, jak i bezpieczeñstwa
pracy. Gwarancj¹ profesjonalizmu orzecz-
nictwa izb morskich jest udzia³ w rozstrzy-
ganiu spraw, w charakterze ³awników,
marynarzy posiadaj¹cych nie tylko naj-
wy¿sze kwalifikacje zawodowe, ale tak-
¿e zaufanie �rodowiska, z którego siê wy-
wodz¹. Propozycja utworzenia s¹dów mor-

skich, które maj¹ funkcjonowaæ w ramach
struktur s¹dów, niesie za sob¹ du¿e nie-
bezpieczeñstwo zaprzepaszczenia dotych-
czasowego dorobku� � czytamy w pi�mie
Stowarzyszenia Kapitanów ̄ eglugi Wiel-
kiej z Gdyni do ministrów gospodarki mor-
skiej oraz sprawiedliwo�ci.

Strasburg:
zmiany s¹ konieczne

Ponad dwa lata temu Europejski Try-
buna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu za-
kwestionowa³ wyrok wydany przez pol-
skie izby morskie w sprawie zatoniêcia

promu Jan Heweliusz. Powodem by³a
skarga z³o¿ona przez wdowy po mary-
narzach z tego statku, powo³uj¹ce siê na
przepis gwarantuj¹cy prawo do rzetelne-
go procesu przed niezawis³ym i bezstron-
nym s¹dem. Wed³ug skar¿¹cych, sprawy
przed izbami morskimi prowadzono tak,
aby ukryæ rzeczywiste, najprawdopodob-
niej techniczne przyczyny wypadku oraz
uwolniæ od zarzutów i winy organy admi-
nistracji pañstwowej i przedsiêbiorstwa.
Sêdziom i ³awnikom izb zarzucono brak
bezstronno�ci i arbitralno�æ ustaleñ w po-
stêpowaniu dowodowym oraz nierzetel-
ne postêpowanie w czasie procesu: ci sa-
mi sêdziowie prowadzili dochodzenia,
a potem procesy.

Strasburg skargê przyj¹³ uznaj¹c za
niedopuszczalne, by orzeczenia izb mor-
skich by³y ostateczne i nie przys³ugiwa-
³o od nich odwo³anie. Zakwestionowa³
te¿ sposób powo³ywania przewodnicz¹-
cego i wiceprzewodnicz¹cego izby, mo-
g¹cy stwarzaæ w¹tpliwo�ci co do ich nie-
zawis³o�ci (powo³ywani s¹ przez ministra
sprawiedliwo�ci w porozumieniu z mini-
strem gospodarki morskiej). Nakaza³ stro-
nie polskiej za³atwienie tej sprawy zgod-
nie z europejskimi standardami.

Propozycje z Warszawy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
powo³a³o zespó³, który od kilku miesiê-
cy pracuje nad now¹ ustaw¹. Wed³ug
wstêpnego projektu, w miejsce izb mor-
skich maj¹ zostaæ powo³ane dwie nowe
instytucje: Pañstwowa Komisja Badania

Cieñ
Czê�æ �rodowiska morskiego jest zbulwersowana
- w Ministerstwie Gospodarki Morskiej przygotowywany
jest projekt ustawy, która ma powo³aæ do ¿ycia
s¹dy morskie. Oznacza to likwidacjê izb morskich.

Co dalej z izbami morskimi?

Heweliusza

Nale¿¹cy do Euroafrica Linie
¯eglugowe prom samochodowo-
kolejowy Jan Heweliusz zaton¹³
14 stycznia 1993 r. na Ba³tyku,
w czasie huraganu. Zginê³o 55 osób
- 20 marynarzy i 35 pasa¿erów. Ura-
towa³o siê jedynie dziewiêciu cz³on-
ków za³ogi. By³a to najwiêksza ka-
tastrofa w historii polskiej floty han-
dlowej. Sprawê przez sze�æ lat roz-
patrywa³y izby morskie w Szczeci-
nie i Gdyni oraz Odwo³awcza Izba
Morska w Gdyni. W ostatecznym
orzeczeniu stwierdzono, ¿e prom
w ostatni rejs wyszed³ ze �winouj�cia
w stanie niezdatnym do ¿eglugi.

Tragedia promu

WYDARZENIA o tym siê mówi
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Wypadków Morskich, która bêdzie zajmo-
waæ siê ustalaniem okoliczno�ci wypad-
ku morskiego i wyja�nianiem jego przy-
czyn oraz s¹dy morskie, funkcjonuj¹ce w
ramach S¹dów Okrêgowych w Gdañsku
i Szczecinie - jako ich wydzia³y. Maj¹ siê
zajmowaæ m.in. odpowiedzialno�ci¹ zawo-
dow¹ marynarzy, sprawami karnymi, tj.
przestêpstwami pope³nionymi na pol-
skich obszarach morskich, w polskim por-
cie lub przystani, na statku o polskiej przy-
nale¿no�ci, a tak¿e w zwi¹zku z dzia³al-
no�ci¹ bezpo�rednio zwi¹zan¹ z ¿eglug¹
morsk¹ - budow¹ i remontem statków.

Przeciw likwidacji izb zaprotestowa³y
stowarzyszenia kapitanów ¿eglugi wiel-
kiej z Gdyni i Szczecina. Na pocz¹tku
czerwca w Akademii Morskiej w Gdyni
odby³a siê debata w tej sprawie. W li�cie
skierowanym do jej uczestników minister
Rafa³ Wiechecki nieco ³agodzi³ rz¹dowe
stanowisko, wyja�niaj¹c, ¿e uznaje i do-
cenia znaczenie izb morskich dla gospo-
darki morskiej. Ale reforma s¹downictwa
morskiego musi zostaæ dokonana. Jego
stanowisko wydaje siê jednak bardziej
zbli¿one do tego, czego oczekuj¹ kapita-
nowie.

- Polska jako cz³onek Unii Europejskiej
jest zobowi¹zana do powo³ania komisji
do badania wypadków morskich, wobec
czego izby morskie nie bêd¹ prowadzi³y
dochodzeñ morskich. Nie bêd¹ te¿ orze-
ka³y co do winy i do kary, gdy¿ nawet
w przypadku przyznania im przymiotu
niezawis³o�ci i pe³nego trybu odwo³añ je-
dynie s¹dy mog¹ orzekaæ co do winy i od-
powiedzialno�ci. W zwi¹zku z tym izby
morskie prowadzi³yby jedynie rejestr
okrêtowy, przyjmowa³yby protesty mor-
skie oraz prowadzi³y sprawy dyscyplinar-
ne. Reasumuj¹c � reforma s¹downictwa
morskiego musi nast¹piæ. Jej zakres jest
i bêdzie przedmiotem konsultacji spo³ecz-
nych ze �rodowiskiem morskim. Likwida-
cja izb morskich i zast¹pienie ich s¹dami
morskimi w ramach s¹downictwa mor-
skiego jest najbardziej radykaln¹ form¹
reformy i niekoniecznie s³uszn¹. Osobi-
�cie sk³aniam siê do wniosku, aby doko-
naæ tzw. ma³ej nowelizacji ustawy o izbach
morskich. Jednak wybór rozwi¹zania i je-
go zakres zostanie uzgodniony ze �rodo-
wiskiem morskim � obiecuje minister
Wiechecki.

Modyfikacja - tak,
likwidacja - nie

Miros³aw Proskurnicki z gdyñskiego
SK¯W cieszy siê ze zmiany sztywnego

czego�, co dobrze funkcjonuje. Mo¿emy
to dostosowaæ do prawa unijnego, ale na
pewno nie na �lepo i nie bez przekony-
wania do s³uszno�ci i dobrych prac na-
szych izb morskich.

Wed³ug pani senator niepokoj¹cy jest
fakt, ¿e projekt ustawy o s¹dach morskich
w praktyce likwiduje udzia³ w postêpo-
waniach przed tym s¹dem w charakterze
³awników marynarzy, rybaków i ¿eglarzy,
a wiêc przedstawicieli ludzi morza, któ-
rzy najlepiej i w sposób odpowiedzialny
mog¹ oceniæ kwalifikacje zawodowe,
umiejêtno�ci, przydatno�æ do wype³nia-
nia swych funkcji przez ludzi odpowie-
dzialnych za bezpieczeñstwo morskie.

w kszta³cie, w jakim istniej¹ w polskim
prawie, nie mog¹ byæ uwa¿ane za nieza-
wis³e s¹dy zdolne do zagwarantowania
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.
Skar¿¹cy, zdaniem trybuna³u, mogli mieæ
obiektywnie uzasadnione w¹tpliwo�ci co
do niezawis³o�ci i bezstronno�ci izb mor-
skich. Nast¹pi³o zatem naruszenie art.
6 Konwencji Praw Cz³owieka. Trybuna³
stwierdza, ¿e nie wprowadzono mo¿liwo-
�ci kasacji od orzeczeñ Odwo³awczej Izby
Morskiej do s¹du, a tak¿e ¿e nie zmienio-
no sposobu powo³ywania i odwo³ywania
przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹-
cych izb. Prawo to nie jest zatem odpo-
wiedzi¹ na zarzut skar¿¹cych dotycz¹cy

Senator PiS Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk niepokoi fakt, ¿e projekt ustawy o s¹dach
morskich w praktyce likwiduje udzia³ w postêpowaniach przed tym s¹dem w charakterze

³awników przedstawicieli ludzi morza.

do tej pory stanowiska ministra. I dodaje:
- Zdajemy sobie sprawê, ¿e modyfikacja
musi nast¹piæ zgodnie z orzeczeniem Try-
buna³u. Ale ¿eby dostosowaæ do tego
nasz¹ ustawê o izbach morskich, nie trze-
ba wprowadzaæ s¹dów.

Wtóruje mu senator Prawa i Sprawie-
dliwo�ci Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
która twierdzi, ¿e i owszem, trzeba braæ
pod uwagê europejskie orzeczenia, �ale
bez przesady�.

- Jestem przeciwnikiem bezkrytycz-
nego przyjmowania dyrektyw, które nie
uwzglêdniaj¹ uwarunkowañ panuj¹cych
w danym kraju. Tutaj mamy taki przypa-
dek. Nie mo¿emy burzyæ i likwidowaæ

- By³oby to niebezpieczne. I na to
naszej zgody nie bêdzie! � grzmi senator
Arciszewska.

Witold Kuczorski, prezes Odwo³aw-
czej Izby Morskiej, krytykuje orzeczenie
Trybuna³u Strasburskiego ironizuj¹c, i¿
pisz¹c o w¹tpliwo�ciach dotycz¹cych
obiektywizmu izby �sugeruje on, ¿e mi-
nister sprawiedliwo�ci czy gospodarki
morskiej mo¿e wykonaæ telefon do sê-
dziego i powiedzieæ, ¿e trzeba za³atwiæ
sprawê tak i tak. Jest to pogl¹d chybiony
ju¿ od samych postaw.�

Przytacza fragmenty orzeczenia opa-
truj¹c go w³asnym komentarzem. Jak
mówi, Trybuna³ uzna³, ¿e �...izby morskie
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braku niezawis³o�ci i bezstronno�ci. Insty-
tucja izb morskich nie spe³nia wymogów
s¹du i w zwi¹zku z tym nale¿y siê sto-
sowne zado�æuczynienie za szkody wy-
rz¹dzone przez pañstwo polskie tym sta-
nem prawnym.�

- Wed³ug mnie przewodnicz¹cy Izby
Morskiej dlatego jest przewodnicz¹cym,
¿e jest sêdzi¹ � komentuje prezes Ku-
czorski. - Hydraulik, stolarz czy malarz nie
mo¿e zasiadaæ i orzekaæ w izbie. Trybu-
na³ zakwestionowa³ te¿ polsk¹ konstytu-
cjê, rozstrzyga ona bowiem, jakie organy
sprawuj¹ wymiar sprawiedliwo�ci w da-
nym pañstwie. Stanowi ona, ¿e wymiar
sprawiedliwo�ci sprawuj¹ s¹dy i trybuna-
³y. Izby morskie, jakkolwiek maj¹ przy-
miot polskiego wymiaru sprawiedliwo�ci
� s¹dami nie s¹. A Trybuna³ stwierdzi³, ¿e
s¹. Je¿eli mamy komisjê rozjemcz¹ na
terenie ogrodów dzia³kowych, rozstrzy-
gaj¹c¹ o prawie uprawiania dzia³ki i umo¿-
liwiaj¹ca wykluczenie obywatela z cz³on-
kostwa w zwi¹zku dzia³kowców, to mamy
do czynienia z s¹dem? Mo¿e przecie¿
orzec o winie! Uwa¿am, ¿e trybuna³ po-
szed³ za daleko.

Niech decyduj¹ fachowcy

Wed³ug niego, propozycja ca³kowitej
likwidacji izb morskich jest nietrafna dla-
tego, ¿e je¿eli sprawy rozstrzygane przez
izby morskie przeniesione zostan¹ do s¹-
dów powszechnych, �to element morsko-
�ci pozostanie tylko w tytule.�

- Izby morskie maj¹ ten podstawowy
walor, ¿e w sk³adzie orzekaj¹cym nie za-
siada �czynnik ludowy� - ³awa przysiê-
g³ych - lecz profesjonali�ci, fachowcy.
O przyczynach wej�cia na mieliznê i wi-

nie kapitana nie mo¿e rozstrzygaæ fryzjer-
ka, lecz kto�, kto ma do�wiadczenie, by
móg³ sprawiedliwie oceniæ, co siê sta³o
i dlaczego. Pozbawiaæ kogo� prawa zaj-
mowania stanowiska na statku mo¿e oso-
ba, która rozumie temat. Jako cz³owiek
pracuj¹cy w tym temacie od 17 lat stwier-
dzam: izby morskie spe³niaj¹ swoje za-
dania i jeszcze maj¹ co nieco do zrobie-
nia � przekonuje sêdzia Kuczorski.

Zbigniew Sulatycki, by³y wiceminister
transportu i gospodarki morskiej, za³o¿y-
ciel i aktualny prezes Towarzystwa Go-
spodarczego Morskiego, wymienia minu-
sy ministerialnego projektu. Wed³ug nie-
go, je¿eli sprawy morskie trafi¹ do s¹dów
powszechnych, �uton¹� w powodzi tysiê-
cy innych, równie wa¿nych spraw rozpo-
znawanych w tych s¹dach. Spowolnione
zostanie tempo ich rozpoznawania, w roz-
poznawaniu spraw z zakresu tzw. odpo-
wiedzialno�ci zawodowej nie bêdzie miej-
sca dla ³awników profesjonalistów, spe-
cjalistów, czyli kapitanów, mechaników
okrêtowych, elektryków czy specjalistów
budowy okrêtów.

- Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e jedynym
rozs¹dnym i sprawdzonym w praktyce
rozwi¹zaniem jest utrzymanie izb mor-
skich � twierdzi minister Sulatycki.

Wed³ug Jana Jankowskiego, prezesa
Polskiego Rejestru Statków, znaczenie
i dorobek izb jest nie do przecenienia:
- Dzia³aj¹c przez tak wiele lat wros³y
w �wiadomo�æ polskiej gospodarki mor-
skiej, sta³y siê elementem kultury mor-
skiej. PRS wielokrotnie stawa³ przed izba-
mi morskimi, g³ównie w charakterze
�wiadka. Brali�my udzia³ w rozpatrywa-
niu przyczyn wypadków. Orzeczenia izb
morskich maj¹ charakter prewencyjny.
Zdarzy³o siê, ¿e na ich podstawie PRS
poprawia³ badania techniczne. Uwa¿amy,
¿e podejmuj¹c decyzjê dotycz¹c¹ przy-
sz³o�ci izb morskich powinni�my byæ bar-

dzo ostro¿ni, ¿eby nie popsuæ funkcji
spe³nianej przez izby oraz ich wypraco-
wanego przez wiele lat charakteru.

Na katastrofê: komisja

Andrzej Królikowski, dyrektor Urzê-
du Morskiego w Gdyni, czyli przedsta-
wiciel administracji w terenie, ³agodzi
nastroje mówi¹c, ¿e nie wszystko jest
przes¹dzone, a projekt podlega konsul-
tacji spo³ecznej.

- Na pewno musi zostaæ stworzone
co�, co jest niezale¿n¹ instytucj¹, która
bêdzie docieka³a przyczyn wypadków
morskich, nie bêdzie wydawa³a werdyk-
tu, bo od tego s¹ s¹dy. Taka komisja musi
powstaæ � mówi dyrektor.

Za komisj¹ jest kapitan ¿eglugi wiel-
kiej Marek B³u�, publicysta morski, który
izby morskie zna od podszewki (kryty-
kowa³ ich dzia³alno�æ i ustalenia m.in.
w zwi¹zku z katastrof¹ Heweliusza). We-
d³ug niego, w miejsce zlikwidowanych izb
morskich, co uwa¿a za konieczno�æ, po-
winna powstaæ instytucja maj¹ca charak-
ter administracyjny, która nie bêdzie s¹-
dem, lecz komisj¹ w³a�nie. Tak¹, jaka
powo³ywana jest np. w wypadku kata-
strofy lotniczej. Nie bêdzie tam sêdziów
ani prawników, jedynie ludzie znaj¹cy siê
na rzeczy. Taki organ opracowywa³by
raport, który nie orzeka³by o winie i by³-
by zaskar¿alny do instytucji wy¿szej in-
stancji. Mog³oby to byæ co� w rodzaju s¹du
apelacyjnego.

Taki model przyjêty jest w Szwecji -
tamtejszy urz¹d zbiera materia³ dowodo-
wy, przedstawia go prokuraturze i ta do-
piero formu³uje zarzuty lub umarza spra-
wê. B³u� nie jest zwolennikiem powo³y-
wania wydzia³ów morskich w s¹dach po-
wszechnych.

 - W naszym wypadku ca³y problem
wzi¹³ siê z tego, ¿e izby s¹ quasi s¹dami
morskimi, ale formalnie nimi nie s¹. Pyta-
nie, jak sêdziowie mog¹ badaæ wypadek,
kiedy cz³onkowie sk³adu siê na tym nie
znaj¹. W s¹dzie postêpowanie trwa lata-
mi. W wypadku naszej hipotetycznej
komisji -  je¿eli na jej posiedzenie nie
przyjedzie jeden z cz³onków, nic siê nie
stanie. W s¹dzie nie ma ³awnika i ju¿ spra-
wê trzeba prze³o¿yæ.

Co dalej z izbami morskimi, przeko-
namy siê w najbli¿szych miesi¹cach. Na
razie trwaæ bêdzie, zapowiadana przez
ministra Wiecheckiego, konsultacja z za-
interesowanymi �rodowiskami.

Czes³aw Romanowski

WYDARZENIA o tym siê mówi

Zbigniew Sulatycki, by³y
wiceminister transportu

i gospodarki morskiej, za³o¿yciel
i aktualny prezes Towarzystwa

Gospodarczego Morskiego,
punkt po punkcie wymienia³

minusy ministerialnego
projektu likwidacji

izb morskich.
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zak³adaj¹ca dobr¹ wolê ludzi, którzy de-
cyduj¹ o losach okrêtu. Szczerze mówi¹c,
jestem z³y i zdruzgotany.

Co� z podejrzeñ na temat wprowa-
dzania w b³¹d MON jest na rzeczy. P³k.
Jaros³aw Dêbski z Departamentu Wycho-
wania i Promocji Obronno�ci MON, który
zajmowa³ siê spraw¹ W³adys³awowa do-
piero od nas dowiedzia³ siê, ¿e okrêt bê-
dzie wystawiony przez AMW na przetarg.

- Jestem zdziwiony, musimy jeszcze
raz przyjrzeæ siê sprawie � powiedzia³
�Naszemu MORZU�. Jak t³umaczy, powo-
dem cofniêcia zgody na odst¹pienie okrê-
tu by³a informacja z AMW, ¿e �jedno
z pañstw� zainteresowane jest jego kup-
nem. Z naszych informacji wynika, ¿e
chodzi o Now¹ Gwineê. Sprzeda¿ kutra
ma byæ elementem tzw. transakcji wi¹-
zanej. - A przecie¿ sprzeda¿ wycofywa-
nego ze s³u¿by mienia to jedno z zadañ
AMW � podkre�la Dêbski.

Po co wiêc organizowaæ przetarg, je-
¿eli jest ju¿ kto� powa¿nie zainteresowa-
ny kupnem okrêtu? To w³a�nie p³k. Dêb-
ski chce wyja�niæ.

Czes³aw Romanowski

Stowarzyszenie Lastadia nie dostanie
za darmo ORP W³adys³awowo

Pó³ roku temu pisali�my o pasjonatach
okrêtownictwa ze Stowarzyszenia Lastadia,

którzy chcieli uratowaæ przed pociêciem
na ¿yletki kuter rakietowy ORP W³adys³awowo.

Mia³ byæ pierwszym z kilku planowanych
eksponatów cumuj¹cych przed Muzeum Historyczno -

Archeologicznym w Elbl¹gu. Wydawa³o siê wtedy,
¿e to finisz wielomiesiêcznych starañ. Nic podobnego...

�Nadrzêdnym celem Stowarzyszenia
Lastadia jest zachowanie dla przysz³ych
pokoleñ materialnych �wiadectw historii
techniki morskiej i rzecznej i ich udostêp-
nianie dla zwiedzaj¹cych poprzez orga-
nizacjê w Elbl¹gu skansenu zabytkowych
jednostek p³ywaj¹cych oraz prowadzenie
badañ nad histori¹ budownictwa okrêto-
wego i ¿eglugi i upowszechnianie ich
wyników poprzez wystawy, publikacje
i konferencje naukowe.� � pisz¹ cz³onko-
wie Stowarzyszenia. Z ambitnych planów
i zamierzeñ na razie nici. Ministerstwo
Obrony Narodowej postanowi³o bowiem
na ORP W³adys³awowo zarobiæ.

Ma³gorzata Cholewiñska, rzecznik pra-
sowy Agencji Mienia Wojskowego, w któ-
rego w³adaniu jest wycofany okrêt: - W lip-
cu zostanie rozpisany przetarg na jego
sprzeda¿. Kupnem zainteresowanych jest
kilka pañstw.

Micha³ Glock, prezes Stowarzyszenia
Lastadia: � Jeste�my bardzo rozczarowa-
ni. To jaki� absurd. Jestem przekonany,
¿e Agencja krêci i wprowadza w b³¹d
MON. Komu potrzebny jest wycofany ze
s³u¿by kuter rakietowy? Chc¹ po prostu
sprzedaæ ten piêkny okrêt na z³om. Za-
miast kutra torpedowego MON zapropo-
nowa³ nam kuter Pilica, który zupe³nie
nie nadaje siê do celów muzealnych. Jest
po prostu za ma³y.

Przypomina, ¿e Stowarzyszenie spe³-
ni³o wszystkie warunki narzucone przez

Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmienio-
no m.in. statut elbl¹skiego muzeum, by
mog³o dysponowaæ morskim eksponatem.
W³adys³awowo mia³o byæ ozdob¹ i nieja-
ko �okrêtem flagowym� przysz³ego skan-
senu zabytkowych jednostek p³ywaj¹cych.

- Przez ponad rok starañ nie mieli�my
sygna³ów,  ¿e po dope³nieniu wszystkich
formalnych wymogów mo¿e zapa�æ de-
cyzja odmowna. Ca³y biznesplan przed-
siêwziêcia wynika³ z planu pozyskania
dwóch zabytkowych jednostek p³ywaj¹-
cych: W³adys³awowa oraz pierwszego
zbudowanego przez polski przemys³
okrêtowy lodo³amacza typu L-250 Lam-
part. To pierwsza od ponad trzydziestu
lat akcja spo³eczna ratowania przez znisz-
czeniem zabytkowego okrêtu wojenne-
go, który ze wzglêdu na swoj¹ historiê
jest godzien zachowania � przypomina
prezes Glock.

Rzecznik Cholewiñska: - Nie mo¿emy
przekazaæ okrêtu za darmo, poniewa¿ za-
kazuje nam tego ustawa. Adresatem pro�-
by o przekazanie okrêtu towarzystwu mo¿e
byæ tylko minister obrony narodowej.

Cena wywo³awcza W³adys³awowa to
prawie cztery miliony z³otych. Stowarzy-
szenie nie stanie do przetargu, bo nie ma
tyle pieniêdzy. Jego cz³onkowie ledwo
zebrali fundusze na utrzymanie okrêtu
jako obiektu muzealnego.

- Zreszt¹, nie o to chodzi³o � mówi
Micha³ Glock. � To by³a spo³eczna akcja

WYDARZENIA o tym siê mówi

Nowa Gwinea
zamiast Elbl¹ga?

Micha³ Glock, prezes Stowarzyszenia
Lastadia, nie kryje rozczarowania i z³o�ci. -

Przez ponad rok nie mieli�my sygna³ów, ¿e po
dope³nieniu formalnych wymogów mo¿e

zapa�æ decyzja odmowna.
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- O popularno�ci naszej imprezy
�wiadczy fakt, ¿e do odbywaj¹cego siê w
tym samym czasie na Morzu �ródziem-
nym zlotu ¿aglowców zg³osi³y siê 42 jed-
nostki, czyli o ponad po³owê mniej �
chwali siê Tomasz Banach, pe³nomocnik
prezydenta Szczecina ds. organizacji re-
gat The Tall Ships� Races. � Nigdy nie
mieli�my tu wydarzenia o tak wielkiej ska-
li. Oceniamy, ¿e bêdziemy musieli przy-
gotowaæ siê na obs³ugê oko³o pó³tora mi-
liona zwiedzaj¹cych.

Organizatorzy podkre�laj¹, ¿e impre-
za to niepowtarzalna szansa na promocjê
miasta w �wiecie. Jej obsada jest, jak zwy-
kle przy tego rodzaju okazjach, miêdzy-
narodowa: chêæ zobaczenia wielkich
¿aglowców zapowiedzia³y za³ogi jachtów
z Polski, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Rosji,
Holandii, Belgii, a nawet USA. Szczecin
chce siê mieniæ miastem wielokulturo-
wym, o miêdzynarodowym charakterze,
ale przyci¹gaæ tym, z czego Polacy s³yn¹
na ca³ym �wiecie � go�cinno�ci¹.

- Niektóre jednostki by³y u nas ju¿
wcze�niej, za³ogi innych jedynie tylko

Wielkie ¯agle w sierpniu w Szczecinie

Ponad 100 jednostek zg³osi³o siê do regat
The Tall Ships� Races, których fina³ odbêdzie siê na

pocz¹tku sierpnia w Szczecinie. Trwaj¹ ostatnie
przygotowania do tego najbardziej presti¿owego zlotu

¿aglowców na �wiecie. � To nie tylko wspania³e
wydarzenie, ale tak¿e znakomita promocja

naszego miasta � mówi¹ organizatorzy.

Sedov � najbardziej �k³opotliwy� uczestnik szczeciñskiego zlotu ¿aglowców.
Tak prezentowa³ siê podczas wielkiej parady na Zatoce Gdañskiej,

gdy w 2003 roku gospodarzem regat The Cutty Sark Tall Ships� Races by³a Gdynia

WYDARZENIA kraj
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o nas s³ysza³y, o polskiej go�cinno�ci -
mówi Banach. - I to ich do nas przyci¹ga.
Nie mo¿emy ich zawie�æ. Chcemy, ¿eby
ci ludzie po imprezie powiedzieli: przy-
jêto nas tu znakomicie, wszystko by³o
�wietnie zorganizowane, warto tu wracaæ.

Ogrom pracy

Przygotowania do imprezy trwa³y od
trzech lat. Okaza³o siê niestety, ¿e dla
wielu zamierzonych i niezbêdnych inwe-
stycji to zbyt ma³o. Planowano odnowie-
nie niezbyt reprezentacyjnego budynku
dworca g³ównego PKP w Szczecinie. Nie
uda³o siê, bêdzie on jedynie nieco �od-
�wie¿ony�.

- Najwiêcej czasu poch³onê³y prace
zwi¹zane z infrastruktur¹. Chodzi³o m.in.
o przygotowanie nabrze¿y, uregulowanie
spraw w³asno�ciowych terenów, gdzie
odbywaæ siê maj¹ imprezy i cumowaæ
jednostki � wyja�nia pe³nomocnik pre-
zydenta Szczecina. - Pog³êbiono tor wod-
ny, przejêto tereny Starówki. W samym
centrum regat, na Wyspie Grodzkiej,
przygotowali�my ponton cumowniczy.
Na Wyspie Bielawa siedzibê znajdzie cen-
trum zarz¹dzania bezpieczeñstwem. Pra-
ce przygotowawcze poch³onê³y ok. 30
mln z³. Dziêki fina³owi regat na trwa³e
miasto bêdzie mia³o efektownie o�wie-
tlony wlot do Szczecina.

Bezpieczny Sedov

Szczegó³y przygotowañ i organizacji
imprezy publicy�ci morscy poznali w cza-
sie miêdzynarodowej sesji publicystycz-
nej (oprócz polskich uczestniczyli w niej
tak¿e dziennikarze z Niemiec), która od-
by³a siê w Szczecinie na pocz¹tku czerw-
ca. Dziennikarze dopytywali o szczegó³y
wizyty najwiêkszego ¿aglowca �wiata -
Sedov. Wcze�niej prasa donios³a, i¿ mo¿e
nie wp³yn¹æ do szczeciñskiego portu,
poniewa¿ uniemo¿liwi mu to linia ener-
getyczna, która przecina Odrê na wyso-
ko�ci Skolwina.

Wed³ug wstêpnych informacji, wyso-
ko�æ masztów Sedova to 58 m, linia ener-
getyczna ma wisieæ mniej wiêcej na ta-
kiej wysoko�ci. Zasila ca³¹ szczeciñsk¹
aglomeracjê, ³¹cznie z Policami. Jest pod
napiêciem 220 kW. Zgodnie z wymoga-
mi bezpieczeñstwa, statek nie mo¿e siê
do niej zbli¿yæ na odleg³o�æ mniejsz¹ ni¿
cztery metry. Tyle wynosi strefa zagro-
¿enia. Je¿eli zejdzie do dwóch metrów,
istnieje realna gro�ba �przebicia� - nag³e-
go przep³ywu pr¹du miêdzy lini¹ a masz-

tem jednostki. Gdy w powietrzu jest du¿o
wilgoci, niebezpieczeñstwo wzrasta i trze-
ba zachowaæ jeszcze wiêksze odleg³o�ci.

- Wysoko�æ bezpieczna wszelkich jed-
nostek, które mog¹ wchodziæ do nasze-
go portu, to 57 metrów. I tyle maj¹ masz-
ty Sedova. Wysoko�æ linii, która wisi nad
Odr¹, to 64 metry � t³umaczy³ publicy-
stom Tomasz Banach. - To wysoko�æ bez-
pieczna. Gdyby Sedov szed³ skrajem toru
wodnego, nie powinno byæ ¿adnych k³o-
potów. Ale podjêli�my dzia³ania, ¿eby li-
nia energetyczna by³a w tym czasie wy-
³¹czona. A poza tym, statki s¹ wyposa¿o-
ne w odpowiednie uziemienia, s¹ bowiem
nara¿one na pioruny, wy³adowania, któ-
re mog¹ spotkaæ je na morzu. Nie po-
winno byæ k³opotów.

