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W pa�dzierniku 2007 roku
w Londynie na Tamizie odbêdzie siê

oficjalna uroczysto�æ
nadania imienia statkowi Galatea,
zbudowanemu w ramach tzw. królewskiego kontraktu
w Stoczni Pó³nocnej SA z Grupy REMONTOWA dla

armatora brytyjskiego Trinity House
Lighthouse Service, którego

zwierzchnikiem jest ksi¹¿ê Edynburga Filip.
Aktu chrztu dokona  Jej Królewska Wysoko�æ

Królowa Anglii El¿bieta II.
Specjalna relacja z tego bezprecedensowego wydarzenia

w nastêpnym - pa�dziernikowym wydaniu miesiêcznika
�Nasze MORZE�.  Z tej okazji dla naszych Czytelników

przygotowali�my niespodziankê.
Razem z nastêpnym numerem

�Naszego MORZA� � otrzymaj¹ oni
model statku wielofunkcyjnego

Galatea w prezencie!
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Gdy 11 wrze�nia wczesnym rankiem w no-
wej siedzibie resortu do spraw morza przy ul.
M³ynarskiej w Warszawie rozmawiali�my z mi-
nistrem gospodarki morskiej Markiem Gróbar-
czykiem, w jego gabinecie zadzwoni³ telefon.
Potem dzwoni³ jeszcze wiele razy. Tego sa-
mego dnia wieczorem mia³o siê odbyæ spotka-
nie Rady Ministrów w sprawie pieniêdzy na
budowê falochronu w �winouj�ciu (piszemy
o tym na str. 18)  i wpisania tego projektu na
listê inwestycji wieloletnich, co by³o niezbêd-
ne dla zagwarantowania finansowania tego
przedsiêwziêcia, kluczowego dla budowy ga-
zoportu. Do takiego spotkania mia³o doj�æ dzieñ
wcze�niej, ale nie dosz³o, bo nie przybyli na
nie przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Dzi�
wiemy, ¿e tamtego dnia zapad³a decyzja po-
zytywna. Rozmawiaj¹c z ministrem 11 wrze-
�nia nie wiedzieli�my te¿, czy uda mu siê prze-
konaæ unijnego komisarza Joe Borga do znie-
sienia zakazu po³owu dorszy na Ba³tyku
wschodnim. Dzi� wiemy, ¿e siê nie uda³o, ale
wiemy tak¿e i to, ¿e minister obieca³, i¿ w spra-
wie polskich rybaków tak ³atwo Unii nie odpu-
�ci. Wiemy te¿, ¿e priorytetem w pracy mini-
sterstwa jest wprowadzenie pod obrady Sejmu
ustawy o rynku  rybnym, a w kolejce czeka
sprawa ustawy o zatrudnieniu na statkach mor-
skich (obszerny wywiad z ministrem Gróbar-
czykiem publikujemy na str. 8-13).

Wszystko to piêknie, ale jednak jest kilka
niewiadomych. Gdy 11 wrze�nia wczesnym
rankiem w swoim gabinecie minister Gróbar-
czyk mówi³ �Naszemu MORZU� o planach i za-
mierzeniach kierowanego przez niego resortu
nie mog³em odpêdziæ od siebie pewnej na-
trêtnej my�li.

Gdy 5 maja 2006 roku do�æ niespodziewa-
nie utworzono Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej, �rodowisko ludzi morza uzna³o, ¿e oto
wreszcie, po latach zamieszania, niezliczonych
i nie zawsze sensownych reorganizacji central-
nej administracji maj¹cej siê zajmowaæ sprawa-
mi morza, powsta³ wreszcie resort, który w jed-
nym rêku skupi nadzór nad administracj¹
morsk¹, portami, przedsiêbiorstwami armator-
skimi, szkolnictwem morskim, ¿eglug¹ i rybo-
³ówstwem. Inni drwili, ¿e nowe ministerstwo
to polityczna synekura, stworzona ad hoc dla
zaspokojenia apetytu koalicjanta, któremu nie
chciano powierzyæ ¿adnego z �powa¿nych�
sto³ków ministerialnych, ot, taka premia za
polityczn¹ lojalno�æ wobec g³ównej partii rz¹-
dz¹cej. Dzi� tamtej koalicji i tamtego ministra

Minister odp³ynie?

ju¿ nie ma, ale ministerstwo nadal istnieje i ma
nowego ministra, który nie kryj¹c politycznych
sympatii, jest jednak bezpartyjny i w dodatku
jest cz³owiekiem morza. Je¿eli jednak prawd¹
jest opinia wyra¿ona w zdaniu wcze�niejszym
w stosunku do zdania poprzedniego, to zalety
obecnego ministra mog¹ nie wystarczyæ, tym
bardziej, ¿e choæ energicznie wzi¹³ siê do dzia-
³ania (zmiana listy priorytetowych inwestycji,
wymiana kadr) to jednak czasu mia³ dot¹d nie-
wiele.

Czy bêdzie mia³ go wiêcej? Czy resort, któ-
rym kieruje bêdzie nadal potrzebny? Czy do-
tychczas podjête w nim decyzje i dzia³ania bêd¹
kontynuowane? Czy do koñca roku uda siê
przeg³osowaæ w Sejmie 10 ustaw dotycz¹cych
gospodarki morskiej, co zapowiada³  jeszcze
poprzedni minister Rafa³ Wiechecki? Czy wresz-
cie obecny minister w ogóle bêdzie mia³ oka-
zjê zrealizowaæ to, o czym mówi³ nam 11 wrze-
�nia? Czy mo¿e raczej nied³ugo wszystko utknie
w martwym punkcie? Takie w³a�nie pytania
chodzi³y mi po g³owie, gdy s³ucha³em s³ów
Marka Gróbarczyka, który dawno temu zszed³
z tankowca na l¹d. Zawin¹³ do Warszawy na
d³u¿ej, czy nied³ugo z niej odp³ynie? Panta
rhei � mawia³ Heraklit. Czê�æ odpowiedzi po-
znamy po 21 pa�dziernika�

Grzegorz.Landowski@naszemorze.com.pl
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Plecami do morza

Zdecydowa³em siê napisaæ te kilka
zdañ, a bezpo�redni¹ przyczyn¹ by³a lek-
tura ostatniego numeru �Naszego MO-
RZA�. W szczególno�ci za� artyku³ doty-
cz¹cy dalszych losów kutra rakietowego
ORP W³adys³awowo. Zbulwersowa³a
mnie decyzja Agencji Mienia Wojskowe-
go o przetargu wspomnianego kutra. S¹-
dzi³em, i¿ Stowarzyszenie Lastadia otrzy-
ma ten okrêt i bêdzie go eksponowa³o
jako jednostkê muzealn¹. Stowarzyszenie
wyst¹pi³o z konkretn¹ ofert¹ i by³em
pewny, ¿e przekazanie jej wspomniane-
go okrêtu to tylko kwestia czasu.

Nasuwa siê jednak inny problem �
wszystkie sprawy zwi¹zane z tematyk¹
morsk¹ (i rzeczn¹) s¹ traktowane po ma-
coszemu, zarówno w mediach (telewizja,
prasa codzienna, radio) jak i w sferach
rz¹dowych (bez wzgl¹du na opcjê poli-
tyczn¹). Odwracamy siê jako kraj do
morza plecami, traktuj¹c je jako z³o ko-
nieczne. Jednak¿e nie wszyscy chyba
wiedz¹, i¿ zwi¹zek z morzem to wielo-
wiekowa tradycja, bêd¹ca czê�ci¹ historii
Polski.

Byæ mo¿e tak te¿ traktowane s¹ spra-
wy morskie przez wspomnian¹ Agencjê
Mienia Wojskowego. (�) Nie chcia³bym
byæ pos¹dzony, i¿ jestem zwolennikiem
zachowania wszystkich wycofywanych
okrêtów, ale skoro s¹ organizacje chc¹ce
konkretne jednostki eksponowaæ, to po-
winny je otrzymaæ. Byæ mo¿e sama agen-
cja powinna eksponowaæ okrêty przed
ich oddaniem na z³om. My�lê, ¿e by³oby
wiele osób chêtnych, by wej�æ na przy-
k³ad na pok³ad ORP Warszawa II. Swoj¹
drog¹ nurtuje mnie pytanie: Czy co� z te-
go piêknego okrêtu zosta³o?

Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

O staraniach Stowarzyszenia Lastadia i kilku innych instytucji d¹¿¹cych do uratowania kutra rakietowego W³adys³awowo
pisali�my dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy wydawa³o siê, i¿ ciekawa inicjatywa umieszczenia wycofanej ze s³u¿by jednost-
ki w elbl¹skim muzeum zakoñczy³a siê sukcesem. Po raz drugi � kiedy okaza³o siê, i¿ nie jest to takie proste, poniewa¿
Agencja Mienia Wojskowego zamiast przekazaæ kuter Stowarzyszeniu, zamierza wystawiæ go na przetarg. Przetarg siê nie
odby³, kuter nadal stoi w gdyñskim Porcie Wojennym. Zamiast s³u¿yæ jako eksponat wystawowy � bezu¿ytecznie niszczeje.
Co bêdzie z nim dalej � nie wiadomo. Przedstawiaj¹c dwie opinie w tej sprawie, w tym list otwarty prezesa Lastadii do
Ministra Obrony Narodowej, zachêcamy naszych Czytelników do wziêcia udzia³u w dyskusji na ten temat.

Redakcja

Mur obojêtno�ci

List otwarty
do Ministra Obrony Narodowej

Aleksandra Szczyg³y

Wielce Szanowny Panie Ministrze

Od ponad roku Stowarzyszenie Lasta-
dia, Elbl¹skie Muzeum Archeologiczno-
Historyczne, Stowarzyszenie Oficerów
Marynarki Wojennej RP, w³adze Woje-
wództwa Warmiñsko-Mazurskiego i wie-
le innych instytucji i osób prywatnych za-
biegaj¹ o zachowanie dla przysz³ych po-
koleñ ostatniego kutra rakietowego proj.
205 ORP W³adys³awowo.

Niestety, ze smutkiem musimy zauwa-
¿yæ, ¿e nasze dzia³ania trafiaj¹ na mur
obojêtno�ci urzêdników Ministerstwa
Obrony Narodowej. Dodatkowo, sytuacjê
pogarsza fakt, ¿e okrêt zosta³ wystawio-
ny na sprzeda¿ przez Agencjê Mienia
Wojskowego.

W prasie, tak¿e firmowanej przez
MON, mówi³o siê o jakim� egzotycznym
kontrahencie z Nikaragui czy Papui No-
wej Gwinei. Transakcja wi¹zana mia³a
mieæ priorytet. Tymczasem do ¿adnej
transakcji wi¹zanej nie dosz³o, a agencja
wci¹¿ twierdzi, ¿e prowadzi negocjacjê
z jakim� tajemniczym kupcem zagranicz-
nym, przy czym zas³ania siê tajemnic¹
handlow¹, o jakiego kontrahenta chodzi
(choæ jest to wbrew obowi¹zuj¹cym prze-
pisom i transparentno�ci dzia³añ prowa-
dzonych przez AMW).

Wystawienie obecnie kutra na prze-
targ, potwierdza ¿e przedstawia on jedy-
nie warto�æ z³omu, a t¹ trudno porówny-
waæ ze spo³eczn¹ inicjatyw¹ zaanga¿o-
wan¹ w przekszta³cenie okrêtu w war-

to�æ kulturow¹. Edukacja, promocja obron-
no�ci to funkcje, które z powodzeniem
i w atrakcyjnej formie wype³niaæ mo¿e
okrêt-muzeum. P³ywaj¹ce relikty historii
(czêsto m³odsze od naszego kutra), swo-
iste morskie skanseny, obecne s¹ w por-
tach wszystkich krajów ba³tyckich i sze-
rzej - ca³ej Europy. Ten konkretny okrêt,
jego stan techniczny, miejsce w historii
budownictwa okrêtowego i PMW jest
praktycznie ostatnim, realnie nadaj¹cym
siê do zachowania. Tymczasem okrêt ten
ulega sta³ej dewastacji bêd¹cej efektem
dzia³añ ludzi i si³ przyrody.

Wydaje siê, ¿e kierownictwo Minister-
stwa Obrony Narodowej nie traktuje po-
wa¿nie spo³ecznej inicjatywy (pierwszej
od wielu lat) ratowania zabytku, a wspie-
ra ma³o przejrzyste i szkodliwe spo³ecz-
nie dzia³ania Agencji Mienia Wojskowe-
go. Interes firm z³omuj¹cych sprzêt woj-
skowy nie powinien byæ przedk³adany
nad cenn¹, z wielu punków widzenia, ini-
cjatywê obywatelsk¹.

Niniejszym zwracam siê do Pana Mi-
nistra z kolejn¹ ju¿ pro�b¹ o dog³êbne
zbadanie sprawy i dzia³añ podejmowa-
nych przez Agencjê Mienia Wojskowego
oraz Departamentu Wychowania i Promo-
cji Obronno�ci, które wzbudzaj¹ uzasad-
nione w¹tpliwo�ci. Nie dopu�cimy, aby
ostatni cenny zabytek techniki morskiej
znajduj¹cy siê w polskich rêkach, zosta³
przeznaczony na z³om, zyski ze sprzeda-
¿y nie zrekompensuj¹ strat.

Z powa¿aniem

Micha³ Glock
Prezes Stowarzyszania Lastadia
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opinieLISTY DO MORZA

Inn¹ spraw¹ by³o oddanie na z³om
dwóch ostatnich w pe³ni klasycznych
okrêtów podwodnych, to jest ORP Wilka
oraz ORP Dzika. Jeden z nich móg³by
z powodzeniem pe³niæ funkcje muzeal-
ne, niekoniecznie jako jednostka p³ywa-
j¹ca, lecz na przyk³ad jako ekspozycja na
l¹dzie. Ale te sprawy s¹ ju¿ zamkniête.

Kto� mo¿e mi zarzuciæ, ¿e pomijam
problem finansowy, który owszem istnie-
je, lecz patrz¹c na muzea w innych pañ-
stwach, które ci¹gle powiêkszaj¹ swoje
zbiory, z tym problemem mo¿e sobie
poradziæ. Moim zdaniem powinno po-
wstaæ stowarzyszenie wszystkich muze-
ów, firm i osób prywatnych posiadaj¹cych

jednostki muzealne, w celu wymiany
pogl¹dów oraz do�wiadczeñ zwi¹zanych
z ich utrzymywaniem, konserwacj¹ i eks-
ponowaniem oraz pozyskiwaniem. Sto-
warzyszenie takie mia³oby wiêksz¹ si³ê
przebicia przez �biurokratyczno � niechêt-
ny mur�, szczególnie gdy chodzi o pozy-
skiwanie �nowych� jednostek p³ywaj¹-
cych.

Dochodzi do tego konieczno�æ nag³o-
�nienia wszelkich wydarzeñ zwi¹zanych
z morzem w ogólnopolskich mediach (te-

7

lewizja, prasa codzienna, radio). Mo¿e
wtedy dotrze do naszych rodzimych de-
cydentów, i¿ Polska ma dostêp do morza
i nale¿y z tego korzystaæ. Inn¹ spraw¹ jest
te¿ zaniedbanie ¿eglugi �ródl¹dowej, która
w opinii fachowców uznawana jest za
najtañszy �rodek transportu. Ma³o nag³a-
�niane s¹ imprezy morskie z Dniami Mo-
rza w³¹cznie, nigdy nie wiadomo gdzie
i co bêdzie. Trzeba u�wiadomiæ wszyst-
kim �¿yj¹cym z morza�, ¿e szeroka infor-
macja i reklama to dla nich korzy�æ finan-
sowa. Za� zachowane jednostki p³ywaj¹-
ce, rozrzucone po ca³ym kraju, stanowi¹
o silnym looby morskim. Rozpowszech-
nianiem tematyki morskiej i rzecznej po-

winny byæ zainteresowane firmy dzia³a-
j¹ce w przemy�le stoczniowym, armato-
rzy itp., zarówno te du¿e, jak i ma³e, czê-
sto jednoosobowe.

Wina le¿y te¿ po stronie prasy facho-
wej, która dociera do szerokiej rzeszy
czytelników. Zbyt s³abo dba siê o pozy-
skiwanie nowych osób � mi³o�ników
spraw morskich i ¿eglugi. Powinno byæ
wiêcej informacji o jednostkach zabytko-
wych (oraz pozosta³ych danego typu) �
dane techniczne, daty z nimi zwi¹zane,

zdjêcia, rysunki itp. Moim skromnym zda-
niem powinno siê zrobiæ katalog jedno-
stek wartych zachowania, a pozostaj¹cych
w eksploatacji lub stoj¹cych na uboczu
w basenie portowym. Zbyt ma³o jest sta-
rañ (albo nie ma ich wcale) o zachowa-
nie pomocniczych jednostek p³ywaj¹cych
oraz kutrów rybackich i statków rzecz-
nych.

Koñcz¹c swój wywód, pragnê wyra-
ziæ nadziejê, i¿ problem nie zostanie po-
zostawiony sam sobie. Mo¿e rozpocznie
siê dyskusja, która doprowadzi do wypra-
cowania stanowiska w tej sprawie. Chcê
równie¿ wyraziæ uznanie za pojawienie
siê miesiêcznika �Nasze MORZE�. By³ to
strza³ w dziesi¹tkê. Moim zdaniem zbyt
ma³o jest opisów statków p³ywaj¹cych
pod polsk¹ bander¹ lub bêd¹cych w³a-
sno�ci¹ polskich armatorów. Mo¿e celo-
wym by³oby pojawienie siê dzia³u �Pod
polsk¹ bander¹ i �� opisuj¹cym statki
konkretnego typu, opatrzone zdjêciami
i rysunkami. Przy obecnych opisach stat-
ków brak jest informacji o jednostkach
bli�niaczych, armatorach , w³a�cicielach
itp. I jeszcze jedna sprawa zwi¹zana z do-
dawanymi do niektórych  numerów �Na-
szego MORZA� modelami kartonowymi.
Sam jestem w wolnych chwilach mode-
larzem kartonowym, i w zwi¹zku z po-
wy¿szym mam pytanie: Czy raz � dwa
razy w roku móg³by ukazywaæ siê model
z prawdziwego zdarzenia? To jest taki
model z wrêgami, czê�ci¹ podwodn¹
i w skali 1 : 200 (1 : 100, 1 : 50). Mo¿na
by te¿ do ka¿dego modelu do³¹czyæ pla-
ny jednostek (oczywi�cie w miarê mo¿li-
wo�ci i uproszczone), zawieraj¹ce pod-
stawowe rzuty i linie teoretyczne. Za� te-
matyka wydawanych modeli to jest strza³
w przys³owiow¹ dziesi¹tkê.

(�)

 Zbigniew Piotrowicz, Józefów

Od redakcji:

Uwagi bierzemy do serca, za komple-
menty dziêkujemy. Pañskie propozycje
rozwa¿ymy.

W³adys³awowo cumuje w porcie wojennym na Oksywiu.
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LUDZIE MORZA rozmowa miesi¹ca

walczyæ!
Z ministrem gospodarki morskiej Markiem Gróbarczykiem
rozmawiaj¹ Grzegorz Landowski i Czes³aw Romanowski

Bêdziemy
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- Panie Ministrze, na pocz¹tku gra-
tulujemy nominacji. Sytuacja w kra-
ju zmienia siê tak dynamicznie, ¿e
nasi Czytelnicy nie zd¹¿yli siê wiele
dowiedzieæ o nowym szefie resortu
ds. morza, poza tym, ¿e jest Pan bez-
partyjnym fachowcem i ¿e p³ywa³
Pan na statkach. Chcieli�my wiêc na
pocz¹tek spytaæ, sk¹d Pañskie zain-
teresowanie morzem? Czy by³a to
realizacja dzieciêcych marzeñ czy
co� innego?