S¹ jeszcze inne mo¿liwo�ci � np. na-
pe³nienie zbiorników ¿aglowca, dziêki
czemu jednostka zanurzy siê jeszcze bar-
dziej. Sedov zreszt¹ wszed³ i wyszed³ ze
Szczecina w 1985 r. bez problemów,
a w czerwcu 2004 r. by³ tam nieco mniej-
szy Kruzensztern. Pod lini¹ bez proble-
mu przechodz¹ wysokie na ponad 50 me-
trów kontenerowce.

Atrakcje na Wa³ach

Wed³ug organizatorów szczeciñskiego
fina³u regat nie trzeba siê te¿ martwiæ tym,
¿e Sedov nie stanie przy Wa³ach Chro-
brego, lecz w okolicach cypla £asztownia
(przy Wa³ach jest dla niego za p³ytko).
Jak t³umacz¹, z za³o¿enia ma byæ atrakcj¹,
która przyci¹gnie turystów w³a�nie do tej
czê�ci portu.

Ostatecznie, u stóp Wa³ów Chrobre-
go, na wysoko�ci znajduj¹cej siê tam fon-
tanny, maj¹ stan¹æ rosyjski Kruzensztern
i nasz Dar M³odzie¿y. Za nimi zacumuje
kilkana�cie mniejszych jednostek. Potem
zwiedzaj¹cy natkn¹ siê na ponad 90-me-
trowy Cuauhtemoc z Meksyku. Za cumu-
j¹cym przy cyplu £asztownia Sedovie,
w g³êbi basenu, stanie p³ywaj¹cy aparta-
mentowiec The World. Na tym luksuso-
wym statku o d³ugo�ci niemal dwustu
metrów przyp³ynie obejrzeæ regaty po-
nad setka osób, które staæ by³o na wyku-
pienie luksusowych apartamentów na
statku (jest ich w sumie 160, ka¿dy wart
od miliona do ponad 6 mln dolarów).
Mniejsze jednostki stan¹ przy wybrze¿u
Starówka oraz przy Nabrze¿u Weleckim.

¯aglowce wychodz¹ce ze Szczecina
8 sierpnia rano ze wzglêdów bezpieczeñ-
stwa nie bêd¹ wyp³ywaæ pod ¿aglami.
W pe³nej krasie zobaczyæ je bêdzie mo¿-
na dopiero w �winouj�ciu. Tam ma zo-

Regaty i zloty ¿aglowców odby-
waj¹ siê w Europie od kilkudziesiê-
ciu lat. Pomys³ wy�cigów statków
¿aglowych zrodzi³ siê w Anglii na
pocz¹tku lat 50. XX w. W ten spo-
sób próbowano uratowaæ �bia³e pta-
ki oceanów�, wypierane ze szla-
ków handlowych przez statki paro-
we. Pierwsze regaty rozegrano
w 1956 r. pod patronatem ksiêcia
Edynburga. Na trasie z angielskie-
go Torbay do Lizbony �ciga³o siê
21 ¿aglowców. Sukces imprezy spo-
wodowa³ przekszta³cenie komite-
tu organizacyjnego w The Sail Tra-
ining Association (STA) - brytyjskie
Stowarzyszenie Szkolenia pod
¯aglami. Tak te¿ narodzi³a siê idea
�sail training� - edukacji m³odych
ludzi na pok³adach statków ¿aglo-
wych oraz regat i zlotów. Kiedy
w 1972 r. sponsorem imprezy zo-
sta³ producent szkockiej whisky
z wizerunkiem Cutty Sark - najpiêk-
niejszego i najszybszego klipra her-
bacianego XIX w., przyjê³a nazwê
The Cutty Sark Tall Ships� Races. Od
2004 roku impreza odbywa siê pod
nazw¹ The Tall Ships� Races. Spon-
sorem g³ównym na lata 2004 - 2006
zosta³a Antwerpia. W 2006 roku
regaty The Tall Ships� Races �wiê-
towa³y 50. urodziny. W tym roku,
po raz pierwszy w historii, ich fina³
odbêdzie siê w Szczecinie.

The Tall Ships� Races

staæ uformowany szyk paradny. ̄ aglow-
ce miêdzy godz. 16 a 17.30 bêd¹ wycho-
dziæ z portu. Obior¹ kurs na wschód,
w stronê Miêdzyzdrojów. Najlepiej wiêc
bêdzie mo¿na obserwowaæ je ze wschod-
niego brzegu �winy, a tak¿e z molo
w Miêdzyzdrojach.

Oprócz wymienionych wy¿ej jedno-
stek, w Szczecinie obecne bêdê m.in.: nie-
miecki Alexander von Humboldt, holen-
derskie Eendracht i Europa oraz nasz Fry-
deryk Chopin.

Regaty The Tall Ships� Races 2007
rozpoczn¹ siê w duñskim Aarhus w czwar-
tek, 5 lipca. Nastêpnym portem bêdzie
Kotka w Finladii, kolejnym Sztokholm,
ostatnim Szczecin.

Czes³aw Romanowski

krajWYDARZENIA
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Obchody �wiêta Morza w 1947 roku
w Szczecinie. 29 czerwca. G³ówna atrak-
cja - wizyta Daru Pomorza. ¯aglowiec
zacumowa³ przy nabrze¿u Wa³ów Chro-
brego, obok statków bia³ej floty, jedno-
stek Marynarki Wojennej i statków s³u¿-
by portowej. Na l¹dzie, na przeciw Daru,
wybudowano o³tarz polowy. Prezydent
Bierut, w otoczeniu ministrów i generali-
cji, odebra³ paradê jednostek p³ywaj¹-
cych. Na pok³adzie Daru rozmawia³
z grup¹ uczniów, którzy jesieni¹ mieli roz-
pocz¹æ naukê w szczeciñskiej Pañstwo-
wej Szkole Morskiej. Zawsze obok, dys-
kretnie, na drugim planie zdarzeñ, cha-
rakterystyczna sylwetka Macaja. Legen-
darnego, niezrównanego, wielkiego,
pierwszego z pierwszych � kapitana ka-
pitanów.

Historia zatacza ko³o

W tej samej scenerii co wówczas,
u podnó¿a Wa³ów Chrobrego, zacumuje
wkrótce setka ¿aglowców z ca³ego �wia-
ta. W poniedzia³ek, 6 sierpnia, za³ogi uro-
czy�cie zakoñcz¹ 51. regaty The Tall
Ships� Races. Poka¿¹, ¿e idea sail training
nie straci³a na aktualno�ci.

Czy¿ nie ma w obu wydarzeniach
�znaku czasu�? 6 sierpnia 1947 r. kapitan
Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, naj-
s³ynniejszy dowódca legendarnych pol-
skich ¿aglowców - Lwowa, a potem Daru
Pomorza i Zewu Morza - otrzyma³ od
wiceministra ¿eglugi Kazimierza Petruse-
wicza nominacjê �na stanowisko dyrek-
tora Pañstwowej Szko³y Morskiej w Szcze-
cinie�.  Miasto, jak mówi³ minister Jêdry-
chowski, stanie siê wielkim portem, tu
bêd¹ budowane statki, tu musi kszta³ciæ
siê kadra oficerska i za³ogi polskiej floty!
Gdyñskie do�wiadczenia Maciejewicza,
gdzie dyrektorowa³ Szkole Morskiej od
1945 roku, jego kariera zawodowa i prze-
konanie, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych
sprawi³y, i¿ jemu powierzono zadanie
utworzenia �ku�ni kard morskich� na Zie-
miach Zachodnich. - Jak mus, to mus! �
mawia³ z rosyjskim akcentem w sposób,
który wyklucza³ sprzeciw.

Kapitan organizuje szko³ê

Do Szczecina przyje¿d¿a³ wcze�niej.
Na rekonesans. Wiedzia³, jakiego obiek-
tu szukaæ. Gmach musia³ byæ przestron-
ny i funkcjonalny. Sale wyk³adowe i pra-

cownie w jednej czê�ci,  w drugiej � in-
ternat oraz mieszkania profesorskie. Pe³-
ne zaplecze gospodarcze i boisko. Ma-
rzeniem by³ basen, warsztaty lub pracow-
nie dostosowane do robót bosmañskich.

Trafi³ na alejê Piastów 19. Niemal ide-
alny budynek z niewielk¹ sal¹ gimna-
styczn¹! Natychmiast przyst¹piono do
remontu. Wiosn¹ 1947 r., na parterze,
czynne by³o biuro szko³y. Obok organi-
zowano bibliotekê. Na pierwszym piêtrze
- sale nauki indywidualnej oraz miejsca
do odrabiania lekcji. Poza tym - sale wy-
k³adowe i sypialnie.

Co kilka dni przyje¿d¿a³y z Gdyni sa-
mochody ze sprzêtem i pomocami na-
ukowymi. Czê�æ wyposa¿enia przys³ano
kolej¹.

- K³opotem dla kuchni szkolnej by³o
dostarczanie posi³ków na piêtra, gdzie
znajdowa³y siê jadalnie - wspomina³ Jan
Paszyñski. - Kolega Majerowski powie-
dzia³ dyrektorowi, ¿e na cmentarzu, w kre-
matorium, widzia³ dobrze zachowan¹ win-
dê mechaniczn¹. Po kilku dniach urz¹dze-
nie zamontowano w szkole, a uruchamia³
je, oczywi�cie, Maciejewicz.

Nowych uczniów kapitan wita³ krót-
kim przemówieniem.

60 lat temu kapitan
Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz
otrzyma³ nominacjê na stanowisko dyrektora
Pañstwowej Szko³y Morskiej w Szczecinie

W Pañstwowej Szkole Morskiej w Szczecinie
pod sztandarem - jakby�my dzi� powiedzieli - sail
training szkolono nowe kadry morskie. W poniedzia³ek,
6 sierpnia, za³ogi ponad 100 ¿aglowców z ca³ego
�wiata, podczas szczeciñskiego fina³u 51. regat
The Tall Ships� Races poka¿¹, ¿e wychowanie
pod ¿aglami jest najlepsz¹ szko³¹ ¿ycia.

Dziedzictwo
Macaja

The Tall Ships� RacesWYDARZENIA

Macaj, dyrektor szko³y w Szczecinie.
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- Tak wy przyjechali, kochani, tu do
nauki i pracy, razumiecie? Tak ja nie bêdê
d³ugo po durnemu gada³. Widzieli wy
miasto po drodze, a teraz wy jeste�cie
w swojej szkole.

- Spotykali�my siê wieczorami, by
pogawêdziæ, omówiæ plan pracy na dzieñ
nastêpny � przypomina³ J. Paszyñski. -
Maciejewicz przychodzi³ jako ostatni.
Musia³ osobi�cie pozamykaæ drzwi, spraw-

- Uczy³ nas prawa drogi na morzu �
wspomina³ kpt. E. Daszkowski. � Macie-
jewicz biega³ po sali, zaskakiwa³ s³ownic-
twem i terminologi¹ z carskiej floty.
Wkrótce, staj¹c do odpowiedzi, mówili-
�my po �macajowemu�. �Paraszutnyje
cwieta�, panie kapitanie, to... � i unosili-
�my rêce, jak wcze�niej on, by zobrazo-
waæ opadaj¹ce na ma³ych spadochronach
rakiety sygna³owe. Ale on by³ ju¿ przy

d³o szko³y zamieniali�my na barwny �wiat
marynarskiego ¿ywota � opowiada kpt.
E. Daszkowski. � Raz by³y to wnêtrza ta-
jemniczego ¿aglowca, innym razem frag-
menty rafy koralowej. Go�cie z miasta nie
wiedzieli - zwiedzaæ czy tañcowaæ!

Maciejewicz by³ czêstym go�ciem
Pañstwowego Centrum Wychowania
Morskiego, zagl¹da³ do o�rodka szkole-
niowego uczelni w £ebie, interesowa³ siê
rozwijaniem dzia³alno�ci ¿eglarskiej;
uczestniczy³ w egzaminach na ¿eglarskie
dyplomy morskie.

- Do szczê�cia czego� jednak mi bra-
kowa³o... Brakowa³o morza. I statku.
Chcia³em �ci¹gn¹æ do Szczecina Dar
Pomorza. Byli�my szko³¹ kszta³c¹c¹ na-
wigatorów, wiêc nie Gdynia, lecz Szcze-
cin winien teraz byæ portem macierzy-
stym Bia³ej Fregaty. Pertraktacje sz³y
bardzo opornie. Niemniej Dar by³ czê-
stym go�ciem w Szczecinie, a na stry-
chu przy Piastów przechowywali�my
zapasowy komplet jego ¿agli.

By³o to miejsce tajnych schadzek wil-
ków morskich i ich kole¿anek. Nie prze-
rwa³a ich jedna k³ódka, potem druga i kie-
dy kto� zasugerowa³ � za³o¿ymy trzeci¹,
Macaj machn¹³ rêk¹ i poleci³ przenie�æ
¿agle do innych pomieszczeñ. - Tego
podartego foka to zostawcie na strychu.
¯eby nie mówili, ¿e stary, chalera, nie
cz³owiek - mia³ powiedzieæ.

Wielkie serce

- Wyje¿d¿ali�my na �wiêta. �nieg, zim-
no i chlapa - wspomina³ kpt. Zbigniew
Bargielski. - Kolega mia³ podarte buty.
Macaj zobaczy³ go, szykuj¹cego siê do
wyj�cia. �Stój! Gdzie? Zaraz!� Podbieg³ do
ucznia, uklêkn¹³, chwyci³ za nogê, a kie-
dy zobaczy³, ¿e buty s¹ rzeczywi�cie po-
rwane, omal nie �ci¹gn¹³ ich mocnym
szarpniêciem. �Do domu, marsz!� W swo-
im mieszkaniu wyci¹gn¹³ stertê butów
i kaza³ mierzyæ. Pasuj¹c¹ parê przetar³
z kurzu rêkawem i powiedzia³ uczniowi,
¿eby nie wa¿y³ siê po powrocie zwracaæ
butów.

Maciejewicz by³ bardzo zasadniczy
w sprawach socjalnych. Uczniowie otrzy-
mywali podrêczniki, zeszyty, mundury,
obuwie. Musztra i wielogodzinne prze-
marsze zapewnia³y szkolnemu szewco-
wi pracê przez okr¹g³y tydzieñ. Ka¿dy
uczeñ móg³ dwa razy oddaæ obuwie do
zelowania. Wystarczy. - Macie, chalera,
porz¹dne szkurpy!

Obiadów, jak w szkolnej sto³ówce,
nie jadali wcze�niej. Na drugie �niada-

WYDARZENIA The Tall Ships� Races

Dyplom polski
kapitañski.

dziæ okna. Zajrza³ tu i tam i dopiero wte-
dy zapala³ papierosa.

Jedyny taki belfer

Prawe skrzyd³o gmachu zajêli nauczy-
ciele i wychowawcy. W ka¿dej chwili,
w czasie s³u¿by i po pracy, wszyscy na
jednym pok³adzie. Gdy ch³opców anga-
¿owano do prze³adunków w porcie
sprawdza³, czy otrzymali ubrania drelicho-
we i, chalera, gor¹c¹ herbatê, ¿eby �nie
poprzeziêbiali siê, malczyki�. Zarobione
pieni¹dze sprawiedliwie dzieli³: to na
potrzeby szko³y, to � s³uszna czê�æ � na
nagrody dla najlepszych �pracerzy�. Gdy
mowa by³a o finansach, powtarza³: �Pa-
nowie, duimy skarba pañstwa do maksi-
ma, oj, duimy! A teraz - do nauki!�. Nic
nie mog³o usprawiedliwiæ opó�nieñ w re-
alizowaniu programu nauczania.

tablicy, chwyta³ kolorowe kredy i ryso-
wa³ sytuacje, zapala³ kolorowe �wiat³a
pozycyjne statków, pokazywa³, jak p³yn¹
kursem na zderzenie, jak wykonuj¹ inne
manewry. �wiat³a  gasi³... rêkawem ma-
rynarki sfatygowanego munduru. Nie mia³
czasu na �cierki, celebracjê i galanteriê.
Za drzwiami sali wyk³adowej czeka³y
przecie¿ problemy, awarie, kolizje,  kata-
klizmy.

Szczecin pod wra¿eniem

Z carskiego Korpusu Kadetów, potem
z Tczewa i Gdyni, przeniós³ kapitan Ma-
ciejewicz do Szczecina tradycjê szkolnych
balów morskich. W mie�cie, w którym
by³a szko³a morska, ¿aden bal nie móg³
siê równaæ morskiemu.

- Bezludne wyspy, skarbce piratów,
egzotyczne wybrze¿a � ca³e lewe skrzy-
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nie dostawali dwie bu³ki z mas³em i ku-
bek mleka.

Zmiany, zmiany

Ostatnie lata 40. i pocz¹tek 50. to
w dziejach polskiego szkolnictwa morskie-
go nieustanne reorganizacje. 24 czerwca
1949 roku szko³y morskie w Gdyni i Szcze-
cinie wesz³y w sk³ad Pañstwowego Cen-
trum Wychowania Morskiego w Gdyni.
W czerwcu 1951 r. otrzyma³y nowe na-
zwy: Technikum Morskie Nawigacyjne
w Szczecinie i Technikum Morskie Mecha-
niczne w Gdyni, oba o piêcioletnim cyklu
nauczania. Zlikwidowano Pañstwow¹ Szko-
³ê Jungów. Dwa lata pó�niej podjêto de-
cyzjê o likwidacji Technikum Morskiego Na-
wigacyjnego w Szczecinie i przeniesieniu
kszta³cenia nawigatorów do Gdyni.

Z³y kapitan

Do Szczecina czêsto przyje¿d¿a³y
ministerialne komisje. Kontrolerzy kry-
tycznie oceniali... wszystko. W protoko-
³ach czytamy o �zastraszaj¹cym stanie
szko³y pod wzglêdem nauczania i wycho-
wania�. Kadra pedagogiczna to nauczy-
ciele starszego wieku, stosuj¹cy przesta-
rza³e metody nauczania. Nie na�wietlali
zagadnieñ od strony marksistowsko-leni-
nowskiej! Kapitan Maciejewicz - kawaler
najwy¿szego rosyjskiego odznaczenia,
przyznanego przez cara Orderu �w. Sta-
nis³awa, cz³owiek o szlacheckim rodowo-
dzie. Kapitan Ledóchowski to hrabia, cz³o-
nek s³awnego rodu. Nie byli najlepszymi
propagatorami marksistowsko-leninow-
skich metod wprowadzania m³odych
w doros³e ¿ycie... Odeszli, a raczej � wy-
rzucono ich z ich szko³y.

- Odej�cie ze szko³y omal nie za³a-
ma³o ojca - wspomina Olgierd Macieje-
wicz. - Nie wyobra¿a³ sobie, by po tylu
latach móg³ nie spotykaæ siê ju¿ z m³o-
dzie¿¹.

W kwietniu 1953 roku ministerstwo
poprosi³o kapitana, by obj¹³ dowództwo
¿aglowca Zew Morza.

- Jakby urodzi³ siê na nowo! - wspo-
mina Konstanty Maciejewicz junior. - Za-
czyna³ uk³adaæ plany rejsów, rozpisywa³
harmonogram codziennych zajêæ dla s³u-
chaczy. Odzyska³ równowagê. Zamêcza³
nas ci¹g³ym mówieniem o Zewie.

W obcym �wiecie

- Nasze szko³y s¹siadowa³y ze sob¹,
mieli�my obok formalnych wiele nieza-

wodowych kontaktów - mówi dyrektor
ówczesnego Technikum Eksploatacji
¯eglugi i Portów, Kazimierz Machaj. �
Rozmawiali�my z Maciejewiczem o szpic-
lowaniu, skar¿eniu, pod¿eganiu, o bezsil-
no�ci wobec krzykaczy i figurantów.
W ostatnich miesi¹cach pracy podchodzi³
do mnie i wykrzykiwa³: �Panie, trzeba roz-
pêdziæ tê klikê�.

Nie potrafi³ nawigowaæ przez morza
zawi�ci i nieuczciwo�ci. Gdy po zwyciê-
stwie Rewolucji Pa�dziernikowej stawa³
przed proletariack¹, marynarsk¹ komisj¹
decyduj¹c¹ o losach by³ych oficerów car-
skiej floty, marynarze jednog³o�nie wy-
brali go na dowódcê. ̄ e obcy klasowo?
Ale marynarz szczery i sprawiedliwy. I fa-
chowiec! Uratowa³ siebie i kilku wspó³-
towarzyszy z zatopionego okrêtu pod-
wodnego. W 1930 roku uratowa³ Dar
Pomorza z morderczej kipieli. Zna³ swój
fach, rozumia³ morze, ono by³o mu po-
wolne.  - Zadziwia³ kunsztem ¿eglarskim
i nies³ychanym �nosem� w nieprzewidzia-

nych, gro�nych sytuacjach ¿aglowcowej
nawigacji - pisa³ Eugeniusz Wasilewski.

- Mia³ zupe³nie oryginalny sposób
bycia - mówi kpt. J. Prüffer. - Tylko on
móg³ pozwoliæ sobie, gdy s³ucha³ wyja-
�nieñ sk³adanych przed Izb¹ Morsk¹, na
skomentowanie ich �Dupa, nie oficer�.
Niekiedy rozsiada³ siê wygodnie i nie
zwa¿aj¹c na nikogo, ucina³ sobie drzem-
kê. Kiedy to spostrzegali�my, �ciszali�my
g³os, ¿eby nie obudziæ kapitana. Mia³ ju¿
jasny pogl¹d o rozpatrywanej sprawie. Co
kilka minut budzi³ siê, nachyla³ w moj¹
stronê i pyta³; �Co on tam mówi, panie

The Tall Ships� RacesWYDARZENIA

kolego?� Odpowiada³em, ¿e nic ciekawe-
go, a prawdê mówi¹c, to g³upstwa. �Tak
te¿ i ja my�la³em� - odpowiada³ kapitan i
drzema³ dalej.

Krótkie burze

- Pamiêtam, jak dopada³ do grupy le-
niuchuj¹cych kolegów, piekli³ siê, krzy-
cza³, wyklina³, gestykulowa³ - wspomi-
na³ Stanis³aw Wojciechowski. �  Biegnie-
my do zajêæ na pok³adzie. Jedni pucuj¹
mosi¹dze, inni skrobi¹ deski pok³adu,
ostukuj¹ rdzê. Macaj prostuje siê, odsuwa
czapkê na ty³ g³owy. Wolno zbli¿a siê do
pracuj¹cych. Spogl¹da im przez ramiê,
obserwuje poci¹gniêcia pêdzli. Nagle
przyklêka, chwyta pêdzel i zaczyna ma-
lowaæ. �O, tak!� � t³umaczy. � �Energicz-
nie wcieraj tê farbê!� Przywo³uje bosma-
na, ka¿e mu nadzorowaæ pracê i w paru
susach jest przy kolejnej grupie. Gdy nikt
nie pozostaje bez zajêcia prostuje siê, bie-
rze pod boki, z poplamionych spodni nie-

dbale próbuje strzepn¹æ kurz, zetrzeæ kro-
ple farby. I stoi. Spogl¹da to na maszty,
to na pracuj¹cych. Tych, którzy dobrze
wykonuj¹ jak¹� czynno�æ, poklepuje po
ramieniu. Schyla siê. Co� szepcze do ucha.
Potrafi³ przeprosiæ za to, ¿e przed chwil¹
siê uniós³, nakrzycza³, ¿e pewnie by³o to
niepotrzebne. I dziwi siê pan, ¿e pó�niej
�piewali�my w piosence: �Macaju, Maca-
ju, z tob¹ by³o nam jak w raju�?

Marek Koszur

Macaj ze studentami.
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Parlament Europejski w 2004 roku trzech
projektów:
n Nr 25 � O� autostradowa Gdañsk � War-

szawa � Brno/Bratys³awa � Wiedeñ
n Nr 23 � O� kolejowa Gdañsk � Kato-

wice �Brno/Bratys³awa � Wiedeñ
n Nr 21 � Autostrady Morskie, w tym

Autostrada Morza Ba³tyckiego

Linia kolejowa Pruszcz Gdañski �
Gdañsk Port Pó³nocny powinna spe³niaæ
parametry umów AGTC jako ci¹g zapew-
niaj¹cy dostêp do portu morskiego.

Linia 266 - numer 1

Strategicznym elementem tej trasy jest
most kolejowy przez Martw¹ Wis³ê, za-
pewniaj¹cy dostêp do po³o¿onej na wy-
spie Stogi zasadniczej czê�æ portu. Obec-
ny 100-letni, jednotorowy most kolejo-
wy jest najs³abszym ogniwem powi¹za-
nia portu z miêdzynarodow¹ tras¹ kole-
jow¹ E 65 oraz tras¹ CE 65, tzw. wêglow¹.
W Pruszczu Gdañskim linia kolejowa nr
226 w³¹cza siê do miêdzynarodowej linii
E 65 (CE 65), ujêtej w wykazie projek-
tów priorytetowych Unii Europejskiej jako
projekt Nr 23.

Kompleksowa modernizacja infra-
struktury linii nr 226 wraz z budow¹ no-
wego dwutorowego mostu kolejowego
pozwoli znie�æ istniej¹ce ograniczenia
prêdko�ci. Wzro�nie zdolno�æ przewozo-

Linia kolejowa nr 226 Pruszcz Gdañ-
ski � Gdañsk Port Pó³nocny ³¹czy Port
Pó³nocny i zasadnicz¹ czê�æ Portu Gdañsk
(po³o¿on¹ na wyspie Stogi) z magistral¹
kolejow¹ i ca³¹ sieci¹ PKP. To podstawo-
wy element infrastruktury kolejowej ob-
s³uguj¹cej port, umo¿liwia dalszy jego
rozwój oraz prawid³owe funkcjonowanie.
Ma te¿ podstawowe znaczenie dla rozwi-
jania preferowanego przez Uniê Euro-
pejsk¹ transportu intermodalnego. Zna-
czenie linii podkre�laj¹ portowe, miejskie
i regionalne strategie rozwojowe oraz pla-
ny zagospodarowania przestrzennego.
Dwutorowa linia kolejowa nr 226 to je-
dyne po³¹czenie zasadniczej czê�ci por-
tu z krajow¹ i miêdzynarodow¹ sieci¹
kolejow¹. Zapewnia dostêp do Transeu-
ropejskiego Korytarza Transportowego nr
VI, ³¹cz¹cego regiony nadba³tyckie z po-
³udniem Europy przez port gdañski. Bli-
skie powi¹zanie tego korytarza z koryta-
rzami równole¿nikowymi sprawia, ¿e port
gdañski mo¿e stanowiæ wa¿ny multimo-
dalny wêze³ transportowy, ³¹cz¹cy gospo-
darki i rynki krajów Europy Zachodniej
i Wschodniej.

W planach rozwoju portu gdañskiego
oraz infrastruktury transportowej jego l¹-
dowego zaplecza przewidziana jest rola
europejskiego l¹dowo-morskiego wêz³a
transportowego. Odpowiada to koncep-
cji rozwoju transportu Unii Europejskiej,
o czym �wiadczy rekomendowanie przez

Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk SA od lat zabiega³
o poprawê l¹dowego, w tym kolejowego, dostêpu
do portu. Jest szansa na sukces, bo port i PKP podpisa³y
umowê w sprawie budowy nowego dwutorowego
mostu kolejowego nad Martw¹ Wis³¹.

Mostem,
Dziêki wiaduktowi nad Martw¹ Wis³¹
wzro�nie konkurencyjno�æ gdañskiego portu

mo�ci panowie

MORZE FIRM inwestycje
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Usytuowanie Portu Gdañsk w ci¹gu Transeuropejskiego Korytarza Nr VI

inwestycjeMORZE FIRM



Co, gdzie, kiedy, czyli kalendarium imprez morskich
 czê�æ III

Koniec lata nie oznacza koñca atrakcji maj¹cych
przyci¹gn¹æ do miast portowych nie tylko shiploverów.

Targi, festiwale, zloty jednostek p³ywaj¹cych... Bêdzie siê dzia³o!

Feta w Rotterdamie

TEMAT MORZA wypoczynek

40

Baltexpo 2007

4-6 - Gdañsk, hala Olivia
XV Miêdzynarodowe Targi
Morskie Baltexpo 2007.
Na zdjêciu: targi Baltexpo 2005.
Info: www.baltexpo.com.pl
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Visserijdagen Den Oever 2007

1-3 - Den Oever, Holandia
Zlot rybaków i ³odzi rybackich; festyny, kiermasze, degustacje, etc.
Info: www.visserijdagen.nl

Bremen Maritime Woche

3-7 - Bremen i Bremerhaven
Festiwal portowy zawieraæ bêdzie m.in. takie atrakcje, jak dzieñ otwarty firmy CHS Container Handel
GmbH oraz wielu innych tam dzia³aj¹cych (m.in. terminali kontenerowych), zwiedzanie portów na
statkach bia³ej floty, zwiedzanie z przewodnikiem �luz Fischereihafenschleuse i Industriehafenschleuse.

Ewolucja statku

03-20 - porty europejskie - wycieczka zorganizowana na statku pasa¿erskim
Co� dla bogatych shiploverów - wycieczka edukacyjno-hobbystyczna po portach pó³nocnej Europy
i Skandynawii pod has³em �The Evolution of the Ship�, zorganizowana przez National Maritime Historical
Society z USA i z udzia³em wyk³adowcy, przewodnika oraz patrona tej edukacyjnej wyprawy � Ray�a
Ashley�a, dyrektora Muzeum Morskiego z San Diego.

Nasze MORZE l nr 6 l czerwiec 2007



37Nasze MORZE l nr 6 l czerwiec 2007

n ewentualna mo¿liwo�æ zlokalizowania
terminalu importowego gazu p³ynne-
go LNG w porcie gdañskim. 30 pro-
cent planowanych obrotów termina-
lu mia³oby byæ dystrybuowane w g³¹b
kraju w cysternach, w tym równie¿
kolejowych.

W¹skie gard³o

Jako element w³¹czaj¹cy Port Gdañsk
do prowadz¹cego do Wiednia kolejowego
Transeuropejskiego Transportowego Ko-
rytarza Nr VI linia nr 226 jest istotnym ele-
mentem rozwoju regionalnego. Ju¿ teraz
przewozi siê ni¹ ok. dziewiêciu milionów
ton towarów rocznie. Modernizacja zakty-
wizuje gospodarczo rozleg³e tereny por-
towe i miejskie, po³o¿one po obu stronach

rzeki oraz na wyspie Stogi, gdzie znajduj¹
siê tereny rozwojowe g³êbokowodnego
Portu Pó³nocnego. Pojawi¹ siê nowe inwe-
stycje, a w konsekwencji - miejsca pracy.
Mo¿liwy stanie siê rozwój portowych ter-
minali prze³adunkowych, a co za tym idzie
zwiêkszy siê liczba przewozów kolej¹, na-
st¹pi rozwój transportu oraz wspó³pracy
w relacji pó³noc - po³udnie Europy.