- Na pewno by³y to z jednej z strony
chêci odkrywcze, tkwi¹ce w cz³owieku,
awanturnicze i pe³ne przygód marzenia.
A z drugiej by³ to jeden ze sposobów zre-
alizowania siê. W czasach, gdy zdecydo-
wa³em siê na Wy¿sz¹ Szko³ê Morsk¹
w Gdyni, p³ywanie by³o jedynym oknem
na �wiat. By³em spragniony nowych do-
�wiadczeñ, chcia³em widzieæ i wiedzieæ
wiêcej. Przed matur¹ odwiedzi³em Gdy-
niê, zobaczy³em Dar M³odzie¿y na redzie
i� wtedy siê zdecydowa³em.

- Ale p³ywa³ Pan nie na ¿aglow-
cach?

- Potem nie, ale w trakcie studiów tak.
Podczas �wi¹t Wielkiejnocy odbyli�my
rejs na Darze M³odzie¿y do Plymouth.
Wraz ze mn¹ p³yn¹³ równie¿ pose³ Jo-
achim Brudziñski (sekretarz generalny
PiS � red.). Szli�my w �czwóreczce�,
mo¿e w �pi¹teczce�, wiêc wszyscy mieli
chorobê morsk¹. Ja wytrzyma³em. Dziê-
ki temu spotka³a mnie wielka nagroda -
�niadanie wielkanocne na dziobie, w�ród
o�miometrowych przechy³ów - bia³a kie³-
basa, rarytas jak na tamte czasy. Reszta
kolegów, na �ródokrêciu, z powodu cho-
roby morskiej jad³a chlebu� i cytrynê.

- Po szkole p³ywa³ Pan...
- ... na tankowcach. I to tych najwiêk-

szych, trzystutysiêcznikach. Nied³ugo,

rozmowa miesi¹caLUDZIE MORZA

Marek Gróbarczyk ma 39 lat,
skoñczy³ Wydzia³ Eksploatacji Si³ow-
ni Okrêtowych Wy¿szej Szko³y
Morskiej w Gdyni i studia podyplo-
mowe w bydgoskiej Akademii Rol-
niczo-Technicznej na kierunku te-
lekomunikacja cyfrowa. Potem p³y-
wa³ jako oficer na statkach armato-
rów zachodnich. Ostatnio by³ cz³on-
kiem zarz¹du Zak³adów Azotowych
Tarnów.

Nowy minister

Pierwsze s³owa Marka Gróbarczyka po nominacji na ministra gospodarki morskiej brzmia³y: �Nie tolerujê braku kom-
petencji�. Nied³ugo potem zdymisjonowa³ niektórych urzêdników mianowanych przez swego poprzednika, dzia³acza
Ligi Polskich Rodzin, Rafa³a Wiecheckiego. Szczególnie burzliwie wymiana kadr przebieg³a w Urzêdzie Morskim w Szcze-
cinie, gdzie stanowisko stracili dyrektor Zbigniew Wysocki i jego zastêpca Wojciech £uczak. Minister Gróbarczyk skre�li³
tak¿e kilkana�cie inwestycji, o których finansowanie z Unii Europejskiej stara³ siê poprzedni minister, uznaj¹c, ¿e nie by³y
strategiczne dla naszego kraju.

O tych sprawach, a tak¿e powodach zej�cia na l¹d i priorytetach kierowanego przez niego ministerstwa rozmawiali-
�my z Markiem Gróbarczykiem w Warszawie, w gor¹cym dla niego czasie, w dniu, w którym mia³o siê rozstrzygn¹æ, czy
rz¹d zgodzi siê finansowaæ nowy, dro¿szy projekt falochronu w �winouj�ciu (piszemy o tym na str. 17-19.) oraz kilka dni
przed rozmowami z unijnym komisarzem Jose Borgiem w sprawie cofniêcia zakazu po³owów dorsza przez naszych
rybaków (ten temat tak¿e poruszamy w �Naszym MORZU� � str. 26-29).



10 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

niê czy Szczecin traktujê jako minister jak
o�rodki równorzêdne. Jest jedno Wybrze-
¿e i jeden wspólny interes narodowy. Ja
na pewno nie bêdê uprawia³ polityki
dzielenia poszczególnych o�rodków na
lepsze czy gorsze. Obydwa podlegaj¹
takim samym kryteriom przyznawania
funduszy. Lista, któr¹ wedle ministra Wie-
checkiego mia³em zdemolowaæ, to lista,
która powinna zawieraæ projekty strate-
giczne, maj¹ce wymiar pozytywny, in
plus w skali ca³ego kraju, a nie tylko re-
gionu, czy te¿ poszczególnych firm, a ta-
kie projekty te¿ siê zdarza³y. To ma byæ
lista strategiczna dla Polski. Takie s¹ za³o-
¿enia naszej strategii rozwoju, a tak¿e stra-
tegii reprezentowanej przez Uniê Euro-
pejsk¹, która potem weryfikuje tê listê.
Niestety, pewne projekty, które pojawi-
³y siê poprzednio, mog³yby spowodowaæ,
¿e �dzia³anie 7.2� (czyli unijne fundusze
na rozwój transportu morskiego � red.),
by³oby ca³kowicie przekre�lone czy za-
kwestionowane.

Nie mogê sobie pozwoliæ na to, ¿eby
jaki� projekt, wynikaj¹cy wy³¹cznie z chê-
ci pozyskania wyborców przez ministra
Wiecheckiego...

- ... na przyk³ad przebudowa dro-
gi na szczeciñsk¹ £asztowniê�

- ... w³a�nie, na £asztowniê, która nie
ma strategicznego znaczenia dla kraju
i mo¿e byæ kwestionowana przez Uniê,
by taki projekt �zdemolowa³� listê i ca³e
�dzia³anie 7.2�.  Wówczas wszystkie pro-
jekty przepadn¹ i stracimy ca³¹ kwotê!
Nastawienie UE nie jest takie, ¿eby sprzy-
jaæ naszym projektom, tylko ¿eby zna-

le�æ mankamenty, pokazaæ, ¿e robimy
to �le.

- Czyli, Pana zdaniem, minister
Wiechecki dora�ny interes partyjny
stawia³ wy¿ej ni¿ strategiczne intere-
sy pañstwa?

- Z tej listy jednoznacznie to wynika.
- Czy podobnie by³o z nominacja-

mi na dyrektorów urzêdów mor-
skich? Pan tych powo³anych przez
poprzedniego ministra w S³upsku
i Szczecinie, odwo³a³. Rozumiemy, ¿e
to znak, i¿ nie uwa¿a³ ich Pan za od-
powiednie osoby na tych stanowi-
skach.

- Powody odwo³añ by³y �ci�le mery-
toryczne. Ci ludzie nie mieli kwalifikacji.
W przypadku dyrektora Wysockiego po-
wodem nie by³o wykszta³cenie, jest star-
szy mechanikiem. Ale drugi pan, który
zajmowa³ stanowisko wicedyrektora ab-
solutnie nie by³ zwi¹zany z gospodark¹
morsk¹ (Wojciech £uczak, który wcze�niej
pracowa³ u jednego z operatorów telefo-
nii komórkowej i kierowa³ oddzia³em pro-
ducenta rajstop � red.). Mogê wrêcz po-
wiedzieæ, ¿e przez to inwestycje, które
dawno powinny byæ w toku, s¹ dopiero
w przedbiegach i nie wiadomo jak siê
zakoñcz¹. Nie mog³em pozwoliæ na to,
by taki wicedyrektor pe³ni³ nadal swoj¹
funkcjê i ponosi³ odpowiedzialno�æ za
najwa¿niejsz¹ inwestycjê ostatnich lat
w gospodarce morskiej, czyli budowê fa-
lochronu w �winoujskim porcie. A niemoc
dyrektora, który tolerowa³ pewne zacho-
wania, zaowocowa³y tak¹, a nie inn¹ de-
cyzj¹ z mojej strony.

- Czy dyrektor Urzêdu Morskiego
w Gdyni mo¿e spaæ spokojnie?

- To stanowisko, jak ka¿de, podlega
ocenom i weryfikacjom. Je¿eli nie bêdzie
¿adnych merytorycznych przes³anek ku
temu, ¿eby dyrektora Królikowskiego
odwo³ywaæ, to nie widzê powodów, dla
których nie mia³by nadal zajmowaæ swo-
jego stanowiska.

- Mówili�my o odwo³aniach, teraz
porozmawiajmy o nowych twarzach.
Wiceministrem do spraw rybo³ów-
stwa zosta³ Grzegorz Ha³ubek, do tej
pory lider jednego z rybackich zwi¹z-
ków. I to tego bardziej �wojuj¹cego�,
tak¿e z Uni¹, szczególnie je�li chodzi
o sprawê dorszy. Nominacjê na tak
wysokie stanowisko odebrali�my
jako wziêcie przez ministerstwo stro-
ny rybaków w sporze z UE...

- Muszê tu jasno powiedzieæ � nie
idziemy na ¿adn¹ wojnê z Uni¹. Chcemy
po prostu wyt³umaczyæ im, bo Unia praw-

LUDZIE MORZA rozmowa miesi¹ca

tylko trzy lata. Mi³o�æ do morza zamieni-
³em na mi³o�æ do ¿ony.

- Teraz rozumiemy, dlaczego
zszed³ Pan na l¹d.

- Ustali�my to wspólnie. Chêæ za³o¿e-
nia rodziny nie bardzo idzie w parze z ¿y-
ciem na morzu.

- Nie ¿a³uje Pan, ¿e zamieni³ mor-
skie przygody na domowe pielesze?

- (�miech) To jest pytanie, które bêdê
sobie zadawa³ do koñca ¿ycia.

- Pan nie pochodzi z Gdyni?
- Pochodzê z Nowego S¹cza. Tym

wiêcej trudu trzeba by³o, ¿eby dokoñczyæ
te studia w Gdyni. I tym ciê¿ej by³o mi
podj¹æ decyzjê o zej�ciu na l¹d.

- Domy�lamy siê, ¿e w rodzinie nie
by³o morskich tradycji? Pan jest
pierwszy?

- Tak, je¿eli nie liczyæ dziadka, który
wraca³ z Afryki z genera³em Hallerem,
morzem...

- Pytamy o Gdyniê tak¿e w kon-
tek�cie inwestycji, na które postawi³
Pañski poprzednik w resorcie. Mini-
ster Rafa³ Wiechecki nie by³ ani cz³o-
wiekiem morza, ani fachowcem w tej
materii, ale stara³ siê popychaæ do
przodu sprawy morskie. Z tym, ¿e
dotyczy³y one g³ównie Pomorza Za-
chodniego, z którego pochodzi³. Pan
�na dzieñ dobry� wykre�li³ kilka
z nich, co Pana poprzednik okre�li³
jako �zdemolowanie listy inwestycji�.
Dlaczego? Czy te inwestycje by³y
ma³o wa¿ne?

- Na pewno powodem nie by³o wy-
ró¿nianie któregokolwiek regionu. Gdy-
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dopodobnie tego nie wie, w czym tkwi
problem. Stanowisko moje i rz¹du jest
takie, ¿e musimy im wyt³umaczyæ, na ja-
kiej zasadzie odbywa siê szacowanie
kwot po³owowych na Ba³tyku, na jakiej
zasadzie odbywa siê po³ów, badanie ilo-
�ci, no i oczywi�cie, jak to wp³ywa na
stan naszych zasobów rybnych na Ba³ty-
ku. W tych sprawach panuje chaos i jed-
na wielka mistyfikacja w przyznawaniu
kwot, w szacowaniu zasobów oraz pó�-
niej, w sprawozdawczo�ci dotycz¹cej
po³owów ryb.

- Mistyfikacja po stronie unijnych
urzêdników?

- Nie tylko, tak¿e i naszych. Zaimple-
mentowano pewne szacunki jeszcze przed
wst¹pieniem do Unii, nawet jeszcze z cza-
sów PRL-u, a nastêpne pomiary odbywa³y
siê na drodze ekstrapolacji i szacowania,
a nie rzeczowych pomiarów. Inne s¹ wiel-
ko�ci pokazywane przez Eurostat, inne
prezentowane przez rybaków, a jeszcze
inne sp³ywaj¹ z naszych o�rodków, z in-
spektoratów. Jest chaos, panuj¹cy zarów-
no u nas, jak i w ca³ej Unii na Ba³tyku. I nie
tylko to, we�my te¿ pod uwagê ostatnie
wyst¹pienie pani Carmen Estevez (cz³on-
ka Komisji Rybo³ówstwa UE - red.) na fo-
rum parlamentu europejskiego, która ge-
neralnie poddaje w w¹tpliwo�æ szacowa-
nie i okre�lanie kwot po³owowych i na tej
podstawie limitowanie po³owów. W pe³ni
podzielamy jej zastrze¿enia. Z dokumen-
tów i sprawozdawczo�ci, któr¹ dysponuje-
my jednoznacznie wynika, ¿e ten sposób
regulowania po³owów jest z³y i na pewno
nie s³u¿y �rodowisku naturalnemu. Naszym
priorytetem jest, by �rodowisko naturalne
zosta³o dla przysz³ych pokoleñ. Rybacy
doskonale zdaj¹ sobie z tego sprawê, bo
przecie¿ tak¿e oni i ich dzieci chc¹ korzy-
staæ z tego �rodowiska.

- Czyli b³¹d tkwi w samej meto-
dzie? Czy to jest argumentacja, za
pomoc¹ której bêdzie siê Pan stara³
przekonaæ komisarza Borga, ¿eby
zniós³ ten zakaz?

- Zdecydowanie tak. Minister Grzegorz
Ha³ubek jest przygotowany do tego, by
te argumenty pokazaæ. Nigdy wcze�niej
nie wystêpowa³y one w negocjacjach
z Uni¹. Przez ca³y czas rozmowy dotyczy-
³y kwot, zwiêkszenia, albo zmniejszenia
ochrony. Widaæ, ¿e Unia sama siê teraz
przyznaje do tego, ¿e kwotowanie jest
z³ym rozwi¹zaniem.

- Ma Pan lepszy pomys³?
- Osobi�cie jestem przekonany, ¿e

zdecydowanie lepszym rozwi¹zaniem jest
limitowanie po³owów poprzez regulacjê

rozmowa miesi¹caLUDZIE MORZA

Nie uda³o siê przekonaæ komi-
sarza Borga, co do cofniêcia zakazu
po³owów dorsza. Jaki scenariusz
wydarzeñ przewiduje obecnie mi-
nister Gróbarczyk? I jakie dzia³anie
zamierza podj¹æ Ministerstwo?

- Chcê powiedzieæ Panu Komi-
sarzowi, ¿e zakaz po³owów dla pol-
skiej floty, to w rezultacie jej likwi-
dacja, to dyskryminacja i brak soli-
darno�ci wobec naszego rybaka, a to
ju¿ jest pogwa³ceniem fundamen-
tów, na których zbudowano Uniê
Europejsk¹. � mówi minister. - Ka¿-
de dzia³ania os³onowe proponowa-
ne przez Uniê maj¹ de facto na celu
likwidacjê naszej floty. Na to, jak ju¿
powiedzia³em, nie ma naszej zgody!
 

Nie ma
naszej zgody!

floty i dni po³owowych. I zniesienie ja-
kichkolwiek ograniczeñ kwotowych. Bo
to rodzi nies³ychan¹ korupcjê. To jest ca³y
³añcuszek, który negatywnie wp³ywa na
wizerunek polskiego rybaka i nie tylko
polskiego,  któremu w gruncie rzeczy
zale¿y na tym, ¿eby przyp³ywaæ do por-
tu bez strachu w oczach.

- Czy to znaczy, ¿e za cztery dni,
15 wrze�nia rybacy mog¹ wyp³ywaæ
na po³ów dorsza? Minister Ha³ubek
kilkakrotnie pytany o to podczas pa-
nelu na targach Baltexpo nie odpo-
wiedzia³ jednoznacznie.

- Rybacy na pewno mog¹ wyp³ywaæ
na stado zachodnie. Tam zakaz nie obo-
wi¹zuje. Je¿eli chodzi o wschodnie, do 15
wrze�nia mamy jeszcze czas, aby argu-
mentowaæ i przekonywaæ. Tylko w ten
sposób mogê na to pytanie odpowie-
dzieæ. Bo zakaz nie zosta³ wydany przez
nas, tylko przez Uniê. My mamy argu-
menty na to, aby go cofn¹æ.

- Czyli bêdzie wojna z Uni¹, ale
wy³¹cznie na argumenty...

- Na argumenty!
- A co bêdzie, je¿eli nie uda siê

przekonaæ komisarza Borga?
- Dzia³ania, które s¹ prowadzone, by

wykazaæ nasze racje, s¹ tak du¿e i jedno-
znaczne , ¿e wydaje mi siê, i¿ komisarz
Borg nie mo¿e spokojnie stwierdziæ, ¿e
obecne status quo jest w porz¹dku. Po
prostu prawda jest inna. Jakkolwiek siê
zachowa, nie mo¿e powiedzieæ, ¿e
wszystko jest w porz¹dku, ¿e to Polacy
prze³awiaj¹, ¿e tylko tutaj jest k³usownic-
two. Bo tak po prostu nie jest.

- Od rybaków przejd�my do ma-
rynarzy. Pañski poprzednik obieca³,
nawet by³ w tej sprawie podpisany
aneks do umowy koalicyjnej, ¿e do
koñca roku bêdzie przeg³osowanych
dziesiêæ ustaw dotycz¹cych gospo-
darki morskiej. Tamtego ministra
i tamtej koalicji ju¿ nie ma. Czy za-
tem w obecnej sytuacji politycznej
uda siê je przeg³osowaæ?
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- Czê�æ ustaw jest ju¿ w Sejmie. A Sejm
ca³y czas pracuje. To, ¿e zosta³ przeg³o-
sowany wniosek o jego samorozwi¹zanie,
wcale nie powoduje, ¿e mamy bezpra-
wie i nie mamy Sejmu. Ustawy, które s¹
przygotowane, które wychodz¹ z komi-
tetów sta³ych poprzez Radê Ministrów,
równie¿ trafi¹ do Sejmu. W tej chwili za-
le¿y nam przede wszystkim na ustawie
o rynku rybnym. Wysz³a ju¿ z komitetu
sta³ego RM, i trafi w najbli¿szym czasie
pod obrady Sejmu.

- A co z ustaw¹ o zatrudnieniu na
morskich statkach handlowych?

- Ta ustawa niestety jeszcze jest w fa-
zie negocjacji spo³ecznych, przed nami
rozmowy ze zwi¹zkami zawodowymi,
które wysuwaj¹ szereg w¹tpliwo�ci. My
chcemy dogadaæ siê z nimi, nie chcemy
tworzyæ ustawy przez nich nieakcepto-
wanej.

- Jak Pan chce przekonaæ arma-
torów krajowych i zagranicznych,
¿eby stawiali polsk¹ banderê? Jak Pan
chce ich tutaj przyci¹gn¹æ?

- Strategia jednoznacznie wskazuje,
jaki powinien byæ kierunek dzia³ania. Po

pierwsze ustawa o podatku tona¿owym
(ju¿ przez Sejm uchwalona - red.), po dru-
gie � ustawa o zatrudnieniu marynarzy
na morskich statkach handlowych. Trze-
cia sprawa, to sposób finansowania arma-
torów, czyli stworzenie programu wspo-
magania finansowego armatorów przy
zakupie statku. No i czwarta - pomoc
publiczna dozwolona w Unii Europejskiej,
któr¹ armatorzy równie¿ powinni wyko-
rzystaæ przy zakupie statków. Te dzia³a-
nia musz¹ spowodowaæ przej�cie pod
nasz¹ banderê.

- Czy chodzi na przyk³ad o zwol-
nienie armatorów z p³acenia podat-
ku dochodowego?

- Jest to temat wymagaj¹cy gruntow-
nej analizy. Musz¹ jak najszybciej rozpo-
cz¹æ siê prace nad tym, ¿eby ukierunko-
waæ i stworzyæ najlepsze �rodowisko do
inwestowania w polsk¹ flotê.

- A co powie Pan na pomys³ lan-
sowany m.in. przez senator Arci-
szewsk¹, ¿eby zwolniæ z podatku do-
chodowego marynarzy? Przecie¿ oni
zarobione za granic¹ pieni¹dze i tak
wydaj¹ w kraju, czyli generalnie siê

to naszemu bud¿etowi op³aca. Po-
dobne rozwi¹zanie zastosowa³a np.
Chorwacja, która co prawda nie jest
w Unii, ale tamtejszy rz¹d  chce w
ten sposób promowaæ, tak¿e w�ród
m³odych ludzi, zawody morskie�

- Mamy regulacje unijne, mamy na-
sze regulacje ustawowe, tym bardziej, ¿e
marynarze, je¿eli s¹ zatrudnieni u nas,
podlegaj¹ pod nasze prawo i rozporz¹-
dzenia i musz¹ siê do tego stosowaæ.

- Polscy marynarze, to jedna z naj-
bardziej lojalnych wobec naszego
pañstwa grupa zawodowa�

- ... tak, ka¿dy marynarz urlop spêdza
w domu...

- ... zarabiaj¹ gdzie indziej, a wy-
daj¹ tutaj. Mo¿e warto wzi¹æ to pod
uwagê, nawet gdyby to by³o odbie-
rane jako pewne uprzywilejowanie.

- Na pewno tak. Moim celem jest to,
¿eby zawód marynarza powróci³ na pie-
desta³...

- ... sam Pan nim by³...
- ... w³a�nie, dlatego znam te proble-

my i je rozumiem. Wiem jak to wygl¹da,
co to jest praca na morzu, jak ciê¿ki jest
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to kawa³ek chleba. Trzeba ca³y czas pa-
nowaæ nad bud¿etem, pilnowaæ wydat-
ków, bo mo¿na siê przeliczyæ, a zarobie-
nie ka¿dej z³otówki wi¹¿e siê z ogrom-
nym niebezpieczeñstwem. Wyp³ywaj¹c,
marynarz nie wie, kiedy i czy w ogóle
bezpiecznie wróci na l¹d. Bez dwóch
zdañ, jest to priorytetowy zawód, który
powinien mieæ swoje miejsce i nie po-
winien byæ klasyfikowany na równi ze
wszystkimi innymi zawodami, poniewa¿
zawiera dozê niebezpieczeñstwa i ryzyka.

- A co, Panie Ministrze, z przetar-
giem na budowê falochronu w �wi-
nouj�ciu, o którym Pan wspomina³?

- Przygotowania do tej inwestycji s¹
zakoñczone, specyfikacja jest gotowa.
Dzisiaj na Radê Ministrów, po wielkich
bojach, wchodzi uchwa³a o programie
wieloletnim na finansowanie falochronu.
Zobaczymy, co przyniesie dzieñ, co zde-
cyduje Rada Ministrów.

- Pan, jak rozumiemy, jest dobrej
my�li.

- Nie ma wiêkszego optymisty ode
mnie, co do tej kwestii. Jestem zdetermi-
nowany, aby jeszcze dzisiaj og³osiæ za-
proszenie do sk³adania ofert. Technicz-
nie jeste�my przygotowani, musimy mieæ
jeszcze zagwarantowane �rodki.

- To s¹ jednak powa¿ne pieni¹-
dze...

- Tak, miliard z³otych. Po naszych za-
biegach, ¿eby to nieco odchudziæ, w tym
miliardzie powinni�my siê zmie�ciæ.

- Zak³adaj¹c, ¿e uda siê uzyskaæ
zgodê Rady Ministrów, jakie bêd¹
nastêpne etapy tej inwestycji?

- Rozpisany bêdzie przetarg na pro-
jekt wykonania falochronu. Przypominam,
¿e my zajmujemy siê falochronem i przy-
gotowaniem akwenu do przyjêcia stat-
ków, natomiast port - wykonaniem sta-
nowisk, a PGNiG �  instalacjami i gazo-
portem.

- Ostatnio mówi siê tak¿e o in-
nej wa¿nej inwestycji � o elektrow-
niach wiatrowych na Ba³tyku. Ja-
kie jest stanowisko ministerstwa?
Rybacy s¹ przeciw. Czyj¹ stronê
tutaj Pan trzyma?

- Nie mo¿na do tego tak podchodziæ.
Jest unijne zalecenie nakazuj¹ce nam
wzrost tzw. zielonej energii. Mamy zwiêk-
szaæ jej udzia³ w produkcji energii. Je¿eli
akweny morskie s¹ lepsze i wydajniej-
sze do jej pozyskiwania, to dlaczego tego
nie wykorzystaæ? Ale oczywi�cie, nie
mo¿e siê to odbywaæ kosztem interesów
rybaków, nie mo¿emy pozbawiæ ich mo¿-
liwo�ci ³owienia i wykorzystywania przez

nich tych ³owisk. Podstawowym elemen-
tem, który chcê wprowadziæ jest prze-
strzenny plan zagospodarowania wód,
który bêdzie poddany publicznej deba-
cie i wyka¿e, które akweny bêdziemy
wykorzystywaæ bez ujemnych skutków
i zagro¿eñ, które mog¹ wp³ywaæ na po-
szczególne grupy spo³eczne. Z drugiej
strony pozwoli nam równie¿ aktywowaæ
pewne akweny, które s¹ nieu¿ywane lub
nie stanowi¹ ¿adnego warto�ciowego ele-
mentu.

- Czy kiedykolwiek badano w Pol-
sce wp³yw tego typu urz¹dzeñ na �ro-
dowisko?

- Tak, ale by³y to badania pod kon-
tem prac doktorskich czy magisterskich.
Nie by³o opracowañ instytutów, które by
to jednoznacznie pokazywa³y. Nasz In-
stytut Morski w najbli¿szym czasie zajmie
siê takim dzia³aniem.

- Rozumiemy, ¿e ewentualna zgo-
da na funkcjonowanie tego typu
farm wiatrowych bêdzie poprzedzo-
na kompleksowymi badaniami i kon-
sultacjami.

- Oczywi�cie, pierwsza sprawa to
przestrzenny plan zagospodarowania
wód, a druga to uzyskanie raportu o od-
dzia³ywaniu na �rodowisko. Wówczas
wydamy decyzjê, co do stosowania i co
do zasadno�ci instalowania tego typu
urz¹dzeñ na wodzie.

- Ostatnie pytanie: deklaruje siê
Pan, Panie Ministrze jako osoba bez-
partyjna. Nie poci¹ga Pana polityka?

- Moje przekonania by³y, s¹ i bêd¹
prawicowe i cieszê siê, ¿e mogê byæ
w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego. Nie
czu³em jednak nigdy potrzeby partyjne-
go spe³nienia. Mam typowo techniczne,
in¿ynierskie wykszta³cenie, które nie
sprzyja politycznemu my�leniu.

- Dziêkujemy za rozmowê. ̄ yczy-
my, ¿eby - jako cz³owiek morza - tak-
¿e po wyborach mia³ Pan okazjê do
tych konkretnych dzia³añ.

Zdjêcia: Czes³aw Romanowski
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Optymistycznie na to, co siê bêdzie
dzia³o w najbli¿szych tygodniach z trze-
ma najwiêkszymi stoczniami produkcyj-
nymi patrz¹ przedstawiciele Skarbu Pañ-
stwa. S³awomir Urbaniak, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Skarbu o Stoczni
Gdañsk: - Do koñca bie¿¹cego roku po-
winni�my pojechaæ do Brukseli z wybra-
nym inwestorem. Równie¿ Pawe³ Brze-
zicki, prezes Agencji Rozwoju Przemys³u
jest dobrej my�li. Powodem jest fakt, i¿
firma ISD Polska (czê�æ ukraiñskiego
Donbasu) objê³a na pocz¹tku wrze�nia
akcje gdañskiego zak³adu w wysoko�ci
20 milionów z³otych i wyrazi³a chêæ ob-

jêcia ca³ej emisji w wysoko�ci 300 milio-
nów z³otych.

- Jest oczywi�cie kwestia zaproszenia
innych inwestorów, którzy byæ mo¿e
przedstawi¹ lepsze warunki. My�lê, ¿e do
koñca roku nast¹pi proces sprzeda¿y
przedsiêbiorstw nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa � mówi Brzezicki.

Manifestacja i negocjacje

Gdyby dosz³o do transakcji, udzia³
Ukraiñców w SG zwiêkszy³by siê z 5 do
75 proc. Inwestorzy deklarowali te¿ chêæ
wykupienia �starych akcji� pozosta³ych

udzia³owców: ARP, Cenzinu i Centrali
Zaopatrzenia Hutnictwa, co przynios³o-
by stoczni kolejne miliony. Co wiêcej �
zapowiedzieli, ¿e wezm¹ na siebie kon-
flikt stoczni z Komisj¹ Europejsk¹, która
¿¹da ograniczenia mocy produkcyjnych.
W stoczni, pod rz¹dami ISD mia³by siê
zmieniæ profil produkcji, by³yby tam bu-
dowane drogie ¿aglowce.

Stocznia jednak czeka na inne oferty.
Ma na to czas do 9 listopada. To zdener-
wowa³o Ukraiñców. Donbas jako osta-
teczn¹ datê proponuje 19 pa�dziernika,
nie godzi siê na nowe terminy, poniewa¿
uwa¿a, ¿e zwlekanie z decyzj¹ spowo-
duje, i¿ ¿aden z inwestorów nie zd¹¿y
obj¹æ akcji do czasu wyga�niêcia wa¿no-
�ci uchwa³y o prywatyzacji. Wed³ug Paw³a
Poncyljusza, wiceministra gospodarki, je-
�li dopiero 9 listopada zakoñcz¹ siê zapi-
sy inwestorów na akcje, to bêdzie pro-
blem z otrzymaniem zgody urzêdu anty-
monopolowego i rejestracj¹ kapita³u. Pre-
zes Brzezicki t³umaczy, ¿e gdyby unie-

Niby jest dobrze � dwie nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa
stocznie zosta³y dokapitalizowane, zg³aszaj¹ siê
inwestorzy. Ale nastroje w�ród stoczniowców nadal
dalekie s¹ od optymizmu. � Najgorsze to wy³o¿yæ siê
na samym finiszu. � przestrzega prezes Stoczni Gdynia.

Stocznie
na bezdechu
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misarz ds zatrudnienia Vladimir Szpidla.
Stoczniowcy zweryfikowali nieco swoje
¿¹dania: zgodzili siê na zamkniêcie jed-
nej pochylni do koñca tego roku, w za-
mian prosili o przed³u¿enie do 2012 r.
daty zamkniêcia drugiej. - Nie zgadzamy
siê, ¿eby Bruksela nie pozwala³a nam
pracowaæ i likwidowa³a to, co przez po-
kolenia wypracowali nasi ojcowie - mó-
wili zwi¹zkowcy. Komisarz Neelie Kroes
powiedzia³a Agencji Reutera, ¿e nie mo¿-
na tak d³ugo czekaæ, by zmniejszyæ pro-
dukcjê Stoczni Gdañsk.

Akcja stoczniowców przynios³a jednak
pewne rezultaty. W Parlamencie Europej-
skim w Strasburgu odby³a siê bowiem
debata po�wiêcona postêpowaniu, jakie
prowadzi KE w sprawie pomocy publicz-
nej dla stoczni. Polscy eurodeputowani
apelowali, aby europejscy parlamentarzy-
�ci podejmuj¹c decyzje dotycz¹ce dal-
szych losów SG wziêli pod uwagê nie tyl-
ko aspekt ekonomiczny, ale tak¿e histo-
ryczn¹ rolê, jak¹ odegra³ zak³ad w prze-
zwyciê¿eniu podzia³u Europy.

 - Komisja nie chce zamkniêcia Stocz-
ni Gdañskiej, która odegra³a kluczow¹ rolê
w walce o wolno�æ i zjednoczenie nasze-
go kontynentu. - zapewni³ komisarz od-
powiedzialny za sprawne funkcjonowa-
nie rynku wewnêtrznego Charles McCre-
evy. - Komisja chce jedynie, aby podjêto
restrukturyzacjê, która umo¿liwi stoczni
samodzielne funkcjonowanie na konku-
rencyjnym rynku UE.

- Stocznie w innych krajach, ale tak¿e
pozosta³e stocznie w Polsce, musia³y
znacznie ograniczyæ swoje moce produk-
cyjne i Stocznia Gdañsk nie mo¿e byæ

wyj¹tkiem. � przekonywa³ komisarz
McCreevy. Doda³ jednak: - Stocznia
Gdañsk zas³uguje na sukces i trwa³¹ po-
zycjê w konkurencyjnym, europejskim
przemy�le stoczniowym.

Andrzej Buczkowski, wiceprezes
Stoczni Gdañsk tak komentuje kroki ko-
misji w sprawie gdañskiego zak³adu: -
Komisja Europejska chce na³o¿yæ sank-
cje na polski przemys³ stoczniowy. To
nie jest kwestia zamkniêcia pochylni,
tylko ograniczenia mocy. W jaki sposób
stocznie mog¹ staæ siê rentowne  na po-
mniejszonym maj¹tku? Polski przemys³
od czasu zakoñczenia drugiej wojny �wia-
towej nie by³ w takiej mizerii. A dobry
rynek na budowê statków nie bêdzie
trwa³ wiecznie.

Wiele wskazuje jednak na to, ¿e dla
Stoczni Gdañskiej w³adze Unii mog¹ zro-
biæ wyj¹tek i wycofaæ siê ze swoich ¿¹dañ.
Na wniosek stoczni z Niemiec, Francji
i Wielkiej Brytanii unijne stowarzyszenie
budowniczych statków CESA chcia³o na-
wet wyst¹piæ do Komisji Europejskiej
o zastosowanie wobec stoczni z Gdañska
taryfy ulgowej. Pomys³ zablokowali Hisz-
panie. Niemniej, nale¿y s¹dziæ, ¿e euro-
pejscy potentaci nie widz¹ ju¿ w gdañ-
skiej stoczni rywala. Dlatego, jak twierdz¹
brukselscy eksperci, KE powinna zapro-
ponowaæ kompromis, który i uratuje
Stoczniê Gdañsk¹, i zadowoli konkuren-
cyjne stocznie - taki jak likwidacja dru-
giej pochylni, ale dopiero wówczas, gdy
przysz³y prywatny w³a�ciciel zbuduje
nowoczesny dok, który j¹ zast¹pi.

Ostateczna decyzja Komisji Europej-
skiej powinna byæ znana za kilka miesiê-

mo¿liwiono sk³adanie ofert innym inwe-
storom, zastrze¿enia mog³aby mieæ Bruk-
sela. Szefostwo Stoczni Gdañsk z kolei
dziwi siê, ¿e ARP najpierw sama uchwali-
³a wrze�niowe dokapitalizowanie stocz-
ni, a obecnie zwleka z terminami.

Gdy trwa³y rozmowy z inwestorami,
zwi¹zkowcy ze stoczniowej �Solidarno�ci�
postanowili wzi¹æ sprawy w swoje rêce
i zadbaæ o to, by stocznia mia³a jak budo-
waæ owe zapowiadane ¿aglowce. Ponad
stu z nich pojecha³o do Brukseli, zade-
monstrowaæ przeciw decyzji Komisji Eu-
ropejskiej o zamkniêciu dwóch z trzech
zak³adowych pochylni.

- Chcemy, aby Komisja Europejska zre-
zygnowa³a z tego pomys³u i pozwoli³a
funkcjonowaæ pochylniom przez 5 kolej-
nych lat. � mówi³ przed wyjazdem wice-
szef zwi¹zku w stoczni, Karol Guzikiewicz.

Przed budynkiem Komisji rozdawali
ulotki i przekonywali deputowanych do
swoich racji. Delegacjê przyjê³a komisarz
ds konkurencji Neelie Kroes, a tak¿e ko-

S³awomir Urbaniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu
(z lewej) i Pawe³ Brzezicki, prezes Agencji Rozwoju Przemys³u.
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cy. Tyle bowiem potrwa przesy³anie miê-
dzy Gdañskiem a Bruksel¹ oficjalnych
dokumentów i ich analiza.

Nieco optymizmu

Sytuacjê w Stoczni Szczeciñskiej No-
wej prezes Brzezicki przedstawia nastê-
puj¹co: � W wypadku tej stoczni mamy
dwunastu inwestorów, z czego czterech
takich, ¿e ¿yczy³bym ich ka¿dej stoczni
w Polsce. O szczegó³ach nie mogê jed-
nak mówiæ.

Nieoficjalnie wiadomo, ¿e w�ród za-
interesowanych jest m.in. Z³omrex i kon-
sorcjum z Norwegii zajmuj¹ce siê budow¹
platform wiertniczych. Brzezicki przeko-
nuje, ¿e sytuacja SSN znacznie siê skom-
plikowa³a z powodu braku dzia³ania do-
tychczasowego audytora, co spowodowa-
³o konieczno�æ dokapitalizowania stocz-
ni ze �rodków publicznych. To pozwoli
stoczni nabraæ oddechu i patrzeæ z na-
dziej¹ w przysz³o�æ.

Podobnie jak wcze�niej Stocznia Gdy-
nia, tak¿e SSN zosta³a dokapitalizowana.
Dosta³a od pañstwa 120 mln z³. Dokapi-
talizowanie odby³o siê w dwóch transzach.
Pierwsze 34 mln z³ pochodz¹ce z Korpo-
racji Polskie Stocznie wp³ynê³y na konto
szczeciñskiej firmy jeszcze w sierpniu.
Pozosta³e 86 mln z³ trafi³y tam we wrze-
�niu. Niestety, zastrzyk finansowy wystar-
czy jedynie na bie¿¹ce wydatki. Wed³ug
zarz¹du stoczni to tylko kroplówka na
przetrwanie.

- Potrzebne s¹ nam �rodki obrotowe,
bo zbyt d³ugo nie uda nam siê budowaæ
statków tylko z zaliczek armatorskich �
mówi Artur Trzeciakowski, prezes SSN.
Wed³ug prezesa Brzezickiego, dokapita-
lizowanie pozwoli utrzymaæ produkcjê do
czasu wybrania firmy, która sprywatyzu-
je stoczniê, co ma nast¹piæ przed koñ-
cem roku.

Przed³u¿aj¹ce siê procedury prywaty-
zacyjne krytykuje Dariusz Adamski, prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej Przemys³u
Okrêtowego NSZZ �Solidarno�æ� Stoczni
Gdynia.

- Z³amanie harmonogramu przek³ada
siê na dramat stoczniowców. Muszê przy-
j¹æ za dobr¹ monetê, ¿e harmonogram
(prywatyzacja do koñca roku) zostanie
zrealizowany, bo stocznie odchorowuj¹
skutki braku decyzji. Najwa¿niejsza jest
realizacja przyjêtej strategii, a nie szuka-
nie nowych scenariuszy � przekonuje.

Kazimierz Smoliñski, prezes Stoczni
Gdynia zwraca uwagê na to, ¿e nawet po
prywatyzacji stocznie bêd¹c potrzebowaæ

pomocy pañstwa: - Nas, du¿ych producen-
tów, dobija ryzyko kursowe. Nie ma instru-
mentów finansowych na rynku, które by
to ryzyko mog³y wyeliminowaæ. Stoimy
przed dylematem, czy nawet po prywaty-
zacji du¿e stocznie bêd¹ mog³y siê utrzy-
maæ na �wiatowym rynku, gdzie bêdzie-
my musieli konkurowaæ z nowoczesnymi
stoczniami zachodnimi czy azjatyckimi.

Dla prezesa Smoliñskiego podstaw¹
do optymizmu, wiary, i¿ prywatyzacja
najwiêkszych rodzimych stoczni produk-
cyjnych, w tym zarz¹dzanego przez nie-
go zak³adu, dojdzie wreszcie do skutku
jest fakt, ¿e teraz proces ów nadzorowa-
ny jest przez rz¹d i Komisjê Europejsk¹.