Realizacja projektu pozwoli te¿ wy-
eliminowaæ �w¹skie gard³o�  transporto-
we, które powa¿nie utrudnia sprawne
funkcjonowanie wszystkich terminali
w Porcie Pó³nocnym i w³a�ciwe wykorzy-
stanie portowej infrastruktury multimodal-
nej (ro-ro, kontenery). Bior¹c pod uwagê
przewidywany wzrost przewozów w wy-
niku zakoñczenia planowanych i obecnie
realizowanych inwestycji, zaniechanie

realizacji projektu grozi dalszym obni¿e-
niem standardów przewozów kolejowych
przez Port Gdañski, a w konsekwencji
os³abieniem jego konkurencyjno�ci.

Porozumienie podpisane

Projekt - z uwagi na znaczenie, a tak-
¿e w³asno�æ infrastruktury bêd¹cej jego
przedmiotem � musi zostaæ wprowadzo-
ny do planów inwestycyjnych PKP. Nie
bez znaczenia s¹ tak¿e nak³ady potrzeb-
ne na tê inwestycjê  - wed³ug szacun-
ków to ok. 65 mln euro.

5 lutego 2007 ZMPG S.A. i PKP PLK
S.A. podpisa³y porozumienie dotycz¹ce
ustalenia zasad i warunków wspólnej reali-
zacji projektu �Poprawa dostêpu kolejowe-
go do Portu Gdañsk� z uwzglêdnieniem
mo¿liwo�ci pozyskania funduszy Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i �rodowisko�. Zarz¹d
Portu przygotuje Studium Wykonalno�ci,
natomiast PKP PLK S.A. podejm¹ siê rze-
czowej realizacji projektu.

Zgodnie z ustaleniami, nastêpnym eta-
pem bêdzie jak najszybsze opracowanie
dokumentacji przedprojektowej, zawiera-
j¹cej studium wykonalno�ci oraz wniosek
aplikacyjny o przyznanie �rodków pomo-
cowych UE dla tego przedsiêwziêcia - na
projekty i realizacjê robót - realizowane ju¿
przez PLK S.A przy udziale ZMPG S.A. w roli
partnera.

Jerzy Znyk
Dyrektor Biura

Planowania i Rozwoju Portu
Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk S.A.

Lokalizacja nowego mostu kolejowego nad Martw¹ Wis³¹

planowany most kolejowy
most wantowy (drogowy)

Parametr

D³ugo�æ mostu

Ilo�æ torów na mo�cie

Zdolno�æ przelotowa

Wysoko�æ konstrukcyjna

Wysoko�æ ca³kowita konstrukcji

Wysoko�æ podnoszenia

Pochylenie niwelety toru na dojazdach

Wysoko�æ toru wodnego pod mostem

w    w po³o¿eniu sta³ym

w    po podniesieniu

Szeroko�æ toru wodnego

Planowany okres eksploatacji obiektu

Projektowany most

2 x 70 m

2

105 par poci¹gów

0,80 m

9,00 m

2,00 m

8,5 �/8,5 �

6,00 m

8,00 m

60,00 m

100 lat

Istniej¹cy most

36+19,5+19,5+36

1

51 par poci¹gów

0,80-0,98 m

8,30 m

0 m

5,9�/6,3 �/8,6 �

5,20 m

2 x 11,00 m

ok. 100-120 lat

Parametry projektowanego nowego dwutorowego podnoszonego
mostu kolejowego nad Martw¹ Wis³¹ (12,668 km)

inwestycjeMORZE FIRM
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gospodarki morskiej, oraz urzêdnicy me-
rytoryczni. Minister przyby³ do Bremen
na zaproszenie Wolfganga Tiefensee,
ministra transportu, budownictwa i urba-
nizacji RFN.

W wa¿nej sprawie

Gospodarzem trwaj¹cej do 4 maja
konferencji by³y Niemcy, dzier¿¹ce pre-
zydencjê Rady Ministrów Unii Europej-
skiej, oraz Land Bremen. Po obecno�ci
na otwarciu konferencji pani kanclerz,
ministrów i wysokich urzêdników z Nie-
miec w ca³ym jej przebiegu widaæ, jak

�Nasze MORZE� w Bremie na Europejskiej Konferencji
dotycz¹cej przysz³ej polityki morskiej UE

Drogowskaz

Trzydniowa konferencja, która zgromadzi³a
w Bremie oko³o 500 polityków, wysokich
urzêdników z Brukseli oraz z w³a�ciwych dla spraw
morskich ministerstw i innych instytucji krajów
Unii, a tak¿e naukowców i ekspertów, by³a jedn¹
z ostatnich tak du¿ych imprez s³u¿¹cych, trwaj¹cym
od roku, konsultacjom miêdzypañstwowym
poprzedzaj¹cym przyjêcie Zielonej Ksiêgi.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel
i przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej
José Manuel Barroso 2 maja w piêknych,
przesi¹kniêtych morskim i historycznym
klimatem wnêtrzach ratusza Wolnego
Hanzeatyckiego Miasta Bremy otworzyli
uroczy�cie du¿¹, miêdzynarodow¹ kon-
ferencjê na temat formu³owanej przez
Komisjê Europejsk¹ Zielonej Ksiêgi, za-
wieraj¹cej przysz³¹ politykê morsk¹ Eu-
ropy. Do krajów, które ju¿ zadeklarowa-
³y gotowo�æ przed³o¿enia swoich projek-
tów i memorandów w sprawie Zielonej
Ksiêgi, nale¿y Polska. W Bremie repre-
zentowa³ nas Rafa³ Wiechecki, minister

wielk¹ wagê przywi¹zuje siê w tym kra-
ju do spraw morskich.

Konferencja �Europejska wizja oce-
anów i mórz� (�The Future Maritime Poli-
cy of the EU: A European Vision for Oce-
ans and Seas�) by³a najwa¿niejszym punk-
tem koñcz¹cego siê w czerwcu w ca³ej
Unii Europejskiej procesu konsultacyjne-
go Zielonej Ksiêgi w sprawie przysz³ej
polityki morskiej UE. G³ównymi jej cela-
mi by³a promocja dialogu nad warto�ci¹
dodan¹ zintegrowanej polityki morskiej
UE, ukazanie potencja³u zrównowa¿one-
go rozwoju gospodarki morskiej w kon-
tek�cie za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej oraz

Obecno�æ na otwarciu konferencji
Angeli Merkel, kanclerz Niemiec najlepiej

�wiadczy o wadze, jak¹ przywi¹zuje siê
w tym kraju do spraw morskich.

Na zdjêciu (od lewej): Jens Bohrsen,
przewodnicz¹cy Senatu Wolnego

Hanzeatyckiego Miasta Bremy, José Manuel
Barroso, przewodnicz¹cy Komisji

Europejskiej, Angela Merkel, kanclerz
Niemiec oraz Wolfgang Tiefensee,

federalny minister transportu,
budownictwa i urbanizacji RFN.
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przysz³ej zintegrowanej polityki morskiej
Wspólnoty, a tak¿e przegl¹d stanu pro-
cesu konsultacyjnego dokumentu w po-
szczególnych pañstwach cz³onkowskich
UE. Dyskusje skupi³y siê wokó³ czterech
obszarów tematycznych: zatrudnienie
i konkurencyjno�æ, badania i innowacyj-
no�æ, wspólna odpowiedzialno�æ za �ro-
dowisko morskie, warunki ¿ycia w obsza-
rach nadmorskich. 

Dyskusje plenarne otworzy³y 3 maja
wyst¹pienia Wolfganga Tiefensee, fede-
ralnego ministra transportu, budownictwa
i urbanizacji RFN, Joe Borga, komisarza
UE ds. polityki morskiej i rybo³ówstwa,
Jensa Bohrsena, przewodnicz¹cego Sena-
tu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bre-
my oraz Uwe Doeringa, ministra sprawie-
dliwo�ci, pracy i spraw europejskich Szle-
zwigu Holsztyna. 

Minister obecny

Nastêpnie g³os zabra³ minister Rafa³
Wiechecki, który podzieli³ siê konkluzja-
mi z polskiego procesu konsultacyjnego
Zielonej Ksiêgi na temat przysz³ej poli-
tyki morskiej. Minister poinformowa³, ¿e
30 kwietnia 2007 r. rz¹d RP przyj¹³ sta-
nowisko wobec dokumentu Komisji, które
przes³ano do Brukseli. Minister Wiechec-
ki nakre�li³ g³ówne za³o¿enia oraz przed-
stawi³ historiê jego powstania, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem dwóch niezwy-
kle udanych konferencji konsultacyjnych
na temat przysz³ej polityki morskiej UE
(w Szczecinie w pa�dzierniku 2006 r. oraz
w Sopocie w lutym 2007 r.) Skierowa³
szczególne podziêkowania do grupy na-
ukowej zrzeszaj¹cej wybitnych profeso-
rów zajmuj¹cych siê gospodark¹ morsk¹
w Polsce, która pracowa³a nad przygoto-
waniem polskiego Stanowiska wobec Zie-
lonej Ksiêgi. Podkre�li³ rolê i znaczenie
edukacji morskiej, odniós³ siê do wybit-
nych osi¹gniêæ i wspania³ych tradycji
polskich uczelni morskich, które pozostaj¹
�wiatowymi liderami w kszta³ceniu kadr
morskich.

Minister Rafa³ Wiechecki wzi¹³ te¿
udzia³ w panelu dyskusyjnym. Obecni na
nim byli Tieneke Huizinga-Heringa, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Transportu,
Robót Publicznych oraz Zagospodarowa-
nia Zasobami Wodnymi Królestwa Holan-
dii, Astrid Thors, minister ds. europejskich
w rz¹dzie Republiki Finlandii oraz Manu-
el Lobo Antunes, wiceminister spraw za-
granicznych republiki Portugalii. W dys-
kusji podkre�lano potrzebê zrównowa¿o-
nego rozwoju gospodarki morskiej z po-

Obecno�æ kanclerz RFN Angeli Mer-
kel i wysokich urzêdników oraz eks-
pertów Unii Europejskiej ds. gospodar-
ki, techniki i �rodowiska morskiego na
otwarciu bremeñskiej konferencji wy-
korzystali aktywi�ci z organizacji �zie-
lonych� (m.in. WWF, Robin Wood, Gre-
enpeace). Przed ratuszem, gdzie uro-
czy�cie inaugurowano konferencjê,
protestowali przede wszystkim prze-
ciwko dzia³aniom UE w zakresie kon-
troli rybo³ówstwa. Twierdzili (chwila-
mi zak³ócaj¹c wyst¹pienie Angeli Mer-
kel), ¿e wiele lat europejskiej polityki
morskiej doprowadzi³o do prze³owie-
nia akwenów wokó³ Europy i zagro-
¿enia istnienia wielu gatunków ryb. Do
protestu wci¹gniêto dzieci. Wykrzyki-
wa³y has³a, trzyma³y agresywne w wy-
mowie transparenty. Wcze�niej jednak
zaproszono je do zabawy - happenin-

Ekolodzy te¿ byli...

szanowaniem �rodowiska morskiego. Za-
stanawiano siê równie¿ nad wp³ywem
zmian klimatycznych na stan morza oraz
zwi¹zanymi z tym konsekwencjami dla
obszarów przybrze¿nych.

Konferencja zakoñczy³a siê 4 maja
wyst¹pieniem podsumowuj¹cym Joe
Borga, komisarza UE ds. polityki morskiej
i rybo³ówstwa.

Nie tylko dyskusje

Do imprez towarzysz¹cych nale¿a³o
�wietnie zorganizowane seminarium dla
dziennikarzy. W�ród kilkunastu jego
uczestników z ca³ej Europy, jako jeden
z dwóch reprezentuj¹cych Polskê, by³ te¿
wys³annik �Naszego MORZA�...

Nim wieczorem 2 maja w hanzeatyc-
kim bremeñskim ratuszu uroczy�cie
otwarto konferencjê, w �Domu Nauki�
(Haus der Wissenschaft) zainaugurowa-
no wystawê dotycz¹c¹ badañ morza. Pla-
cówka przybli¿a dzia³alno�æ naukowców
spo³eczeñstwu - prowadzi dzia³alno�æ
edukacyjn¹, popularyzatorsk¹. Bremen
i niedalekie Bremerhaven maj¹ wspólnie
zarz¹dzane porty i s¹ siedzib¹ wielu mor-
skich instytucji i firm morskich o du¿ym
znaczeniu dla gospodarki, techniki i na-
uki niemieckiej. Jednym z nich jest Das
Alfred-Wegener-Institut zajmuj¹cy siê ba-

daniami mórz, oceanów i rejonów ark-
tycznych, posiadaj¹cy znacz¹c¹ flotê stat-
ków naukowo-badawczych. Nic wiêc
dziwnego, ¿e tematyka morska czêsto
go�ci w bremeñskim �Domu Nauki�,
mieszcz¹cym siê nieopodal rynku stare-
go miasta i ratusza.

Z Bremy:
Piotr B. Stareñczak, rel

Zainteresowani Zielon¹ Ksiêg¹
mog¹ szukaæ informacji na witrynie
internetowej Dyrekcji Generalnej
ds. Rybo³ówstwa i Gospodarki Mor-
skiej Unii Europejskiej

http://ec.europa.eu/
maritimeaffairs

Dostêpnych jest tam wiele ma-
teria³ów, równie¿ o charakterze edu-
kacyjnym, dotycz¹cych gospodarki
i �rodowiska morskiego Europy.

Tu znajdziesz
informacje

gu polegaj¹cego na �ubieraniu� wiel-
kiego szkieletu ryby w cia³o z papie-
rowych odpadów.
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Co, gdzie, kiedy, czyli kalendarium imprez morskich
 czê�æ III

Koniec lata nie oznacza koñca atrakcji maj¹cych
przyci¹gn¹æ do miast portowych nie tylko shiploverów.

Targi, festiwale, zloty jednostek p³ywaj¹cych... Bêdzie siê dzia³o!

Feta w Rotterdamie

TEMAT MORZA wypoczynek
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Baltexpo 2007

4-6 - Gdañsk, hala Olivia
XV Miêdzynarodowe Targi
Morskie Baltexpo 2007.
Na zdjêciu: targi Baltexpo 2005.
Info: www.baltexpo.com.pl
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Visserijdagen Den Oever 2007

1-3 - Den Oever, Holandia
Zlot rybaków i ³odzi rybackich; festyny, kiermasze, degustacje, etc.
Info: www.visserijdagen.nl

Bremen Maritime Woche

3-7 - Bremen i Bremerhaven
Festiwal portowy zawieraæ bêdzie m.in. takie atrakcje, jak dzieñ otwarty firmy CHS Container Handel
GmbH oraz wielu innych tam dzia³aj¹cych (m.in. terminali kontenerowych), zwiedzanie portów na
statkach bia³ej floty, zwiedzanie z przewodnikiem �luz Fischereihafenschleuse i Industriehafenschleuse.

Ewolucja statku

03-20 - porty europejskie - wycieczka zorganizowana na statku pasa¿erskim
Co� dla bogatych shiploverów - wycieczka edukacyjno-hobbystyczna po portach pó³nocnej Europy
i Skandynawii pod has³em �The Evolution of the Ship�, zorganizowana przez National Maritime Historical
Society z USA i z udzia³em wyk³adowcy, przewodnika oraz patrona tej edukacyjnej wyprawy � Ray�a
Ashley�a, dyrektora Muzeum Morskiego z San Diego.
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Warmondse Schippertjesdagen

7-9 - Warmond, Holandia
Zlot ma³ych jednostek ¿aglowych, motorowych i parowych, mini-holowników, etc.
Info: www.schippertjesdagen.nl

Wereldhavendagen

7-9 - Rotterdam (rejon Wilhelminapier, Parkkade,
Boompjes i mostu Erasmusa), Holandia
�cis³a czo³ówka najciekawszych i szczycz¹cych siê
najbogatszym i najbardziej morskim programem
festiwali morskich i portowych w Europie. W tym
roku Dni Portu mog¹ byæ jeszcze atrakcyjniejsze,
jako ¿e impreza obchodzi jubileusz 30-lecia, co
zbiega siê z obchodami 400. rocznicy urodzin wa¿-
nej dla Holandii postaci historycznej zwi¹zanej
z morzem - admira³a Michiel de Ruyter. W dodatku
zarz¹d portu - Havenbedrijf Rotterdam - obchodzi
w tym roku 75-lecie dzia³alno�ci.

Dni Portu Rotterdam co roku przyci¹gaj¹ ponad
400 000 widzów. Imprezy odbywaj¹ siê tak w por-
cie, jak i niemal w centrum Rotterdamu. W ramach
festiwalu mo¿na zwiedzaæ okrêty wojenne, statki handlowe, holowniki. Te ostatnie na rzece Mass, niemal
w centrum miasta, bior¹ udzia³ w efektownych wy�cigach lub �tañcz¹� przed wielotysiêczn¹ widowni¹
zgromadzon¹ na miejskich bulwarach, pokazuj¹c si³ê swych armatek wodnych. Organizowane s¹ parady
old-timerów - odrestaurowanych statków motorowych, parowych i ¿aglowców, których tak wiele w Holandii.

W czasie trzech wrze�niowych dni mo¿na wybraæ siê na wycieczkê autokarow¹ z centrum miasta do
terminali kontenerowych samego Rotterdamu lub pobliskiego Europortu i zobaczyæ od �rodka to, co
widz¹ przez ca³y rok tylko osoby uprawnione do przebywania w ich obrêbie. A na terminalach kontene-
rowych w Rotterdamie jest co ogl¹daæ - np. trailery - �roboty� - zdalnie sterowane pojazdy przewo¿¹ce
kontenery miêdzy rozleg³ymi placami sk³adowymi a suwnicami prze³adowuj¹cymi kontenery na i ze
statków. Zobaczyæ mo¿na tam tak¿e z bliska najwiêksze kontenerowce �wiata. Do tego dochodz¹ wy-
cieczki do stoczni, gie³dy shiploverskie oraz �dni otwarte� firm zwi¹zanych z gospodarka morsk¹.
Info: www.wereldhavendagen.nl www.rotterdam.nl
oraz www.whatsonwhen.com/events/event.asp?/events/~27340.jml

Great Yarmouth Maritime Festival

8-9 -  South Quay, Great Yarmouth, Wielka Brytania
Spektakularny Maritime Festival jest okazj¹ dla celebrowania bogatych tradycji morskich, ¿eglarskich i
rybackich miasta Great Yarmouth. To po³¹czenie skansenu, festynu i jarmarku z rzemios³em morskim,
morsk¹ muzyk¹ (g³ównie koncertów szantowych), targu ze stoiskami pe³nymi �wie¿ych ryb i wizyt
statków, które bêd¹ udostêpnione do zwiedzania. W tym roku Great Yarmouth odwiedzi m.in. Grand
Turk, replika XVIII-wiecznej fregaty, która gra³a wa¿n¹ rolê w telewizyjnym serialu �Hornblower�. Royal
Navy udostêpni trena¿ery i symulatory. Bêdzie mo¿na �pokierowaæ� helikopterem Lynx, samolotem
pionowego startu Sea Harrier i ³odzi¹ szturmow¹. Odbêd¹ siê te¿ pokazy ratownictwa morskiego. Prze-
wodnicy bêd¹ bezp³atnie oprowadzaæ po Great Yarmouth �ladami morskiej historii miasta i portu. Festi-
wal w Great Yarmouth jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹.
Info: http://www.great-yarmouth.co.uk/beve/whats_on.asp?p=whats_on_maritime

DSEi

11-14 - ExCeL, Londyn, Wielka Brytania
Impreza nale¿¹ca do najwiêkszych w �wiecie wszechstronnych targów i wystaw militarnych oraz konfe-
rencja naukowo-techniczna dotycz¹ca broni i uzbrojenia, tak¿e morskiego. Ekspozycja nie jest otwarta
dla szerokiej publiczno�ci, ale sprowadzane na targi okrêty wojenne s¹ widoczne z Tamizy i jej przeciw-
leg³ych brzegów, a tak¿e podczas podej�cia do nabrze¿y, gdzie s¹ eksponowane w ramach DSEi i gdy
wyp³ywaj¹ z Londynu. Edycja z 2005 roku zgromadzi³a m.in. 1201 wystawców z 36 pañstw i osiem
okrêtów z sze�ciu krajów.
Info: http://www.dsei.co.uk
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Clipper Round The World Yacht Race Start

15 - Liverpool (Albert Dock / Mersey); Wielka Brytania
Start otwartego �wy�cigu kliprów� - ekstremalnych regat dla ka¿dego, jedynych w �wiecie regat wokó³-
ziemskich dla nieprofesjonalistów. Clipper 07-08 odbêdzie siê na najd³u¿szej jak dot¹d trasie - ponad
35 000 mil. Zakoñczenie spodziewane jest latem 2008 roku, równie¿ w Liverpoolu, który bêdzie wtedy
Kulturaln¹ Stolic¹ Europy.
Info: www.clipper-ventures.co.uk/2006/content/0708

Eems-Dollard Havenfestival 2007

15-16 - Eems, Holandia
Festyn morski i jeden z wiêkszych w Holandii zlotów historycznych i wspó³czesnych jednostek p³ywa-
j¹cych (m.in. holowników, statków rybackich, kabota¿owych frachtowców, a nawet pog³êbiarek) z mo¿-
liwo�ci¹ ich zwiedzania lub odbycia mini-rejsów na ich pok³adach.

Info: www.havenfestival.com

XIV Naviga World Championships RC Sailing Classes F5-E, F5-M, F5-10

15-25 - Senec, S³owacja
Regaty zdalnie kierowanych p³ywaj¹cych modeli ¿aglowych.

Info: www.zmos.org
Monaco Yacht Show 2007

19-22 - Port Hercules, Monaco
17. edycja targów jachtowych MYS, gromadz¹cych nie tylko nowe, ale i ju¿ eksploatowane super i me-
ga-jachty ¿aglowe i motorowe oraz uczestników rynku luksusowych jachtów - projektantów, stocznie,
brokerów, producentów wyposa¿enia oraz dóbr luksusowych (choæby cywilnych �mig³owców, które
czêsto znajduj¹ siê na wyposa¿eniu mega-jachtów). Podczas zesz³orocznej edycji targów i zlotu zapre-
zentowa³o siê kilkadziesi¹t jachtów o d³ugo�ci 25 - 90 m, przy czym 55 proc. z nich stanowi³y jednostki
miêdzy 40 a 90 m d³ugo�ci. Obecne by³y m.in. Mirgab V ze stoczni Burger Boat Company, 65-metrowa
Amborsia III ze stoczni Benetti, 60-metrowy Oasis z niemieckiej stoczni Lürssen czy 52-metrowa Lady
In Blue, dzie³o holenderskiej stoczni Amels koncernu Damen (czê�ciowo wyposa¿ony kad³ub tego
superjachtu powsta³ w Polsce - w stoczni Damen Shipyards Gdynia), czy wreszcie 88-metrowy Maltese
Falcon z o¿aglowaniem Dynarig ze stoczni Perini Navi i Perini Istanbul.
Info: www.monacoyachtshow.com
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Omówienie i listê wydarzeñ opracowa³:
Piotr B. Stareñczak

Kalendarium imprez zaplanowanych na listopad i grudzieñ � w nastêpnym numerze.

Organizatorze...
Zg³oszenia od organizatorów oraz sugestie Czytelników co do imprez, o które powinni�my wzboga-
ciæ nasze zestawienie, nieustannie czekamy pod adresem: piotr.starenczak@naszemorze.com.pl

Cruise Terminal Official Opening

21 - Liverpool (Prince�s Landing Stage)
Uroczyste otwarcie nowego terminalu pasa¿erskiego, po³¹czone z wizyt¹ wycieczkowca QE2.

NEVA 2007

24-27 - St. Petersburg (Lenexpo Complex), Rosja
9. miêdzynarodowa wystawa portów, ¿eglugi, przemys³u offshore oraz budowy i remontu statków -
International Shipping, Shipbuilding, Ports and Offshore Energy Exhibition. Prawdopodobnie najwiêksze
obecnie targi morskie w krajach by³ego bloku wschodniego.
Info: www.setcorp.ru/exb/?Ex=n

World Maritime Day

27 - okrêt zabytkowy HQS Wellington, Londyn, Wielka Brytania
Centralna uroczysto�æ wspó³organizowana przez Honourable Company of Master Mariners oraz Interna-
tional Maritime Pilots Association, maj¹ca uczciæ i podkre�liæ wk³ad bran¿y morskiej w rozwój �wiatowej
gospodarki w proklamowanym przez IMO �wiatowym Dniu Morza. W ostatnich latach w Polsce odby-
wa³o siê z tej okazji, organizowane przewa¿nie w siedzibie PRS i po³¹czone z ma³ym sympozjum,
spotkanie kierownictwa �dzia³u morskiego� Ministerstwa Infrastruktury lub kierownictwa Ministerstwa
Gospodarki Morskiej z przedstawicielami firm i instytucji zwi¹zanych z gospodarka morsk¹.
Info: www.worldmaritimeday.com
(Kilkudziesiêciu chêtnych, na zasadzie �kto pierwszy, ten lepszy� mo¿e zapisaæ siê wype³niaj¹c formu-
larz na tej witrynie i otrzymaæ bezp³atn¹ wej�ciówkê na tê VIP-owsk¹ imprezê)

�wiatowy Dzieñ Morza w Urzêdzie Morskim

24-28 - porty w obrêbie dzia³ania Urzêdu Morskiego w Gdyni
Tradycyjnie urzêdy morskie w Polsce obchodz¹ �wiatowy Dzieñ Morza. Podczas obchodów najprawdo-
podobniej bêd¹ udostêpniane do zwiedzania jednostki UM w Gdyni.

PA�DZIERNIK
PRADS 2007

01-05 - Houston, Texas, USA
10. konferencja dotycz¹ca praktycznych zagadnieñ projektowania jednostek p³ywaj¹cych - The Interna-
tional Symposium on the Practical Design of Ships and Other Floating Structures (PRADS). Prawdopo-
dobnie najwiêksza i najwa¿niejsza tego typu impreza naukowo -techniczna dla projektantów i in¿ynie-
rów okrêtowców.
Info: www.prads2007.us

Jade Weser Port - Cup

05-10 - Wilhelmshaven
Zlot ¿aglowców i regaty. W tym roku spodziewany jest udzia³ przynajmniej 25 ¿aglowców, w tym m.in.
takich tall ships, jak Sedov, Alexander von Humboldt czy Thalassa.
Info: www.jadeweserport-cup.de
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Przystañ
To jedyne takie miejsce w Trójmie�cie
i jedno z nielicznych na Pomorzu.
Tu jak nigdzie indziej zdajemy sobie
sprawê z mi³o�ci, jak¹ mo¿na darzyæ
morze i z si³y tradycji tkwi¹cej
w kaszubskich duszach.

Zapraszamy do gdyñskiego
Muzeum Wspó³czesnego Pomorskiego
Rêkodzie³a Marynistycznego

artysty

Choæ zbiory Muzeum Wspó³czesne-
go Pomorskiego Rêkodzie³a Marynistycz-
nego gromadzone s¹ zaledwie od sied-
miu lat, ich liczba imponuje. Do tej pory
uda³o siê zakupiæ kilkaset eksponatów,
pogrupowanych w kilka kolekcji.

Pierwsza to szopki z elementami ma-
rynistycznymi. - Spo�ród 12 aposto³ów

Muzeum Wspó³czesnego
Rêkodzie³a Marynistycznego

Centrum Rozrywki Gemini
ul. Waszyngtona 21, Gdynia

tel. 058-661-76-58, 601-670-377

Czynne:
pi¹tki, soboty, niedziele

w godz. 16-20
w wakacje codziennie

Wstêp wolny

Muzeum ma oddzia³y
w Pucku i Krokowej

Gdzie i kiedy

LUDZIE MORZA pasje
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czterech by³o rybakami - mówi Walde-
mar Rudziecki, w³a�ciciel muzeum. - Ka-
szubi twierdz¹ wiêc, ¿e na pewno tak¿e
rybacy byli pok³oniæ siê Jezusowi. Co
roku muzeum organizuje konkurs �Po-
morska Szopka�, pod patronatem mar-
sza³ka województwa pomorskiego. Nie-
które spo�ród eksponatów to w³a�nie
nagrodzone prace.

Druga kolekcja obejmuje rybackie
scenki rodzajowe, rze�bê ludow¹ i to, co
jest zwi¹zane z rybo³ówstwem. Kolejna
przedstawia pomorskie ³odzie i kutry, któ-
re ³owi³y na Ba³tyku w ci¹gu ostatnich

100 lat. - To z kolei efekt konkursu dla
modelarzy ludowych, którzy maj¹ rzemio-
s³o we krwi i nie pracuj¹ wed³ug �ci�le
opracowanych planów, tak jak modela-
rze muzealni - wyja�nia Rudziecki. - Po-
chodz¹ z ca³ego Pó³wyspu Helskiego,
g³ównie Pucka czy W³adys³awowa, ale s¹
i z Trójmiasta. Konkursy to tak¿e forma
zachêcenia modelarzy do przygotowania
kolejnych prac.

Kolekcja numer cztery to typowe rê-
kodzie³o marynistyczne autorstwa mary-
narzy i rybaków, którzy p³ywaj¹. Ca³o�ci
dope³nia wspó³czesne malarstwo mary-

nistyczne. - Centralne Muzeum Morskie
ma kolekcje modeli ³odzi i kutrów g³ów-
nie �redniowiecznych i do po³owy XIX
wieku - mówi Rudziecki.  - Mia³em takie
wra¿enie, ¿e gdzie� brakuje tych ostat-
nich stu lat. Te ³odzie bardzo szybko zni-
kaj¹, oddawane s¹ do kasacji. ¯al, aby
�lad po nich zagin¹³, dlatego chcemy
pokazaæ to, co wspó³cze�nie powstaje.

Gdy pasja staje siê zawodem

Morzem pan Waldemar jest zafascyno-
wany od kilkudziesiêciu lat. Od urodzenia

Wielu marzy, by z pasji uczyniæ swój zawód.
Waldemarowi Rudzieckiemu siê uda³o.
Zakochany w morzu, stworzy³
Muzeum Wspó³czesnego
Pomorskiego Rêkodzie³a
Marynistycznego.

¯aglowiec wykonany przez
Zygmunta Szymerowskiego z Pucka z o�ci dorsza.

Coraz trudniej taki model zbudowaæ,
bo brakuje du¿ych ryb.

pasjeLUDZIE MORZA
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bowiem mieszka nad morzem. - W m³o-
do�ci wszystkie wolne chwile spêdza³em
na dzikich pla¿ach w okolicach Ustki i Ro-
wów - wspomina. - Dzikie pla¿e w cza-
sach komuny wygl¹da³y tak samo jak dzi-
siaj. Na szczê�cie nie mia³a na nie wp³y-
wu, chocia¿ uwa¿ano, ¿e w tamtym syste-
mie nawet pogoda by³a gorsza... W wielu
miejscach na pla¿ach mo¿na by³o zobaczyæ
wraki okrêtów. Do dzisiaj pamiêtam drew-
niane kutry i zapach dziegciu.

Morze kojarzy³o siê panu Waldema-
rowi z wolno�ci¹, której bardzo mu wów-
czas w Polsce brakowa³o. Czêsto zasta-
nawia³ siê, jak uciec do Szwecji. - Uwa¿a-
³em, ¿e przez morze bêdzie najpro�ciej -
przyznaje.

Nim jednak marynistyka sta³a siê jego
pasj¹ i prac¹ jednocze�nie, zajmowa³ siê
wieloma rzeczami. Pisa³ scenariusze, pro-
dukowa³ programy telewizyjne, stworzy³
pierwsze w Trójmie�cie profesjonalne stu-
dio nagrañ, zorganizowa³ setki koncertów.

A¿ kiedy� przyjaciel ze Stanów Zjed-
noczonych u�wiadomi³ mu, jak bardzo

popularne s¹ za oceanem polskie szop-
ki. U nas jednak sprawa nie wygl¹da³a
kolorowo. - Zacz¹³em siê rozgl¹daæ i oka-
za³o siê, ¿e praktycznie nic nie mo¿na w
Polsce kupiæ - wspomina pan Waldemar.
- Zacz¹³em je�dziæ po kraju, fotografo-
waæ, tworzyæ bazê danych polskich arty-
stów ludowych. Dzi� liczy kilkana�cie ty-
siêcy osób. Pocz¹tkowo szopki mia³y tra-
fiaæ tylko do sprzeda¿y. Ale okaza³o siê,
¿e skarby kaszubskiej sztuki s¹ tak boga-
te i tak niezwyk³e, ¿e warto je promo-
waæ i zadbaæ o ich ekspozycjê. - Za³o¿y-
li�my wiêc Stowarzyszenie Popierania
Przemys³u Ludowego Art Gdynia, promu-
j¹ce sztukê ludow¹ Kaszub, Kociewia,
¯u³aw, Dolnego Powi�la.

Szopki, wios³a, stare krzes³a

W sopockim Krzywym Domku, przy
ulicy Bohaterów Monte Cassino, dzia³al-
no�æ rozpoczê³o muzeum rêkodzie³a. Po
roku przeniesiono je do Centrum Kultury
i Rozrywki Gemini w Gdyni. Tu, na pierw-

szym piêtrze, muzeum zaprasza w nie-
zwyk³¹ podró¿, w której przewodnikami
s¹ arty�ci ludowi. Formalne wykszta³ce-
nie zastêpuje im pasja.

Do pomieszczeñ muzeum wiedzie
trap z figur¹ galionow¹, nawi¹zuj¹c¹ do
smoczych ³odzi. Jej autorem jest Marcel
Bieliñski, szkutnik z Górek Zachodnich.
Tu¿ przy wej�ciu dech zapieraj¹ przepiêk-
ne, rêcznie wykonane i zdobione okucia-
mi kufry kapitañskie. W takich skrzyniach
kapitanowie wozili swoje rzeczy. Na wie-
kach by³y wyryte ich nazwiska.

� Jeden z kufrów zrobiono specjalnie
dla mnie � pokazuje pan Waldemar.

�Waldemarowi Rudzieckiemu, ostat-
niemu Mohikaninowi podtrzymania tra-
dycji rêkodzie³a marynistycznego na Po-
morzu Gdañskim Marcel Bieliñski...� �
czytamy inskrypcjê widoczn¹ wewn¹trz
skrzyni.

Muzeum uda³o siê pozyskaæ prace
Piotra i Zbigniewa Gollów, braci ze s³yn-
nej artystycznej rodziny z W³adys³awo-
wa. Uwagê zwraca niezwyk³a szopka
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Na pami¹tkê wizyty w muzeum mo¿na kupiæ figurki
przedstawiaj¹ce ludzi morza, autorstwa m.in.
Zdzis³awa Grajpera, Wernera Pietrzyka i Henryka Tarki.

Ta oryginalna szopka
to dzie³o Mariana Bacha z Gdyni.

Marian Bach z Gdyni wyczarowuje z kawa³ka drewna
niezwykle realistyczne postacie rybaków.

Kuter autorstwa Józefa Bonka z Tucholi;
z serii �Rybacy morscy�.
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wykonana przez Piotra Gollê, który wy-
korzysta³ sieci rybackie oraz postaæ ryba-
ka. Jest te¿ bardzo ciekawy model stat-
ku. To tak zwana po³ówka, któr¹ mo¿na
powiesiæ  na �cianie.

- To kuter p³awicowy 1890, wykona-
ny przez ojca Gollów � t³umaczy Walde-
mar Rudziecki.

Niezwykle bogata jest kolekcja mo-
deli jednostek p³ywaj¹cych gdañszczani-
na Lecha Zuzañskiego. Tu zobaczyæ mo¿-
na np. ¿aglowiec Knudel, zbudowany na
bazie kutra rybackiego, jednego z 50
wybudowanych w latach 1949-1954
w stoczni rybackiej w Ustce z przezna-
czeniem do jednodobowych po³owów
w pasie 5-50 mil od brzegu.

- Dzi� stoi w basenie jachtowym
w Gdyni � mówi pan Waldemar. - To na
nim w³a�nie organizowane s¹ pogrzeby
morskie.

Tu¿ obok zacumowa³a piêkna Hele-
na - szkuta rewska, ¿aglowiec z 1872
roku zbudowany w Rewie do przewo¿e-
nia towarów w ¿egludze. Jerzy Pikniczka
z Gdyni, autor p³askorze�b i obrazów, za-
skakuje nie tylko zastosowan¹ przez sie-
bie form¹, ale przede wszystkim rodza-
jem u¿ytych materia³ów.

- Wykorzystuje to, co morze wyrzuci-
³o na brzeg, a wiêc fragmenty krzese³,
beczek � mówi Rudziecki.

Cuda, cudeñka

Niejeden zwiedzaj¹cy z pewno�ci¹
u�miechnie siê ogl¹daj¹c twórczo�æ An-
drzeja Kukuli z Pelplina. Si³¹ jego rze�b
jest dowcip. Ka¿dej pracy nadaje tytu³y,
nierzadko kontrastuj¹ce z tym, co dzie³o
prezentuje. I tak np. �Rybak frasobliwy�
ubrany jest w czerwon¹ koszulê i grana-
towe spodnie.

Arty�ci ludowi, aby jeszcze bardziej
podkre�liæ swój zwi¹zek z regionem, pod-
pisuj¹ prace np. sentencj¹  w jêzyku pol-
skim i kaszubskim. Tak robi Józef Che³-
mowski z Brus. - �Gwiazda Morza rozpêd�
te burze, gro�ne nawa³y, prowad� ku brze-
gom� � pisze na jednej z prac artysta.

Wiele zgromadzonych w muzeum
prac wykona³ Marian Bach. Z jednego ka-
wa³ka drewna potrafi uczyniæ cuda.

- Przepiêkna jest figurka rybaka wy-
ci¹gaj¹cego sieæ, z której wystaj¹ ryby  �
mówi Rudziecki.

W muzeum mo¿na wybraæ siê
w podró¿ palcem po makiecie polskie-
go wybrze¿a, na której mo¿na rozsta-
wiæ latarnie wykonane przez wiê�niów
z Koszalina.

W takich oto
kapitañskich
skrzyniach mie�ci³y
siê nawet skarby.
Mistrzem, który je
tworzy, jest Marcel
Bieliñski z Górek
Zachodnich.

�wiêta na co dzieñ

Ci, którzy nawet w Bo¿e Narodzenie
nie chc¹ rozstawaæ siê z morzem, mog¹
zobaczyæ, jak powinna wygl¹daæ praw-
dziwa bombka marynistyczna, bo i takie
eksponaty znalaz³y swoje miejsce w  Mu-
zeum Wspó³czesnego Pomorskiego Rê-
kodzie³a Marynistycznego.

Obok nich - kilkadziesi¹t szopek. Ka¿-
da jest inna. W jednej Jezus le¿y w ³odzi,
w innej czuwaj¹ nad nim mewy, a w jesz-
cze innej towarzysz¹ mu delfiny. Jest i zro-
biona z muszli, i taka, w której rybak, ma-
rynarz i anio³ czuwaj¹ nad Dzieci¹tkiem.

Tych eksponatów kupiæ jednak nie
mo¿na. Za to drobiazgi wykonane przez
ich autorów - jak najbardziej.

- Te szopki s¹ nagrodzone, a jurorami
byli mieszkañcy Trójmiasta - wyja�nia
Waldemar Rudziecki.

Zupe³nie
nowe pomys³y

Muzeum Wspó³czesnego Pomorskiego
Rêkodzie³a Marynistycznego to nie jedy-
ne miejsce, w którym pan Waldemar reali-
zuje swoje pasje marynistyczne. Dok³ad-
nie naprzeciwko muzeum stworzy³ Foto-

plastikon Gdyñski �Muzeum Z³otego Wie-
ku Ilustracji�, w którym bêdzie mo¿na zo-
baczyæ ilustracje z lat 1850-1930, zwane-
gych z³otym wiekiem ilustracji.

- Ilustracji marynistycznych bêdzie kil-
kadziesi¹t tysiêcy, a na nich transatlanty-
ki, kutry, porty, czêsto wykonane z ujêæ
niedostêpnych zwyk³ym ludziom � za-
powiada Rudziecki.

Morze pana Waldemara fascynuje.
Marzy, ¿eby mieæ w³asn¹ ³ódkê. Mówi,
¿e uwielbia atmosferê portów oraz ¿eglu-
gê przybrze¿n¹. Lubi byæ jak najbli¿ej
brzegu. Marzy mu siê uruchomienie roz-
k³adowej komunikacji wodnej z Gdyni do
Helu i z powrotem wzd³u¿ brzegu, z przy-
stankami we wszystkich wioskach i por-
tach rybackich po drodze. - Gdynia, Oksy-
wie, Ob³u¿e, Mechelinki, Rewa, Beka,
Os³onino, Rzucewo, Puck, Swarzewo,
W³adys³awowo, Cha³upy, Ku�nica, Jastar-
nia, Jurata, Hel � wylicza.

A w tej mi³o�ci do morza wcale nie
przeszkadza mu fakt, ¿e do dzi� nie na-
uczy³ siê p³ywaæ i bez dmuchanego ma-
teraca do wody nie wchodzi...

Anna Kabat
Zdjêcia: £ukasz G³owala
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Opowie�ci
Mórz Popo³udniowych
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u¿ na samym pocz¹tku wyda³o mi siê to wszystko do�æ
podejrzane. Kiedy bowiem zjawi³em siê rankiem do�æ
ponurego dnia w biurach Przedsiêbiorstwa POLSERVI-
CE na szesnastym bodaj¿e piêtrze warszawskiego wie-

¿owca, przedstawiono mi na dzieñ dobry trzy papierki do pod-
pisu. Pierwszy z nich opiewa³ moj¹ zgodê na potr¹canie przez
POLSERVICE chyba 20 procent od moich zarobków w twardej
walucie podczas pracy na statkach obcej bandery, drugi zawie-
ra³ moj¹ obietnicê, ¿e w ¿adnym przypadku nie bêdê zg³asza³
siê w czasie kontraktu do przedstawicieli ITF, czyli Miêdzyna-
rodowego Zwi¹zku Transportowców, który to zwi¹zek obej-
mowa³ na ca³ym �wiecie miêdzy innymi marynarzy, trzeci do-
tyczy³ zobowi¹zania, ¿e zgadzam siê p³ywaæ na wszelkich
morzach i oceanach �wiata, w³¹cznie z rejonem Persian Gulf.

Zaintrygowa³ mnie i wrêcz zaniepokoi³ ten trzeci dokument,
gdy bowiem podpisywa³em anga¿e na poprzednie kontrakty
nie by³o mowy o papierku, który dotyczy³ �wszelkich mórz
i oceanów �wiata, w³¹cznie z Zatok¹ Persk¹�.

Przez ca³e moje dotychczasowe �wiadome ¿ycie � a prze-
kroczy³em ju¿ wówczas piêædziesi¹tkê � by³em przekonany,
¿e Zatoka Perska, podobnie jak wszystkie pozosta³e zatoki,

wchodzi w sk³ad mórz i oceanów �wiata, ale widocznie urzêdy
Polski Ludowej wiedzia³y lepiej od geografów.

Dodatkowego smaczku temu cyrografowi dostarcza³ nieba-
gatelny fakt, ¿e aktualnie w³a�nie w tym rejonie �wiata toczy³a
siê idiotyczna i bezsensowna wojna (jak zreszt¹ wszystkie inne),
któr¹ prowadzi³ niejaki Saddam Hussain przeciwko ajatollaho-
wi Chomeiniemu.

Dyskutowaæ na temat moich w¹tpliwo�ci z urzêdnikami
POLSERVICE�U nie by³o sensu, zreszt¹ nie warto z ¿adnymi,
tak wiêc pozosta³o mi jedynie samodzielne rozwi¹zanie pro-
blemu: PODPISAÆ czy NIE PODPISAÆ?

Tak rozmy�laj¹c spojrza³em za okno, przy którym chwilo-
wo siedzia³em. Przed moimi oczyma roztacza³a siê szeroka
panorama naszej stolicy z niedu¿ym, ale za to bardzo gustow-
nym Pa³acem Kultury w centralnym punkcie tej¿e panoramy.

Gdy tak rozwa¿a³em argumenty �za i przeciw�, bior¹c pod
uwagê z jednej strony czarnorynkow¹ ówczesn¹ warto�æ dola-
ra, a z drugiej prawdopodobieñstwo ryzyka, nagle przez nisko
p³yn¹ce chmury przedar³ siê niespodziewanie promieñ s³oñca
i roz�wietli³ wierzcho³ek Pa³acu Kultury imienia� zreszt¹, nie-
wa¿ne czyjego imienia.

Mo¿e siê uda � pomy�la³em a propos s³onecznego roz-
b³ysku.

Podpisa³em wszystkie trzy cyrografy. Zreszt¹, je¿eli mi siê
uda³o ca³o uciec zza Buga, je¿eli nie zgin¹³em w warszawskim
powstaniu, je¿eli nie zasypa³o mnie w czasie s³u¿by wojsko-
wej w kopalni o nazwie � jak dla ironii �Weso³a� - to dlaczego
mia³em teraz trafiæ na tê sakramenck¹ Zatokê, gdzie mnie jesz-
cze nie by³o, a je¿eli nawet trafiê, to dlaczego mia³oby akurat
mnie co� z³ego spotkaæ?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Oczywi�cie, zamustrowa³em na tankera, o którym dowie-
dzia³em siê w biurze tylko tyle, ¿e jest do�æ spory, je¿eli tak
mo¿na okre�liæ statek, który bierze � bagatela � æwieræ miliona
ton ropy do zbiorników. Druga informacja, jak¹ uda³o mi siê
wydobyæ z siedz¹cych na którym� tam piêtrze urzêdników,
by³a bardziej pozytywna, mianowicie mój przysz³y statek mia³
napêd turbinowy.

Napêd taki preferowa³em w swojej karierze zawodowej.
W porównaniu do si³owni z silnikami spalinowymi, w turbino-
wych by³o znacznie ciszej, co wp³ywa³o uspokajaj¹co na tok
my�li w czasie wachty, a po drugie � a raczej po pierwsze �
by³o tam znacznie mniej k³opotów i awarii. Turbina nie wyma-
ga³a wymiany wtryskiwaczy czy pier�cieni t³okowych ani nie
trzeba by³o w³aziæ do karteru i tak dalej, i tak dalej.

Mój sympatyczny stosunek do turbinowców datuje siê jesz-
cze z praktyki tzw. �dyplomowej� z 1950 roku oraz z pó�niej-
szego p³ywania miêdzy innymi na Stefanie Batorym i na Ry-
sach II.

Na moje usilne próby uzyskania informacji, którêdy p³ywa
ów tankowiec, otrzymywa³em jedynie wzruszenie ramion, a je-
den z wa¿niejszych naczelników stwierdzi³: �A jaka to dla pana
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ró¿nica? Wa¿ne s¹ tylko pieni¹dze, a na tankerze przys³uguje
dodatek�.

Mustrowaæ mia³em w porcie Frederiksted na wyspie Saint
Croix w archipelagu Wysp Dziewiczych na Morzu Karaibskim,
a wiêc pocz¹tek zapowiada³ siê wrêcz atrakcyjnie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Przesiadek by³o po drodze kilka, z jednego lotniska na dru-
gie czy trzecie i ostatnia czê�æ lotu prowadzi³a na krótkim od-
cinku z San Juan na Porto Rico do Christiansted na owej wysep-
ce Saint Croix. Z turystycznego folderu podanego razem z �Cuba
Libre� przez stewardessê � Kreolkê o obiecuj¹cej urodzie do-
wiedzia³em siê, ¿e wysepka zosta³a odkryta przez Kolumba
ju¿ 14 listopada 1493 roku i nazwana Santa Cruz. W pó�niej-
szych latach wyspa ta przechodzi³a niezwyk³e burzliwe koleje
losu i nale¿a³a do Holandii, Anglii, Francji, a nawet by³a w³asno-
�ci¹ Kawalerów Maltañskich.

W roku 1733 Francja sprzeda³a wyspê duñskiej Kompanii
Zachodnich Indii i wreszcie w 1917 roku sta³a siê w³asno�ci¹
Stanów Zjednoczonych, które kupi³y j¹ za 25 milionów ówcze-
snych dolarów.

Gdy samolot podchodzi³ do l¹dowania, oczom moim uka-
za³o siê St. Croix w ca³ej okaza³o�ci i krasie. Wyspa o kszta³cie
zbli¿onym do przekrojonej gruszki z gatunku �Konferencja�
le¿a³a zielonkawa na granatowych wodach Morza Karaibskie-
go, które jedynie na szelfie, na przybrze¿nych p³yciznach,
zmienia³o kolor na jasny b³êkit.

Na lotnisku czeka³ agent, który odstawi³ mnie do Caravelle
Hotel. Po drodze ze zdziwieniem zauwa¿y³em dwujêzyczne
nazwy ulic. Jechali�my na przyk³ad King Street, a pó�niej ta-
bliczka oznajmia³a, ¿e jest to Kongens Gade.

Trzy doby czekania na mój statek up³ynê³y mi na niezwy-
kle s³odkim lenistwie. Godzinami wysiadywa³em na balkonie
lokaliku �Tropic� na Garden Street biegn¹cej brzegiem Gal-
low�s Bay, gdzie cumowa³y dziesi¹tki jachtów, a od czasu do
czasu wodowa³ prywatny zapewne hydroplanik.

Pod balkonem gra³ trzyosobowy zespó³ w rytmie �calyp-
so�. �niada kelnerka, zupe³nie podobna do stewardesy z samo-
lotu, serwowa³a drinki w wydr¹¿onym ananasie w charakterze
szklaneczki, s³oñce przyjemnie grza³o, jako ¿e to by³a zima,
a ja waha³em siê, czy oddaæ siê wspomnieniom, czy marze-

niom. Ostatecznie zdecydowa³em, ¿e te drugie s¹ znacznie
sympatyczniejsze i ciekawsze.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Olbrzymi tankowiec zawin¹³ do portu Frederiksted na dru-
gim krañcu wyspy, czyli oko³o 15 mil od Christiansted.

Statek jak statek, do z³udzenia wrêcz przypomina³ mi falo-
wiec na gdañskim Przymorzu, maszynownia zadbana sprawia-
³a nawet do�æ sympatyczne wra¿enie. Chiefem w maszynowni
by³ zwalisty, dobroduszny Norweg, którego zalet¹ � jak siê
okaza³o � by³o niewtr¹canie siê do jakichkolwiek spraw ma-
szynowych, gdy wszystko gra³o. Kiedy zasz³a potrzeba s³u¿y³
rad¹ i pomoc¹, a si³owniê naszego statku � jak siê przekona-
³em � zna³ na pamiêæ.

Kapitan � niestety Polak � by³ zdecydowanym przeciwieñ-
stwem Norwega, ale z kolei na jego usprawnienie mo¿na by³o
zaliczyæ przesz³o dwudziestoletni¹ s³u¿bê w Marynarce Wojen-
nej, co pozostawia niezatarte �lady.

A wiêc oczywi�cie tankowiec i oczywi�cie statek po wy³a-
dunku ruszy³ pod balastem� prosto na Zatokê Persk¹!

Poniewa¿ statek by³ pusty, szli�my przez Atlantyk, na Wy-
spach Kanaryjskich brali�my paliwo, potem przez Morze �ródziem-
ne i Kana³ Sueski. Wachty p³ynê³y za wachtami, w si³owni wszystko
gra³o, a chief Norweg schodzi³ na pó³ godziny do maszyny na
mojej wachcie. A wachtê mia³em � co tu kryæ � najgorsz¹, bo
0-4. A wiêc chief schodzi³ w porze podwieczorku, wypija³ ze
mn¹ kawê i dzieli³ siê wiadomo�ciami, jakie nadawa³o jakie� nor-
weskie radio specjalnie dla marynarzy.

I jego, i mnie najbardziej interesowa³y wie�ci z Zatoki Per-
skiej. A te nie by³y najlepsze. Co parê dni nadchodzi³a informa-
cja o trafieniu przez irack¹ rakietê kolejnego tankowca, wioz¹-
cego irañsk¹ ropê.

Wojna na Zatoce Perskiej polega³a wy³¹cznie na polowaniu
na zbiornikowce. Iran musia³ sprzedawaæ ropê, aby mieæ pie-
ni¹dze na wojnê, a Irak zatapia³ statki, aby zniechêciæ ewentu-
alnych kupców do kupowania irañskiej ropy. Wskutek tego
Iran obni¿y³ do�æ znacznie ceny za ropê, a to z kolei zwiêkszy-
³o zainteresowanie handlarzy ca³ego �wiata i wysy³ali tankow-
ce jeden po drugim po tani¹ ropê na Zatoce.

G³ówne ryzyko bra³y na siebie za³ogi tych tankowców, ale
z ich zdaniem raczej nikt siê nie liczy³.

Dla mnie niewa¿ne by³y topione czy p³on¹ce statki, dla
mnie najistotniejsze by³y wiadomo�ci dotycz¹ce marynarzy,
którzy przy tej okazji ginêli.

W�ród za³ogi zacz¹³ siê ferment, ale kapitan zdecydowanie
oznajmi³, ¿e kto chce zej�æ, to mo¿e, pod warunkiem, ¿e za-
p³aci z w³asnej kieszeni za bilety do kraju. Za siebie i za zmien-
nika. Bilety nie by³y tanie, a zarobione dolary bardzo drogie,
a poza tym kapitan zapowiedzia³, ¿e kto zrezygnuje, bêdzie
w kraju ponosi³ konsekwencje za niedotrzymanie podpisane-
go dobrowolnie przecie¿ zobowi¹zania.

W efekcie, nikt nie zrezygnowa³. Nie wiem, jak inni, ale ja
po dyskusji z samym sob¹ stwierdzi³em, ¿e nie wszystkie stat-
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ki s¹ zatapiane, ¿e tylko co który�, ¿e zna³em marynarzy, któ-
rzy p³ywali w konwojach i prze¿yli. ¯e � wreszcie � JAKO�
BÊDZIE, ¿e MO¯E SIÊ UDAÆ, ¿e SIÊ MUSI UDAÆ.

Potem by³o prawie dwutygodniowe czekanie na redzie
Fujairy u wej�cia do Zatoki. Sta³o tam na kotwicach kilkana�cie
du¿ych tankowców i co jaki� czas wychodzi³y obok nas zbior-
nikowce pe³ne irañskiej ropy. Ich za³ogi pozdrawia³y przez
UKF-ki czekaj¹cych, a trzeci mechanik na jednym z nich �
Polak � poda³, ¿e za wej�cie za Zatokê dosta³ a¿ 5000 zielo-
nych, co wówczas by³o astronomiczn¹ wrêcz sum¹.

Kiedy nadesz³a nasza kolejka, ruszyli�my najpierw na ko-
twicowisko ko³o Sirri Island, sk¹d nie by³o odwrotu za ¿adne
pieni¹dze. Wyspê tê marynarze nazwali �POINT OF NO RE-
TURN� i tak rzeczywi�cie by³o.

W porcie za³adunkowym nalano do naszych zbiorników owe
æwieræ miliona ton i o 7 rano statek wyszed³ w morze. Mo¿e to
siê wydaæ dziwne, ale przespa³em nasze wyj�cie z portu. Co
prawda spa³em w kombinezonie, pod g³ow¹ zamiast poduszki
mia³em pas ratunkowy, a w kieszeni w plastikowej, wodosz-
czelnej torebce ksi¹¿kê ¿eglarsk¹, paszport, pieni¹dze i zdjêcia
rodziny, ale po dzieñ dzisiejszy sam sobie siê dziwiê, ¿e mo-
g³em w takiej sytuacji zasn¹æ.

Zbudzono mnie jak zwykle o 11.30. Gdy spyta³em pod-
czas obiadu, gdzie jeste�my, drugi oficer powiedzia³:

- Jeszcze tylko nieca³e dwie godziny i opu�cimy strefê wo-
jenn¹.

Mo¿e siê uda! � ucieszy³em siê w my�li, ale nie odezwa³em
siê, aby nie zapeszyæ.

W si³owni zjawi³em siê dziesiêæ minut przed normalnym
czasem. Uwa¿a³em, ¿e wypada daæ mechanikowi choæ tych
parê minut ulgi, bo wiedzia³em, ¿e nie by³o mu lekko przez
cztery godziny ¿yæ ze strachem.

A by³o siê czego baæ. Para w kot³ach mia³a ci�nienie 64
kilogramy na ka¿dy centymetr kwadratowy i niebagateln¹ tem-
peraturê 515 stopni Celsjusza.

Gdyby tak� - nie dokoñczy³em ponurej my�li i od tego
momentu zacz¹³em siê baæ. Po prostu razem z wacht¹ przej¹-
³em strach mojego poprzednika.

O 12.00  zmienili siê motorzy�ci wachtowi.
- Panie drugi � powiedzia³ ten z mojej wachty. � Oblecê

szybko maszynê i wrócê do pana do centrali. Zawsze ra�niej
we dwóch.

- Zostaw pan maszynowniê w spokoju, tam wszystko krêci
siê jak nale¿y. Zrób pan kawê, bo spaæ mi siê chce.
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- OK, second � i  wyszed³ nalaæ wody do czajnika. W tym
momencie rozleg³y siê przera�liwe d�wiêki alarmu po¿arowego.

Odruchowo spojrza³em na zegar.
By³a 12.10!
- Czy stary zwariowa³? Zachcia³o mu siê próbnych alarmów

akurat w strefie wojennej. Ale do niego wszystko podobne.
Zgodnie z zasad¹, uruchomi³em zdalnie pompy przeciw-

po¿arowe. W tym momencie do centrali manewrowej wpad³
motorzysta.

- Co to? Co siê sta³o, panie drugi? � krzykn¹³.
- Alarm po¿arowy. Leæ pan sprawdziæ, czy z pompami

wszystko OK.
W tym momencie strza³ka telegrafu maszynowego prze-

skoczy³a z FULL AHEAD na STOP!
W jednej chwili wszystko sta³o siê jasne!
DOSTALI�MY!!! � wrzasn¹³em, gasz¹c jednocze�nie czê�æ

palników na kot³ach i po�piesznie zmniejszaj¹c obroty turbiny.
CO DALEJ? RANY BOSKIE, CO TERAZ?
Ale jak to siê sta³o? Dlaczego nic nie s³ysza³em? Przecie¿ to

chyba rakieta. Ani ha³asu, ani wstrz¹su� Wiêc mo¿e jednak to
nie to najgorsze � budzi³a siê nadzieja.

Motorzystê zamurowa³o i sta³ u wej�cia do centrali. Z windy
(-Winda dzia³a � b³yskawiczna my�l. � Bêdzie jak uciekaæ.)
wypadli chief, zazwyczaj taki powolny, i mój poprzednik.

- Co siê sta³o?! � krzykn¹³em.
- Dostali�my rakiet¹! Pok³ad siê pali!
- Pali siê � dotar³o do mojej �wiadomo�ci. � PALI SIÊ!!!

A w zbiornikach æwieræ miliona�
- Pu�ciæ pianê na pok³ad! � krzykn¹³ chief.
Z³apa³em klucz do zaworów i wypad³em z maszynowni.

Piana do gaszenia by³a w magazynku na pok³adzie rufowym.
Biegn¹c, spojrza³em w górê. Nad mostkiem unosi³y siê k³êby
ciemnego dymu.

STATEK SIÊ PALI! - otwiera³em szybko zawory, ale jedno-
cze�nie my�la³em, ¿e piany jest ma³o w porównaniu do æwier-
ci miliona ton. Wyobra�nia podsuwa³a mi makabryczne obrazy
pal¹cego siê morza, obrazy z filmów o wojnie, o konwojach,
o bitwie o Atlantyk.

Ale tu teraz nie film. Tu najprawdziwsza, przera¿aj¹ca  jawa.
Z miejsca, gdzie by³em, nie widzia³em pok³adu, bo zas³a-

nia³a mi nadbudówka. Dym znad niej wci¹¿ wali³ gêsty. Wtem
zobaczy³em kilku marynarzy biegn¹cych z torbami do szalupy.

Rany boskie! Toniemy? Za³oga ucieka ze statku!
Wpad³em do maszyny, gdzie chief sta³ spokojnie na stano-

wisku manewrowym i rozmawia³ przez telefon.
- Spokój � od³o¿y³ s³uchawkê. � Rakieta trafi³a w pusty

zbiornik czystego balastu. Zapali³a siê tylko farba na pok³adzie,
ale po¿ar ugaszono pian¹. Za chwilê ruszamy. W³¹czyæ palniki,
¿eby ci�nienie nie spad³o.

A jednak! UDA£O SIÊ! Uda³o! � dopiero teraz dotar³o do
mnie.

- Aye, aye, sir! � zapala³em kolejne, uprzednio zgaszone,
palniki.

Po chwili nadszed³ z mostku rozkaz FULL AHEAD!
Ruszyli�my.
- Zostawiam panu si³owniê. Idê do siebie. Zobaczê, czy mi

nawigatorzy nie zalali kabiny.
Chief wyszed³, a ja zosta³em z motorzyst¹ w centrali ma-

newrowej.
Statek kontynuowa³ przerwany atakiem rakietowym rejs do

Japonii z æwieræ milionem ³atwopalnego ³adunku w zbiorni-
kach, z dziur¹ w  burcie o wymiarach oko³o 2 m x 1 m i z ca³-
kowicie wypalon¹ farb¹ na pok³adzie w rejonie �ródokrêcia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po skoñczonej wachcie wyszed³em na pok³ad, aby zoba-
czyæ uszkodzenia.

Gdyby tak metr bli¿ej rufy� - pomy�la³em patrz¹c na �lad
po rakiecie, ale nie dokoñczy³em, ¿eby nie zapeszyæ.

Jednocze�nie postanowi³em w duchu, ¿e DO�Æ JU¯ P£YWA-
NIA, DO�Æ WYZYWANIA LOSU, do�æ liczenia, ¿e MO¯E SIÊ UDA.