- Komisja nie pozwoli nie dokoñczyæ
procesów restrukturyzacji. To jest nieunik-
nione. Ale prywatyzacja nie jest celem

samym w sobie. Przy biegu d³ugodystan-
sowym najgorsza jest koñcówka, tutaj
mo¿emy siê wy³o¿yæ. Ca³y czas idziemy
na bezdechu. � przestrzega Smoliñski,
który liczy na to, ¿e zdanie ARP mo¿e siê
zmieniæ, i mo¿e ona pomóc finansowo
stoczni. - Poniewa¿ ARP jest w³a�cicielem
SSN, niedokapitalizowanie jej przez w³a-
�ciciela, mo¿e naraziæ agencjê na pyta-
nia, dlaczego nie pomog³a zak³adowi, nie
uczyni³a go atrakcyjnym dla potencjalne-
go inwestora.

Przypomnijmy, ¿e jednym z chêtnych
do zakupu wiêkszo�ciowych udzia³ów
Stoczni Gdynia jest Rami Ungar, izraelski
biznesmen, mniejszo�ciowy udzia³owiec
stoczni (22,5 proc.) i jeden z g³ównych
zleceniodawców na budowê statków
w gdyñskim zak³adzie.

Czes³aw Romanowski

Brama Stoczni Gdañskiej.
Stoczniowcy wyje¿d¿aj¹
protestowaæ
przed Parlamentem
Europejskim w Brukseli.
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Koniec najwiêkszego w Polsce pro-
ducenta osprzêtu okrêtowego - s³upskiej
firmy Sezamor. 19 wrze�nia S¹d Gospo-
darczy w S³upsku sprzeda³ ostatnie nie-
ruchomo�ci nale¿¹ce do firmy, w tym
halê, gdzie produkowano znane na ca³y
�wiat ³añcuchy okrêtowe.

Tereny kupi³a w przetargu niemiec-
ka grupa Casino wraz ze swoj¹ spó³k¹
developersk¹ Mayland Real Estate, która
buduje w tym miejscu wielkie centrum
handlowe �Jantar�. Na pozyskanym tere-
nie ma zostaæ wybudowany parking dla
klientów powstaj¹cej przy centrum krê-
gielni.W przetargu z³o¿ono tylko jedn¹
ofertê. Za budynki oraz teren Mayland

Real Estate zaoferowa³ 10 mln 250 tys. z³
brutto. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie
do sprzeda¿y Sezamoru za wylicytowan¹
kwotê. Powodem jest z³o¿enie przez
przedstawicieli spó³ki zastrze¿enia, ¿e fir-
ma zap³aci pieni¹dze, ale bez podatku
VAT. Oznacza³oby to, ¿e ostateczna kwo-
ta, za jak¹ zostanie sprzedana firma Seza-
mor to 8 mln 67 tys. z³.

Miesi¹c temu, w pierwszym przetar-
gu, za 1,75 mln z³ uda³o siê sprzedaæ o�ro-
dek wczasowy w Pr¹dzonce (gm. Studzie-
nice) oraz ponad piêæ hektarów gruntów
inwestycyjnych w P³aszewku ko³o S³up-
ska nale¿¹cych do maj¹tku Sezamoru.

Upad³o�æ s³upskiej firmy s¹d og³osi³

Hale pod m³otek

Gigant
koñczy na parkingu

21 marca, ale firma nie prowadzi dzia³al-
no�ci ju¿ od dwóch i pó³ roku. Zad³u¿e-
nie Sezamoru wynosi oko³o 16 mln z³.
800 tys. z³ to wynagrodzenia pracowni-
cze.

Sezamor by³ od 1951 roku najwiêk-
szym zak³adem w Polsce i jednym z naj-
wiêkszych zak³adów stoczniowych w Eu-
ropie produkuj¹cych elementy wyposa-
¿enia statków. W latach 70. zatrudnia³
oko³o 700 osób. Gdy zwijali dzia³alno�æ
w 2005 � siedem razy mniej. K³opoty
zaczê³y siê po upadku Stoczni Szczeciñ-
skiej i w wyniku trudnej sytuacji Stoczni
Gdynia. S³upski Sezamor jako wykonaw-
ca czê�ci, za które nie p³acono, straci³
p³ynno�æ finansow¹ i musia³ og³osiæ upa-
d³o�æ. Nie pomog³y programy restruktu-
ryzacyjne, ani nowi inwestorzy.

Patowa sytuacja nie przestraszy³a jed-
nak grupy pracowników i in¿ynierów
dawnego giganta. W ubieg³ym roku
w ca³kiem innym miejscu S³upska, w nie-
wielkiej hali produkcyjnej rozpoczê³a
dzia³alno�æ firma Sezamor REM (pisali�my
o niej w lipcowym numerze �Naszego
MORZA�).

Hubert Bierngarski

W czasach �wietno�ci w Sezamorze pracowa³o ponad 700 osób,
a sprzêt produkowany przez firmê montowano na statkach p³ywaj¹cych po ca³ym �wiecie.
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Na pocz¹tku roku (pisali�my o tym
obszernie w styczniowym numerze �Na-
szego MORZA�) polski rz¹d, chc¹c unie-
zale¿niæ siê od dostaw gazu z Rosji, podj¹³
decyzjê o budowie portu gazowego.
Koszt inwestycji szacowano na 400 mln
euro, czyli ponad pó³tora miliarda z³otych.
Losy lokalizacji wa¿y³y siê do ostatniej
chwili - szanse mia³y Gdañsk i �winouj-
�cie. Z kilku powodów (jednym z nich
by³ mniejszy koszt budowy) zwyciê¿y³o
to drugie miasto.

Aby �winoujski gazoport móg³ funk-
cjonowaæ, trzeba najpierw wybudowaæ
ochraniaj¹cy go falochron. Pierwotnie,
jeszcze za czasów ministra Rafa³a Wie-
checkiego jego budowa mia³a kosztowaæ
oko³o 450 milionów z³otych (czyli 120
milionów euro). Wiechecki zabezpieczy³
pieni¹dze na tê inwestycjê z funduszy
unijnych. �Gazeta Wyborcza� ustali³a jed-
nak, ¿e pierwotna koncepcja falochronu
jest ju¿ od jakiego� czasu nieaktualna,
a obecnie obowi¹zuj¹ca, okazuje siê zupe³-
nie inna i co wa¿niejsze, o wiele dro¿sza.

Wed³ug poprzednich ustaleñ w �wi-
nouj�ciu mia³ powstaæ ma³y port ze-
wnêtrzny - dwa d³ugie na 800 metrów
falochrony, za którymi przy zbudowanym
przez PGNiG terminalu cumowa³yby ga-
zowce. Jednak wiosn¹ tego roku ówcze-

sny dyrektor Urzêdu Morskiego w Szcze-
cinie Józef Gaw³owicz podpisa³ z Zarz¹-
dem Morskich Portów Szczecin i �wino-
uj�cie umowê, na podstawie której port
mia³ siê zaj¹æ studium wykonalno�ci bu-
dowy. Na pocz¹tku kwietnia okaza³o siê,
¿e wstêpna koncepcja zosta³a ca³kowi-
cie zmieniona - zamiast dwóch mniejszych
falochronów, ma powstaæ jeden d³ugi na
3 km, ci¹gn¹cy siê równolegle do istnie-
j¹cego falochronu wschodniego. Szeroka
na 15 m konstrukcja mog³aby w przy-
sz³o�ci stanowiæ nie tylko os³onê gazo-
portu, ale tak¿e podstawê wielkiego ter-
minalu prze³adunkowego.

- Szukamy rozwi¹zania trwa³ego � t³u-
maczy³ taki rozwój wypadków Krzysztof
Gogol, rzecznik ministerstwa. - Pamiêtaj-
my, ¿e du¿y falochron ma inne funkcje,
dziêki niemu powstanie nowy, bezpiecz-
ny port dla zbiornikowców, które maj¹
np. problemy techniczne. Nie ma takie-
go portu w tej czê�ci Ba³tyku.

Koszty realne i polityczne

Koszty budowy nowego portu wzro-
s³y jednak znacznie - z 450 milionów do
1,2 mld z³. W tym przypadku koszt oby-
dwu inwestycji - budowy falochronu i por-
tu gazowego - wyniesie ³¹cznie 650 mln

euro, czyli oko³o 2,6 mld z³. A ¿e stu-
dium wykonalno�ci tej pierwszej inwe-
stycji nie spe³nia wymogów unijnych,
wiêc wiadomym sta³o siê, ¿e UE nie da
na ni¹ pieniêdzy. Poniewa¿ czas nagli,
terminal ma zacz¹æ funkcjonowaæ w 2011
r., trzeba by³o podj¹æ decyzjê: albo opó�-
niæ budowê gazoportu, przystosowuj¹c
projekt do uwarunkowañ europejskich,
albo zabraæ siê do realizacji nowego. K³o-
pot w tym, ¿e w tym wariancie ca³o�æ fi-
nansowa³by bud¿et pañstwa, dla którego
jest to nie lada obci¹¿enie. Budowa gazo-
portu stanê³a pod znakiem zapytania.

Podobnie jak przy okazji dyskusji na
temat umiejscowienia gazoportu i w tym
wypadku nie obesz³o siê bez politycz-
nych przepychanek. O wywo³anie zagro-
¿enia realizacji inwestycji oskar¿ali siê
politycy Prawa i Sprawiedliwo�ci i Ligi
Polskich Rodzin (której to partii cz³onkiem
jest, przypomnijmy, by³y minister Rafa³
Wiechecki).

Podczas konferencji prasowej sekre-
tarza generalnego PiS Joachima Brudziñ-
skiego i nowego ministra gospodarki
morskiej Marka Gróbarczyka, ten pierw-
szy najpierw... przeprosi³ wszystkie oso-
by zwi¹zane z gospodark¹ morsk¹...

- ... a w szczególno�ci pracowników
Urzêdu Morskiego w Szczecinie za decy-
zjê polityczn¹ o mianowaniu poprzednie-
go ministra gospodarki morskiej Rafa³a
Wiecheckiego, w której to nominacji mia-
³em znaczny udzia³.

Sekretarz generalny PiS zarzuca³ �wy-
korzystanie mienia publicznego do pry-
watnych celów�, którego mieli siê dopu-
�ciæ powo³ani przez Wiecheckiego dzia-
³acze, szczególnie by³y wicedyrektor
szczeciñskiego Urzêdu Morskiego Woj-
ciech £uczak. Doda³, ¿e ów nie mia³ te¿
odpowiednich kompetencji do pe³nienia
powierzonej mu funkcji. To £uczak w³a-
�nie mia³ odpowiadaæ za przygotowanie
budowy falochronu.

- Wskutek braku kompetencji i ambi-
cjonalnych dzia³añ, inwestycja by³a zagro-
¿ona - mówi³ Brudziñski.

Minister Gróbarczyk zapowiedzia³ po-
wo³anie specjalnej komisji, która ma ujaw-
niæ nieprawid³owo�ci w urzêdzie. W rewan-
¿u minister Wiechecki winê za zamiesza-
nie wokó³ budowy gazoportu zrzuci³ na
�panów z PiS, którzy okazali siê niekom-
petentni�. Z drugiej strony przekonywa³,
¿e nowy projekt falochronu jest w intere-
sie �winoujskiego portu, bo ten zyska na
nowych nabrze¿ach. - Z samego terminalu
LNG zarz¹d portu nie mia³by praktycznie
¿adnych korzy�ci � stwierdzi³.

Zamieszanie wokó³
�winoujskiego falochronu

I wiêkszy,
i dro¿szy

Siedem miesiêcy po decyzji rz¹du o budowie portu
gazowego, wiemy ile bêdzie kosztowa³ i z jakich

pieniêdzy zbudowany zostanie falochron os³onowy
w �winouj�ciu. Przez chwilê jednak, inwestycja

wydawa³a siê powa¿nie zagro¿ona.
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11 lipca 2007 roku - wizyta
premiera Jaros³awa
Kaczyñskiego, podczas
której obejrza³ miejsca pod
inwestycje Tunelu i Gazoportu
na terenie �winouj�cia.
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Zap³acimy wszyscy

O dalszym losie zagro¿onej inwesty-
cji zadecydowa³ premier Jaros³aw Kaczyñ-
ski, który stwierdzi³, i¿ budowa falochro-
nu os³onowego w �winouj�ciu ma strate-
giczne znaczenie dla pañstwa i ze wzglê-
du na konieczno�æ niezak³óconego trybu
prac, powinna byæ finansowana w ca³o-
�ci z bud¿etu pañstwa. Poleci³, aby sto-
sowna uchwa³a zosta³a przyjêta przez
Radê Ministrów w przyspieszonym try-
bie obiegowym.

I tak te¿ siê sta³o. Choæ rozpoczê³o
siê od falstartu. Na pierwszym, wrze�nio-
wym posiedzeniu komitetu sta³ego Rady
Ministrów z projektów, jakie przed³o¿y³
resort gospodarki morskiej przyjêto do
dalszych prac projekt ustawy o rynku ryb-
nym. Falochron �spad³� z porz¹dku dzien-
nego z powodu braku przedstawiciela
Ministerstwa Finansów. Na kolejnym po-
siedzeniu komitetu, 11 wrze�nia, minister
Gróbarczyk przed³o¿y³ ministrom uchwa-
³ê o wpisaniu budowy falochronu na listê
inwestycji finansowanych z bud¿etu pañ-
stwa. Kiedy kilka godzin wcze�niej z nim
rozmawiali�my, by³ przekonany, ¿e uda
siê przeforsowaæ ów projekt. � Nie ma
ode mnie wiêkszego optymisty w tej
sprawie � powiedzia³. Mówi³ tak¿e, ¿e
w trakcie prac uda³o siê odchudziæ kosz-
ty przedsiêwziêcia do miliarda z³otych.

Rz¹d zgodzi³ siê na propozycjê mini-
stra. Falochron finansowaæ ma bud¿et
pañstwa. Swoj¹ zgodê musi jednak wy-
daæ Sejm, i to ju¿ nastêpnej kadencji. A to
mo¿e byæ przyczyn¹ kolejnych k³opotów.
I tu jednak minister Gróbarczyk jest opty-
mist¹: - Ufam w m¹dro�æ Sejmu � mówi.

Jak informuje biuro prasowe minister-
stwa, w Urzêdzie Morskim w Szczecinie
trwaj¹ obecnie ostatnie przygotowania do
rozpisania przetargu na wykonanie doku-
mentacji budowlanej falochronu. �rodki
z bud¿etu pañstwa w przysz³ym roku po-
kryj¹ koszty sporz¹dzenia dokumentacji,
natomiast g³ówna czê�æ pieniêdzy zosta-
nie wydana w kolejnych dwóch latach,
kiedy bêdzie realizowana w³a�ciwa inwe-
stycja. Co z pieniêdzmi, które na inwe-
stycjê ze �rodków unijnych bêd¹cych
w dyspozycji MGM zarezerwowa³ mini-
ster Wiechecki? Nie powinny siê zmar-
nowaæ, 128 mln euro ma ostatecznie tra-
fiæ na realizacjê projektów, które s¹ na
li�cie rezerwowej.

Gazoport niezagro¿ony?

Na prze³omie pa�dziernika i listopa-
da ma byæ z kolei rozstrzygniêty prze-
targ na wybór firmy, która przygotuje
dokumentacjê projektow¹ dla terminalu
LNG. Zapewni³ o tym dziennikarzy pod-
czas Forum Ekonomicznego w Krynicy
Tadeusz Zwierzyñski, wiceprezes Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa, które bêdzie inwestorem l¹dowej
czê�ci gazoportu.

- Zg³osi³o siê sze�æ powa¿nych firm -
powiedzia³ wiceprezes. Doda³, ¿e zaraz
po rozstrzygniêciu przetargu firma, która
go wygra, rozpocznie prace nad projek-
tem czê�ci l¹dowej. Na tym¿e forum mi-
nister gospodarki Piotr Wo�niak uspoka-

ja³ dziennikarzy, którzy zatroskali siê o los
gazoportu w przysz³ym parlamencie.
- Budowa terminalu LNG i po³¹czenie ze
z³o¿ami norweskimi, to projekty ponad-
polityczne. Powinny byæ zrealizowane
niezale¿nie od tego, co bêdzie siê dzia³o
na scenie politycznej.  Zadecyduj¹ bo-
wiem o bezpieczeñstwie energetycznym
Polski. - stwierdzi³ szef resortu gospodar-
ki. Jego zdaniem, kontrakty d³ugotermi-
nowe na dostawy gazu do przysz³ego
gazoportu powinny zostaæ podpisane do
koñca tego roku.

W po³owie wrze�nia okaza³o siê, ¿e
nie sze�æ, a ju¿ tylko trzy zachodnie fir-
my bêd¹ siê ubiegaæ o kontrakt na za-
projektowanie i przygotowanie do budo-
wy gazoportu w �winouj�ciu. S¹ to: Trac-
tebel Engineerig, czê�æ belgijskiego kon-
cernu Suez, który ³¹czy siê z francuskim
Gaz de France, kanadyjski SNC Lavalin
oraz hiszpañska firma budowlana Sener
Ingeniera Y Systemas. PGNiG musi wy-
braæ jeszcze wykonawcê inwestycji i kre-
dytodawców oraz podpisaæ umowê na
dostawy skroplonego gazu. Ma do tego
doj�æ w przysz³ym roku.

�winoujski terminal powinien ruszyæ
w 2011 r. Do Polski bêdzie trafiaæ drog¹
morsk¹ 2,5 mld m sze�æ. tego surowca,
a w 2016 r. mo¿e to byæ 5 mld m sze�æ.
LPG, czyli oko³o 20 proc. rocznego zu¿y-
cia w Polsce.

Czes³aw Romanowski

24 lutego 2006 roku
- wizyta premiera
Kazimierza Marcinkiewicza
w Porcie Pó³nocnym w Gdañsku
zwi¹zana z planowan¹ budow¹
Gazoportu. Obok premiera
Andrzej Kasprzak - prezes Portu
Gdañskiego pokazuje miejsce
pod planowan¹ budowê. Fo
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Tylko nowo�ci

To by³y pod wzglêdem liczby
wystawców najwiêksze targi
od dziesiêciu lat. Pytanie,
czy ilo�æ prze³o¿y³a siê na jako�æ,
na prezentacjê ciekawych,
innowacyjnych produktów
i konstrukcji? Tak czy inaczej,
warto by³o odwiedziæ Baltexpo
A.D. 2007, by chocia¿ z grubsza
zorientowaæ siê �co w przemy�le
stoczniowym piszczy�.

brak

S³awomir Majman, gospodarz
i dyrektor tegorocznej edycji
otwiera targi Baltexpo.

Drugie, g³o�niejsze otwarcie targów, z wybiciem na dzwonie
okrêtowym tradycyjnych �szklanek�, dokona³o siê za spraw¹
wiceministra gospodarki morskiej Piotra Zalewskiego (z prawej)
i wiceministra Skarbu Pañstwa S³awomira Urbaniaka.

krajWYDARZENIA
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Miêdzynarodowe Targi Morskie Balte-
xpo 2007 rozpoczê³y siê tradycyjnie
d�wiêkiem dzwonu okrêtowego. W tym
roku �szklanki� wybili Piotr Zalewski, wi-
ceminister gospodarki morskiej i S³awo-
mir Urbaniak, wiceminister Skarbu Pañ-
stwa.

Pierwsze targi odby³y siê æwieræ wie-
ku temu, tegoroczne by³y czternast¹
edycj¹ tej imprezy. Najwiêksze od dzie-
siêciu lat - wed³ug organizatorów uczest-
niczy³o w nich 393 wystawców z 20 kra-
jów (dla porównania w 1996 roku by³o
ich 481, a w 2002 � 315). To nadal naj-
wiêksza, cykliczna imprez¹ handlowa, jaka
odbywa siê w Gdañsku i na Pomorzu,
promuj¹ca region i Gdañsk.