Wieczorem, przed nocn¹ wacht¹, nie mog³em nawet zmru-
¿yæ oka, a gdy rankiem � po wachcie � dalej nie mog³em
zasn¹æ, wzi¹³em od wachtowego oficera jakie� nasenne tablet-
ki i popi³em je szklank¹ whisky pó³ na pó³ z lodem.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po tamtym epizodzie z moich rejsów na statkach obcej ban-
dery zosta³o mi parê elementów sterowania rakiet¹ �Exocet�
i dodatkowa pozycja na najbli¿szej li�cie p³ac. Brzmia³a ona:
Rocket bonus � 200 USD.

Jak widaæ, nasz armator by³ bardzo oszczêdny.

PS. Dalszy przebieg tego rejsu te¿ wart jest wspomnieñ, ale to
ju¿ jakby zupe³nie inna historia. Warto tylko dodaæ, ¿e w trzy
miesi¹ce pó�niej mustrowa³em na gazowiec w ma³ym, duñ-
skim porcie.

Za miesi¹c opowiadanie
�Mister Cheng�

Rocket Bonus
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o zakoñczeniu kampanii wrze�nio-
wej spo�ród piêciu okrêtów pod-
wodnych wchodz¹cych w sk³ad
Polskiej Marynarki Wojennej dwa

� Orze³ i Wilk -  znalaz³y siê na Zacho-
dzie. Na prze³omie maja i czerwca 1940
roku Orze³ zagin¹³ podczas patrolu na
Morzu Pó³nocnym. Zbudowany pod ko-
niec lat 20. Wilk by³ w z³ym stanie tech-
nicznym i trapi³y go awarie. Podczas co-
miesiêcznych patroli nie móg³ napotkaæ
na cel godny swych torped, uwa¿any by³
za okrêt pechowy. W Anglii przebywa³o

Okrêty podwodne Sokó³, Jastrz¹b, Dzik

Podczas ostatniej wojny w sk³ad walcz¹cej
na Zachodzie Polskiej Marynarki Wojennej

wchodzi³y okrêty podwodne. Dwa z nich odnosi³y
sukcesy � g³ównie na Morzu �ródziemnym.

Trzeci pechowo zgin¹³ wskutek pomy³ki,
zatopiony przez alianckie okrêty.

Oto krótka ich historia...

Podostrza³em

okrêty wojennePOCZTÓWKA Z MORZA
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P wielu wyszkolonych marynarzy: na Wil-
ku oraz w bazie w Plymouth, szczególnie
w specjalno�ciach pok³adowych. Anglicy
proponowali przekazanie Polakom trzech
nieco wiêkszych okrêtów podwodnych
budowanych dla Turcji (P.612, P.614,
P.615 o wyporno�ci 624/861 ton, uzbro-
jonych w dzia³o 76 mm i piêæ wyrzutni
torped 533 mm). Wilk by³by oddany do
rezerwy. Pomys³ nie spodoba³ siê dowód-
cy Wilka komandorowi Krawczykowi
i wiosn¹ 1940 roku przyjêto od Anglików
obietnicê wydzier¿awienia Polakom jed-

nego z budowanych okrêtów typu U.
Wybór pad³ na Urchina, znajduj¹cego siê
w koñcowym stadium budowy w stoczni
Vickers-Armstrong w Barrow, o czym Po-
lacy dowiedzieli siê 1 wrze�nia. Wprowa-
dzenie okrêtu do s³u¿by nast¹pi³o 11 stycz-
nia 1941 r.(ju¿ jako ORP Sokó³). 19 stycz-
nia uroczy�cie przekazano Polakom okrêt,
który nazwano Sokó³.

Sokó³ na patrolach

Przysz³ego ORP Sokó³ brytyjska Mary-
narka Wojenna zamówi³a 4 wrze�nia 1939
r. Stêpkê po³o¿ono 9 grudnia 1939 r. Wo-
dowanie jako Urchina odby³o siê 30 wrze-
�nia 1940 r. Nale¿a³ do �rednich okrêtów
podwodnych typu �U�, które mia³y za-
st¹piæ wys³u¿one okrêty typu �H�, po-
chodz¹ce jeszcze z pierwszej wojny �wia-
towej. Nowe okrêty podwodne mia³y byæ
(jak planowano) jedynie podwodnymi
celami do szkolenia za³óg eskortowców
i niszczycieli, ale ju¿ we wczesnym eta-
pie projektu postanowiono je uzbroiæ, aby
mog³y s³u¿yæ te¿ do wstêpnego szkole-
nia podwodniaków. Wówczas pojawi³y siê
koncepcje wykorzystania ich do prowa-
dzenia krótkich patroli bojowych. Zwiêk-
szenie zakresu zadañ spowodowa³o ko-
nieczno�æ uzbrojenia ich w sze�æ wyrzut-
ni torped 533mm oraz dzia³o 76mm na
pok³adzie. Pierwsze trzy okrêty zamówio-
no w 1936 r. Gdy wybuch³a wojna - ko-
lejne.

Oficjalnie budowê Soko³a zakoñczo-
no 28 stycznia. Nastêpnego dnia okrêt
(oznaczony numerem rozpoznawczym
N.97) przydzielono do 3. Flotylli Okrê-
tów Podwodnych. Przyby³ do Holy Loch
w Szkocji na miesiêczne æwiczenia i za-
prawê wojenno-morsk¹. 26 marca prze-
szed³ do Portsmouth, wchodz¹c w sk³ad

Sokó³ - �ródokrêcie.
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wybrze¿a Tunezji dla przechwycenia spo-
dziewanego tam konwoju. Konwoju nie
napotkano, podobnie jak i innych statków
nieprzyjaciela. 21 pa�dziernika Sokó³ po-
wróci³ do bazy.

Drugi patrol pozwoli³ za³odze Soko³a
podj¹æ bezpo�redni¹ walkê z nieprzyja-
cielem. 27 pa�dziernika, w rejonie Ne-
apolu, zaatakowa³ statek id¹cy na po³u-
dnie � niestety, bez rezultatu. Nastêpne-
go dnia meldowa³ o zatopieniu w rejo-
nie wyspy Ischia kr¹¿ownika pomocni-
czego Citta di Palermo (5413 BRT, zbu-
dowany w 1930 r.). Atak prawdopodob-
nie zakoñczy³ siê niepowodzeniem, gdy¿
kilkana�cie dni pó�niej kr¹¿ownik uczest-
niczy³ w kolejnej operacji konwojowej.
W nocy z 1 na 2 listopada, w rejonie
wyspy Marettimo, Sokó³ zaatakowa³ tor-
pedami, a potem artyleri¹ transportowiec
2000 BRT, melduj¹c o jego zatopieniu. Z
czasem uznano, ¿e by³ to w³oski Balilla
(2469 BRT). Po powrocie 4 listopada do-
wódca okrêtu otrzyma³ z r¹k Naczelne-
go Wodza, genera³a broni W³adys³awa Si-
korskiego flagê �Jolly Roger� dla Soko³a,
Order Virtuti Militari V klasy dla dowód-
cy, a Krzy¿e Walecznych dla innych
cz³onków za³ogi.

13 listopada rozpocz¹³ siê nastêpny
patrol, na Morzu Joñskim, u wybrze¿y
Kefalonii. 18 listopada Sokó³ podszed³ do
portu Navarino (obecnie Pylos), gdzie
wraz z trzema innymi angielskimi okrê-
tami podwodnymi czatowa³ na w³oski
konwój. Rankiem 19 listopada Sokó³ -
mimo niewielkich g³êboko�ci i braku do-
k³adnych map - zaatakowa³ port. Wcho-
dz¹c, napotka³ sieci przeciwtorpedowe.
Zaalarmowane �cigacze zrzuci³y 50 bomb

nego. Dawny S-25 przekazano 4 listopa-
da 1941 r. Polskiej Marynarce Wojennej.
Otrzyma³ nazwê Jastrz¹b i brytyjski nu-
mer burtowy P.551. Po przybyciu do
Anglii wszed³ w sk³ad szkolnej 3. Flotylli
OP w Holy Loch. 24 kwietnia Jastrz¹b
wyszed³ z Lerwick jako jeden z okrêtów
os³ony arktycznego konwoju PQ.15. Przej-
�cie na pozycjê odbywa³o siê w z³ej po-
godzie, na zliczenie i Jastrz¹b znalaz³ siê
ok. 30 mil na pó³noc od wyznaczonego
sektora. Jednocze�nie trasê konwoju
PQ.15 przesuniêto na po³udnie bez po-
wiadomienia alianckich okrêtów podwod-
nych. 2 maja 1942 Jastrz¹b zosta³ omy³-
kowo zatopiony w pozycji 71o30N/
12o32E przez norweski niszczyciel St. Al-
bans i brytyjski tra³owiec Seagull. Zginê-
³o piêciu marynarzy.

Sokó³ na �ródziemnym

7 wrze�nia Sokó³ wyszed³ do Gibral-
taru, a stamt¹d pop³yn¹³ na Maltê. Po dro-
dze � w drugiej po³owie wrze�nia � os³a-
nia³ alianck¹ operacjê �Halberd� (przepro-
wadzenie konwoju na Maltê), jednak nie
napotka³ celów dla swych torped. 1 pa�-
dziernika przyby³ na Maltê, gdzie wszed³
w sk³ad 10. Flotylli Okrêtów Podwodnych.
Malta pe³ni³a rolê bazy, z której alianckie
okrêty mog³y atakowaæ niemiecko-w³o-
skie konwoje wioz¹ce zaopatrzenie dla
wojsk usi³uj¹cych zaj¹æ brytyjskie kolo-
nie w Afryce Pó³nocnej. Wyspê nieustan-
nie bombardowa³y nieprzyjacielskie sa-
moloty, o czym za³oga Soko³a mia³a siê
dowiedzieæ w niedalekiej przysz³o�ci.

9 pa�dziernika Soko³a skierowano
w rejon Lampedusy oraz wschodniego

tamtejszej 5. Flotylli Okrêtów Podwod-
nych. Wtedy te¿ rozpocz¹³ s³u¿bê wo-
jenn¹.

Pierwszy patrol mia³ miejsce pod Bre-
stem. Podobnie jak dwa nastêpne, skie-
rowany by³ przeciw niemieckim pancer-
nikom Scharnhorst i Gneisenau, które
w Bre�cie gotowa³y siê od marca 1941 r.
do wyj�cia w morze. Sokó³ by³ jednym
z wielu alianckich okrêtów podwodnych
pe³ni¹cych takie �dy¿ury� w tym rejonie.
Ich zadaniem by³o rozpoznanie ruchów
okrêtów niemieckich i ewentualne ata-
kowanie pancerników. Sokó³ przyby³ do
swego sektora 31 marca. Po bezowocnym
poszukiwaniu nieprzyjaciela, opu�ci³ go
10 kwietnia. Kolejne patrole � w maju
i czerwcu � w Zatoce Biskajskiej równie¿
nie przynios³y rezultatu.

Nastêpne dwa patrole � w lipcu
i sierpniu � skierowano przeciw nieprzy-
jacielskiej ¿egludze w Zatoce Biskajskiej.
Noc¹ z 14 na 15 lipca zaatakowa³ �na pod-
s³uch� czterema torpedami w rejonie
wyspy Yeu statek ok. 10 000 ton, bez
skutku. Rejon patrolowania opu�ci³ 18 lip-
ca. Piêæ dni pó�niej powróci³ do Ports-
mouth. Pi¹ty patrol Soko³a, u pó³nocnych
wybrze¿y Hiszpanii, rozpocz¹³ siê
12 sierpnia i podobnie jak wcze�niejsze
przebieg³ bez sukcesów.

Pechowy Jastrz¹b

Po powrocie z czwartego patrolu za-
³ogê Soko³a dosz³y wiadomo�ci o trage-
dii na Wilku, którego dowódca � kmdr
Bogus³aw Krawczyk � 19 lipca pope³ni³
samobójstwo. Wilk nie by³ w najlepszym
stanie technicznym i w tym czasie by³o
ju¿ wiadomo, ¿e przejdzie do s³u¿by
szkolnej. Atmosfera w�ród za³ogi Wilka
by³a bardzo z³a, dyscyplina szwankowa-
³a. Kierownictwo Marynarki Wojennej, aby
uspokoiæ nastroje na Wilku, podjê³o de-
cyzjê o jak najszybszym objêciu kolejne-
go okrêtu podwodnego. Wkrótce okaza-
³o siê, ¿e po nowy okrêt trzeba bêdzie
udaæ siê za Atlantyk - okrêtem przezna-
czonym dla polskich marynarzy by³ leci-
wy amerykañski S-25, zwodowany
29 maja 1920 r. w stoczni Fore River Ship-
building Corp. w Quincy, Massachusets.
Ukoñczony zosta³ 9 lipca 1922 r. S³u¿y³
na Atlantyku, w rejonie Morza Karaibskie-
go i Hawajów. W pocz¹tkach roku 1940
zosta³ okrêtem eksperymentalnym
i szkolnym na wschodnim wybrze¿u USA,
a od maja 1941 przygotowywano go do
przekazania Anglikom w ramach umowy
Lend-Lease; mia³ pe³niæ rolê okrêtu szkol-

POCZTÓWKA Z MORZA okrêty wojenne

Sokó³ w doku.
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g³êbinowych, na szczê�cie w znacznej
odleg³o�ci. Po dwóch dniach Sokó³ po-
wtórnie podszed³ do wej�cia do portu
i przez uchylon¹ zagrodê sieciow¹ wy-
strzeli³ z odleg³o�ci 3640 m cztery tor-
pedy. W porcie znajdowa³y siê dwa nisz-
czyciele; po wystrzeleniu torped us³ysza-
no dwa wybuchy i trzask ³ami¹cego siê
okrêtu. Tego samego dnia przed pó³noc¹
Sokó³ zaatakowa³ w rejonie Navarino
w³oski konwój, melduj¹c o zatopieniu
transportowca 3000 BRT oraz � we wcze-
�niejszym ataku na port � niszczyciela
typu Soldati.

Przez wiele lat akcjê te opisywano
jako jeden z najwiêkszych sukcesów pol-
skich okrêtów podwodnych, potwierdzo-
ny zreszt¹ przez brytyjski wywiad. Po-
wszechnie uwa¿ano, ¿e zatopionym okrê-
tem by³ Ascari lub Aviere, jednak analiza
w³oskich publikacji prowadzi do wniosku,
¿e musia³a nast¹piæ pomy³ka. Oba okrê-
ty wziê³y wkrótce udzia³ w akcjach, a na
dodatek w tym czasie W³osi nie stracili
w ataku torpedowym ¿adnego niszczy-
ciela.

12 grudnia Sokó³ wyszed³ na blokadê
Tarentu. Mimo deszczowej pogody za-
uwa¿y³ zespó³ w³oskich okrêtów (dwa
pancerniki, dwa kr¹¿owniki i 10 niszczy-
cieli) id¹cych na pó³nocny-zachód; z po-
wodu odleg³o�ci i szybko�ci W³ochów nie
móg³ ich �cigaæ.

Kolejny patrol (w styczniu 1942 roku)
na Morzu Joñskim i w Zatoce Tarenckiej
równie¿ nie przyniós³ spotkania z nieprzy-
jacielem. 2 lutego Sokó³ po raz pierwszy
prze¿y³ silne bombardowanie. Unikn¹³
uszkodzeñ, choæ w pobli¿u eksplodowa-
³y trzy bomby.

4 lutego Sokó³ wyszed³ z Malty na
kolejny patrol, do Zatoki Gabes, u wy-
brze¿y Tunezji. Wieczorem 12 lutego
zatrzyma³ w rejonie Kerkennah i zatopi³
³adunkami wybuchowymi pomocniczy

patrolowiec V-65 (dawniej w³oski szku-
ner motorowy Giuseppina, 392 BRT).
Najcenniejsz¹ zdobycz¹ by³y zabrane z je-
go pok³adu mapy w³oskich pól minowych
w �rodkowej czê�ci Morza �ródziemne-
go. Nastêpnego dnia, w tym samym re-
jonie, atakowa³ torpedami, bez powodze-
nia, w³oski niszczyciel. 20 lutego wróci³
na Maltê, gdzie znów prze�ladowa³y go
naloty. 23 lutego dozna³ uszkodzeñ, kie-
dy w jego pobli¿u wybuch³y trzy bom-
by. Mimo to, w marcu przeprowadzi³ pa-
trol pod Pantellari¹ � bez rezultatu.

Bombardowania na Malcie

Po powrocie z piêtnastego patrolu
Sokó³ przeszed³ trudne dni na bombar-
dowanej Malcie. 17 marca 1942 roku,
podczas ciê¿kiego nalotu na Sokole,
w wyniku bliskich detonacji trzech jed-
notonowych bomb poszycie zosta³o po-
dziurawione od³amkami, rozbite obie ba-
terie, manometry i instrumenty kontrol-
ne oraz ruroci¹gi powietrza i drena¿u.
W wyniku spiêæ w instalacji elektrycznej
powsta³y po¿ary, a woda dostaj¹ca do
wnêtrza przez przestrzeliny, ³¹cz¹c siê

z elektrolitem wytwarza³a truj¹cy chlor,
którego nie mo¿na by³o usun¹æ ze
wzglêdu na brak zasilania dla instalacji
wentylacyjnej. Po¿ary grozi³y wybuchem
torped. Mimo to, Sokó³ w stoczni przy-
gotowywa³ siê do patrolu. 30 marca re-
mont zbli¿a³ siê do koñca, ale w czasie
kolejnego nalotu, 31 marca, Sokó³ zosta³
ponownie uszkodzony trzema bombami
Odnowi³y siê wcze�niejsze uszkodzenia,
dosz³y do nich pogiête aparaty torpedo-
we. Wszystkie zbiorniki paliwa i wody
by³y nieszczelne � naliczono 250 trafieñ
od³amkami. Sokó³ znów przeszed³ do
stoczni, ale wskutek nalotów robotnicy
nie przyst¹pili do pracy. Za³oga sama
postanowi³a usun¹æ awarie i skompleto-
waæ nowe baterie, korzystaj¹c ze stocz-
niowych urz¹dzeñ. Co dzieñ okrêt prze-
stawiano i maskowano lub kryto w zanu-
rzeniu w basenie, jednak ci¹g³e naloty
grozi³y zniszczeniem. Jedynym ratun-
kiem by³o przej�cie do Gibraltaru. Sokó³
wyruszy³ tam 17 kwietnia z rozbitymi
bateriami, uszkodzonym peryskopem,
jednym sprawnym manometrem, tylko
jedn¹ sprawn¹ �rub¹, z mo¿liwo�ci¹ za-
nurzania siê do 20 metrów, przy czym
móg³ przebyæ w zanurzeniu tylko 20 -
25 mil dziennie. Do Gibraltaru zawin¹³
28 kwietnia. Do po³owy czerwca prze-
szed³ prowizoryczny remont. 26 czerw-
ca wyszed³ z Gibraltaru do Anglii i 14 lipca
przyby³ do Blyth. Przeszed³ tam remont
generalny. W miêdzyczasie I Lord Admi-
ralicji, Dudley-Pound, udekorowa³ kmdra
Karnickiego i siedmiu cz³onków za³ogi
Soko³a brytyjskimi odznaczeniami. 9
sierpnia 1942 r. nowym dowódc¹ Soko³a
zosta³ kpt. Jerzy Kozio³kowski.

Remont zakoñczy³ siê 17 listopada.
21 listopada Sokó³ przyby³ do Dundee
i wszed³ w sk³ad tamtejszej 9. Flotylli
Okrêtów Podwodnych.
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ORP Dzik

Gdy marynarze Soko³a walczyli na
Malcie o ¿ycie okrêtu, dawna za³oga Ja-
strzêbia obsadzi³a nowy okrêt, nazwany
Dzik. Nale¿a³ do tego samego typu, co
Sokó³. Jego stêpkê po³o¿ono 30 grudnia
1941 r. Anglicy przewidzieli dla niego za-
miast nazwy jedynie znak burtowy P.52.
Zwodowany jako ORP Dzik zosta³ 11 pa�-
dziernika 1942. 12 grudnia podniesiono
na nim polsk¹ banderê i wcielono do s³u¿-
by. Po zakoñczeniu szkolenia, w styczniu
1943, wcielony zosta³ do 9. Flotylli Okrê-
tów Podwodnych w Dundee. 30 stycznia
wyszed³ z tego portu (via Lerwick) na
pierwszy patrol, u wybrze¿y norweskich,
w rejonie fjordu Sogne, na po³udnie od
Bergen. Poza sztormow¹ pogod¹ patrol
nie odznaczy³ siê niczym szczególnym
i 12 lutego Dzik powróci³ do Dundee.
Tam, wraz z ORP Sokó³, zosta³ przysto-
sowany do s³u¿by na Morzu �ródziem-
nym. 10 marca 1943 r. wyszed³ z Ports-
mouth do Gibraltaru, a stamt¹d do Algie-
ru i dalej na Maltê.

�Straszne bli�niaki�

Sokó³, który w grudniu zakoñczy³ re-
mont, odby³ spokojny, choæ sztormowy
patrol z Lerwick na pó³nocne wody nor-
weskie, w rejon Altenfjordu. Nastêpny pa-
trol � od 24 stycznia do 8 lutego 1943 r. �
prowadzony w tym samym rejonie rów-
nie¿ nie przyniós³ rezultatów. Nastêpnie
Soko³a przygotowano do kolejnej kampa-
nii �ródziemnomorskiej. Zawin¹³ na Maltê
12 maja do³¹czaj¹c do Dzika, który przy-
by³ tam tydzieñ wcze�niej. By³ to pocz¹-
tek wspólnej s³u¿by obu okrêtów w 10.
Flotylli Okrêtów Podwodnych, która przy-
nios³a im miano �strasznych bli�niaków�.

31 maja 1943 roku Sokó³ wyruszy³ pod
wybrze¿e Kalabrii w swój pierwszy patrol
�ródziemnomorski drugiej kampanii na tym
akwenie. Jedynym godnym uwagi wyda-
rzeniem by³ atak dwiema torpedami na
nieprzyjacielski ¿aglowiec w Zatoce Spil-
lace, bez rezultatu. Kolejny patrol (1 - 24
lipca), w rejonie Wysp Liparyjskich, po³¹-
czony z blokad¹ Neapolu, równie¿ nie
przyniós³ spotkania z ¿adn¹ jednostk¹ nie-
przyjaciela. By³a to jednocze�nie os³ona
l¹dowania na Sycylii.

15 sierpnia 1943 r. Sokó³ przyby³ nie-
co wcze�niej na swój trzeci patrol pod
Bari,i nie�wiadomie odci¹gn¹³ na siebie
okrêty w³oskie atakuj¹ce Dzika po jego
ataku na dwa statki nieprzyjacielskie. 18
sierpnia zaatakowa³ w³oski niszczyciel,

cztery dni pó�niej zamierza³ ostrzelaæ
z dzia³a trzymasztowy szkuner. 25 sierp-
nia powróci³ na Maltê. 6 wrze�nia roz-
pocz¹³ kolejny patrol. 11 wrze�nia przy-
by³ pod Brindisi, gdzie nadzorowa³ jed-
nostki w³oskie poddaj¹ce siê Aliantom po
kapitulacji W³och.

Dzik jest z³y

Sukcesy odnosi³ równie¿ Dzik. Na swój
pierwszy patrol na Morzu �ródziemnym
wyszed³ 16 maja, a ju¿ 24. w rejonie przy-
l¹dka Spartivento zaatakowa³ torpedami
i ciê¿ko uszkodzi³ w³oski zbiornikowiec
Carnaro (8257 BRT). Zameldowano o je-
go zatopieniu, jednak okrêt by³ tylko
uszkodzony i W³ochom uda³o siê go do-
prowadziæ do Messyny. Uszkodzenia oka-
za³y siê tak powa¿ne, ¿e do koñca wojny
statku nie wyremontowano.

Nastêpny patrol, pod Wyspami Lipa-
ryjskimi, Dzik rozpocz¹³ 8 czerwca. Wie-
czorem 17 czerwca, na pó³noc od Strom-
boli, zaatakowa³ torpedami statek pasa-
¿erski (z niemieckimi ¿o³nierzami) o po-
jemno�ci ok. 4000 BRT; zameldowa³ o je-
go uszkodzeniu. Trzeci lipcowy patrol
zwi¹zany by³ z operacj¹ �Husky� (l¹do-
wanie aliantów na Sycylii) i Dzik wraz
z czterema innymi okrêtami podwodny-
mi blokowa³ bazy w rejonie Tarentu.

5 sierpnia Dzik wyszed³ na kolejny
patrol, w czasie którego mia³ blokowaæ
port w Bari. Spotkanie z wrogiem nast¹-
pi³o dopiero 15 sierpnia, gdy zauwa¿y³
pod Bari konwój sk³adaj¹cy siê ze zbior-
nikowca 6000 BRT i statku pasa¿erskie-
go 5000 BRT, eskortowanych przez tor-
pedowiec typu Generale oraz tra³owiec.

Po kilku godzinach manewrowania, z od-
leg³o�ci 1000 metrów, Dzik zaatakowa³
oba statki, ka¿dy dwiema torpedami.
Przez peryskop zaobserwowano wybu-
chy przy burcie statku pasa¿erskiego, za�
po ataku na zbiornikowiec us³yszano trzy
wybuchy. Efektem ataku by³o najpraw-
dopodobniej uszkodzenie torpedami
frachtowca Goggiam (1994 BRT). Eskor-
ta zrzuci³a 22 bomby g³êbinowe, daleko
od Dzika. Okaza³o siê, ¿e odkryto znaj-
duj¹cego siê w pobli¿u Soko³a (który
przyby³ dzieñ za wcze�nie do swego sek-
tora) i W³osi zaatakowali go, nie zauwa-
¿aj¹c szykuj¹cego siê do ataku Dzika.
W dodatku konwój ten (z Albanii do
W³och) mia³ wej�æ do Brindisi, jednak
wcze�niej zaatakowa³ go patroluj¹cy tam
brytyjski Unruly.

Wrze�niowy patrol poprowadzi³ Dzi-
ka na blokadê Morza Liguryjskiego, przez

które przechodzi³a ewakuacja Korsyki.
19 wrze�nia Dzik znalaz³ siê pod Basti¹.
22 wrze�nia zaatakowa³ torpedami stoj¹-
cy na redzie transportowiec 7000 BRT
i cztery barki desantowe cumuj¹ce do jego
burt, po czym zameldowa³ o zniszczeniu
ca³ej pi¹tki. Zaraz po tym ataku dwiema
torpedami zatopi³ wychodz¹cy z portu
transportowiec 3000 BRT. Transportow-
cem by³ najpewniej dawny grecki Nico-
laus (6793 BRT), zatopiony wraz holow-
nikiem Kraft. Silny atak bombami g³êbi-
nowymi nie przyniós³ wiêkszych szkód,
choæ zmusi³ Dzika do ponad piêciogo-
dzinnych uników w zanurzeniu. Nastêp-
nego dnia napotka³ zespó³ 11 barek de-
santowych i w dwóch atakach zatopi³ trzy
z nich. Na Maltê powróci³ 28 wrze�nia,
zachodz¹c po drodze do Bizerty. Pa�dzier-
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nikowy patrol (w po³udniowej czê�ci
Morza Egejskiego, miêdzy wyspami Le-
vitha i Kalimos) nie przyniós³ sukcesów
i po jego zakoñczeniu Dzik zawin¹³ do
Bejrutu, gdzie wszed³ w sk³ad 1. Flotylli
Okrêtów Podwodnych.

Ostatni adriatycki patrol Soko³a roz-
pocz¹³ siê 26 wrze�nia. 4 pa�dziernika
w zatoce Quarnaro zaatakowa³ torpeda-
mi statek okre�lany jako transportowiec
amunicji o pojemno�ci 6000 BRT. Us³y-
szano dwie eksplozje, a po wynurzeniu
Sokó³ zameldowa³ o zatopieniu statku (pu-
blikowane w Polsce próby zidentyfiko-
wania tego statku jako Dea Mazzela o po-
jemno�ci 3082 BRT nale¿y uznaæ za b³êd-
ne). W trzy dni pó�niej, w tym samym
rejonie, Sokó³ zatopi³ torpedami w³oski
Eridania (7095 BRT). 7 pa�dziernika,
wracaj¹c z patrolu i nie maj¹c ju¿ torped,
Sokó³ napotka³ nieprzyjacielski statek
pasa¿erski (prawdopodobnie Sansego,
492 BRT) za³adowany wojskiem.  Zaata-
kowa³ go artyleri¹. Zaobserwowano 13
trafieñ, lecz nieprzyjaciel podszed³ pod
wybrze¿e, pod os³onê tamtejszej baterii
brzegowej, która odpêdzi³a Soko³a.

Sokó³ i Dzik � patrole z Bejrutu

W drugiej po³owie pa�dziernika, po
rozwi¹zaniu 10. Flotylli Okrêtów Podwod-
nych, Sokó³ równie¿ przeszed³ do nowej
bazy w Bejrucie. 4 listopada, po krótkim
remoncie, wyszed³ w pierwszy patrol na
Morzu Egejskim. Mia³ obserwowaæ i zwal-
czaæ drobn¹ ¿eglugê nieprzyjacielsk¹,
zaopatruj¹c¹ tamtejsze, jeszcze broni¹ce
siê, garnizony niemieckie. 11 listopada

w rejonie Amorgos ostrzela³ z dzia³a nie-
miecki ¿aglowiec Argentina (64 BRT).
Opuszczony przez Niemców statek wy-
sadzono, a za³ogê wziêto do niewoli. Na-
zajutrz, w rejonie wyspy Nios, zatrzyma-
no i zatopiono kolejny kuter. 19 listopa-
da ostrzela³, a potem zatopi³ torped¹
w zatoce Sitia ¿aglowiec za³adowany woj-
skiem. Tego samego dnia wypatrzy³ w s¹-
siedniej zatoce du¿y ¿aglowiec wraz ze
�cigaczem artyleryjskim � oba zniszczo-
no torpedami. Zgodnie z doniesieniami
polskimi, w czasie tego patrolu jeszcze
cztery niewielkie statki.

Drugi patrol na Morzu Egejskim, na
wschód od Lemnos, odby³ siê w grudniu
1943 i by³ nie mniej owocny. Ju¿ 11 grud-

nia Sokó³ meldowa³ o zatopieniu w rejo-
nie wyspy Skyro torped¹ statku 4500 BRT
(powojenne analizy nie doprowadzi³y do
jego identyfikacji). Nastêpnie doniós³ o za-
topieniu tego samego dnia, na po³udnio-
wo-wschodnim wybrze¿u Lemnos,
ogniem artylerii czterech ¿aglowców.
15 grudnia zatopi³ w rejonie Lemnos jesz-
cze jeden kaik. 17 grudnia meldowa³ o za-
topieniu nad ranem salw¹ czterech tor-
ped statku 4000 BRT (wywiad zidentyfi-
kowa³ go jako dawny bu³garski Balkan o
pojemno�ci 3838 BRT; po wojnie okaza-
³o siê, ¿e torpedy chybi³y). Pod koniec
miesi¹ca powróci³ do Bejrutu.