Produkcyjne rozczarowa³y

Je¿eli chodzi o ofertê poszczegól-
nych wystawców, z pewno�ci¹ rozcza-
rowa³y najwiêksze polskie stocznie pro-
dukcyjne. Zw³aszcza Gdynia i Szczecin.
Ostatnio mówi siê, ¿e na �monokultu-
rze� kontenerowców i stosunkowo
ma³ej liczbie innych typów statków
�d³ugo siê nie pojedzie�. Stocznia Gdy-
nia np. by³a do niedawna niekwestio-
nowanym europejskim liderem w bu-
dowie samochodowców, ale po piêtach
depcz¹ ju¿ jej Chorwaci, którzy zdoby-
waj¹ zamówienia od jedynego samo-
chodowcowego zleceniodawcy stocz-
ni - Ramiego Ungar,a.

Od jakiego� czasu mówi³o siê, ¿e
g³ówne stocznie produkcyjne, zw³aszcza
w Szczecinie, szykuj¹ nowe projekty no-
wych - dla tych stoczni - typów statków.
Mia³y to byæ m.in. jednostki offshore i
d�wigowce lub ciê¿arowce. Niestety, na
Baltexpo nie da³o siê zauwa¿yæ efektów
przygotowañ do zmieniaj¹cych siê wy-
mogów rynkowych. Szczecin zaprezen-
towa³ z �nowo�ci� jedynie zakontrakto-
wane stosunkowo niedawno dwa ro-pax,y
dla P¯M/Unity Line, a Stocznia Gdynia nie
pokaza³a niczego nowego.

A przecie¿, by nie traciæ pozycji na
rynku, nale¿y proponowaæ nowo�ci,
przedstawiaæ projekty prototypów, a nie
ograniczaæ siê do dotychczasowych �sa-

Presti¿ow¹ nagrod¹ prezesa Krajowej Izby Gospodarczej �Z³ota
Kotwica 2007� uhonorowano Gdañsk¹ Stoczniê Remontowa SA za
projekt i budowê serii czterech statków ewakuacyjnych IBEEV, ra-
tuj¹cych pracowników sztucznych wysp do wydobywania ropy naf-
towej na Morzu Kaspijskim.

�Z³ota Kotwica� dla Remontowej

Stoisko Remontowej prezentowa³o
siê najbardziej okazale.

WYDARZENIA kraj
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mograjów�. Tymczasem, co wynika ze
sprawdzaj¹cej siê, jak dot¹d dobrze, stra-
tegii przeznaczenia znacznej czê�ci mocy
produkcyjnych na budowê statków z �sek-
torów niszowych�, ciekawe nowo�ci i pro-
totypy (tak¿e z w³asnych biur projekto-
wych) w ostatnich dwóch, trzech latach
oferuj¹ jedynie stocznie Grupy Remon-
towej.

Niejedna z polskich firm prezentuj¹-
cych siê na Baltexpo pokaza³a siê jako
dostawca dla sektora offshore. Prym wie-
dzie tu w³a�nie Grupa Remontowa, co
by³o widaæ tak¿e na jej stoisku, wyró¿-
niaj¹cym siê po�ród innych wystawców.
O szerokim zakresie us³ug i nowych bu-
dów dla bran¿y, �wiadczy³y choæby mo-

dele statków zgromadzone na ekspozy-
cji Remontowej. Jeden z nich - ciê¿aro-
wiec wp³ywny przebudowany do swojej
obecnej funkcji ze zwyk³ego zbiornikow-
ca, zaprezentowano �w trybie roboczym�
- z pó³zanurzaln¹ platform¹ wiertnicz¹.
Model platformy tak¿e ma �cis³y zwi¹zek
z Remontow¹, gdy¿ jednostka ta, by³a w
GSR przebudowana i odnowiona.

Remontowa przebudowuje zbiorni-
kowce tak¿e na jednostki wahad³owe
(shuttle tankers), a ostatnio na �p³ywa-
j¹c¹ rafineriê� (FPSO).

S¹ jednak w Polsce i inne stocznie, któ-
re buduj¹ nie tylko czê�ci platform lub stat-
ków dla górnictwa morskiego, ale równie¿
nowe statki offshore. W�ród stoczni budu-
j¹cych czê�ciowo wyposa¿one kad³uby
takich jednostek, g³ównie AHTS (Anchor
Handling Tug/Supply Vessel) i PSV (Plat-
form Supply Vessel), prym wiedzie Mari-
tim z Gdañska. Mimo, ¿e s¹ to jedynie czê-
�ciowo wyposa¿one kad³uby, stocznia ta
ma z pewno�ci¹ powody do satysfakcji, bo
pozyskuje renomowanych klientów (np.
znan¹ stoczniê Ulstein) i bierze udzia³

Od lewej: Krzysztof Juchniewicz - cz³onek zarz¹du Remontowej SA, Jaros³aw Flont -
prezes zarz¹du Stoczni Pó³nocnej SA, Jerzy Bieliñski - profesor z Wydzia³u

Zarz¹dzania  UG i Piotr Soyka, prezes zarz¹du Remontowej SA.

Modele statków na ekspozycji.

krajWYDARZENIA
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w wielu ciekawych projektach. Zbudowa-
³a np. i czê�ciowo wyposa¿y³a kad³ub
pierwszego w �wiecie serwisowca offsho-
re napêdzanego gazem ziemnym (LNG)
Viking Energy, a tak¿e offshorowski lodo-
³amacz o ma³ym zanurzeniu (na pola naf-
towe Morza Kaspijskiego) - Tulpar. W stocz-
ni Maritim zbudowano tak¿e dla Ulstein�a
kad³ub unikatowej jednostki (typu X-bow)
Bourbon Orca, która 2 lata temu zdoby³a
tytu³ �Norweskiego Statku Roku�, a jej
model trafi³ w³a�nie niedawno do londyñ-
skiego Muzeum Nauki.

Równie¿ inna prywatna gdañska stocz-
nia prezentuj¹ca siê na Baltexpo - Crist -
ma na swoim koncie budowy statków dla
bran¿y offshore, g³ównie PSV, ostatnio tak-

¿e nowatorskich jednostek tego typu z
nadbudówk¹ na rufie. Natomiast Stocznia
Gdañska SA budowa³a i nadal buduje lub
ma w zamówieniach czê�ciowo wyposa-
¿one kad³uby statków sejsmicznych. Stocz-
nia Marynarki Wojennej jeden statek sej-
smiczny przebudowa³a na bazowiec prac
podwodnych, a obecnie przebudowuje
kontenerowiec na statek sejsmiczny.

Producenci
silników i armatorzy

Silnie reprezentowani byli na Baltexpo
2007 producenci silników okrêtowych.
Nie zabrak³o dwóch najwiêkszych na
�wiatowym rynku licencjodawców -

Wärtsilä oraz MAN Diesel. Ten ostatni
producent mo¿e siê ostatnio pochwaliæ
m.in. zdobyciem zamówienia na silnik
ustanawiaj¹cy nowy, �wiatowy rekord
mocy. Wolnobie¿na wysokoprê¿na 14-
cylindrowa jednostka napêdowa MAN
B&W 14K98ME-C7 charakteryzuje siê
moc¹ 84 280 kW (115 000 KM) przy 104
obr./min i jest sterowana elektronicznie.
Silniki takie bêd¹ napêdza³y osiem po-
jemnikowców o ³adowno�ci po 10 000
TEU budowanych w Korei Po³udniowej
dla armatora APL. Maj¹ one byæ przeka-
zane do eksploatacji do roku 2001. Wra-
¿enie robi¹ podstawowe dane technicz-
ne silników 14K98ME-C7 - bêd¹ mia³y po
29 m d³ugo�ci i 14,55 m wysoko�ci przy

Jacek Fundowicz z Instytutu Badañ nad
Gospodark¹ Rynkow¹ i Grzegorz Landowski
redaktor naczelny  �Naszego Morza� podczas
prezentacji pierwszego w kraju rankingu
najwiêkszych firm gospodarki morskiej.

Debata na temat
przysz³o�ci

polskiego przemys³u
okrêtowego.

WYDARZENIA kraj
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masie �suchej� 2219 ton! �rednica cylin-
dra tego olbrzyma wynosi 98 cm.

Nowy gigant MAN,a wyprzedzi obec-
nie najwiêkszy istniej¹cy na �wiecie sil-
nik, zbudowany w Korei wed³ug projek-
tu innego czo³owego licencjodawcy, któ-
rego spotkali�my na Baltexpo - Wärtsilä.
Próby fabryczne przeszed³ pomy�lnie
w maju na hamowni producenta - Hyun-
dai, silnik RT-flex96C o mocy 80 080 kW
(108 920 KM). Caterpillar chwali³ siê na
Baltexpo m.in. udzia³em w wyposa¿aniu
jednostek ewakuacyjnych IBEEV*, nagro-
dzonych �Z³ot¹ Kotwic¹�, a budowanych
przez Grupê Remontowa.

Armatorzy zagraniczni pojawiaj¹ siê
w Polsce (tak¿e ze swoimi sta³ymi przed-

stawicielstwami lub nawet oddzia³ami)
g³ównie w sprawie rekrutacji marynarzy
i oficerów. Wypatrzyli�my firmê zwi¹zan¹
ze znanym w Polsce armatorem Eitzen
z Norwegii (m.in. klientem stoczni remon-
towych i inwestorem, który przej¹³, wraz
z firm¹ Sundbusserne, zamówienie na wy-
posa¿ane w³a�nie w Stoczni Pó³nocnej SA
dwa promy pasa¿erskie przeznaczone na
liniê Helsingborg-Helsingor). Firma EMS
Ship Supply (Poland) Ltd. z Gdyni nale¿y
do Eitzen Group i oferuje szeroki zakres
wyposa¿enia okrêtowego. Mo¿e byæ wiêc
dostawc¹ zarówno polskich stoczni, jak i ar-
matorów. W ofercie EMS s¹ m.in. ³odzie
ratunkowe i ratownicze, d�wigi pok³ado-
we i ró¿norodny drobniejszy sprzêt.

Podczas targów przedstawiony
zosta³ pierwszy w kraju ranking naj-
wiêkszych firm gospodarki morskiej
sporz¹dzony przez ekspertów z In-
stytutu Badañ nad Gospodark¹ Ryn-
kow¹ na zlecenie naszego miesiêcz-
nika. Przypomnijmy, ¿e do o�miu-
set firm z szeroko rozumianej bran-
¿y okrêtowej zosta³y wys³ane an-
kiety. Spo�ród nades³anych odpo-
wiedzi wybrano 80 najwiêkszych
firm. Uczestnictwo w rankingu by³o
dobrowolne. Niestety, kilka wa¿-
nych dla bran¿y firm, np. przewo�-
ników promowych, nie przys³a³o
danych. - Brak niektórych firm na
li�cie te¿ niesie ze sob¹ jaki� prze-
kaz i jest informacj¹, która �wiadczy
o stanie gospodarki morskiej �
mówi³ Grzegorz Landowski, redak-
tor naczelny �Naszego MORZA�. -
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³orocz-
nym rankingu zg³oszeñ bêdzie wiê-
cej, dziêki czemu nasza lista bêdzie
jeszcze bardziej reprezentatywna.

- Do tej pory nie by³o takiego
zestawienia firm zwi¹zanych z go-
spodark¹ morsk¹ - mówi³ Jacek Fun-
dowicz z Instytutu Badañ nad Go-
spodark¹ Rynkow¹. - Podstaw¹ two-
rzenia rankingu by³a wysoko�æ przy-
chodów ze sprzeda¿y w roku 2006.

Przypomnijmy (ca³y ranking
opublikowali�my w sierpniowym
numerze naszego miesiêcznika), ¿e
zwyciêzc¹ rankingu zosta³a Grupa
Remontowa SA, na drugim miejscu
znalaz³a siê Stocznia Gdynia, na trze-
cim Stocznia Szczeciñska Nowa.

Nasz ranking

Prezes Stoczni Gdynia Kazimierz Smoliñski mówi o kondycji swego
zak³adu. Obok niego Zbigniew Brzezicki, prezes Agencji Rozwoju
Przemys³u i Dariusz Adamski, szef stoczniowej �Solidarno�ci�.

Ofert¹ prezentowan¹ na stoisku nor-
weskiego towarzystwa klasyfikacyjne-
go DNV mogli byæ zainteresowani tak-
¿e... studenci. Polski oddzia³ firmy za-
trudnia ju¿ ponad 200 osób - to podob-
no wiêcej ni¿ ca³y Polski Rejestr Stat-
ków. DNV nadal daje szanse na atrak-
cyjn¹ pracê z najnowszymi technolo-
giami absolwentom wydzia³ów oceano-
techniki i okrêtownictwa politechnik
z Gdañska i Szczecina. Dobrym przy-
k³adem mo¿e byæ promowane przez
Det Norske Veritas oprogramowanie Vir-

Na stoisku �Naszego Morza� mo¿na by³o kupiæ archiwalne numery
naszego czasopisma.
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tual Reality w symulacji procesów in-
spekcji kad³uba, za któr¹ firma otrzy-
ma³a �Srebrn¹ Kotwicê  2007�. Wyra�-
nie zaznaczy³ sw¹ obecno�æ tak¿e nie-
miecki klasyfikator - Germanischer
Lloyd.

Gor¹ce
konferencje

W czasie targów odby³o siê kilka
konferencji, z których najciekawsze
i �najokazalsze�, je¿eli chodzi o znacze-
nie dyskutantów dla gospodarki mor-
skiej, by³y dwie: dotycz¹ca przysz³o�ci
rodzimego przemys³u stoczniowego
oraz przygotowana przez �Dziennik

Ba³tycki� debata o gro�bie upadku ro-
dzimego rybo³ówstwa (piszemy o niej
na str. 26). W pierwszej wziêli udzia³
m.in. tacy �rozgrywaj¹cy� w naszym
przemy�le stoczniowym, jak S³awomir
Urbaniak, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Pañstwa, Pawe³ Brze-
zicki, prezes Agencji Rozwoju Przemy-
s³u SA., Dariusz Adamski, przewodni-
cz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� Stoczni Gdy-
nia i prezes tej¿e stoczni, Kazimierz
Smoliñski. Przyby³ tak¿e by³y szef tego
zak³adu, dawno nie widziany w takim
towarzystwie Janusz Szlanta. Oprócz
merytorycznej debaty (wszyscy uczest-
nicy byli ogólnie zgodni, ¿e stocznie
produkcyjne nale¿y sprywatyzowaæ,

pytaniem pozostaje, na jakich warun-
kach?) nie zabrak³o te¿ wzajemnych
uszczypliwo�ci. Na przyk³ad optymizm
przedstawicieli Skarbu Pañstwa co do
przysz³o�ci naszych stoczni produkcyj-
nych, przewodnicz¹cy Adamski sko-
mentowa³ z³o�liwie, ¿e stoczniowcy te¿
s¹ w tej sprawie dobrej my�li, a ich
optymizm �bierze siê chyba z faktu, ¿e
rozpoczynaj¹ pracê od wypicia pó³ li-
tra i zjedzenia kapu�niaku�, nawi¹zuj¹c
do tego, jak kilka miesiêcy temu scha-
rakteryzowa³ stoczniowców prezes
Brzezicki

Na konferencji o rybo³ówstwie Grze-
gorz Ha³ubek, jeszcze niedawno szef
Zwi¹zku Rybaków Polskich, wystêpowa³

Du¿e zainteresowanie wzbudza³ model
statku przebudowanego przez Remontow¹
SA ze zbiornikowca na ciê¿arowiec flo-flo
z ³adunkiem pok³adowym - wiertnicz¹ platform¹
pó³zanurzaln¹, która w Remontowej zosta³a
odnowiona i przebudowana.

W czasie targów obradowa³ Zwi¹zek Pracodawców Forum
Okrêtowe, które wybra³o nowego prezesa. Zosta³ nim

Piotr Soyka, szef Gdañskiej Stoczni Remontowa
(po prawej). Obok niego stoi S³awomir Skrzypiñski �

odchodz¹cy na emeryturê dyrektor ZPFO oraz Arkadiusz
Aszyk ze Stoczni Gdynia, nowy wiceprezes Forum.

WYDARZENIA kraj
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Jako wielki fan Miêdzynarodowych Targów Morskich Bal-
texpo od ich pierwszych edycji, z niepokojem przygl¹dam
siê im w ostatnich kilku, lub nawet kilkunastu latach. Wiele
wskazuje na to, ¿e lepsza organizacja, czy nowe pomys³y
pozwoli³yby podnie�æ rangê gdañskiej imprezy na europej-
skim rynku targów i wystaw morskich.

Organizatorzy od lat, uparcie powtarzaj¹ formu³kê
(a niezorientowane media lokalne i ogólnopolskie j¹ bez-
krytycznie powtarzaj¹), wed³ug której Baltexpo to trzecia
pod wzglêdem wielko�ci impreza tego typu w Europie. Tak
mog³o byæ za czasów �wietno�ci tej wystawy, wiele lat temu�
Od dawna jednak, gdañskie targi mog¹ liczyæ w najlepszym
wypadku na miejsce pi¹te w rankingu wielobran¿owych wy-
staw morskich, je�li chodzi o liczbê wystawców, czy zajmo-
wan¹ przez nich powierzchniê. Je�li za� wzi¹æ pod uwagê
znaczenie imprezy, czy pozycjê rynkow¹ (�tam trzeba byæ�),
to Baltexpo wyprzedzane jest co najmniej przez SMM, Nor-
Shipping, Europort, greck¹ wystawê Posidonia, rosyjskie targi
Neva  i hiszpañskie Sinaval.

W relacji z takich targów, jak Baltexpo, chcia³oby siê
oczywi�cie przedstawiaæ przede wszystkim konkrety, a wiêc
g³ównie nowinki techniczne prezentowane przez poszcze-
gólne firmy. Takowych jednak praktycznie nie by³o. Nawet
je¿eli co� by³o nowe w Polsce (po raz pierwszy prezentowa-
ne na gdañskich targach), to i tak znane by³o ludziom
z bran¿y z ³amów miêdzynarodowej prasy fachowej lub
z premier na naprawdê wiod¹cych targach.

W oczekiwaniu na odrodzenie

Naszym zdaniem

Dla nieprofesjonalistów tegoroczne Baltexpo niemal nie
istnia³y. Przyczyni³a siê do tego tak¿e zaporowa dla wielu
cena biletów wstêpu. A przecie¿ bran¿a powinna byæ po-
pularyzowana, zw³aszcza w�ród m³odzie¿y, bo ju¿ od daw-
na brakuje chêtnych na politechniczne studia okrêtowe,
a ostatnio tak¿e na akademie morskie.

O s³abej pozycji Baltexpo �wiadczy równie¿ to, ¿e
w Gdañsku nie �woduje siê� nowych produktów. By byæ
�wiadkiem �wiatowych premier, pierwszych prezentacji no-
watorskich urz¹dzeñ okrêtowych, czy nowych typów cieka-
wych statków, trzeba wybieraæ siê w lata parzyste do Ham-
burga na SMM, najwiêksz¹ imprezê w bran¿y, nie tylko
w Europie, ale i na �wiecie, a w nieparzyste do Oslo i Rot-
terdamu na Nor-Shipping i Europort Maritime.

Byæ mo¿e wobec zmieniaj¹cej siê sytuacji georynkowej
i postêpu cywilizacyjnego (coraz wiêkszy udzia³ teleinfor-
matyki w biznesie utrudnia ¿ycie i skazuje na marginali-
zacjê wiele imprez targowych, nie tylko w bran¿y morskiej,
wobec czego w grze pozostaje niewielka liczba tych na-
prawdê znacz¹cych) nale¿y - dla obrony Baltexpo - zapro-
ponowaæ now¹, poszerzon¹ formu³ê tych targów? Dlacze-
go np. nie spróbowaæ poszerzyæ tematyki Baltexpo, obec-
nie ograniczonej praktycznie do przemys³u okrêtowego,
o porty, ¿eglugê, transport i spedycjê morsk¹ oraz po�red-
nictwo pracy dla marynarzy? Chyba warto pomy�leæ o czym�
na miarê XXI wieku.