Dzia³alno�æ Dzika na tym akwenie
okaza³a siê nieco mniej owocna. Pierw-
szy patrol na Morzu Egejskim przyniós³
jedynie zatopienie u brzegów Morea 17
listopada ³adunkiem wybuchowym ma-
³ego kutra motorowego, przewo¿¹cego
benzynê. Podczas nastêpnego, 7 stycz-
nia w rejonie Sporadów, przy burzliwej
pogodzie, zaatakowa³ czterema torpeda-
mi statek towarowo-pasa¿erski 6000 BRT.
Statek natychmiast znikn¹³ w �cianie desz-
czu, ale us³yszano dwie eksplozje i za-
meldowano o zatopieniu. Tego dnia, pod-
czas prze³adowywania zapasowych tor-
ped, jedn¹ przypadkowo uruchomiono.
W czasie opró¿niania aparatu wy³ama³a
zewnêtrzn¹ pokrywê i wysz³a z aparatu.
Rozregulowana, kr¹¿y³a po morzu i omal
nie zatopi³a Dzika. Ze wzglêdu na uszko-
dzon¹ pokrywê Dzik nie móg³ siê zanu-
rzaæ na wiêksz¹ g³êboko�æ.

8 stycznia Dzik zaatakowa³ ogniem ar-
tylerii, a pó�niej zatopi³ ³adunkiem wy-
buchowym grecki uzbrojony szkuner El-Od prawej - Sokó³, Dzik i Wilk przy burcie Burzy w Harwich; po wojnie.

Sokó³ wchodzi do brytyjskiej bazy po zakoñczeniu drugiej kampanii.

POCZTÓWKA Z MORZA okrêty wojenne



59Nasze MORZE l nr 6 l czerwiec 2007

leni (200 BRT ?), przewo¿¹cy 11 ¿o³nie-
rzy niemieckich oraz prowiant na Chios.
9 stycznia zatopi³ ³adunkiem wybucho-
wym kuter, a 13 stycznia powróci³ do
Bejrutu. 24 stycznia przeszed³ do Port
Saidu dla naprawy uszkodzonej wyrzut-
ni. 7 lutego wyszed³ na kolejny patrol,
bez sukcesów. W jego trakcie (pod Cy-
kladami, a potem w rejonie Wysp Joñ-
skich i u wej�cia do Zatoki Korynckiej)
skierowa³ siê na zachód i 3 marca, po
patrolu trwaj¹cym 26 dni,  zawin¹³ do La
Valetty. Stamt¹d via Gibraltar pop³yn¹³ do
Anglii i 8 kwietnia przyby³ do Plymouth.

9 stycznia 1944 r. Sokó³ rozpocz¹³ trze-
ci patrol na Morzu Egejskim, w rejonie
po³udniowych Cyklad. Meldowa³ zatopie-
nie artyleri¹ 12 stycznia w rejonie wyspy
Milos ¿aglowca z ³adunkiem ¿ywno�ci.
12 lutego wyszed³ w patrol w rejonie Sa-
lonik; bez sukcesów bojowych. Koñcz¹c
patrol Sokó³ uda³ siê od razu na Maltê,
potem do Gibraltaru, a nastêpnie do An-
glii. 30 marca przyby³ do Devonport.

Koniec polskiej s³u¿by

W maju Soko³a skierowano do remon-
tu trwaj¹cego do 8 wrze�nia, po którym
przydzielono go do s³u¿by szkoleniowej.
Wyposa¿ony w makietê �chrap�, uczest-
niczy³ w æwiczeniach z lotnictwem. 21 li-
stopada wyszed³ z Lerwick w patrol na
wody norweskie. Nie znajduj¹c celów dla
swych torped, a bêd¹c jednocze�nie nie-
pokojonym przez niemieckie dozorow-
ce, z koñcem listopada Sokó³ powróci³
do Dundee. 13 grudnia wyszed³ w drugi,
dziesiêciodniowy patrol w rejonie pó³noc-
nych wybrze¿y Norwegii. Do koñca woj-
ny Sokó³ s³u¿y³ (z przerwami na remon-
ty) jako okrêt-cel dla szkolenia przeciw-
podwodnego. Podobny los spotka³ Dzi-
ka, który po remoncie w Devonport od
maja 1944 roku stacjonowa³ w London-
derry jako cel dla okrêtów nawodnych.
Koniec wojny zasta³ go w Dundee.

W lipcu 1945 roku Soko³a przeniesio-
no do rezerwy. 11 stycznia 1946 roku
przeszed³ � wraz z Dzikiem (w rezerwie
od stycznia) i Burz¹ � do Hartlepool. 29
lutego ca³a trójka przesz³a do Harwich.

29 lipca 1946 r. Dzik wyszed³ do Por-
tsmouth. Tam, 1 sierpnia, zwrócono go
Anglikom. Powróci³ do dawnej nazwy.
Soko³a zwrócono Anglikom 3 sierpnia
w Lisahally. Otrzyma³ nazwê P.97
i 3 sierpnia wcielono go do Royal Navy
jako okrêt szkolny, ale ju¿ w grudniu od-
stawiono do rezerwy. W 1949 roku sprze-
dano go na z³om i jeszcze we wrze�niu

tego roku pociê³a go firma Dorkin w Ga-
teshead. Wydawa³o siê, ¿e dawny Dzik
pod¹¿y w jego �lady, jednak los okaza³
siê dla niego ³askawszy.

Dzik - s³u¿ba powojenna

W 1945 roku Dania, która utraci³a
wiêkszo�æ floty w czasie wojny, postano-
wi³a wzmocniæ swe si³y podwodne po-
przez wypo¿yczenie od Anglików trzech
niewielkich okrêtów. W 1946 r. ich wy-
bór pad³ na dawnego Dzika, nazwanego
po zwrocie Anglikom P.52, oraz dwa
okrêty bardzo podobnego typu �V�: Vul-
pine oraz Vortex. Ten ostatni od grudnia
1944 do wrze�nia 1946 s³u¿y³ pod ban-
der¹ Wolnych Francuzów jako Morse.

Okrêty pierwotnie wypo¿yczono -
z prawem pierwokupu - na trzy lata. Op³a-
ta za wydzier¿awienie na trzy lata wyno-
si³a 10 proc. szacunkowej warto�ci. Gdy-
by Dania wyrazi³a chêæ zakupu którego�
z nich, op³ata za dzier¿awê mia³a wej�æ
w sk³ad ceny. Jednocze�nie, warto�æ okrê-
tu mia³a zostaæ obni¿ona ze wzglêdu na
coraz starszy wiek.

Trzy okrêty podwodne z za³ogami
angielskimi przyby³y do Kopenhagi
w pa�dzierniku 1946 r. Tam w 1947 r. za-
czê³y je stopniowo obejmowaæ duñskie
za³ogi, a okrêty nazwano U 1 (ex P.52),
U 2 (ex Vulpine) i U 3 (ex Vortex). Po
przyst¹pieniu Danii do NATO w 1951
roku okrêty przemianowano i nadano im
numery identyfikacyjne: Springeren (ex
U 1, ex P.52, ex Dzik) otrzyma³ numer

S 321, Storen (ex Vulpine) - S 322, a Sa-
elen (ex Morse, ex Vortex) - S 323. W la-
tach 1953-54 zmodernizowano je, de-
montuj¹c dzia³a 76 mm i instaluj¹c za kio-
skiem �chrapy�, dziêki którym mog³y
utrzymywaæ prêdko�æ sze�ciu wêz³ów,
id¹c na silnikach spalinowych na g³êbo-
ko�ci peryskopowej. Ich s³u¿ba zwi¹za-
na by³a z duñsk¹ obecno�ci¹ w NATO �
prowadzi³y patrole w rejonie Cie�nin
Duñskich i na Morzu Pó³nocnym, uczest-
niczy³y w æwiczeniach i sk³ada³y wizyty
w obcych portach. W 1950 r. przed³u¿o-
no dzier¿awê na dalsze cztery lata.

W miêdzyczasie trwa³y, rozpoczête
jeszcze w latach 40., prace nad projek-
tem nowego okrêtu podwodnego dla
duñskiej Marynarki Wojennej. Do realiza-
cji skierowano projekt bêd¹cy rozwiniê-
ciem angielskiego okrêtu typu �V�. Bu-
dowê rozpoczêto w latach 1954 i 1956.
Nazwane Delfinen, Spaekhuggeren i Tum-
mleren (595/643 t) wesz³y do s³u¿by
w latach 1958-1960. W latach 1961-1964
wybudowano (korzystaj¹c z amerykañ-
skiego kredytu) Springeren - czwarty
okrêt tego typu. Trzy okrêty typu �U/V�
zwrócono Anglikom i przeprowadzono do
Faslane w Szkocji. Springeren przekaza-
no Anglikom 19 listopada 1957 roku. Po-
dobnie jak pozosta³a dwójka, po zdjêciu
duñskiej bandery nie obsadzono go an-
gielsk¹ za³og¹, ale od razu umieszczono
na �Disposal List� i w sierpniu 1958 roku
z³omowano w Faslane.

Marek Twardowski

Sokó³

540/735 t

58,6 ca³k. × 4,88
× 3,89, m

2 silniki spalinowe
1650 KM = 11,5 w. /
2 silniki elektryczne
1230 KM = 8,5 w.

61 m

1 dzia³o 76 mm,
4 wyrzutnie

torped 533 mm,
³¹cznie 8 torped

ok. 40 ludzi

Jastrz¹b

832/1072 t

66.82 ca³k × 6.30
× 4.85 (�r.), m

2 silniki spalinowe
1500 KM = 14 w. /
2 silniki elektryczne
1500 KM = 11 w.

60 m

1 dzia³o 102 mm,
4 wyrzutnie

torped 533 mm,
³¹cznie 8 torped zapasowych

ok. 40 ludzi

Wyporno�æ

Wymiary

Napêd

Zanurzenie

Uzbrojenie

Za³oga

Dane techniczne

POCZTÓWKA Z MORZA okrêty wojenne
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Zdarzy³o siê
w polskiej gospodarce morskiej�

ARCHIWUM MORZA wa¿ne daty

W polskich stoczniach zwodowano trzy
kontenerowce.

20 lat temu
Czerwiec 1987 r.

10-11 - Podczas swojej trzeciej pielgrzym-
ki do Polski papie¿ Jan Pawe³ II odwie-
dzi³ miasta portowe: Szczecin, Gdyniê i
Gdañsk oraz Sopot. Spotka³ siê z lud�mi
morza, m.in. na Wa³ach Chrobrego w
Szczecinie, na Zaspie w Gdañsku i Skwe-
rze Ko�ciuszki w Gdyni (gdzie zbudowa-
no o³tarz w kszta³cie ¿aglowca).

18 - Do Gdyni, swego portu macierzyste-
go, po raz pierwszy w 4,5-letniej s³u¿bie
pod bia³o-czerwon¹ bander¹ zawin¹³ sta-
tek ro-ro Katowice II, zbudowany przez
hiszpañsk¹ stoczniê Astilleros Espanoles w
Puerto Real ko³o Kadyksu. Statek zatrud-
niony by³ na linii australijskiej, na której do
tego czasu wykona³ 18 podró¿y okrê¿nych,
które koñczy³ w Hamburgu � swoim por-
cie bazowym w Europie. Nieliczne ³adun-
ki polskie dowo¿ono do Hamburga mniej-
szymi statkami PLO. Podobnie eksploato-
wano trzy pozosta³e oceaniczne ro-rowce
zatrudnione na linii australijskiej: Gdañsk II,
Poznañ i Wroc³aw II.

W polskich stoczniach zwodowano po-
jazdowiec, dwa statki rybackie i kuter
szkolny dla Marynarki Wojennej.

30 lat temu
Czerwiec 1977 r.

13-16 - Z wizyt¹ kurtuazyjn¹ w Gdyni
przebywa³ zespó³ okrêtów francuskich:

eskortowce Le Normand i Le Picard oraz
tra³owiec L�Azalee.

18 - W Stoczni im. Komuny Paryskiej
zwodowano pierwszy statek zbudowany
w drugim suchym doku - gazowiec LPG
Northern Arrow (75 tys. m3).

W polskich stoczniach zwodowano kon-
tenerowiec/ro-ro, gazowiec (patrz wy¿ej),
trawler-przetwórniê, zbiornikowiec bun-
krowy i warsztat p³ywaj¹cy.

40 lat temu
Czerwiec 1967 r.

2 - Do Szczecina przyp³yn¹³ wodolot Zryw,
skonstruowany przez zespó³ naukowców
z Politechniki Gdañskiej pod kierunkiem
Lecha Kobyliñskiego, a zbudowany
w Gdañskiej Stoczni Rzecznej Wis³a,
z przeznaczeniem do utrzymywania ko-
munikacji na trasie Szczecin-�winouj�cie.

14 - Wybuch wojny na Bliskim Wscho-
dzie spowodowa³ zablokowanie w Kana-
le Sueskim polskich drobnicowców Bole-
s³aw Bierut i Djakarta. Po uwolnieniu
w czerwcu 1975 r., sprzedano je Grekom.

15 - Do Montrealu zawin¹³ statek szkolny
PSM Dar Pomorza. Stanowi³ polski akcent
na trwaj¹cej wówczas wystawie �Expo �67�.
Podczas kilkudniowego pobytu zwiedzi³o
go ok. 15 tys. osób.

20 - W Stoczni Gdañskiej przekazano ra-
dzieckiemu armatorowi drobnicowiec Fio-
dor G³adkow, w którym zawarta by³a dwu-
milionowa tona no�no�ci statków zbudowa-
nych przez Stoczniê Gdañsk¹ od 1945 roku.
Cztery dni pó�niej w Stoczni Gdañskiej roz-
poczêto budowê 500 kad³uba okrêtowego.

20 - Na promie P¯M Gryf podniesiono
polsk¹ banderê. Nastêpnie prom z polsk¹
delegacj¹ rz¹dow¹ uda³ siê do Ystad, gdzie
uroczy�cie otwarto liniê promow¹ z Polski
do Szwecji.

22 - Do Gdyni z kurtuazyjn¹ wizyt¹ przy-
by³ radziecki niszczyciel rakietowy Ob-
razcowyj.

10 lat temu
Czerwiec 1997 r.

1 - Polska ̄ egluga Ba³tycka, po siedmiu
latach przerwy, powróci³a na liniê Gdañsk-
Nyneshamn. Po³¹czenie wznowi³ prom
Rogalin.

13 - Do gdyñskiego portu zawinê³o 49
okrêtów uczestnicz¹cych w æwiczeniach
�Baltops �97�; ich za³ogi liczy³y ³¹cznie
4200 osób.

16 - s³u¿bê na trasie Gdynia - Karlskrona
rozpocz¹³ prom pasa¿erski Lion Ferry,
który zast¹pi³ kursuj¹cy wcze�niej na tej
linii prom Lion Queen.

23 - Inauguracyjny rejs najszybszym wów-
czas na Ba³tyku promem Boomerang
(rozwija³ prêdko�æ 38 wêz³ów) na linii
�winouj�cie-Malmoe. Kilka godzin wcze-
�niej na terminalu promowym w �wino-
uj�ciu ¿ona prezydenta RP Jolanta Kwa-
�niewska (ods³aniaj¹c wymalowan¹ na
burcie nazwê promu) dokona³a aktu
chrztu tej najnowocze�niejszej w polskiej
flocie jednostki handlowej. Jak pokaza³y
nastêpne miesi¹ce jej eksploatacji, oka-
za³a siê równie¿ statkiem, który uzyski-
wa³ najgorsze w ca³ej flocie PMH wyniki
ekonomiczne i omal nie doprowadzi³ ar-
matora do bankructwa.

30 - Minister ochrony �rodowiska Stani-
s³aw ̄ elichowski wyda³ zgodê na budo-
wê przez tereny Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego drogi ³¹cz¹cej trójmiejsk¹
obwodnicê z gdyñskim portem, co by³o
przedmiotem kilkuletniego sporu. For-
malny status, jako �Trasa Leszczynki�, dro-
ga ta uzyska³a ju¿ w 1962 r. i od tamtego
czasu by³a konsekwentnie umieszczana
we wszystkich planach zagospodarowa-
nia przestrzennego Gdyni i Trójmiasta
jako droga o niepodwa¿alnym znaczeniu.
Obecnie jest wreszcie realizowana.
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Zdjêcia pochodz¹
ze zbiorów autorów

26 - Stocznia Gdañska przekaza³a norwe-
skiemu armatorowi masowiec Gdañsk -
pierwszy �paragrafowiec�.

27 - Oddano do u¿ytku pó³kilometrowy
odcinek Bulwaru Nadmorskiego w Gdy-
ni, zwanego wtedy szwedzkim.

W polskich stoczniach zwodowano drob-
nicowiec, dwa masowce, trawler-prze-
twórniê, trzy inne statki rybackie (w tym
Bayard - prototyp trawlera typu B-429),
dwa okrêty desantowe i okrêt warsztato-
wy (PM-25 - prototyp okrêtów projektu
303 dla ZSRR).

50 lat temu
Czerwiec 1957 r.

2 - Basen Jachtowy w Gdyni otrzyma³
imiê gen. Mariusza Zaruskiego.

4 - Do Gdyni wp³yn¹³ zbiornikowiec Ka-
sprowy (13 726 t no�no�ci), zakupiony
ze �rodków Funduszu Rozbudowy Floty.

9 - Do Gdyni zawinê³y po³awiaj¹ce na
Morzu Pó³nocnym trawlery �Dalmoru�,
których za³ogi postanowi³y w ten spo-
sób wymusiæ przyspieszenie podpisania
nowej umowy zbiorowej. Po rozmowach
z przedstawicielami rz¹du rybacy powró-
cili na ³owiska.

9 - Do portu w Dar³owie, po raz pierw-
szy po kilkuletniej przerwie, wszed³ statek
towarowy pod obc¹ bander¹ - holenderski
motorowiec z ³adunkiem jêczmienia.

20 - Z Gdyni do Narwiku wyruszy³y jach-
ty Mariusz Zaruski i Zew Morza. Rejs zor-
ganizowa³ JKM �Gryf� dla podkre�lenia nie-
dawno odzyskanej samodzielno�ci.

21 - Na wniosek Komisji Rehabilitacyjnej
Marynarki Wojennej uwolniono od winy
i kary czterech oficerów skazanych w
marcu 1950 r.: kontradmira³a Adama Mo-
huczego (po�miertnie) oraz komando-
rów: W³adys³awa Sakowicza (po�miert-
nie), Hilarego Sipowicza i Konstantego
Siemiaszkê.

26 - Z Gdyni na Spitzbergen wyp³yn¹³
okrêt hydrograficzny Marynarki Wojennej
Ba³tyk z uczestnikami polskiej wyprawy
polarnej na pok³adzie (³¹cznie 108 osób
oraz 100 ton sprzêtu i ¿ywno�ci).

29 - Do Gdyni przyp³yn¹³ zespó³ okrê-
tów radzieckich (kr¹¿owniki ¯danow

i dwa niszczyciele) oraz dwa okrêty ma-
rynarki wojennej NRD.

29 - Do s³u¿by wszed³ drobnicowiec
Dzier¿yñski (12 636 BRT) - dawny nie-
miecki Seeburg, który zaton¹³ na minach
w grudniu 1944 r. w rejonie Jastarni. Pod-
niesiony przez PRO w czerwcu 1954 r.,
zosta³ odbudowany przez Stoczniê
Gdyñsk¹.

W polskich stoczniach zwodowano drob-
nicowiec, masowiec, trzy statki rybackie,
tra³owiec i dwie motorówki patrolowe dla
WOP.

60 lat temu
Czerwiec 1947 r.

10 - Tra³owce Czapla, Kormoran i Kro-
gulec zlikwidowa³y pole minowe na pó³-
noc od Jastarni.

12 - W ramach podzia³u floty poniemiec-
kiej PMH otrzyma³a stary frachtowiec
Boltenhof (zbudowany w 1911 r., 3307
BRT). Otrzyma³ nazwê Kalisz, ale nie
wszed³ do s³u¿by z racji znacznego zu¿y-
cia. Sprzedany w styczniu 1948 roku pod
banderê panamsk¹, p³ywa³ jeszcze do
z³omowania w roku 1958.

14 - Statek szkolny Dar Pomorza po raz
pierwszy w polskiej s³u¿bie zawin¹³ do
Szczecina.

16 - W Ustce uruchomiono port handlowy.

16 - Transatlantyk Sobieski wyszed³ z Ge-
nui do Nowego Jorku, inauguruj¹c liniê
detaszowan¹ GAL z Neapolu do Nowego
Jorku.

Oddzia³y saperów Polskiej Marynarki Wo-
jennej prowadzi³y prace nad rozminowa-
niem w rejonie polskiego wybrze¿a. W re-
jonie Goleniowa i zachodniego brzegu
Zatoki Pomorskiej usuniêto z lasów ok.
4900 pocisków artyleryjskich oraz zabez-
pieczono 50 bunkrów z amunicj¹. W rejo-
nie Karsiboru zabezpieczono 110 sk³adów

min morskich i 75 bunkrów z amunicj¹ oraz
unieszkodliwiono ponad 1000 pocisków
artyleryjskich. Z wyspy Wolin usuniêto ok.
2000 pocisków. Dzia³ania te by³y konty-
nuowane w nastêpnych miesi¹cach.

70 lat temu
Czerwiec 1937 r.

1 - Zgodnie z rozkazem szefa Marynarki
Wojennej z burt polskich okrêtów usu-
niêto malowane tam znaki taktyczne.

3 - W Gdyni za³o¿ono Towarzystwo Po-
³owów Dalekomorskich �Pomorze�.
W 1939 roku dysponowa³o sze�cioma du-
¿ymi trawlerami burtowymi.

3 - Podczas podró¿y z Cherbourga do
Nowego Jorku w maszynowni transatlan-
tyku Batory wybuch³ po¿ar, po którym
statek skierowano do trzytygodniowego
remontu.

W³adys³aw Wagner ukoñczy³ w Guay-
aquil budowê jachtu Zjawa III, którym
wyruszy³ w dalsz¹ czê�æ podró¿y doko³a
�wiata.

80 lat temu
Czerwiec 1927 r.

4 - Z Gdañska wyp³yn¹³ masowiec War-
ta z ³adunkiem 3750 t polskiego wêgla �
po raz pierwszy do Afryki (do portu Bone
w dzisiejszej Algerii).

11-14 - W Gdyni go�ci³ zespó³ brytyjskich
okrêtów podwodnych: H 27, H 30, H 31
i H 40 wraz z okrêtem-baz¹ Alecto.

19 - Marsza³ek Józef Pi³sudski i minister
Eugeniusz Kwiatkowski przybyli do Gdyni
na pok³adzie parowca Gdañsk (pierwsze-
go polskiego statku pasa¿erskiego), na
którym tego samego dnia podniesiono
banderê.

21 - Do Gdyni przyby³ transportowiec
Wilja z prochami Juliusza S³owackiego,
które nastêpnie przewieziono Wis³¹ do
Krakowa.



Wiêkszo�æ spo�ród nadmorskich pejza¿y autorstwa
Stefana Filipkiewicza powsta³a w Rozewiu,

Jastrzêbiej Górze i Helu. Szczczególnie upodoba³ sobie
Jastrzêbi¹ Górê, maluj¹c ca³¹ seriê obrazów

przedstawiaj¹cych tamtejszy klif.

62

Wariacje Kolejnym bohaterem otwartej 25 maja
w Centralnym Muzeum Morskim w Gdañ-
sku wystawy �Nadmorskie �cie¿ki uczniów
Stanis³awskiego� jest Stefan Filipkie-
wicz. To on, wspólnie z Henrykiem
Szczygliñskim, by³ inicjatorem zorgani-
zowania w 1907 r. retrospektywnej wy-
stawy prac Jana Stanis³awskiego i jego
uczniów. Obaj wychowankowie tego
wybitnego pedagoga sk³adali w ten spo-
sób ho³d mistrzowi. Byli �wiadomi, jak wie-
le mu zawdziêczaj¹ nie tylko w dziedzinie
opanowania warsztatu malarza, ale szcze-
gólnie w zrozumieniu w³a�ciwego podej-
�cia do malowania pejza¿u, traktowanego
jako swojego rodzaju misja.

na temat

OBRAZY MORZA sztuka

Tajniki dzie³ marynistów (17)
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�Jastrzêbia Góra. Mglisty wieczór�, 1934, olej, p³ótno,
Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.
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Pejza¿ w plenerze

Stefan Filipkiewicz urodzi³ siê 28 lip-
ca 1879 r. w Tarnowie. Stosunkowo wcze-
�nie zainteresowa³ siê malarstwem. Jego
pierwsza wystawa indywidualna mia³a
miejsce w 1899 r. w Krakowie, w tamtej-
szym Towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêk-
nych. Rok pó�niej podj¹³ studia w kra-
kowskiej Akademii Sztuk Piêknych. Tam
przeszed³ przez pracownie najwybitniej-
szych polskich malarzy i pedagogów:
F. Cynka, J. Mehoffera, L. Wyczó³-
kowskiego i J. Stanis³awskiego. Ten
ostatni wywar³ najwiêkszy wp³yw na jego
twórczo�æ. Jan Stanis³awski mia³ bowiem
uczniom do zaoferowania nie tylko no-
woczesne pode�cie do malowania pejza-
¿u. Ujmowa³ siln¹ i malownicz¹ osobo-
wo�ci¹. Towarzyszy³ uczniom w licznych
wyjazdach plenerowych. I chocia¿ Stefan
Filipkiewicz pó�niej poszed³ w³asn¹
drog¹, echa twórczo�ci mistrza pozosta³y
stale wyczuwalne w jego pracach.

Przez ca³e ¿ycie ulubionym tematem
prac Stefana Filipkiewicza by³ pejza¿.
W pamiêci potomnych artysta zapisa³ siê
g³ównie jako malarz krajobrazu tatrzañ-
skiego i podgórskiego, ale w jego dorob-
ku znajdziemy te¿ spor¹ liczbê widoków
nadmorskich. Od 1931 r. artysta regular-
nie odwiedza³ wybrze¿e Ba³tyku. Szcze-
gólnie upodoba³ sobie Rozewie, Jastrzê-
bi¹ Górê i Hel. To tam powsta³a wiêk-

szo�æ jego pejza¿y morskich, artysta bo-
wiem - jak na prawdziwego pejza¿ystê
przysta³o - malowa³ tylko w plenerze.
Przymus malowania w plenerze oraz prze-
konanie, ¿e w przyrodzie kryje siê jaka�
ponadczasowa prawda, nieomal magia,
wyniós³ ze szko³y Stanis³awskiego.

Mistrz autopromocji

Obok pejza¿u malowa³ Stefan Filipkie-
wicz z du¿ym powodzeniem równie¿
martw¹ naturê, szczególnie kwiaty, które
zestawia³ z tkanin¹ i porcelan¹, umiejêtnie
wygrywaj¹c ró¿nicowanie faktur i sposób
k³adzenia siê �wiat³a na ró¿nych powierzch-
niach. We wczesnym okresie próbowa³ si³
w grafice, pos³uguj¹c siê litografi¹, drze-
worytem i such¹ ig³¹. Uprawia³ te¿ sztukê
u¿ytkow¹ (ilustracja ksi¹¿kowa, plakat),
projektowa³ medale, monety i odznaki.

By³ twórc¹ niezwykle aktywnym, dzi-
siaj by�my powiedzieli, ¿e mistrzem au-
topromocji. Liczba wystaw krajowych i za-
granicznych, w których artysta bra³ udzia³,
jest imponuj¹ca i nie sposób wymieniæ
tutaj wszystkich. Do�æ powiedzieæ, ¿e sa-
mych wystaw indywidualnych mia³ Ste-
fan Filipkiewicz dwana�cie (w Krakowie,
Warszawie, Lwowie, Poznaniu, Bydgosz-
czy). Siedmiokrotnie bra³ udzia³ w wy-
stawach secesji organizowanych w Berli-
nie, Monachium i Wiedniu. Uczestniczy³
niemal we wszystkich wystawach zagra-

nicznych sztuki polskiej, m.in. w St. Lo-
uis, Londynie, Wiedniu, Pary¿u. Wystawia³
swoje prace na wielkich wystawach miê-
dzynarodowych w Dre�nie, Rzymie i a¿
sze�ciokrotnie w Wenecji. Za tak aktyw-
nym ¿yciem musia³y pod¹¿aæ wymierne
sukcesy. Artysta by³ wielokrotnie nagra-
dzany, m.in. z³otym medalem na Po-
wszechnej Wystawie Krajowej w Pozna-
niu w 1929 r.

Dzia³acz i pedagog

W 1905 r. Stefan Filipkiewicz przyjê-
ty zosta³ do grona cz³onków wiedeñskiej
Secesji, stowarzyszenia znanego i wp³y-
wowego. Od 1908 r. dzia³a³ w Stowarzy-
szeniu Artystów Polskich �Sztuka�,
a w 1931 r. piastowa³ nawet prezesurê
Zarz¹du tej instytucji. Nie mog³o zabrak-
n¹æ go te¿ w najbardziej zacnej i zas³u-
¿onej polskiej instytucji promuj¹cej sztu-
kê - w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêk-
nych, do którego nale¿a³ od 1925 r. Poza
tym znajdowa³ czas na pracê pedago-
giczn¹. W latach 1913-1914 uczy³ malar-
stwa dekoracyjnego w Szkole Przemy-
s³owej w Krakowie, a w 1930 r. zosta³
wyk³adowc¹ na Akademii Sztuk Piêknych
w Krakowie, by w 1937 r. dorobiæ siê tam-
¿e tytu³u profesorskiego. Przez ca³e ¿ycie
cieszy³ siê szacunkiem i uznaniem. Jego
prace chêtnie kupowa³y zarówno oficjal-
ne instytucje i galerie, jak równie¿ pry-

 �Pla¿a w Jastrzêbiej Górze�, ok. 1930, olej, p³ótno, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.
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watni kolekcjonerzy w kraju i za granic¹.
Dzisiaj jego obrazy znajduj¹ siê w nie-
mal¿e wszystkich najwiêkszych polskich
muzeach.

�mieræ za ojczyznê

Prywatnie by³ Stefan Filipkiewicz cz³o-
wiekiem odznaczaj¹cym siê du¿¹ odwag¹
i patriotyzmem. W latach 1914-1917 s³u-
¿y³ w Legionach, zaprojektowa³ wtedy
m.in. kilka odznak legionowych. W cza-
sie II wojny �wiatowej zaanga¿owa³ siê
w dzia³alno�æ konspiracyjn¹. Za pracê na
rzecz Komitetu Obywatelskiego Uchod�-
stwa Polskiego na Wêgrzech zap³aci³ naj-
wy¿sz¹ cenê. Aresztowany przez Niem-
ców, osadzony w obozie koncentracyj-
nym w Mauthausen, zosta³ stracony 22
sierpnia 1944 r.

Klif w roli g³ównej

Na wystawie w Centralnym Muzeum
Morskim w Gdañsku podziwiaæ mo¿na
jedena�cie pejza¿y pêdzla Stefana Filip-
kiewicza. A¿ osiem z nich to pejza¿e
morskie, malowane w Jastrzêbiej Górze
i Rozewiu, jeden to widok Cannes od stro-
ny morza oraz dwa krajobrazy ze �ródl¹-
dzia. Artysta szczególnie upodoba³ sobie
Jastrzêbi¹ Górê. Namalowa³ ca³¹ seriê
obrazów przedstawiaj¹cych poro�niêty
bujn¹ ro�linno�ci¹ wysoki klif, stanowi¹-
cy punkt widokowy na rozpo�cieraj¹ce
siê w dole morze i pla¿ê. Kompozycja z
niewielkimi modyfikacjami zawsze siê
powtarza. Na pierwszym planie widnieje

kurtyna z drzew zakomponowana po sko-
sie od lewej ku prawej b¹d� odwrotnie,
ods³aniaj¹ca fragment piaszczystego brze-
gu i morze. Ka¿dy z tych obrazów jest
jednak inny, poniewa¿ artysta malowa³
je w ró¿nych porach dnia i roku. Raz jest
to pe³nia upalnego lata w po³udnie, in-
nym razem mglisty letni wieczór albo
wczesna jesieñ z wszystkimi przynale¿-
nymi jej ciep³ymi, z³ocistymi barwami.

Stefan Filipkiewicz nie by³ jedynym
artyst¹ powtarzaj¹cym ten sam motyw
widokowy w licznych wariacjach. Zwy-
czaj ten wprowadzili impresjoni�ci. Do
kanonu �wiatowej sztuki wesz³y s³ynne,
wielokrotnie powtarzane przedstawienia
katedry w Rouen Claude Moneta. Po-
d¹¿ali t¹ drog¹ inni arty�ci, próbuj¹cy tym
sposobem ukazaæ zmienne piêkno przy-
rody i odkryæ jej tajemnicê. Podstawowym
narzêdziem s³u¿¹cym temu celowi sta³ siê
kolor - oczywi�cie obok talentu, wra¿li-
wo�ci i spostrzegawczo�ci malarza.

S³oneczna Jastrzêbia Góra

Pierwszym obrazem omawianej serii
jest �Pla¿a w Jastrzêbiej Górze�. Przed ocza-
mi widza rozpo�ciera siê tu szeroki, pano-
ramiczny krajobraz malowany w upalny
dzieñ, z przykuwaj¹cym wzrok pasem pla-
¿y z rozgrzanym s³oñcem, z³ocistobe¿o-
wym piaskiem i zmienn¹ lini¹ brzegow¹,
oddalaj¹c¹ siê stopniowo w g³¹b kompo-
zycji licznymi zakolami o kapry�nym rysun-
ku. Na tym tle namalowa³ artysta pla¿uj¹-
cych ludzi, ich niewielkie, z trudem rozpo-
znawalne figurki, nieomal plamki zagubio-

ne w wielkiej przestrzeni. S¹ dla artysty
tylko ma³o znacz¹cym dodatkiem, ponie-
wa¿ w³a�ciwym bohaterem tego obrazu jest
przyroda. Morze ³agodnie wzburzone roz-
lewa siê na p³askim brzegu, a w miarê od-
dalania siê ku linii horyzontu jego po-
wierzchnia niemal ca³kowicie siê wyg³a-
dza, by na koñcu uton¹æ w lekkiej mgie³-
ce. £agodne i rozproszone �wiat³o oraz
pojawiaj¹ce siê na b³êkitnym niebie ró¿o-
wofioletowe chmury wskazuj¹, ¿e minê³o
ju¿ po³udnie, chocia¿ upa³ nie zel¿a³. Ko-
lorystyka tego obrazu jest �s³oneczna�.
Morze mieni siê odcieniami szmaragdowy-
mi i szafirowymi, woda jest prze�roczysta,
przejrzysto�æ powietrza sprawia, ¿e mimo
oddalenia rozpoznajemy najdrobniejsze
szczegó³y - jak pla¿owe rekwizyty - oraz
dymi¹cy stateczek w g³êbi.

Pla¿a przed zmierzchem

Ten sam widok Jastrzêbiej Góry, uka-
zany nieco inaczej, przedstawia obraz �Mo-
rze po zachodzie s³oñca�. W wyborze skró-
tu perspektywicznego artysta posun¹³ siê
tu jakby o krok dalej, ukazuj¹c widzowi
zaledwie niewielki fragment pla¿y. G³ów-
nymi bohaterami przedstawienia uczyni³
spadzisty klif, czê�ciowo poro�niêty ro�lin-
no�ci¹ i morze, rozci¹gaj¹ce siê w dole a¿
do linii podniesionego horyzontu. Pejza¿
pozbawiony jakiegokolwiek �ladu obecno-
�ci cz³owieka zyskuje autonomiczn¹, nie-
omal¿e symboliczn¹ si³ê wyrazu. Kolory-
styka w stosunku do poprzednio omówio-
nego obrazu zmienia siê radykalnie. Zamiast
�przyjaznych�, z³ocistych barw dominuj¹
szarosrebrzyste, zwiastuj¹ce nadchodz¹cy
zmierzch. Tonacja wody i nieba zlewa siê
w jedno, ich powierzchnia, pozbawiona
l�ni¹cych s³onecznych refleksów, matowie-
je, powietrze gêstnieje, a zieleñ przybiera
nieco nierzeczywisty, malachitowy odcieñ.
W takich warunkach wszelkie szczegó³y
z natury rzeczy s¹ niewidoczne. Fragment
brzegu przedstawiony zosta³ syntetycznie,
za pomoc¹ jednej, nieznacznie tylko mo-
dulowanej tonalnie plamy barwnej, a g³ad-
ka tafla morza urozmaicona w partii spiê-
trzenia fali impastowo na³o¿on¹ bia³¹ past¹.

Za mg³¹

Na trzecim z obrazów cyklu przedsta-
wiaj¹cego Jastrzêbi¹ Górê �Jastrzêbia
Góra. Mglisty wieczór� artysta zastosowa³
skrót perspektywiczny najbardziej rady-
kalny, rezygnuj¹c ca³kowicie z przedsta-
wienia brzegu morskiego. W rezultacie
kompozycja zostaje jakby przeciêta po�Morze po zachodzie s³oñca�, ok. 1926, olej, p³ótno, Muzeum Narodowe w Kielcach.
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przek¹tnej i podzielona na dwie strefy:
bujn¹ ro�linno�æ porastaj¹c¹ wysoki klif,
stanowi¹c¹ co� w rodzaju parawanu prze-
s³aniaj¹cego widok na le¿¹cy w dole brzeg
morski oraz morze, ci¹gn¹ce siê do linii
wysoko usytuowanego horyzontu. Ten
efektowny skrót perspektywiczny popar-
ty zosta³ zró¿nicowanym sposobem ma-
lowania, zmierzaj¹cym zdecydowanie
w kierunku dekoracyjno�ci. Postrzêpiona
kurtyna z drzew malowana krótkimi, lek-
kimi dotkniêciami pêdzla i mieni¹ca siê
wysmakowanymi odcieniami soczystej
zieleni poprzetykanymi z³ocistymi i rdza-
wymi br¹zami wczesnej jesieni kontrastu-
je z toni¹ morsk¹, która odcina siê d³ugi-
mi pasmami g³adko i cienko rozprowa-
dzonej farby w barwach jasnej, zgaszonej
zieleni. Artysta, który znajdowa³ szczegól-
ne upodobanie w malowaniu zmiennej
pogody, w wyszukany sposób namalo-
wa³ tutaj tytu³ow¹ mg³ê . Na pierwszym
planie jest ona praktycznie niezauwa¿al-
na, gêstnieje stopniowo, by ostatecznie
�zmaterializowaæ siê� tu¿ przy linii hory-
zontu, gdzie morze przybiera jasny, sza-
roniebieski odcieñ zlewaj¹cy siê praktycz-
nie z barw¹ nieba.

Rozewskie klimaty

W poszukiwaniu ciekawych widoków
równie chêtnie co Jastrzêbi¹ Górê artysta
odwiedza³ Rozewie. Na obrazie �Stare
buki w Rozewiu� siêgn¹³ po ulubiony
motyw g³adkiej toni morskiej, prze�witu-
j¹cej zza zas³ony bujnej korony drzew.
W niezwykle sugestywny sposób odda³
wygl¹d starych drzew o poskrêcanych,
nieregularnych pniach, zmuszonych mie-
rzyæ siê z nadmorskimi wichrami i sztor-
mami. To w zasadzie portret drzew, tak
dalece indywidualny, ¿e miejsca, gdzie
zosta³ namalowany, nie mo¿na pomyliæ
z ¿adnym innym. Z obrazu emanuje led-
wie wyczuwalny melancholijny nastrój,
odwo³uj¹cy siê do symboliki trwania na
przekór przeciwno�ciom losu.

Japoñskie inspiracje

Na koñcu warto zaprezentowaæ ob-
raz �Strumieñ le�ny zim¹. Odwil¿�, nie-
zwykle charakterystyczny w dorobku ar-
tysty, który zas³yn¹³ przecie¿ jako ma-
larz topniej¹cych �niegów i przej�ciowych
pór roku. To obraz niezwykle dekoracyj-
ny, w sposób widoczny inspirowany
sztuk¹ japoñsk¹, oparty na kontra�cie
dwóch plam barwnych: ciemnej, nieomal
granatowej toni wodnej i bia³ej, nieskazi-

�Stare buki w Rozewiu�, ok. 1933, olej, p³ótno, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.

�Strumieñ le�ny zim¹ (Odwil¿)�, 1919, olej, tektura, Muzeum Narodowe w Warszawie.
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telnej powierzchni �niegu. Artysta z ma-
estri¹ odda³ subteln¹ z pozoru walkê to-
czon¹ pomiêdzy dwiema porami roku.
Wiosna daje o sobie znaæ pod postaci¹
wartkiego strumyka coraz �mielej rze�-
bi¹cego swój nurt, a zima nie chce ust¹-
piæ, pozostawiaj¹c gdzieniegdzie przy
brzegu cienk¹ warstewkê lodu i dryfuj¹-
ce kry.

Liliana Gie³don

Ilustracje:
© Centralne Muzeum Morskie

w Gdañsku

Omawiane obrazy Stefana Filip-
kiewicza mo¿na ogl¹daæ w�ród in-
nych prac uczniów Jana Stanis³aw-
skiego na wystawie �Nadmorskie
�cie¿ki uczniów Stanis³awskiego�,
prezentowanej w Gmachu G³ów-
nym Centralnego Muzeum Morskie-
go w Gdañsku na Wyspie O³owian-
ce. Wystawa czynna bêdzie do 31
sierpnia.

Muzeum zaprasza
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Choæ wielu historyków doszukuje siê
korzeni PMW w zamierzch³ej przesz³o-
�ci, jej historia tak naprawdê zaczê³a siê
dopiero w 1918 roku od rozkazu jej utwo-
rzenia, wydanego przez Józefa Pi³sudskie-
go. Ale i takie datowanie nastrêcza sporo
trudno�ci. Do lat trzydziestych bowiem
by³a to formacja s³aba i niewiele znacz¹-
ca. Tym bardziej podziwiaæ nale¿y jej
udzia³ w wojnie z bolszewikami w 1920
roku, choæ jej dzia³ania nie mia³y jeszcze
morskiego charakteru. I tak jednostki Flo-
tylli Wi�lanej dzielnie stanê³y w obronie
P³ocka, a marynarze Flotylli Piñskiej to-
czyli walki na wschodnich rubie¿ach Rze-
czypospolitej - pod £omaczami, Kosza-
rówk¹ i Czarnobylem. Na prawdziwy roz-
wój polska flota musia³a poczekaæ do lat
trzydziestych. Do s³u¿by wesz³y wtedy
pierwsze nowoczesne, w pe³nym tego
s³owa znaczeniu, okrêty wojenne. Ale
tylko raz sta³o siê o nich naprawdê g³o-
�no, a konkretnie o niszczycielu Wicher.

Oczko w g³owie marsza³ka

Bia³o-czerwon¹ banderê podniesiono
na tym okrêcie w 1930 roku. W momen-
cie wej�cia do s³u¿by by³, razem z bli�-
niacz¹ Burz¹, najwiêksz¹ jednostk¹
w swojej klasie na ca³ym Morzu Ba³tyc-

kim. Nic zatem dziwnego, ¿e oba nisz-
czyciele czêsto wspólnie pe³ni³y funkcje
reprezentacyjne. I tak np. w 1931 roku
Wicher odby³ rejs na Maderê, przywo¿¹c
przebywaj¹cego tam na rekonwalescen-
cji marsza³ka Pi³sudskiego. Na uwagê za-
s³uguje fakt, ¿e by³ to jedyny oceaniczny
rejs polskiego okrêtu bojowego w okre-

sie dwudziestolecia miêdzywojennego.
Szczególnym zadaniem Wichra by³o pil-
nowanie polskich interesów w Wolnym
Mie�cie Gdañsku. Ten twór polityczny
ustanowiono w 1919 roku postanowie-
niami traktatu wersalskiego, koñcz¹cego
pierwsz¹ wojnê �wiatow¹. Gdañsk mia³
byæ republik¹ zachowuj¹c¹ niezale¿no�æ

Mistrzowie
Historia Polskiej Marynarki Wojennej kojarzy siê g³ównie z dwoma wydarzeniami
- oboma z okresu drugiej wojny �wiatowej. Pierwsze z nich to s³awna ucieczka
okrêtu podwodnego Orze³ z internowania w Estonii i jego przedarcie siê przez
cie�niny duñskie do Wielkiej Brytanii. Drugie to udzia³ niszczyciela Piorun w po�cigu
za pancernikiem Bismarck. W dziejach naszej floty doszukaæ siê jednak mo¿na
wielu innych, równie ciekawych epizodów.

Polska Marynarka Wojenna

wojennych ucieczek

Dzia³a Wichra wymierzone by³y w Gdañsk.
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zarówno wobec Polski, jak i Niemiec. Mia-
³a o to zadbaæ Liga Narodów, organizacja
pañstw utworzona na podstawie tego sa-
mego traktatu. Gwarantowa³ jednocze-
�nie Polsce prawo do korzystania z gdañ-
skiego portu. W praktyce napotyka³o to
jednak na spore trudno�ci, bo ludno�æ
Wolnego Miasta Gdañska nigdy nie ukry-
wa³a swoich jawnie proniemieckich, a
potem prohitlerowskich, sympatii. Marsza-
³ek Pi³sudski nie lubi³ biernie czekaæ na
rozwój wypadków. Obserwowa³ sytuacjê
w Niemczech i (s³usznie, jak siê potem
okaza³o) obawia³ siê, ¿e z tego, co tam
siê dzieje, wynikn¹ k³opoty nie tylko dla
Polski, ale tak¿e Europy. Planowa³ wiêc
prewencyjne uderzenie na Niemcy. Hi-
storycy sprzeczaj¹ siê do dzi�, na ile reali-
zacja tego pomys³u odsunê³aby widmo
wybuchu wojny. Faktem jednak jest, ¿e
Pi³sudski, w przeciwieñstwie do swoich
zachodnich sojuszników, nie waha³ siê
u¿ywaæ wobec Niemców mocnych argu-
mentów. Takim w³a�nie �argumentem�
sta³ siê Wicher.

14 czerwca 1932 roku do Gdañska
zawin¹æ mia³y, z wizyt¹ kurtuazyjn¹, trzy
brytyjskie niszczyciele. Wicher mia³ je
przywitaæ. W³adze Wolnego Miasta odmó-
wi³y jednak polskiemu okrêtowi prawa
wej�cia do portu. Zachowanie Niemców
rozw�cieczy³o marsza³ka Pi³sudskiego.
Dowódca Wichra Tadeusz Podjazd-Mor-
genstern otrzyma³ rozkaz, ¿eby mimo
wszystko wp³yn¹æ do gdañskiego portu.
W razie �obrazy polskiej bandery� - jak
to uj¹³ marsza³ek � mia³ otworzyæ ogieñ
w kierunku gdañskich gmachów urzêdo-
wych. Niemcy ugiêli siê przed t¹ gro�b¹
i 15 czerwca Wicher spokojnie wp³yn¹³
do Gdañska.

Szpiedzy w stoczni

Niemcy mieli oko na polsk¹ flotê.
Robili wszystko, aby j¹ os³abiæ. Najbardziej
ewidentnym przyk³adem takiego zacho-
wania by³o opó�nianie budowy okrêtu
podwodnego Sêp, bli�niaka Or³a. Jednost-
ka ta powstawa³a w jednej z rotterdam-
skich stoczni. Hitlerowskie w³adze naci-
ska³y po cichu na Holendrów, aby zbyt-
nio nie spieszyli siê z realizacj¹ polskiego
zamówienia. Zgodnie z umow¹, 29 maja
1938 roku okrêt powinien byæ ju¿ pod-
dawany próbom morskim. Ale do tego
czasu nie zosta³ nawet zwodowany! Sta-
³o siê to dopiero 17 pa�dziernika. I to nie
przyspieszy³o prac, tym razem wyposa-
¿ania okrêtu. Kiedy okaza³o siê, ¿e na
terenie stoczni dzia³aj¹ niemieccy agenci

maj¹cy za zadanie maksymalnie opó�niæ
oddanie Sêpa do eksploatacji, Polacy po-
stanowili przej¹æ inicjatywê. Do Holandii
wyjecha³a grupa 25 oficerów i podofice-
rów w celu porwania okrêtu i doprowa-
dzenia go do Polski. Okazja do takiej ak-
cji nadarzy³a siê 2 kwietnia 1939 roku.
Tego dnia Sêp pop³yn¹³ do Norwegii na
próby zanurzeniowe. W ich trakcie Pola-

cy przejêli okrêt. Nad bezpiecznym po-
wrotem Sêpa do kraju czuwa³ niszczyciel
Burza, specjalnie w tym celu przys³any
do Norwegii. Holenderski personel (poza
dwoma niezbêdnymi specjalistami) zosta³
odes³any do domu. 18 kwietnia oba okrê-
ty znalaz³y siê bezpiecznie w porcie
w Gdyni.

Wilk w Scapa Flow

Cztery miesi¹ce pó�niej wybuch³a
druga wojna �wiatowa. Udzia³ PMW
w wojnie obronnej 1939 roku by³ niezwy-
kle ograniczony. Najwiêksze jednostki
odes³ano do Anglii (niszczyciele: Burza,
B³yskawica i Grom), reszta nie odegra³a
wiêkszej roli. Pi¹tce naszych okrêtów pod-
wodnych nie uda³o siê w bezpo�rednim
ataku zatopiæ ¿adnej nieprzyjacielskiej
jednostki. Jedyne, czym nasza flota wów-
czas zas³ynê³a (wspominam o tym bez
ironii), to brawurowe ucieczki. Na miano
najs³ynniejszej zas³u¿y³a epopeja Or³a. I
s³usznie. Ale nie by³a to jedyna tego ro-
dzaju akcja w wykonaniu polskich mary-

narzy. Zanim Orze³ dotar³ do Wielkiej
Brytanii, znalaz³ siê tam inny polski okrêt
podwodny - Wilk. Dokona³ tego pod do-
wództwem Bogus³awa Krawczyka. Po nie-
bezpiecznej ¿egludze przez cie�niny duñ-
skie 21 wrze�nia okrêt wszed³ do Scapa
Flow, g³ównej wówczas bazy Royal Navy.
�Do Scapa Flow wchodzili�my o siódmej
rano. Wyszed³em na pomost. Defilowali-

�my przed najwiêksz¹ flot¹ �wiata. Pan-
cerniki, kr¹¿owniki, tuziny kontrtorpedow-
ców, lotniskowce. Mimo wczesnej godzi-
ny, na wszystkich okrêtach podniesiono
bandery i za³ogi ustawiono wzd³u¿ burt i
nadbudówek. W miarê jak mijali�my po-
szczególne jednostki, za³ogi, podnosz¹c
czapki, krzycza³y trzykrotnie <hura>! I to
na nasz¹ cze�æ. £zy ciurkiem ciek³y mi
po twarzy.� � wspomina tê chwilê Borys
Karnicki (pó�niejszy dowódca s³ynnego
okrêtu podwodnego Sokó³), wówczas
cz³onek za³ogi Wilka.

K³opoty Batorego

Nieco krótsz¹ drogê ucieczki wybra³
�cigacz Batory. Ten d³ugi na nieco po-
nad 21 metrów okrêcik s³u¿y³ przed wojn¹
do pilnowania granicy. We wrze�niu 1939
roku zosta³ rozbrojony, a jego za³oga bra-
³a udzia³ w l¹dowej obronie Helu. Jednak
1 pa�dziernika, w przeddzieñ kapitulacji
Pó³wyspu, marynarze powrócili na okrêt
i postanowili przedrzeæ siê przez nie-
mieck¹ blokadê do Szwecji. Nie przysz³o

Wilk by³ jednym z dwóch polskich okrêtów podwodnych,
które przedar³y siê do Wielkiej Brytanii.
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to ³atwo. Po drodze Batory napotka³ naj-
pierw silny sztorm, potem popsu³ mu siê
silnik, a nastêpnie zosta³ wykryty przez
niemiecki samolot rozpoznawczy. W po-
�cig ruszy³y hitlerowskie �cigacze. Na
szczê�cie, nie uda³o im siê przechwyciæ
polskiej jednostki. Z pomoc¹ przyszed³
te¿ szwedzki torpedowiec.

W Szwecji Batory do³¹czy³ do inter-
nowanych wcze�niej w tym kraju polskich
jednostek: ¿aglowca Dar Pomorza i trzech
okrêtów podwodnych: Sêpa, Rysia i ¯bi-
ka. Na ich pok³adach by³o 173 podwod-
niaków. Szwedzi wyznaczyli okrêtom
postój przy wyspie Vaxholm. Jednostki
rozbrojono, a marynarzy skoszarowano w
pilnie strze¿onym obozie. Od samego
pocz¹tku wiêkszo�æ z nich marzy³a tylko
o jednym - o ucieczce. I to najlepiej ra-
zem z okrêtami. Niestety, na przeszko-
dzie w realizacji tych planów stanê³a wiel-
ka polityka, a �ci�lej polityka zagraniczna
Wielkiej Brytanii. Anglicy obawiali siê po
prostu skutków ucieczki polskich okrê-
tów. Byli przekonani, ¿e Niemcy wyko-
rzystaj¹ to jako pretekst do rozpoczêcia
wojny ze Szwecj¹. Sami Szwedzi zacho-

wywali siê w stosunku do Polaków po-
prawnie. Uznali rz¹d polski na Obczy�-
nie, nie wydali okrêtów Niemcom, przez
ca³¹ wojnê pozwalali dzia³aæ u siebie pol-
skim przedstawicielstwom dyplomatycz-
nym. Anglicy woleli jednak nie ryzyko-
waæ. Dlatego, kiedy w listopadzie 1939
roku pojawi³ siê pomys³ u¿ycia polskich
okrêtów przeciw ZSRR w rozpoczêtej

w³a�nie wojnie sowiecko-fiñskiej, storpe-
dowali go.

K³opot z okrêtami

Pomys³ów na wykorzystanie polskiej
floty na Obczy�nie by³o zreszt¹ w czasie
drugiej wojny �wiatowej wiêcej. W 1940
roku o ma³y w³os w sk³ad PMW nie
wszed³... pancernik! By³o to po kapitula-
cji Francji. W brytyjskich portach zasta³a
ona oko³o setki okrêtów tego kraju. By³y
w�ród nich: dwa pancerniki, 10 du¿ych
i ma³ych niszczycieli, siedem okrêtów
podwodnych i kilkadziesi¹t innych jed-
nostek. Noc¹ z 2 na 3 lipca 1940 roku
zajêli je Brytyjczycy. Inaczej, zgodnie
z rozkazem francuskiego rz¹du Vichy ule-
g³ego wobec Niemców, mog³yby pop³y-
n¹æ do portów w pó³nocnej Afryce i w re-
zultacie trafiæ w rêce hitlerowców, znacz-
nie wzmacniaj¹c tym samym potencja³
Kriegsmarine.

Po przejêciu okrêtów przez Anglików
powsta³ problem ich obsadzenia. Francu-
zi w wiêkszo�ci odmówili pe³nienia dal-
szej s³u¿by. Zrodzi³ siê wiêc pomys³ prze-

kazania ich flotom sojuszników, w tym
tak¿e polskiej. Jednym z zaproponowa-
nych nam okrêtów by³ pancernik Paris.
Pocz¹tkowo Polacy przyjêli pomys³ z en-
tuzjazmem. Posiadanie pancernika znacz-
nie podnios³oby (przynajmniej w naszych
w³asnych oczach, bo to w³a�nie druga
wojna �wiatowa oznacza³a zmierzch tych
jednostek) presti¿ naszej floty. Rozkaz

jego przejêcia otrzyma³ Karol Trzasko
Durski, dowódca bazy szkoleniowej Gdy-
nia, stacjonuj¹cej w Devonport.

W miarê up³ywu czasu zapa³ jednak
mala³. Paris by³ okrêtem przestarza³ym,
zbudowanym jeszcze przed pierwsz¹
wojn¹ �wiatow¹. Mimo swojej wielko�ci
(wyporno�æ ponad 20 tys. ton) i du¿ej
si³y ognia (12 dzia³ kalibru 305 mm) by³
powolny (maksymalna prêdko�æ 20 wê-
z³ów), co ogranicza³o jego wspó³dzia³a-
nie z innymi okrêtami. Brytyjczycy, zda-
j¹c sobie z tego sprawê, zamierzali go
zakotwiczyæ u uj�cia rzeki Tyne niedale-
ko Newcastle, gdzie mia³ s³u¿yæ za p³y-
waj¹c¹ bateriê. Wydaje siê, ¿e ostatecz-
nie sprawê przes¹dzi³ fakt, ¿e do obs³ugi
jednostki potrzeba by³o ponad tysi¹ca
marynarzy, co wyczerpa³oby mo¿liwo�ci
osobowe polskiej floty. T¹ sam¹ liczb¹
ludzi mo¿na by³o obsadziæ kilka niszczy-
cieli. I ta opcja w koñcu zwyciê¿y³a.

�ci�le tajne

Udzia³ polskich okrêtów w drugiej
wojnie �wiatowej udowodni³, ¿e i bez
pancerników radzili�my sobie ca³kiem
nie�le. Jednostki pod bia³o-czerwon¹ ban-
der¹ eskortowa³y 787 konwojów, prze-
prowadzi³y 1162 patrole i ró¿nego rodzaju
operacje bojowe, zniszczy³y 45 jednostek
nieprzyjaciela i 20 samolotów. Oprócz
tych najbardziej spektakularnych akcji, jak
choæby wspomniany udzia³ Pioruna
w po�cigu za Bismarckiem, by³y te¿ ope-
racje mniej widowiskowe, a niektóre na-
wet tajne. Do najbardziej tajemniczych
zaliczyæ trzeba dzia³alno�æ dwóch niewiel-
kich kutrów w Cie�ninie Gibraltarskiej.
Nosi³y dumne nazwy Pies Morski i Wilk
Morski. Niestety, na ich temat niewiele
wiêcej da siê powiedzieæ, bo nie zacho-
wa³y siê ¿adne inne dane dotycz¹ce tych
jednostek. Jedno jest pewne. Ich za³ogi
stanowili polscy marynarze przebrani za
rybaków. Zajmowali siê potajemnym
przewo¿eniem do Gibraltaru uchod�ców
z Francji, Hiszpanii i Afryki Pó³nocnej.
Tym sposobem uda³o siê ewakuowaæ
kilkaset osób. Jak wa¿ne to by³o dla Bry-
tyjczyków �wiadcz¹ wysokie odznacze-
nia przyznane Polakom.

Marynarze z AK

PMW nie dzia³a³a jednak tylko na Za-
chodzie. Dla wielu bêdzie pewnie zasko-
czeniem, ¿e w ramach Armii Krajowej,
zwykle nie kojarzonej z Marynark¹ Wo-
jenn¹, przez ca³¹ wojnê dzia³a³ zal¹¿ek

Sêpa trzeba by³o porwaæ ze stoczni.

MORZE TAJEMNIC kulisy historii
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Port wojenny w Helu. �cigacz motorowy Batory wybudowany w 1931-32 roku.
W czasie wojny odp³yn¹³ do Szwecji, gdzie zosta³ internowany.   Po wojnie pe³ni³ s³u¿bê
w Marynarce Wojennej (do 1957 r.). Jest najstarsz¹ zachowan¹ jednostk¹ MW.

przysz³ej floty. Powstanie konspiracyjnej
marynarki wojennej zwi¹zane by³o
z grup¹ oficerów, którzy zostali w kraju
po klêsce wrze�niowej. Antoni Gniewec-
ki pseudonim �Witold� ju¿ w roku 1940
zorganizowa³ niewielki zespó³ o krypto-
nimie Alfa. Podporz¹dkowano go naj-
pierw Zwi¹zkowi Walki Zbrojnej, a po-
tem Armii Krajowej. Od 1942 roku jed-
nostka funkcjonowa³a jako Wydzia³ Ma-
rynarki Wojennej Komendy G³ównej AK.
W 1944 roku zmieni³a kryptonim na
Ostryga. Przez ca³y okres istnienia wy-
dzia³em kierowa³ Gniewecki. By³ tak¿e
doradc¹ Komendanta G³ównego AK do
spraw morskich. Podlega³y mu piony:
komenda Alfy, Okrêg Morski na Wybrze-
¿u Gdañskim, flotylla rzeczna oraz jed-
nostki mobilizowane przed wybuchem
spodziewanego powstania powszechne-
go w okupowanym kraju.

Struktura organizacyjna Alfy rozwija-
na by³a g³ównie w Warszawie. Jednostka
grupowa³a by³ych oficerów, podoficerów
i marynarzy Marynarki Wojennej oraz in-
nych ludzi morza: oficerów i marynarzy
marynarki handlowej, specjalistów gospo-
darki morskiej i m³odzie¿ ¿eglarsk¹, tak-
¿e z dru¿yn harcerskich. Formalnie Alfa
by³a czê�ci¹ Polskich Si³ Zbrojnych na Za-
chodzie. Szef Kierownictwa Marynarki Wo-
jennej w Londynie uwzglêdnia³ j¹ w swo-
ich planach, a komendant Alfy przesy³a³
do niego meldunki z prowadzonej dzia-
³alno�ci. Jednostka dysponowa³a w³asnym
bud¿etem, s³u¿b¹ zdrowia i oddzia³em
kobiecym. Wed³ug stanu z wrze�nia 1944
roku, liczy³a 230 ludzi: 51 oficerów, 153
podoficerów i marynarzy, o�miu pracow-
ników cywilnych i 18 kobiet.