Piotr B. Stareñczak

ju¿ jako wiceminister gospodarki morskiej
odpowiedzialny za rybo³ówstwo. Tym
samym jego uczestnicz¹cy w debacie
koledzy z innych zwi¹zków stanêli nieja-
ko po drugiej stronie barykady (choæ nie
do koñca, bo ogólnie rzecz bior¹c, mini-
sterstwo �trzyma stronê� rybaków w ich
sporze z Uni¹ Europejsk¹).

Tekst i zdjêcia:
Piotr B. Stareñczak

Czes³aw Romanowski

 *   O nagrodzonej �Z³ot¹ Kotwic¹� jed-
nostce IBEEV piszemy wiêcej w do-
datku �Budownictwo Okrêtowe�

krajWYDARZENIA
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Stoisko jednego
z wiod¹cych producentów
silników okrêtowych,
MAN Diesel, na którym
go�ci i kontrahentów
przyjmowa³ Andrzej Krupa,
dyrektor przedstawicielstwa
MAN Diesel w Polsce.

Caterpillar to jeden
z najwiêkszych w �wiecie

producentów silników
�rednio i wysokoobrotowych
dla okrêtownictwa. Stosuje

siê je czêsto na holownikach
jako jednostki napêdu
g³ównego, a tak¿e na

wiêkszych statkach, jako
elementy zespo³ów

pr¹dotwórczych.
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W rozmowie (debatê �Czy grozi nam
upadek polskiego rybo³ówstwa� zorga-
nizowa³ 5 wrze�nia w ramach targów Bal-
texpo �Dziennik Ba³tycki� � red.) uczest-
niczyli przedstawiciele najwa¿niejszych
�rodowisk zwi¹zanych z gospodark¹ ry-
back¹, ale nikt z obecnych urzêdników
nie potrafi³ jasno powiedzieæ rybakom,
co maj¹ robiæ po 15 wrze�nia, kiedy
koñczy siê naturalny okres ochrony na
dorsza.

Dorsz albo �mieræ
Podzia³ �rodowiska rybackiego jest tak samo wyra�ny, jak granica dziel¹ca
na wschodnie i zachodnie ³owiska na Morzu Ba³tyckim. O tym, ¿e nie ma zgody
w�ród rybaków oraz o s³abo�ci polskiego rz¹du przekonali�my siê podczas debaty,
która odby³a siê na Miêdzynarodowych Targach Morskich Baltexpo 2007.

Co ma zrobiæ rybak?

Czy wyj�æ w morze ³ami¹c unijny za-
kaz wprowadzony 9 lipca tego roku? Czy
mo¿e czekaæ na odszkodowania za czas,
który spêdz¹ w portach? Dowiedzieli siê
jedynie, ¿e maj¹ byæ cierpliwi.

Od 9 lipca do koñca roku, na po³u-
dniowo - wschodnim Ba³tyku obowi¹-
zuje ca³kowity zakaz po³owu dorsza.
Unijni urzêdnicy uznali, ¿e ju¿ w lipcu
polscy rybacy od³owili ca³oroczny li-
mit na tê rybê (13,5 tys. ton).

Ponad 40 usteckich kutrów rybackich
blokowa³o 17 wrze�nia redê portu. Chcieli

w ten sposób zaprotestowaæ przeciwko
zakazowi po³owu dorsza.
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Wyraz rybackiego protestu.

Fo
t. 

Pi
ot

r B
. S

ta
re

ñc
za

k

28 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

WYDARZENIA o tym siê mówi



29Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

Na debatê, zwi¹zan¹ z sytuacj¹ ry-
baków po wprowadzeniu zakazu przy-
byli przedstawiciele wiêkszo�ci �rodo-
wisk rybackich oraz naukowców pra-
cuj¹cych w Morskim Instytucie Rybac-
kim. Wniosek z dyskusji? Je¿eli rybacy
nie bêd¹ ³owili, to polskie rybo³ówstwo
upadnie. Zniknie przetwórstwo rybne
i ca³a gospodarka dooko³a rybacka.

Ile jest dorsza

Powodem sporu, który ci¹gnie siê ju¿
od lat, jest brak konsekwencji w liczeniu
dorsza w Ba³tyku. To w³a�nie z tego po-
wodu, zdaniem rybaków, z roku na rok
zmniejszane s¹ limity po³owowe. Z tez¹
t¹ nie zgadzaj¹ siê jednak naukowcy.

- Musimy sobie powiedzieæ jedno. W
Ba³tyku jest dorsz, ale m³ody - przeko-
nywa³ Zbigniew Karnicki, wicedyrektor
Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdy-
ni (25 wrze�nia br. poda³ siê do dymisji
na znak protestu przeciw polityce rybac-
kiej MGM - red.). - Najwiêcej jest dorsza,
który ma trzy lub cztery lata i w wiêkszo-
�ci nie z³o¿y³ jeszcze ikry. My dok³adnie
wiemy, ile jest dorsza i takie w³a�nie dane
wysy³amy do Komisji Europejskiej. War-
to jednak powiedzieæ, ¿e komisja nie
przydziela limitów tylko na podstawie
naszych danych. Bierze równie¿ dane z
dzienników po³owowych prowadzonych
przez rybaków. I je¿eli nie nauczymy szy-
prów i armatorów rzetelnego i prawdzi-
wego zg³aszania po³owów, to nigdy nie
skoñcz¹ siê problemy z limitami.

Rybaków powy¿sze nie przekonuje.
Ich zdaniem dorsz jest w Ba³tyku i nie
powinno byæ zakazu jego po³owu. Dla-
tego te¿ podczas debaty, armatorzy chcieli
us³yszeæ od Grzegorza Ha³ubka, nowe-
go wiceministra gospodarki morskiej do
spraw rybo³ówstwa, czy po 15 wrze�nia,
kiedy koñczy siê naturalny okres ochron-
ny, bêd¹ mogli normalnie wyj�æ w mo-
rze. - Musimy mieæ jasn¹ deklaracjê, co
mo¿emy robiæ po 15 wrze�nia. Na pi�mie.
- mówi³ Wies³aw Kamiñski, prezes Aukcji
Rybnej w Ustce.

Legalny czy nielegalny

Grzegorz Ha³ubek, choæ pojawi³ siê
na spotkaniu, nie odpowiedzia³ na ¿adne
z zadanych pytañ. Nie okre�li³, czy ryba-
cy bêd¹ mogli liczyæ na rekompensaty.

Warto dodaæ, ¿e pod koniec sierpnia
na spotkaniu w Ustce, nowy minister go-
spodarki morskiej Marek Gróbarczyk za-
pewnia³, ¿e 15 wrze�nia rybacy bêd¹

Jeszcze podczas debaty na targach Grzegorz Ha³ubek obiecywa³ urzêdni-
kom, ¿e spotka siê z Joe Borgiem, unijnym komisarzem do spraw rybo³ówstwa
i bêdzie go przekonywa³ do zniesienia zakazu po³owu dorsza. Spotkanie odby-
³o siê 17 wrze�nia w Brukseli. Joe Borg nie zgodzi³ siê jednak na zniesienie
zakazu, który od 9 lipca obowi¹zuje na po³udniowo-wschodnim Ba³tyku.

Rzeczniczka Borga Mireille Thom podkre�li³a, ¿e Komisja Europejska nie
widzi powodów do uchylenia rozporz¹dzenia, które oparte jest �na solidnych
podstawach�.

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej, który uczestniczy³ w ne-
gocjacjach z Borgiem w Brukseli, nie odpowiedzia³ na pytanie, czy polscy ryba-
cy maj¹ z³amaæ zakaz i wyj�æ w morze. Powiedzia³ jedynie, ¿e �rozporz¹dzenie
o zakazie obowi¹zuje�, choæ Polska zabiega o jego uchylenie. Joe Borg zgodzi³
siê natomiast na utworzenie specjalnej komisji, która zbada wszelkie nieprawi-
d³owo�ci zg³oszone przez polskich urzêdników (chodzi miêdzy innymi o rze-
kome fa³szowanie danych przez naukowców).

-  W przedstawionej dokumentacji strona polska argumentuje, i¿ dotychcza-
sowe dane, jakimi pos³uguje siê Miêdzynarodowa Rada Badañ Morza, ustalaj¹ca
limity po³owowe dla poszczególnych krajów UE, s¹ nie�cis³e i tak naprawdê
dorsza w Ba³tyku jest znacznie wiêcej, ni¿ wskazuj¹ te dane. - mówi³ zaraz po
spotkaniu Krzysztof Gogol, rzecznik prasowy ministra.

Ponadto ustalono, i¿ komisarz Borg zwo³a seriê spotkañ roboczych mini-
strów odpowiedzialnych za rybo³ówstwo wszystkich krajów nadba³tyckich Unii
Europejskiej. Pierwsze z takich spotkañ mog³oby siê odbyæ ju¿ w pa�dzierniku,
a celem rozmów by³oby przyjêcie wspólnej polityki dotycz¹cej po³owów dor-
sza i innych ryb na Ba³tyku.

Warto te¿ odnotowaæ, ¿e strona polska otrzyma³a zgodê komisarza Borga na
wyst¹pienie do Rady Unii Europejskiej o powo³anie niezale¿nej komisji, która
mia³aby zbadaæ stan zasobów dorszy na Ba³tyku.

Minister Gróbarczyk zaprosi³ komisarza Joe Borga do z³o¿enia roboczej wi-
zyty w Polsce, celem kontynuacji rozmów na temat rozwi¹zania kwestii po³o-
wów dorsza. Spotkanie takie ma siê odbyæ na pocz¹tku listopada. W najbli¿-
szym czasie spotka siê równie¿ sztab kryzysowy polskiego rybo³ówstwa. Wte-
dy te¿ zapadn¹ dalsze decyzje. Niestety, samo �rodowisko rybackie nie ma
jednego g³osu w tej sprawie. Czê�æ rybaków jest za z³amaniem zakazu, a czê�æ
za jego przyjêciem i odczekaniem na zakoñczenie zakazu przy jednoczesnej
walce o odszkodowania za postoje w porcie.

Zakaz utrzymany

Na redzie portu w Gdyni zebra³o siê, by protestowaæ, ok. 100 jednostek.
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mogli wyj�æ w morze, choæby mieli z³a-
maæ unijny zakaz.

- Nie mogê wam dzisiaj powiedzieæ,
co bêdzie po 15 wrze�nia. � mówi³ Grze-
gorz Ha³ubek. Wszystko zale¿y od nasze-
go spotkania z unijnym komisarzem do
spraw rybo³ówstwa Joe Borgiem, które-
go bêdziemy przekonywali, aby zniós³
zakaz. Wed³ug nas nie ma innej mo¿li-
wo�ci. Unia ma ju¿ tak¹ wiedzê, ¿e zakaz
musi byæ zniesiony.

- Dla nas zakaz po³owu dorsza to ca³-
kowity upadek - przekonywa³ Jerzy Sa-
fader, prezes Polskiego Zwi¹zku Przetwór-
ców Ryb. - W ci¹gu kilku tygodni bez
pracy bêdzie ponad trzy tysi¹ce osób
z przetwórstwa. Gorsze jest jednak to, ¿e
firmy strac¹ kontrahentów, którzy ju¿ te-
raz zapowiadaj¹, ¿e po 15 wrze�nia nie
kupi¹ ani jednego dorsza, je¿eli nie bêd¹
mieli pewno�ci, ¿e jest to ryba z³owiona
legalnie.

A inna ryba?

- Jestem rozczarowany tym, co us³y-
sza³em, a w³a�ciwie tym, ¿e nie us³ysza-
³em nic konkretnego - stwierdzi³ Jacek
Szomburg, rybak, który przys³uchiwa³ siê
debacie. - Oczekiwa³em, ¿e s¹ ju¿ goto-

Ju¿ w kilka dni po 15 wrze�nia
inspektorzy z Okrêgowego Inspek-
toratu Rybo³ówstwa w Gdyni zna-
le�li na trzech kutrach z Jastarni dor-
sza z³owionego na ³owiskach, gdzie
obowi¹zuje zakaz. Je¿eli udowodni¹
rybakom, ¿e z³amali prawo, mog¹
na³o¿yæ na nich kary pieniê¿ne, na-
wet do 20 tysiêcy z³otych. Rybacy
siê jednak nie boj¹ i zapowiadaj¹,
¿e znowu wyjd¹ w morze.

Na ka¿dym z kontrolowanych
kutrów inspektorzy znale�li �rednio
po dwie tony dorsza. Ryba zosta³a
z³owiona na po³udniowo-wschod-
nim Ba³tyku, w miejscu gdzie od 9
lipca tego roku obowi¹zuje ca³ko-
wity zakaz po³owu dorsza.

Grzegorz Ha³ubek, wiceminister
do spraw rybo³ówstwa zapewnia, ¿e
na rybaków nie zostan¹ na³o¿one
¿adne kary i nikt im nie cofnie li-
cencji po³owowych.

Rybacy
kontrolowani

Rybackie jednostki w Gdyni,  w prote�cie przeciwko wprowadzonemu przez Komisjê
Europejsk¹ zakazowi po³owów dorsza na Ba³tyku Wschodnim do koñca 2007 roku.
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WYDARZENIA o tym siê mówi

 Naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni wytypowali cztery
jednostki rybackie, które do koñca czerwca 2008 roku bêd¹ mog³y ³owiæ dor-
sza i inne ryby bez ograniczeñ. Oczywi�cie pod warunkiem, ¿e wszystkie z³o-
wione ryby zostan¹ wpisane do dzienników po³owowych i sprzedane w Lokal-
nych Centrach Pierwszej Sprzeda¿y Ryb (obecnie centra takie funkcjonuj¹ w Ustce
i Ko³obrzegu - docelowo ma powstaæ piêæ kolejnych). Kutry po³owy rozpoczn¹
1 pa�dziernika tego roku. - Dziêki tym po³owom bêdziemy dok³adnie wiedzie-
li jak¹ wydajno�æ po³owow¹ ma polska flota rybacka. - mówi³ Zbigniew Karnic-
ki, jeszcze jako wicedyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, odpowie-
dzialnego za projekt. - Ponadto dane pochodz¹ce z tych czterech jednostek po-
zwol¹ nam oszacowaæ zasoby dorsza w Ba³tyku. Nie bêd¹ to oczywi�cie pe³ne
dane, ale wraz z innymi badaniami prowadzonymi przez naszych naukowców,
pozwol¹ na dok³adne wyniki. Rybacy ³owi¹cy na tych kutrach bêd¹ musieli �ci�le
stosowaæ siê do wytycznych naukowców. Ponadto, na ka¿dym kutrze pojawi siê
niezale¿ny obserwator, który na bie¿¹co bêdzie przygl¹da³ siê po³owom.

Cztery kutry mog¹ ³owiæ!

Grzegorz Ha³ubek, wiceminister ds rybo³ówstwa w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej (z prawej) podczas debaty na targach Baltexpo, obok Zbigniew Karnicki,
wówczas wicedyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
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- Najpierw pytanie, które pewnie
chce zadañ Panu ka¿dy polski rybak.
Czy po 15 wrze�nia, kiedy skoñczy
siê okres ochronny na dorsza, ryba-
cy bêd¹ mogli wyj�æ na po³owy tej
ryby?

- Nie potrafiê jednoznacznie odpowie-
dzieæ na to pytanie. Wszystko zale¿y od
spotkañ z unijnym komisarzem do spraw
rybo³ówstwa Joe Borgiem. Jak na razie,
unia zakaz podtrzymuje i jak twierdzi, ma
ku temu podstawy. Dla nas jednak wa¿-
ne jest to, ¿e unijni urzêdnicy przyjêli
nasze skargi i chc¹ powo³aæ specjalne
komisje, które wyja�ni¹ wszelkie niepra-
wid³owo�ci.

- To teraz od pocz¹tku. Dlaczego
zgodzi³ siê Pan obj¹æ stanowisko wi-
ceministra, skoro wcze�niej jako
szef Zwi¹zku Rybaków Polskich kry-
tykowa³ Pan dzia³alno�æ polskiego
rz¹du.

- Powiedziano mi - przez dziesiêæ lat
walczy³e� o sprawy rybaków, to teraz
masz okazjê siê wykazaæ. Przyznam siê,
¿e negocjacje prowadzono ze mn¹ ju¿
miesi¹c przed nominacj¹. Na pocz¹tku
nie chcia³em siê zgodziæ, w koñcu ule-
g³em. Poza tym, mam dzisiaj wiedzê, któ-
rej nie mogê ujawniæ, a która daje mi

przekonanie, ¿e polscy rybacy ju¿ nie-
d³ugo bêd¹ mogli ³owiæ dorsza i to bez
wiêkszych problemów. Wiedzê tak¹ ma
te¿ po ostatnim spotkaniu Joe Borg. Mam
nadziejê, ¿e wyci¹gnie z niej odpowied-
nie wnioski.

- Czy chodzi mo¿e o problemy
z szacowaniem zasobów dorsza i nie-
prawid³owo�ci, o których mówi Pan
od lat?

- Niestety, nie mogê teraz powiedzieæ
jakie to informacje. Faktem jest jednak
i bêdê ci¹gle o tym mówi³, ¿e problem
polskiego rybo³ówstwa nie zosta³ wywo-
³any przez rybaków. Oni ³owi¹ tyle, ile
potrzebuje rynek. My to nazywamy po-
³owami ekonomicznymi, dostosowanymi
do wolnego rynku. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
przetwórcy przerabiaj¹ ka¿dego z³owio-
nego dorsza i nie maj¹ problemu z jego
sprzeda¿¹. Przecie¿ to rybacy codziennie
wyrzucaj¹ i wyci¹gaj¹ sieci i to oni najle-
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piej wiedz¹, ile jest dorsza w morzu. Nikt
im jednak nie wierzy. Urzêdnicy wierz¹
natomiast naukowcom, którzy swoje dane
opieraj¹ na niejasnych badaniach. Tu nie
ma ¿adnej sprawiedliwo�ci. Trzeba w koñ-
cu jasno powiedzieæ z czyjej winy polscy
rybacy maj¹ dzisiaj problemy z po³owem
dorsza.

- Czy to g³ówny powód, dla które-
go zgodzi³ siê Pan na objêcie tego sta-
nowiska?

- Tak, to g³ówny powód, dla którego
poszed³em do rz¹du. Je¿eli nie uda mi
siê za³atwiæ tego problemu, to najpraw-
dopodobniej z³o¿ê rezygnacjê. Zapew-
niam, ¿e nie poszed³em do ministerstwa
dla pieniêdzy, ale dla rozwi¹zania proble-
mu i to jest dla mnie najwa¿niejsze.

- Dziêkujê za rozmowê.

Hubert Bierndgarski

Wygram, albo odejdê

we scenariusze w sprawie dorszy. Do
zakoñczenia corocznego okresu ochron-
nego pozosta³o kilkana�cie dni, a wci¹¿
nie wypracowano rozwi¹zañ, ani tym bar-
dziej wyj�cia z tej sytuacji. Od wprowa-
dzenia ca³kowitego zakazu po³owów
dorszy up³ynê³y ju¿ dwa miesi¹ce! I nic
nie zrobiono! Trzeba rozmawiaæ z Uni¹,
ale nie mo¿na rozwa¿aæ tylko dwóch sce-
nariuszy -  albo pan komisarz Borg powie

�tak�, albo �nie�. Poza tym, dlaczego ci¹-
gle wykrzykuje siê has³o �albo dorsz, albo
�mieræ�. Przecie¿ w Ba³tyku s¹ te¿ inne
ryby. Mo¿e czas wesprzeæ przekszta³ce-
nia w bran¿y. Je¿eli jednak wejdziemy w
konflikt z Uni¹, to bojê siê, ¿e nie otrzy-
mamy unijnych �rodków na ten cel. Czê�æ
�rodowiska rybackiego nie chce ³amaæ
zakazu. - Na pewno 15 wrze�nia nie wyj-
dziemy w morze - o�wiadczy³ Kazimierz

Wojnicz, prezes Krajowej Izby Przetwór-
ców Ryb z Ustki - Powinni�my siê doga-
daæ z unijnymi urzêdnikami. Przyj¹æ limi-
ty, jakie nam przydziel¹ i znale�æ sposób
na wyj�cie z kryzysu. Potrzebna jest jed-
nak konstruktywna debata i rozs¹dny plan
dzia³ania. Na razie jest tak, ¿e spotykamy
siê, ale z tych spotkañ nic nie wynika.

Hubert Bierndgarski

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rozmowa z Grzegorzem
Ha³ubkiem, nowym wiceministrem
do spraw rybo³ówstwa, wcze�niej
szefem Zwi¹zku Rybaków Polskich
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- Zacznê od pytania, którego nie
da siê unikn¹æ. Jaki wp³yw na dzia-
³alno�æ portu w Ystad mia³o odej�cie
czê�ci po³¹czeñ utrzymywanych
przez Unity Line do Trelleborga?

- Przej�cie Gryfa do Trelleborga i fakt,
i¿ nowy prom Galileusz wprowadzony
zosta³ przez Unity Line od razu na po³¹-
czenie ze �winouj�cia do Trelleborga,
mia³y wp³yw na nasze wyniki. Gdyby nie
to, w branym pod uwagê okresie osi¹-
gnêliby�my o ponad 15 proc. wiêksze
prze³adunki ciê¿arówek do Polski.

Jednak w innych grupach przewozo-
wych notujemy wzrost - je¿eli chodzi
o przewozy wagonów - o 21 proc. w ci¹-
gu pierwszego pó³rocza br. roku w po-
równaniu do analogicznego okresu w roku

2006. Wzrost jest widoczny tak¿e w prze-
wozie pasa¿erów. A trzeba dodaæ, ¿e i rok
poprzedni by³ bardzo dobry. Patrzymy
w przysz³o�æ z optymizmem.

- Jaki procent w obrotach portu
Ystad stanowi obs³uga po³¹czeñ pro-
mowych z Polsk¹?

- Obecnie obs³ugujemy dwa zasadni-
cze kierunki. Jednym jest po³¹czenie
z Bornholmem. Tutaj notujemy roczne
przewozy rzêdu 1,3 mln pasa¿erów. Na
tej linii przewo¿onych jest bardzo ma³o
ciê¿arówek, co nie dziwi, je�li siê we�mie
pod uwagê fakt, jak niedu¿a jest ta duñ-
ska wyspa. Spodziewamy siê jednak, ¿e
w przysz³o�ci na tej linii pojawi siê tak¿e
nieco wiêcej ³adunków, a nie tylko pasa-
¿erowie.

Na liniach do Polski króluj¹ ³adunki.
Jednak ostatnio, po wprowadzeniu na to
po³¹czenie promu Wawel, który do³¹czy³
do Polonii w barwach Unity Line, zwiêk-
szy³y siê znacz¹co tak¿e przewozy i licz-
ba obs³ugiwanych przez nas pasa¿erów.

Trzecim zasadniczym sektorem,
w którym dzia³amy, poza obs³ug¹ po³¹-
czeñ promowych na Bornholm i do Pol-
ski, jest spedycja i us³ugi sk³adowe. Spe-
dytorzy wynajmuj¹ od nas biura oraz po-
wierzchnie magazynowe i korzystaj¹ z in-
nych us³ug portowych.

- W przesz³o�ci s³ysza³o siê speku-
lacje, i¿ rozwój po³¹czeñ promo-
wych, równie¿ tych z Polsk¹, spowo-
duje zawijanie jednostek do innych
portów po³udniowej Szwecji, gdy¿

Z Larsem Börjessonem, dyrektorem generalnym
Portu Ystad, rozmawia Piotr B. Stareñczak

Plany rozbudowy

Ystad
widzê ogromny
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port Ystad staje siê zbyt ciasny� Je-
¿eli to prawda, to jakie starania podj¹³
port, by odwróciæ tê niekorzystn¹
tendencjê?

- Istotnie. Gdy zostali�my poproszeni
o obs³ugê statków o d³ugo�ci ponad 170
m, musieli�my zrezygnowaæ. Potrzeba
rozbudowy portu sk³oni³a nas do dzia³añ
i zwrócili�my siê do odpowiednich w³adz
o pozwolenie na ekspansjê portu. Wynik
aplikacji i negocjacji w tej sprawie spo-
dziewany jest pod koniec wrze�nia.

Mamy dobr¹ infrastrukturê i nie musi-
my du¿o inwestowaæ na l¹dzie. Kosztow-
ne bêd¹ jednak inwestycje dotycz¹ce pir-
sów, nowych nabrze¿y i falochronów.

- Jakie s¹ g³ówne za³o¿enia plano-
wanej rozbudowy?

- W pierwszym etapie trzy stanowi-
ska dla promów, znajduj¹ce siê teraz
mniej wiêcej w jednej linii, bêd¹ zamie-
nione na dwa wiêksze. Jedno z nich bê-
dzie mia³o d³ugo�æ 220 m, a drugie - 216
m. To sprawi, ¿e bêdziemy w stanie przy-
j¹æ niemal ka¿dy prom z najwiêkszych
operuj¹cych dzi� na Ba³tyku - miêdzy
Szwecj¹, a Niemcami i Polsk¹. Jeden z fa-
lochronów portu bêdzie zdemontowany,
robi¹c miejsce dla nowej obrotnicy, a drugi
- zewnêtrzny - zostanie przed³u¿ony
o 250 m.

Drugi etap, to zagospodarowanie spo-
rego obszaru (ok. 26 hektarów na l¹dzie)
w rejonie zewnêtrznego basenu portu -
basenu Ba³tyckiego. Mo¿liwe tam jest
tworzenie obszaru odpraw i check-in dla
terminalu promowego, czy umiejscowie-
nie dzia³alno�ci przemys³owej. Zamierza-
my zbudowaæ w tym rejonie dwa pirsy.
W pierwszym etapie pirs z trzema no-
wymi stanowiskami dla promów o d³u-
go�ci do 250 m. To ju¿ wystarczy na d³u-
go, nawet przy wysokiej dynamice wzro-
stu prze³adunków. Jedno z nowych sta-
nowisk bêdzie mog³o byæ przystosowa-
ne do obs³ugi ruchu kolejowego. To jed-
nak zale¿y od zainteresowania armatorów,
a przede wszystkim operatorów i prze-
wo�ników kolejowych. Ta inwestycja
by³aby u³atwiona dziêki temu, ¿e poro-
zumieli�my siê z portem Helsingborg
w sprawie opcji odkupienia od nich nie-
u¿ywanej rampy dla promów kolejowych.
Po realizacji programu rozbudowy portu
bêdziemy mieæ a¿ osiem stanowisk dla
promów.

- Tak wiêc w przysz³o�ci Ystad
pozostanie przede wszystkim portem
promowym?

- Tak. Przystosowany zosta³ do tego
wiele lat temu przez przebudowê z por-

tu uniwersalnego i obs³uga promów bê-
dzie nadal dominowaæ w dzia³alno�ci por-
tu. Prze³adowujemy jednak tak¿e nieco
³adunków masowych i pó³masowych -
wêgiel i koks, zrêbki (rodzaj trocin), drew-
no i zbo¿e.

- Inwestycje, ekspansja portu s¹
pewne?

- Tak, przeprowadzimy je, bo je�liby
ich mia³o nie byæ - w ci¹gu piêciu lat
wypadliby�my w ogóle z rynku. Teraz
port jest istotnie nieco ciasny. Po zakoñ-
czeniu realizacji planowanych inwestycji
bêdzie znakomitym, wygodnym do ma-
newrowania portem o znacznie zwiêkszo-
nej zdolno�ci prze³adunkowej.

Pierwszy etap prac zostanie zakoñ-
czony ju¿ w marcu-kwietniu przysz³ego
roku. Nadszed³ czas na rozmowy z arma-
torami na temat przysz³o�ci. Bêdziemy
rozmawiaæ tak¿e z naszymi d³ugoletnimi
partnerami, przede wszystkim z P¯M
i Euroafrik¹, a tak¿e z Polferries. Chcemy
im oczywi�cie zaproponowaæ opcje ko-
rzystania z rozbudowywanego portu
w pierwszej kolejno�ci. Jeste�my nawet
gotowi rozmawiaæ o jakiej� bli¿szej wspó³-
pracy dotycz¹cej inwestycji, je¿eli pol-
ska strona wyrazi zainteresowanie. Jeste-
�my tak¿e gotowi zaproponowaæ opcje
rezerwacji miejsca na przysz³ych, plano-
wanych stanowiskach promowych. To
jednak musi byæ obwarowane d³ugoter-
minowymi umowami, chêci¹ d³ugofalo-
wej wspó³pracy obu stron.

- Czy portem Ystad interesuj¹ siê
inni operatorzy promowi?

- Tak, oczywi�cie. W grê wchodz¹
nowe po³¹czenia do Polski, Niemiec i Li-
twy. Ale pierwszeñstwo w rozmowach
dajemy naszym dotychczasowym partne-
rom. W przypadku niektórych po³¹czeñ
z Polsk¹, obecne kontrakty wygasn¹ ju¿
w najbli¿szych latach. Nasze inwestycje
musz¹ i�æ w parze z zapewnieniem d³u-
goterminowych kontraktów dla portu
Ystad. Dlatego bêdziemy utrzymywaæ
dialog, w razie potrzeby, tak¿e z innymi,
nowymi operatorami zainteresowanymi
portem Ystad.

- Czy wspó³praca portu Ystad wy-
kracza poza kontakty z armatorami?

- Tak, co bardzo wa¿ne dla nas - bli-
sko wspó³pracujemy np. z Zarz¹dem
Morskich Portów Szczecin i �winouj�cie.
Razem aplikowali�my o fundusze na pro-
gram �autostrady morskiej� i przeszli�my
ju¿ pierwsze �sito� - zyskali�my aprobatê
od rz¹dów Polski i Szwecji i wspólnie z od-
powiednimi ministerstwami dopracowu-
jemy teraz ostateczn¹ wersjê aplikacji do
Unii Europejskiej, która z³o¿ona bêdzie
w grudniu. Wyników kwalifikacji nasze-
go projektu spodziewamy siê w pierw-
szej po³owie przysz³ego roku. Mo¿emy
uzyskaæ do 50 proc. pokrycia kosztów
projektowania i do 30 proc. kosztów sa-
mych inwestycji infrastrukturalnych, ta-
kich, jak prace pog³êbiarskie, budowa
nowych stanowisk promowych, etc.
W przypadku portu Ystad bêdzie to m.in.
zwi¹zane z utworzeniem w nim hub�u
intermodalnego.

- Dziêkujê za rozmowê.

porty Ba³tykuMORZE ROZMÓW

Ystad w przysz³o�ci. 
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W 1947 roku Norweg Heyerdahl udo-
wodni³, ¿e wyspy Polinezji mog³y zostaæ
przed wiekami zasiedlone przez mieszkañ-
ców Ameryki Po³udniowej, a nie, jak do-
tychczas s¹dzono, przez osadników z po-
³udniowo-wschodniej Azji. Na zbudowanej
z balsy, wzorem staro¿ytnych ¿eglarzy,  tra-
twie Kon-Tiki przeby³, wraz z piêcioma to-
warzyszami, ponad 4300 mil. Korzystaj¹c
z pomy�lnych pr¹dów morskich, prze-
p³yn¹³ z Peru do wysp Tuamotu. Jedynym
nowoczesnym �rodkiem technicznym na
tratwie by³a radiostacja. Wyprawa trwa³a
101 dni. Wkrótce by³a znana na ca³ym
�wiecie. Film �Kon-Tiki�, nakrêcony przez
Heyerdahla przy pokonywaniu na tratwie
Pacyfiku, zosta³ w 1952 r. nagrodzony Oska-
rem w kategorii �Najlepszy Film Dokumen-
talny�. Jego ksi¹¿kê o wyprawie czytaj¹
kolejne pokolenia.

W �wiat

Dziesiêæ lat pó�niej dwaj studenci:
Stanis³aw Wo�nicki z Wydzia³u Budowy
Okrêtów Politechniki Gdañskiej i Pawe³
Cybulski z Uniwersytetu Warszawskiego,
postanowili powtórzyæ wyczyn s³awne-
go Norwega. Zaczêli od kompletowania
obsady tratwy.

- Tych dwóch wziê³o mnie do za³ogi.
- mówi Stanis³aw Rakusa�Suszczewski,
wówczas student Wydzia³u Biologii UW.
- Mia³em trochê rodzinnych tradycji ¿eglar-
skich, poza tym by³em ch³op du¿y
i w miarê m¹dry. By³em cennym nabyt-
kiem, bo dziêki rodzinie mia³em dobre
kontakty na przyk³ad u profesorów UW,
którzy poparli nasz pomys³. Nie mieli�my
¿adnych do�wiadczeñ ¿eglarskich, ale
mieli�my wielki zapa³. Trzeba pamiêtaæ,
¿e to by³o rok po odwil¿y, taki oddech
wolno�ci. Ludzie podchodzili do tej idei
z ogromnym entuzjazmem. Dziêki memu
stryjowi uda³o mi siê nawi¹zaæ kontakt
listowny z samym Heyerdalem, który tak-
¿e wspiera³ nasz¹ ideê, udzielaj¹c wska-
zówek co do budowy tratwy.

Nie byli sami. �Komitet opiekuñczy�,
który zawi¹za³ siê w sprawie wyprawy Nihil
Novi, bo tak mia³a nazywaæ siê tratwa m³o-
dych �mia³ków, pomóg³ w zdobyciu pie-
niêdzy na drewno do budowy jednostki.
Kupili 30 metrów sze�ciennych �wierku
z dar¿lubskich lasów. W miêdzyczasie za-
³oga powiêkszy³a siê o studenta medycy-
ny W³adys³awa ̄ akowskiego, radiotelegra-
fistê Jerzego Miszczaka i Zdzis³awa Chu-
chlê - absolwenta Szko³y Morskiej w Szcze-
cinie, jedynego marynarza w tym gronie.
Szefem wyprawy zosta³ Wo�nicki.

Chcieli, �ladami Thora Heyerdahla, przep³yn¹æ
na tratwie Pacyfik. Skoñczy³o siê na krótkim rejsie
po Ba³tyku. Zawiod³a radiostacja. Ale nie tylko...

Wyprawa,
której nie by³o
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Kapitan Zdzis³aw Chuchla.
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- W �Dzienniku Ba³tyckim� ukaza³a siê
informacja, ¿e grupa studentów zamierza
odbyæ tak¹ podró¿, ale brakuje im nawi-
gatora - wspomina dzisiaj kapitan Chu-
chla. - Wiêc napisa³em list i dosta³em od-
powied�. Mia³em 23 lata, by³em w tym
czasie asystentem pe³ni¹cym obowi¹zki
trzeciego oficera na Mazowszu. Wzi¹³em
urlop, pojecha³em do W³adys³awowa,
gdzie budowali�my tratwê.

Dziewiêæ bali

- Klepali�my tam straszn¹ biedê - opo-
wiada Suszczewski. - Snuli�my siê g³odni,
jakim� cudem zdobywaj¹c jedzenie. Tych
dziewiêæ bali, z których mia³a sk³adaæ siê
tratwa, pi³owali�my rêczn¹ pi³¹.

Dziêki dyrektorowi W³adys³awowi
Stefañskiemu, bale przetransportowano na
slip przedsiêbiorstwa �Szkuner�, któremu
wówczas szefowa³. Tamtejsi fachowcy
pomogli studentom zbudowaæ kopiê
Kon-Tiki.

- Pracowali�my naprawdê ciê¿ko, nie
u¿ywali�my gwo�dzi, tratwa by³a wi¹za-
na za pomoc¹ lin. Wszystko robili�my
w³asnymi rêkami, wieczorem ³apa³y nas
kurcze. Ale konstrukcja by³a ca³kiem przy-
zwoita. � wspomina Chuchla.

Suszczewski: - Na tratwie wybudowa-
li�my domek. Jego �cianki wy³o¿one by³y
styropianem, który widzia³em wówczas
po raz pierwszy w ¿yciu.

Mimo trudno�ci, cz³onkowie za³ogi byli
bardzo zdeterminowani, by wyprawa do-
sz³a do skutku.

- Chcia³em wyruszyæ w ten rejs � mówi
Zdzis³aw Chuchla. - Trzeba pamiêtaæ, ¿e
by³em absolwentem Szko³y Morskiej bez
prawa p³ywania. Uzyska³em je dopiero
w 1956 roku. W tamtym czasie wielu ab-
solwentów szkó³ morskich nie mia³o mo¿-
liwo�ci p³ywania, zabrano im pozwolenia.
Po Pa�dzierniku wreszcie otworzy³o siê
okno na �wiat. Na normaln¹ podró¿ za pie-
ni¹dze nikogo nie by³o staæ. Ta wyprawa
by³a, mo¿na powiedzieæ, jedyn¹ dla nas
okazj¹ przekroczenia granic.

Zapa³ i rozmach przedsiêwziêcia nieco
przera¿a³ za to bliskich cz³onków za³ogi.

- Kolega, który pomaga³ budowaæ tra-
twê, opowiada³, ¿e obieca³ mojej mamie,
i¿ nie pop³ynê. A je¿eli bêdê bardzo
chcia³, to mi nogi przetr¹ci � �mieje siê
kapitan Chuchla.

Na fali

Nihil Novi mia³a najpierw przej�æ �pró-
bê generaln¹� � wrze�niowy rejs po Ba³-

tyku. W grudniu polski statek mia³ j¹
przewie�æ do Casablanki, a stamt¹d, �la-
dami Kon-Tiki mia³ nast¹piæ dryf z Peru
na wyspy Polinezji.

Tratwa zosta³a zwodowana pod ko-
niec sierpnia. Rejs rozpocz¹³ siê 7 wrze-
�nia. Nihil Novi wysz³a z W³adys³awowa
na holu jednego z tamtejszych kutrów.

Suszczewski: - Przez trzy dni nic siê
nie dzia³o. Czwartego przyszed³ sztorm,
dziewi¹tka jak nic. To by³ mój i pozosta-
³ych za³ogantów, z wyj¹tkiem Chuchli,
pierwszy, prawdziwy sztorm. Napiêcie
by³o du¿e, ale tratwa zachowywa³a siê
zadziwiaj¹co dobrze. Tylko z ³¹czno�ci¹
by³ problem.

- Nasz radiooficer w ogóle siê nie spi-
sa³. Radiostacja nie dzia³a³a � mówi Chu-
chla. - Mieli�my ³¹czno�æ z l¹dem jedynie
przez kutry, które przep³ywa³y obok, im
przekazywali�my wiadomo�ci. W czasie
sztormu wszystkie siê pochowa³y, wiêc

Nihil Novi nie by³a pierwsz¹
polsk¹ tratw¹, której za³oga próbo-
wa³a zmierzyæ siê z morsk¹ przy-
god¹. Pierwsza nazywa³a siê Nord.
Czterech m³odych �mia³ków posta-
nowi³o na niej przep³yn¹æ z £eby
do Sztokholmu i z powrotem. Po kil-
kudniowym rejsie tratwa trafi³a jed-
nak na sztorm i wyl¹dowa³a na mie-
li�nie w pobli¿u ma³ej wysepki Lilia
Karlso. Uczestnicy wyprawy zostali
przewiezieni szwedzk¹ motorówk¹
do najbli¿szej miejscowo�ci, a do
kraju wrócili statkiem. Jednostki nie
uda³o siê �ci¹gn¹æ, sztorm nieodwra-
calnie j¹ uszkodzi³.