G³ównym zadaniem Alfy by³o przy-
gotowanie kadr dla powojennej Marynar-
ki Wojennej i gospodarki morskiej. Dla-
tego, w 1943 roku, powsta³a Komenda
Wybrze¿a Morskiego o kryptonimie Po-
lana, która by³a o�rodkiem konspiracyj-
nej Marynarki Wojennej na Wybrze¿u
Gdañskim. Zasiêgiem obejmowa³a porty
III Rzeszy, co do których Komenda G³ów-
na AK by³a przekonana, ¿e po zwyciê-
stwie aliantów nad Niemcami wejd¹
w sk³ad Polski. A wiêc nie tylko Gdyniê,
ale tak¿e Ko³obrzeg, Ustkê, Gdañsk, El-
bl¹g, a nawet Królewiec.

Zadania dla Alfy

Alfa zajmowa³a siê g³ównie szkole-
niem przysz³ych kadr morskich. Kursy
odbywa³y siê w kilkuosobowych grupach
i koñczy³y egzaminami. Szkolenia dla le-

karzy z medycyny morskiej przeprowa-
dzano w szpitalu �w. Ducha w Warsza-
wie. Tam te¿ dzia³a³a marynarska pod-
chor¹¿ówka. Wiosn¹ 1943 roku, w ramach
konspiracyjnej Politechniki Warszawskiej,
Alfa zorganizowa³a nawet kurs budowy
okrêtów. Jego program oparto na progra-
mie realizowanym przed wojn¹ na Poli-
technice Gdañskiej. Od 1942 roku dzia-
³a³ te¿, przy Tajnym Uniwersytecie Ziem

Zachodnich, Tajny Instytut Morski. Kszta³-
ci³ specjalistów dla potrzeb przysz³ej go-
spodarki morskiej.

Cz³onkowie Alfy zajmowali siê te¿
wywiadem morskim. Interesowali siê
wszystkim, co dzia³o siê w portach od
Hamburga do Rygi. Zbierali informacje
o przemy�le okrêtowym na terenach, któ-
re mia³y byæ po wojnie w³¹czone do Pol-
ski. Alfa przygotowywa³a ¿o³nierzy
i sprzêt potrzebne do dywersji i na czas
wybuchu ewentualnego powstania po-
wszechnego. W ramach jednostki dzia³a-
³a te¿ specjalna grupa techniczna, której
zadaniem by³o szybkie uruchomienie po
wojnie stoczni dla odrodzonej Marynarki
Wojennej.

Najwiêkszym osi¹gniêciem Alfy by³o
jednak wystawienie do Powstania War-
szawskiego oddzia³u o kryptonimie
�Szczupak�. Dowódc¹ tej niewielkiej, li-
cz¹cej zaledwie oko³o 50 ludzi, do tego
s³abo uzbrojonej jednostki zosta³ W³ady-
s³aw Macioch, pseudonim �Mizio�. W sk³ad
oddzia³u weszli g³ównie specjali�ci ¿eglugi

rzecznej. G³ównym zadaniem �Szczupa-
ka� by³o zajêcie portu czerniakowskiego
oraz zapewnienie powstañcom przepraw
przez Wis³ê. Niestety, zadania nie uda³o
siê wykonaæ. Pech sprawi³, ¿e na godzi-
nê przed powstaniem Niemcy wyprowa-
dzili z portu wszystkie statki i kanonierki.
W trakcie walk oddzia³ uleg³ rozprosze-
niu. Podobnie sta³o siê z ca³¹ Alf¹ po roz-
wi¹zaniu AK w 1945 roku.

Koniec nie najlepszy

Zakoñczenie drugiej wojny �wiatowej
to tak naprawdê tak¿e koniec niespe³na
trzydziestoletniej historii PMW. Zwyciêz-
cy obeszli siê z nami okrutnie. Co praw-
da alianci pozwolili jeszcze, aby B³yska-
wica, Piorun i Krakowiak wziê³y udzia³
w operacji Deadlight polegaj¹cej na to-
pieniu na Morzu Pó³nocnym poddanych
przez Niemców U-Bootów, ale to by³o
wszystko, na co siê zdobyli. W koñcu,
coraz mniej potrzebna formacja, zosta³a
rozwi¹zana. Czê�æ marynarzy powróci³a
do kraju z naiwn¹ nadziej¹ w sercach, ¿e
PMW uda siê odbudowaæ w nowych wa-
runkach. Niestety, szybko przekonali siê,
¿e to tylko mrzonka. Komuni�ci rozpo-
czêli tworzenie w³asnej marynarki - we-
d³ug wzorów sowieckich i na ich potrze-
by. Przez kolejne czterdzie�ci lat PMW
tylko z nazwy by³a polska. Jej now¹ hi-
storiê zaczêto pisaæ dopiero po 1989 roku.

Tomasz Falba
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Scenariusz �Patrolu� powsta³ kilka lat
temu. Pierwotnie film planowano nakrê-
ciæ w Nowym Orleanie. Plany pokrzy¿o-
wa³ jednak huragan Katrina, który � jak
pamiêtamy - niemal ca³kowicie spusto-
szy³ Nowy Orlean i okolice.

Widzia³ ich ca³y �wiat

Z drugiej strony jednak to w³a�nie ta
wielka tragedia pokaza³a ca³emu �wiatu,
jak wa¿n¹ i gotow¹ do po�wiêceñ grupê

�Patrol� z Kevinem Costnerem ju¿ na p³ytach

O bohaterskich policjantach, stra¿akach i ¿o³nierzach powsta³y setki filmów.
Wydany w³a�nie na DVD �Patrol� jest pierwszym obrazem w ca³o�ci

po�wiêconym morskim ratownikom z amerykañskiej Stra¿y Przybrze¿nej,
z niezwyk³ym po�wiêceniem wyrywaj¹cym morzu jego niedosz³e ofiary.

By inni mogli ¿yæ

Takie sceny to najmocniejszy atut
trwaj¹cego ponad dwie godziny filmu.

MORZE W FILMIE DVD
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stanowi¹ ratownicy amerykañskiej Stra¿y
Przybrze¿nej. Wezwani po przej�ciu Ka-
triny z ca³ych Stanów, ewakuowali ponad
33,5 tysi¹ca ofiar ¿ywio³u! Ca³y �wiat obie-
g³y relacje telewizyjne pokazuj¹ce wisz¹-
ce nad dachami zalanych domów charak-
terystyczne, bia³o-czerwone �mig³owce z
opuszczonymi na linach ratownikami nio-
s¹cymi pomoc mieszkañcom zalanego
wod¹ Nowego Orleanu. To tylko utwier-
dzi³o hollywoodzkich decydentów o ko-
nieczno�ci zrobienia filmu o wspó³cze-
snych morskich bohaterach.

Romantyczne i niebezpieczne

Amerykañsk¹ Stra¿ Przybrze¿n¹ powo-
³ano do ¿ycia w 1984 roku, ale jej tradycje
siêgaj¹ koñca XVIII wieku. Na 39 tysiêcy
funkcjonariuszy Stra¿y Przybrze¿nej tylko
280 to ratownicy skacz¹cy ze �mig³owców
bezpo�rednio do wody. Ka¿dego roku uda-
je im siê ocaliæ przed �mierci¹ w morzu
ponad piêæ tysiêcy osób, ofiar katastrof
morskich maj¹cych miejsce wzd³u¿ ca³e-
go amerykañskiego wybrze¿a - od Alaski
po Florydê. Motto ratowników - �By inni
mogli ¿yæ�- przewija siê przez ca³y opo-
wiadaj¹cy o nich film.

W Polsce ratownictwem mor-
skim zajmuj¹ siê Morska S³u¿ba Po-
szukiwania i Ratownictwa (s³u¿ba
SAR � z angielskiego: Maritime Se-
arch and Rescue Service) oraz Ma-
rynarka Wojenna RP.

SAR ma do dyspozycji statki ra-
townicze typu SAR 1500, R17 oraz
R27. Ratuje przede wszystkim za-
gro¿one statki i inne jednostki. Ma-
rynarka Wojenna ma okrêty ratow-
nicze na potrzeby w³asnych dzia³añ
wojskowych oraz dwa typy �mi-
g³owców ratowniczych przystoso-
wanych do pracy na morzu: W-3RM
Anakonda oraz Mi-14PS.

Stacjonuj¹ce w Gdyni �mig³ow-
ce ratownicze Anakonda i Mi-14PS
wchodz¹ w sk³ad krajowego i miê-
dzynarodowego systemu SAR.
Uczestnicz¹ w ratowaniu marynarzy
i rozbitków w polskim obszarze
morskim samodzielnie lub we
wspó³pracy z Morsk¹ S³u¿b¹ Poszu-
kiwania i Ratownictwa.

Polscy ratownicy

W �Patrolu� znalaz³o siê kilka naprawdê widowiskowych scen przedstawiaj¹cych
akcje ratownicze, przeprowadzone w ekstremalnych warunkach na Morzu Beringa.

Aby uczyniæ swe
postaci jak najbardziej
wiarygodnymi, Costner
i Kutcher przeszli
skrócone, ale ostre
szkolenie w o�rodku
Stra¿y Przybrze¿nej
w Elizabeth Town
w Pó³nocnej Karolinie.

O� filmu to relacja ucznia,
granego przez Ashtona Kutchera
i mistrza (w tej roli Kevin Costner),
przezwyciê¿anie niechêci i uprzedzeñ,
by ostatecznie wykorzystaæ m¹dro�æ
i do�wiadczenie starszego kolegi.

DVDMORZE W FILMIE
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Przeznaczony do wykonywania ró¿-
norodnych zdañ poszukiwawczo-ra-
towniczych nad wod¹ i l¹dem, w zró¿-
nicowanych warunkach atmosferycz-
nych w dzieñ i w nocy.

Mo¿e zabraæ na pok³ad do o�miu
rozbitków. Wyposa¿ony w nowocze-

�mig³owiec ratowniczy W-3RM Anakonda

- To romantyczne i bardzo niebez-
pieczne zajêcie. Je�li twoje dzieci i twoja
¿ona zagin¹ na morzu, ci ludzie zrobi¹
wszystko, by wrócili do domu � mówi o
morskich ratownikach Kevin Costner, któ-
ry w �Patrolu� gra jedn¹ z g³ównych ról.

Mistrz i uczeñ

Grany przez niego Ben Randall to
prawdziwy weteran i niedo�cigniony
mistrz w�ród ratowników Stra¿y Przy-
brze¿nej. Gdy w trakcie jednej z akcji traci
ca³¹ za³ogê, za³amuje siê i my�li o zakoñ-
czeniu s³u¿by. Zamiast tego otrzymuje od
prze³o¿onych propozycjê pracy jako
wyk³adowca w elitarnej szkole dla ratow-
ników. Jego niekonwencjonalne, oparte
bardziej na praktyce ni¿ teorii metody
nauczania sprawiaj¹, ¿e wkrótce z pocz¹t-
kowej liczby studentów zostaje zaledwie
po³owa. Jest w�ród nich m³ody, aroganc-
ki mistrz p³ywacki Jake Fischer (w tej roli
Ashton Kutcher), który po kolei bije
wszystkie rekordy ustanowione przed laty
przez Randalla. Relacja ucznia i mistrza,
przezwyciê¿anie pocz¹tkowych niechê-
ci i uprzedzeñ, by ostatecznie wykorzy-
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sny system obserwacji termowizyjnej
sprzê¿onej z reflektorem, zwiêkszaj¹-
cy efektywno�æ poszukiwania rozbit-
ków w nocy, �rodki ratownicze (ka-
mizelki, radiostacje ratownicze, nosze),
d�wig burtowy z wci¹gark¹ elek-
tryczn¹ przeznaczon¹ do podnosze-
nia lub opuszczania ludzi lub ³adun-
ków na wysoko�æ 50 metrów (za po-
moc¹ pasów ratowniczych, dwuoso-
bowego kosza ratowniczego oraz no-
szy). Ma mo¿liwo�æ wodowania dziê-
ki rozmieszczonym wokó³ kad³uba
p³ywakom.

Za³oga: piêæ osób
D³ugo�æ: 14,22 m
Szeroko�æ: 3,64 m
Wysoko�æ: 4,2 m
Prêdko�æ maksymalna: 230 km/h
Pu³ap: 4650 m
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�mig³owiec ratowniczy Mi-14PS
Przeznaczony do wykonywania

zdañ poszukiwawczo-ratowniczych nad
wod¹ i l¹dem, w zró¿nicowanych wa-
runkach atmosferycznych w dzieñ
i w nocy. �mig³owiec mo¿e zabraæ na
pok³ad do 19 rozbitków (w pozycji le-
¿¹cej dziewiêciu). Wyposa¿ony jest
w �rodki ratownicze (kamizelki, radio-
stacje ratownicze, nosze) oraz w d�wig
burtowy z wci¹gark¹ elektryczn¹ prze-
znaczon¹ do podnoszenia lub opusz-
czania ludzi lub ³adunków o ciê¿arze
do 300 kg, do podnoszenia rozbitków

za pomoc¹ pasów ratowniczych, dwu-
osobowego kosza ratowniczego oraz
noszy. �mig³owiec mo¿e wodowaæ
i przyj¹æ rozbitków na pok³ad bezpo-
�rednio z powierzchni wody.

Za³oga: 4-6 osób
D³ugo�æ: 25,31 m
Szeroko�æ: 3,8 m
Wysoko�æ: 5,32 m
Masa: 11750 kg
Prêdko�æ maksymalna: 230 km/h
Pu³ap: 4000 m

MORZE W FILMIE DVD
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staæ m¹dro�æ i do�wiadczenie starszego
kolegi, jest osi¹ filmu. Nie jest to mo¿e
oryginalny temat, ale zrealizowany w cie-
kawej, tym razem morskiej, scenerii.

Fikcyjna historia,
prawdziwy trening

Aby uczyniæ swe postaci jak najbar-
dziej wiarygodnymi, Costner i Kutcher
przeszli skrócony, ale ostry kurs szkole-
nia w prawdziwym o�rodku Stra¿y Przy-
brze¿nej w Elizabeth Town w Pó³nocnej
Karolinie. Wraz z nimi æwiczy³o 22 innych
cz³onków ekipy: aktorów i prawdziwych
ratowników ze Stra¿y Przybrze¿nej, któ-
rych zaproszono do wystêpu w filmie.
Go�cie z Hollywood poprosili, by wyk³a-
dowcy ich nie oszczêdzali, a ci to ¿¹danie
spe³nili. Szczególnie ostro obeszli siê po-
dobno z Ashtonem Kutcherem.

- Nikt mnie nie oszczêdza³ i nigdy
w ¿yciu nikt tak czêsto i tak g³o�no na
mnie nie krzycza³ � wspomina aktor. -
Ale te¿ nikogo, oprócz rodziców, nie sza-
nowa³em tak jak ludzi, którzy dali mi ten
wycisk. Tu nikt nikogo nie pyta³, czy
wykona to, co mia³ zrobiæ. Robi³e� to i ju¿.
A instruktorzy robili to samo.

Akcja jak na ¿ywo

Poza nieco rozwleczonym w¹tkiem
szkolenia, w filmie znalaz³o siê te¿ kilka
naprawdê widowiskowych scen przedsta-
wiaj¹cych akcje ratownicze, przeprowa-
dzone w ekstremalnych warunkach na
Morzu Beringa. Widzimy m.in. ratowników
brawurowo skacz¹cych z miotanych wi-
chur¹ helikopterów wprost do morza i �gi-
n¹cych� w�ród kilkumetrowych fal (rów-
nie wielkich i realistycznie pokazanych,
jak w g³o�nym �Gniewie oceanu�), a po
chwili z wielkim po�wiêceniem ratuj¹cych
rozbitków. I trzeba przyznaæ, ¿e te w³a-
�nie sceny s¹ najmocniejszym atutem
trwaj¹cego ponad dwie godziny filmu.
Zarówno pod wzglêdem realizacyjnym
(rewelacyjne zdjêcia, dynamiczny mon-
ta¿), jak i technicznym (czysty i ostry obraz
oraz przestrzenny d�wiêk) to prawdziwy
majstersztyk. Ogl¹daj¹c ten film na du-
¿ym plazmowym ekranie z sze�ciog³o-
�nikowym systemem kina domowego
dooko³a mo¿emy naprawdê poczuæ siê,
jakby�my znajdowali siê w �rodku tego
¿ywio³u...

Tomasz Konopacki
Zdjêcia: Imperial-Cinepix

PATROL
Tytu³ oryginalny: The Guardian

Re¿yseria: Andrew Davis

Wystêpuj¹: Kevin Costner, Ashton Kutcher,
Sela Ward, Mellissa Sagemiller, Clancy Brown

Czas trwania: 134 minuty

Obraz: 1.85:1 (anamorficzny 16:9)

D�wiêk: Dolby Digital 5.1 - angielski 5.1, hiszpañski, rosyjski;
DD 2.0 � polski (lektor), ukraiñski

Napisy: angielskie, polskie, hiszpañskie, hebrajskie, greckie, bu³garskie,
 rosyjskie, ³otewskie, litewskie, rumuñskie, ukraiñskie, estoñskie

Dodatki:
- alternatywne zakoñczenie
- sceny niewykorzystane

- reporta¿ z planu
- �By inni mogli ¿yæ� � krótki dokument o ratownikach

DVDMORZE W FILMIE

73Nasze MORZE l nr 6 l czerwiec 2007



74 Nasze MORZE l nr 6 l czerwiec 2007

ZOBACZ W TV programy o morzu

74 Nasze MORZE l nr 6 l czerwiec 2007

K¹piel z ¿ar³aczem ludojadem dla wiêk-
szo�ci z nas to czyste szaleñstwo. Dla Marka
Marksa rekiny sta³y siê tak¹ pasj¹, ¿e co-
dziennie ryzykuje dla nich ¿ycie. Mark udo-
wodnia, ¿e ¿ar³acz ludojad to ³agodny ol-
brzym.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Oko w oko
z rekinem

Emisja

Czwartek, 28 czerwca, godz. 16.00

Zapraszamy na pok³ad lotniskowca USS
Eisenhower, najnowocze�niejszego okrêtu
floty amerykañskiej. Na pok³adzie stalowe-
go olbrzyma o wadze 97 tys. ton pracuje
sze�ciotysiêczna za³oga.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Za kulisami:
Superlotniskowiec

Emisja

Pi¹tek, 29 czerwca, godz. 17.00
Wtorek, 24 lipca, godz. 18.00

W tajemniczym Trójk¹cie Bermudzkim
statki i samoloty znikaj¹ bez �ladu. Grupa
badaczy twierdzi, ¿e znalaz³a przyczynê tego
zjawiska. Autorzy programu postanawiaj¹ to
sprawdziæ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wierzyæ nie wierzyæ?:
Trójk¹t Bermudzki

Emisja

Poniedzia³ek, 2 lipca, godz. 09.00, 14.00
�roda, 25 lipca, godz. 17.00

Morza i oceany na ziemi mog¹ staæ
siê jednym z czynników wywo³uj¹cych
okresy wielkich mrozów, które zapocz¹t-
kuj¹ procesy masowego wymierania ga-
tunków i globalnych katastrof.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Wielkie mrozy

Emisja

Poniedzia³ek, 2 lipca, godz. 17.00

Rosyjski okrêt podwodny Kursk po-
szed³ na dno w wyniku dwóch wybuchów
na pok³adzie. Jaka by³a przyczyna kata-
strofy? Istnieje kilka teorii na ten temat
m.in. sabota¿, przyjacielski ogieñ i kolizja
z amerykañskim okrêtem podwodnym.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹: Kursk

Emisja

Czwartek, 28 czerwca, godz. 23.00

W IV wieku p.n.e. Platon opisa³ utopijn¹
krainê zwan¹ Atlantyd¹, która potem znik-
nê³a bez �ladu. Od tamtych czasów ludzie
poszukuj¹ tej zaginionej cywilizacji. Czy
Atlantyda rzeczywi�cie istnia³a?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wierzyæ nie wierzyæ?:
Atlantyda

Emisja

Czwartek, 28 czerwca, godz. 18.00
Poniedzia³ek, 2 lipca, godz. 10.00, 15.00

Znawca rekinów, wêdkarz, podwodny
operator filmowy i biolog postanawiaj¹ zmie-
niæ negatywny wizerunek rekinów jako
krwio¿erczych potworów i otoczyæ te zwie-
rzêta wiêksz¹ ochron¹ prawn¹.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pokonaæ strach

Emisja

Sobota, 30 czerwca, godz. 09.00

Ju¿ od wieków wielcy podró¿nicy i po-
szukiwacze przygód próbowali odnale�æ Arkê
Noego. Teraz naukowcy szukaj¹ dowodów
geologicznych, potwierdzaj¹cych istnienie
ogromnej powodzi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tajemnice Biblii:
Poszukiwania Noego

Emisja

Pi¹tek, 29 czerwca, godz. 01.00
Sobota, 30 czerwca, godz. 18.00
Pi¹tek, 6 lipca, godz. 18.00

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

Wtorek, 3 lipca, godz. 12.00
�roda, 25 lipca, godz. 20.00
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Odkrywamy tajemnice olbrzymów
p³ywaj¹cych po morzach i oceanach. W
programie kulisy budowy i funkcjonowa-
nia tankowców. Niecodzienna okazja, aby
zajrzeæ do najwiêkszych na �wiecie stoczni
i doków.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Supertankowiec

Emisja

�roda, 4 lipca, godz. 10.00, 15.00

W 1967 roku na pok³adzie lotniskowca
USS Forrestal dosz³o do tragedii. Zginê³y
134 osoby, a statek zosta³ prawie doszczêt-
nie zniszczony. W programie przyczyny tra-
gicznych w skutkach wydarzeñ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Eksplozja na pok³adzie

lotniskowca

Emisja

Pi¹tek, 6 lipca, godz. 01.00
Wtorek, 24 lipca, godz. 21.00, 00.00

Zaproszenie na pok³ad atomowego okrê-
tu podwodnego. USS Virginia to supernowo-
czesna ³ód� amerykañskiej armii, wyposa¿o-
na w najnowszy sprzêt na miarê XXI wieku.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
USS Virginia

Emisja

Poniedzia³ek, 9 lipca, godz. 12.00
Wtorek, 10 lipca, godz. 20.00

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 lipca, godz. 12.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Titanic

Emisja

Wtorek, 10 lipca, godz. 21.00, 00.00
Wtorek, 17 lipca, godz. 09.00, 14.00
Pi¹tek, 27 lipca, godz. 11.00

Kamerzysta Bob Cranston zaobserwo-
wa³ bardzo dziwne zachowania rekinów.
Zaprojektowa³ wiêc �akustyczne rekiny�.
Urz¹dzenie ma przyci¹gn¹æ prawdziwe zwie-
rzêta w pobli¿e jego kamery. Pozwoli mu
dok³adniej przyjrzeæ siê rekinom.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Akustyka i rekiny

Emisja

Wtorek, 3 lipca, godz. 16.00

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

Czwartek, 5 lipca, godz. 12.00

Choæ Kana³ Panamski to jeden z naj-
trudniejszych do pokonania akwenów wod-
nych, co roku korzysta z tego szlaku 14 tys.
statków. Wzrost natê¿enia ruchu sprawi³, ¿e
s¹ ju¿ plany rozbudowy kana³u.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Kana³ Panamski

Emisja

Pi¹tek, 6 lipca, godz. 14.00

Tsunami z grudnia 2004 roku ukaza³o
�wiatu ca³¹ niszczycielsk¹ si³ê, z jak¹ ata-
kuj¹ te gro�ne fale. Teraz naukowcy szu-
kaj¹ przyczyn powstawania tego zjawiska
oraz skutecznych metod ostrzegania.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Ostrzec przed tsunami

Emisja

Poniedzia³ek, 9 lipca, godz. 17.00

Podczas budowy tego najdro¿szego tu-
nelu kolejowego w historii zdarza³y siê powo-
dzie i zawalenia dachu konstrukcji. Jednak my�l
techniczna zwyciê¿y³a i to ryzykowne przed-
siêwziêcie zakoñczy³o siê sukcesem.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Tunel pod kana³em

La Manche

Emisja

Niedziela, 8 lipca, godz. 19.00
Poniedzia³ek, 23 lipca, godz. 20.00
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USS Texsas 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Super³ód�

Emisja

Czwartek, 12 lipca, godz. 12.00

W programie zdjêcia wraku okrêtu Hood
na dnie Atlantyku, 3000 metrów pod powierzch-
ni¹ morza. Hood zosta³ zatopiony przez su-
pernowoczesny hitlerowski pancernik Bi-
smarck. Podczas wojny okrêt ten zagra¿a³
dominacji brytyjskiej.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hood i Bismarck
- morska bitwa, czê�æ 1

Emisja

�roda, 11 lipca, godz. 23.00

Holendrzy projektuj¹ p³ywaj¹ce domy,
drogi, a nawet miasta. To odpowied� na
rosn¹cy poziom wód Morza Pó³nocnego
i wylewaj¹ce z brzegów rzeki. Czy technika
i nowoczesne technologie zwyciê¿¹ w wal-
ce ze �mierciono�nymi powodziami?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Bariery na Morzu Pó³nocnym

Emisja

�roda, 11 lipca, godz. 22.00, 01.00
Sobota, 14 lipca, godz. 14.00
�roda, 18 lipca, godz. 10.00, 15.00
Pi¹tek, 27 lipca, godz. 20.00

Wizyta na niezwyk³ej wyspie, któr¹ za-
mieszkuj¹ wy³¹cznie rzadkie gatunki zwie-
rz¹t. Nawet wspó³czesna nauka nie jest w
stanie wyt³umaczyæ pochodzenia tych ga-
tunków. W programie wszystko o tajemni-
cach wyspy Celebes.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dzika Indonezja:
Tajemnica Celebes

Emisja

Czwartek, 12 lipca, godz. 19.00

Po morzach i oceanach �wiata p³ywa
jednocze�nie prawie 30 tysiêcy statków.
Oko³o 3200 z nich to olbrzymie kontene-
rowce. Zapraszamy na pok³ad OOCL
Atlanta, kontenerowca o d³ugo�ci ponad
300 metrów.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
 Statek olbrzym

Emisja

Czwartek, 12 lipca, godz. 20.00

W programie zdjêcia wraku okrêtu Hood
na dnie Atlantyku, 3000 metrów pod powierzch-
ni¹ morza. Hood zosta³ zatopiony przez su-
pernowoczesny hitlerowski pancernik Bi-
smarck. Podczas wojny okrêt ten zagra¿a³
dominacji brytyjskiej.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hood i Bismarck
morska bitwa, czê�æ 2

Emisja

Czwartek, 12 lipca, godz. 23.00

6 marca 1987 roku prom Herald of Free
Enterprise wyruszy³ w rejs z portu w Ze-
ebrugge i 20 minut pó�niej wywróci³ siê do
góry dnem. W tej jednej z najwiêkszych ka-
tastrof morskich w historii Wielkiej Brytanii
zginê³y 193 osoby.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Katastrofa promu

z Zeebrugge

Emisja

Pi¹tek, 13 lipca, godz. 11.00

W 2008 roku Norwegiê i Wielk¹ Bryta-
niê po³¹czy ruroci¹g gazowy o d³ugo�ci
1200 kilometrów. To najd³u¿szy na �wiecie
ruroci¹g poprowadzony po morskim dnie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Supergazoci¹g

Emisja

�roda, 11 lipca, godz. 20.00
Sobota, 28 lipca, godz. 14.00

Wody Zatoki False Bay u wybrze¿y Afry-
ki Po³udniowej zamieszkuje samica rekina
ludojada, która wyrusza w³a�nie na trwaj¹-
ce piêæ tygodni poszukiwania po¿ywienia.

Planeta miêso¿erców:
Rekin ludojad

PREMIERA

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

Czwartek, 12 lipca, godz. 21.00, 00.00
Czwartek, 19 lipca, godz. 09.00
Niedziela, 15 lipca, godz. 12.00
Czwartek, 19 lipca, godz.  14.00

ZOBACZ W TV programy o morzu
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W 1690 roku pirat James Avery zaata-
kowa³ statek handlowy na Oceanie Indyj-
skim, kradn¹c klejnoty o niespotykanej war-
to�ci. Avery to legendarna postaæ, ale czy
istnia³ naprawdê? Kevin Rushby wyrusza
tropem s³ynnego pirata.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zagadki �mierci:
Pirackie skarby

Jamesa Avery'ego

Emisja

Poniedzia³ek, 16 lipca, godz. 21.00, 00.00
Sobota, 28 lipca, godz. 22.00

Opowie�ci o okrutnych atakach reki-
nów na p³ywaków i surferów oraz film
�Szczêki� sprawi³y, ¿e zwierzêta te ciesz¹
siê bardzo z³¹ s³aw¹. Prawda o tych pra-
starych drapie¿nikach mo¿e byæ jeszcze
bardziej przera¿aj¹ca...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Ataki rekinów

Emisja

Pi¹tek, 20 lipca, godz. 17.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka: Atlantyda

Emisja

Czwartek, 26 lipca, godz. 17.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kraksy pod lup¹:
Grecki prom

Emisja

Sobota, 14 lipca, godz. 15.00
Niedziela, 22 lipca, godz. 18.00

Kulisy prezentacji na ekranie filmowym
katastrof morskich. Jak pogodziæ naukow¹ wia-
rygodno�æ z wymogami �wiata rozrywki?
W programie fragmenty filmów oraz wywiady
z ich twórcami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prawda i fikcja
w Hollywood:

Katastrofy na morzu

Emisja

Sobota, 14 lipca, godz. 18.00

Grupa antropologów s¹dowych postana-
wia rozwi¹zaæ zagadkê sprzed 700 lat, kiedy
w Peru dwustu rybaków z zawi¹zanymi ocza-
mi zmuszono do uklêkniêcia nad brzegiem
morza i podciêto im gard³a.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Masakra
na pla¿y Punta Lobos

Emisja

Sobota, 28 lipca, godz. 23.00

Kulisy jednego z najtrudniejszych i naj-
niebezpieczniejszych zawodów. Spotkamy
siê z pracownikami ogromnej platformy wiert-
niczej na niebezpiecznych, otwartych wo-
dach Morza Pó³nocnego.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Najwiêksze

platformy wiertnicze

Emisja

�roda, 25 lipca, godz. 21.00, 00.00

Wbrew logice i zasadom zdrowego roz-
s¹dku wielu ludzi zdaje siê dawaæ wiarê zja-
wiskom paranormalnym. W programie pró-
ba odkrycia prawdy w przedziwnych opo-
wie�ciach i historiach.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wierzyæ nie wierzyæ?:
Statek widmo

Emisja

PREMIERA

Sobota, 14 lipca, godz. 21.00
Poniedzia³ek, 23 lipca, godz. 10.00, 15.00

Tsunami z 26 grudnia 2004 roku to
najwiêksza klêska ¿ywio³owa w historii.
Ogromna fala poch³onê³a ponad 200 ty-
siêcy istnieñ ludzkich. Dlaczego tsunami
s¹ tak gro�ne i jak mo¿na im zapobiec?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Tsunami w Azji

Emisja

Sobota, 21 lipca, godz. 01.00

programy o morzuZOBACZ W TV
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Zdjêcia: National Geographic Channel
Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie wprowadzone przez

stacjê po oddaniu numeru do druku.
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