Pierwsza tratwa
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nie by³o o nas informacji. Tratwa spisy-
wa³a siê doskonale na fali, nie by³o ¿ad-
nego zagro¿enia. Nie by³o wzywania po-
mocy, nie by³o strzelania racy. Choæ prze-
walaj¹ce siê fale robi³y na cz³onkach za-
³ogi wielkie wra¿enie.

- Za dnia jeszcze da³o siê wytrzymaæ,
ale noc¹ by³o gorzej. Do�æ powiedzieæ,
¿e zaczêli�my siê modliæ.

Bliscy cz³onków za³ogi znacznie po-
wa¿niej niepokoili siê o ich losy. A po-
niewa¿ wujek Suszczewskiego by³ wice-
ministrem ¿eglugi...

- ... moja mama zainterweniowa³a. Po-
sz³o polecenie do dyrektora Urzêdu Mor-
skiego, a ten da³ rozkaz, ¿e jak nas znajd¹,
mamy natychmiast opu�ciæ tratwê. Wy-
sz³y po nas kutry R-1 i R-3 � mówi Susz-
czewski. � R-1 w koñcu nas znalaz³...

- ... i skoñczy³a siê przygoda � dodaje
Chuchla. � A przecie¿ wcale nie trzeba
by³o nas ratowaæ. Byli�my jakie� 50 mil
na pó³noc od Rozewia, gdyby�my jesz-
cze kilka dni wytrzymali, mieliby�my szan-
sê powróciæ o w³asnych si³ach, bo wiatr
siê zmieni³ na pó³nocny. Mieli�my jedze-
nie, wodê, nie by³o ¿adnego niebezpie-
czeñstwa.

Suszczewski widzi to nieco inaczej: -
Byæ mo¿e sztorm zepchn¹³by nas na Olan-

diê. Mo¿e by siê to dobrze skoñczy³o. A mo-
¿e nie. Mo¿e by�my siê rozbili o ska³y?

W ka¿dym razie kapitan kutra poleci³
za³odze tratwy przej�cie na jego jednost-
kê. �Proponuje hol � odmawiamy. Kapi-
tan R-1 przekazuje zapowied� � progno-
zê o silnym sztormie z S�SE. Zgadzamy
siê na hol.� � pisa³ w dzienniku okrêto-
wym Chuchla.

Próba wody

Szef eskapady Stanis³aw Wo�nicki
w li�cie do �Sztandaru M³odych� tak opi-
sywa³ te chwile: �Pierwsze dni rejsu s¹
spokojne. Trzeciego dnia wieczorem
przychodzi sztorm. Nasz radioaparat by³
bardzo s³aby. Nie mieli�my ³¹czno�ci z l¹-
dem. Sztorm szala³. Tratwa nasza sztor-
mowa³a bardzo dobrze. Ani razu nie mie-
li�my fali na pok³adzie, jedynie bryzgi
dawa³y nam siê we znaki. Czuli�my siê
bardzo dobrze, przez ca³y czas udawa³o
siê nam gotowaæ po¿ywienie. 14 wrze-
�nia zbli¿y³ siê do nas kuter ratowniczy
R-1, którego kapitan zakomunikowa³ nam
rozkaz wziêcia holu. Nie pomog³y nasze
protesty i t³umaczenia, ¿e nic nam nie
grozi, ¿e dajemy sobie doskonale radê.
W koñcu trzeba by³o hol braæ.�

Pierwszy podany hol pêk³. Drugim za-
³oga oplot³a tratwê. R-1 podp³yn¹³ jednak
za blisko i uszkodzi³ sobie ster o drewnia-
ne bale. Za³oga tratwy nie mog³a przej�æ
bezpo�rednio z pok³adu na pok³ad. Mu-
sieli skakaæ do wody i po kolei, za pomoc¹
rzutek, przedostawaæ siê na kuter.

- Wszystko sz³o pomy�lnie, a¿ Staszek
Wo�nicki spanikowa³. Nie chcia³ siê pu-
�ciæ wanty, nie chcia³ skakaæ � opowia-
da Chuchla. - Typowy objaw paniki, do
faceta nic nie dociera³o. W koñcu go jako�
zepchn¹³em, da³em mu swoj¹ rzutkê do
rêki. Polecia³ i wyci¹gnêli go bez proble-
mu. Ale kuter nie móg³ ju¿ do mnie po-
dej�æ.

Chuchla trzy dni i noce przesiedzia³
na ci¹gniêtej przez kuter i zalewanej
wod¹ tratwie. Jak mówi, w ci¹gu kilku
minut wszystko co mia³o byæ zmyte z po-
k³adu, zosta³o zmyte, buda siê utrzyma-
³a, ale woda la³a siê do jej �rodka.

- Mia³em sze�æ �piworów, wiêc zmie-
nia³em kolejne na suche, a potem ju¿ le-
¿a³em w mokrym � jak siê cz³owiek siê
nie rusza, to jest ciep³o. Pierwsza noc by³a
najbardziej nieprzyjemna, bo by³a naj-
wiêksza fala, trzeba siê by³o przyzwyczaiæ
do tych warunków, kolejne ju¿ by³y l¿ej-
sze. Ale by³o mokro i zimno � wspomina
kapitan.

Tratwa zbudowana z dziewiêciu
pni drzewa balsowego o d³ugo�ci do
13,7 m i �rednicy 60 cm po³¹czo-
nych lianami. Mia³a maszt wysoki na
8,8 m oraz kabinê o wysoko�ci 4,7
m. Mo¿na ja dzi� podziwiaæ w mu-
zeum w Oslo.

Kon-Tiki
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�wierkowe bale z lasów
dar¿lubskich, z których
zbudowano tratwê.

Przygotowania do wodowania tratwy.
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Urzêdnicze pióro

Uszkodzony R-1 zosta³ z kolei wziêty
na hol przez R-3 i w takim sk³adzie ka-
walkada dotar³a do Gdyni. Po ba³tyckiej
eskapadzie trzech cz³onków za³ogi:
¯akowski, Suszczewski i Chuchla rezy-
gnuj¹ z wyprawy. Ten ostatni tak dzisiaj
uzasadnia swoj¹ decyzjê:

- W moim wypadku posz³o o zacho-
wanie Staszka Wo�nickiego. Po wyprawie
powiedzia³em mu: Staszek, ty siê nie na-
dajesz do za³ogi. Przy wzglêdnie bez-
piecznej sytuacji, gdy nie by³o potrzeby,
¿eby siê czegokolwiek obawiaæ, mieli�my
przecie¿ kontakt ze statkiem, a skok do
wody to rzecz normalna w takich warun-
kach, spanikowa³e�. Przewidywali�my
przecie¿, ¿e w warunkach ¿eglugi atlan-
tyckiej fale bêd¹ wchodziæ na pok³ad.
Je¿eli facet w bezpiecznej sytuacji wpa-
da w panikê, to praktycznie nie nadaje
siê do takiej podró¿y. Powiedzia³em: nie
chcesz zrezygnowaæ, to ja rezygnujê. On
mia³ g³os decyduj¹cy, by³ szefem, ja -
przedostatnim cz³onkiem za³ogi. Wiêc
ust¹pi³em. Mówi³em: znajd�cie sobie ja-
kiego� nawigatora i ¿eglujcie. Nie wiem,
z jakich przyczyn wyprawa nie dosz³a
ostatecznie do skutku.

- Ja natomiast podszed³em do rzeczy
pragmatycznie � t³umaczy Stanis³aw Susz-
czewski. - Dziêki kontaktom, które wy-
robi³em sobie podczas przygotowañ do
wyprawy Nihil Novi, wystara³em siê o rejs
po Morzu Pó³nocnym.

Polska wyprawa �ladami Kon-Tiki
w koñcu nie dosz³a do skutku. Dlaczego?
Niemal rok po próbnym rejsie, na pocz¹t-
ku czerwca 1958 roku, Jerzy Solecki
w �Sztandarze M³odych� pisa³: �A wiêc sta-
³o siê. Wyprawa Nihil Novi, polska Kon-
Tiki, jedno ze �mielszych zamierzeñ wy-
czynowo-sportowych ostatnich czasów,
zosta³a ostatecznie pogrzebana. (...) Wy-
prawa zosta³a przekre�lona jednym po-
ci¹gniêciem urzêdniczego pióra, zatonê-
³a w morzu atramentu i konferencyjnego
gadulstwa�.

Wo�nicki w cytowanym przez dzien-
nik li�cie pisa³, ¿e od dnia wyl¹dowania
�rozbitków� w Gdyni zaczê³y siê ich nie-
powodzenia: �Gazety zaczê³y siê rozpi-
sywaæ o wyprawie jako nieudanej, mó-
wiono o rozbitej tratwie, o sze�ciu topi¹-
cych siê ludziach, o sygna³ach SOS wysy-
³anych jakoby przez nas i ró¿ne podob-
ne historie nie maj¹ce nic wspólnego
z prawd¹�. Faktycznie, �Dziennik Ba³tyc-
ki� i �G³os Wybrze¿a� w tamtych dniach
pisa³y o kilkudniowej �akcji ratowniczej�

i �gro¿¹cym ¿eglarzom niebezpieczeñ-
stwie�.

Koniec marzeñ

Jak wspomnieli�my, po ba³tyckim rej-
sie odesz³a po³owa za³ogi. Zosta³o trzech:
Wo�nicki, Cybulski i ̄ akowski. Dokop-
towano trzech innych za³ogantów i czy-
niono starania, by wyprawa siê odby³a.
Wed³ug s³ów Wo�nickiego, z powodu
nieprzychylnych komentarzy komitet
opiekuj¹cy siê wypraw¹ siê rozwi¹za³,
a Ministerstwo ̄ eglugi zakwestionowa³o
przygotowanie techniczne i kwalifikacje
za³ogi, wytykaj¹c jej cz³onkom m³ody
wiek. Kilka wspieraj¹cych wyprawê osób,
wycofa³o swoje poparcie.

Mimo tego, za³oga otrzyma³a zapew-
nienie w Biurze Paszportowym Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych, i¿ otrzyma
paszporty. �Uzale¿niano je jedynie od
wp³aty nale¿nej sumy� � pisa³ �Sztandar�.
Tratwê przetransportowano do Casablan-
ki, sk¹d wyprawa mia³a wyruszyæ. Przez

pó³tora roku cz³onkowie za³ogi (wyrze-
kaj¹c siê rozrywek i przyjemno�ci, oszczê-
dzaj¹c na posi³kach, chwytaj¹c siê doryw-
czej pracy) zbierali �rodki na wyprawê.
Mia³a ona nadal silne poparcie ró¿nora-
kich instytucji, nie tylko tych zwi¹zanych
z morzem (np. G³ównego Zarz¹du Poli-
tycznego Wojska Polskiego, czy Pañstwo-
wego Przedsiêbiorstwa Imprez Sporto-
wych) a tak¿e np. Polaków mieszkaj¹cych
w Casablance.

Zastrze¿eñ nie budzi³a konstrukcja tra-
twy. Warunki ¿eglugi przez Atlantyk
tratw¹ unoszon¹ przez pr¹d pó³nocno-
równikowy oraz pchan¹ przez pasaty
wschodnie, eksperci Biura Hydrograficz-
nego Marynarki Wojennej okre�lili jako
sprzyjaj¹ce. Zastrze¿eñ mia³ nie budziæ
tak¿e sprzêt, w jaki tratwa by³a wyposa-
¿ona oraz kwalifikacje za³ogi. Wyprawê
zaakceptowa³ tak¿e Komitet Centralny
Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej, który
wyrazi³ zgodê na wyjazd. Sprawa trafi³a
do Ministerstwa ̄ eglugi, którego inspek-
tor, po zapoznaniu siê z uzupe³nion¹ do-
kumentacj¹, sprzêtem, opiniami o czê-
�ciowo nowej za³odze, ostatecznie stwier-
dzi³, ¿e zgody na wyprawê nie wyda. I to
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Z lewej Stanis³aw Suszczewski, z prawej Jerzy Miszczak.

Tratwa zwodowana,
na niej � Zdzis³aw Chuchla.
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Thor Heyerdahl
- dowódca wyprawy

Erik Hesselberg - nawigator

Bengt Danielsson (Szwecja)
- jedyny nie Norweg w wyprawie.

Daniellsson by³ socjologiem
zainteresowanym teori¹ migracji

ludzi. Jako jedyny zna³ jêzyk
hiszpañski dziêki czemu pe³ni³

czasami rolê t³umacza.

Knut Haugland
- ekspert od radiostacji

Torstein Raaby
- równie¿ odpowiedzialny

za transmisje radiowe

Herman Watzinger
- in¿ynier. Odpowiedzialny
za prognozowanie pogody.

Za³oga wyprawy
z roku 1947

by³ koniec marzeñ polskich studentów
o wyprawie przez Pacyfik.

Polityczny lêk

Redaktor Solecki win¹ za to, ¿e wy-
prawa nie dosz³a do skutku obarcza³
ogóln¹ niechêæ instytucji, które decydo-
wa³y o sprawie, niechêæ do sprzyjania
przedsiêwziêciu dosyæ oryginalnemu, �nie
mieszcz¹cemu siê w szablonie�. Sam
Wo�nicki wskazywa³ na prasê (przede
wszystkim �S³owo Powszechne�), która
krytykowa³a pomys³, a organizatorom
zarzuca³a �fa³szywe ambicje� oraz kwe-
stionowa³a �walory duchowe i fizyczne
za³ogi�.

- Wolno chyba przy tej okazji specja-
listom od �odnowy moralnej� lamentuj¹-
cym nad upadkiem moralnym, bierno�ci¹
i brakiem zainteresowañ m³odzie¿y - po-
stawiæ pytanie: Czy u�miercenie wypra-
wy Nihil Novi potraktujecie jako swoje
zwyciêstwo? Czy ³atwiej wam bêdzie te-
raz mówiæ i pisaæ, ¿e m³odzie¿y nie ob-
chodzi nic wiêcej, jak tylko wódka i �te
rzeczy�? - pisa³ na ³amach �Sztandaru M³o-
dych� Solecki. I dodawa³ na zakoñczenie:
- �le siê sta³o, ¿e wyprawa nie dosz³a do
skutku. �le siê sta³o, ¿e nad energi¹, od-
wag¹, chêci¹ dokonania niezwyk³ego czy-

nu � wziê³y górê lêk przed odpowiedzial-
no�ci¹ i niezrozumienie najprostszych
praw i przywilejów m³odo�ci.

- Jeszcze rok tratwa posta³a w Casa-
blance, potem nasz statek zabra³ te bale
do Polski � wspomina Suszczewski. -
A przygotowane dla za³ogi konserwy po-
sz³y do jakiego� przedszkola.

- Gdyby nie zbieg okoliczno�ci, gdy-
by nie k³opoty z radiostacj¹ i wujek mini-
ster, to mog³o siê udaæ. � próbuje wró¿yæ
kapitan Chuchla. - Gdyby wszystko w
czasie próbnego rejsu skoñczy³o siê po-
zytywnie, to bym siê raczej stara³ pop³y-
n¹æ z nimi . Czy wyprawa mog³a siê udaæ?
My�lê, ¿e tak. Za³oga by³a w miarê w
porz¹dku, co pokazali w czasie ewaku-
acji z tratwy. Pozostawa³a sprawa Staszka
Wo�nickiego... S³abym punktem by³y
�rodki ³¹czno�ci, które w owym czasie
by³y tak mizerne, ¿e o 20 mil od cywili-
zacji mo¿na by³o zgin¹æ z g³odu.

Po chwili dodaje jeszcze: - Nie uda³o
siê � trudno. Nigdy w ¿yciu nie ¿a³owa-
³em tego, co siê sta³o. Dalszy ci¹g mego
¿ycia by³ przygod¹. Pracowa³em, p³ywa-
³em, poszed³em do PLO, nie nudzi³em
siê, moje ¿ycie nie by³o jednostajne.

Bez ¿alu

Zdzis³aw Chuchla jeszcze przed wy-
praw¹ tratw¹ p³ywa³ m.in. na Batorym
oraz okrêtach Marynarki Wojennej. Potem
pracowa³ w Polskich Liniach Oceanicz-
nych, w 1964 roku zosta³ kapitanem
¿eglugi wielkiej, w pó�niejszych latach
by³ kapitanem na ms. Szczawnica, wy-
k³ada³ te¿ w Wy¿szej Szkole Morskiej
w Gdyni.

Tak¿e Stanis³aw Rakusa-Suszczewski
nie ¿a³uje straconej szansy. - Moje ¿ycie
by³o do�æ urozmaicone, ta przygoda sta-
nowi³a niejako punkt wyj�cia do moich
innych wypraw.

Suszczewski, o czym pisali�my
w kwietniowym numerze Naszego MO-
RZA, w 1960 roku trafi³ na Spitzbergen.
To by³ pocz¹tek jego polarnych podró-
¿y. 26 lutego 1977 roku za³o¿y³ na An-
tarktydzie polsk¹ stacjê badawcz¹ im. Arc-
towskiego, która dzia³a do dzisiaj.

Pawe³ Cybulski rok po ba³tyckiej wy-
prawie utopi³ siê podczas rejsu jachtem.
Jakie by³y dalsze losy szefa wyprawy �
Stanis³awa Wo�nickiego � nie uda³o nam
siê ustaliæ.

Czes³aw Romanowski
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Nihil Novi na wodzie.

Jerzy Miszczak� radiotelegrafista.
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- Nasze muzeum od lat 60. gromadzi-
³o zabytki zwi¹zane z ¿eglug¹ za Zale-
wie Wi�lanym � wyja�nia genezê i po-
trzebê budowy ca³orocznego obiektu Je-
rzy Litwin, dyrektor Centralnego Muzeum
Morskiego, którego placówka w K¹tach
Rybackich jest oddzia³em. - CMM zgro-
madzi³o przyk³ady barkasów, najpiêkniej-
szych okazów szkutniczych z tego obsza-
ru, maj¹cych rodowód we wczesnym �re-
dniowieczu. Posiadamy te¿ zabytkowe
³odzie zwane ¿akowkami. Kolekcja ta
wymaga³a w³a�ciwego miejsca ekspozy-
cji, a takiego nie mieli�my. W tej chwili
stworzy³a siê mo¿liwo�æ zaprezentowa-
nia tych cennych zabytków.

Jak w olbrzymiej ³odzi

Obiekt, na projekt którego przetarg
rozstrzygniêto w czerwcu, na pewno,
przekonuje dyrektor Litwin, zwróci uwa-
gê wielu turystów podró¿uj¹cych w kie-
runku Krynicy Morskiej. A to dlatego, ¿e
wyobra¿aæ bêdzie olbrzymi¹ ³ód� wyci¹-
gniêt¹ na brzeg z sitowia. Tak¿e wnêtrze,
dziêki specjalnemu o¿ebrowaniu, bêdzie
przypomina³o konstrukcjê ³odzi, a jedna
ze �cian bêdzie przeszklona. Wysoko�æ -

15 metrów, pozwoli na ekspozycjê naj-
wiêkszych ³odzi zalewowych z podnie-
sionym masztem i o¿aglowaniem.

- Jeden z naszych oryginalnych bar-
kasów, który jak uwa¿amy ma rodowód
wczesno�redniowieczny, nawi¹zuj¹cy
kszta³tem kad³uba do ³odzi skandynaw-
skich, charakteryzuje siê wysokim prosto-
k¹tnym ¿aglem stawianym na bardzo
wysokim maszcie. Dotychczas nie mieli-
�my budynku, gdzie mo¿na by³o tak¹ ³ód�
postawiæ pod ¿aglem � mówi dyrektor
CMM. � W planowanym obiekcie chce-
my zaprezentowaæ zwiedzaj¹cym w³a-
�nie dwa takie barkasy: wariant tolkmicki
i z K¹tów Rybackich. Poniewa¿ te jed-
nostki ³owi³y parami, chcemy, ¿eby w mu-
zeum tak¿e sta³y obok siebie. Zamierza-
my te¿ tam postawiæ ¿akówki pod ¿agla-
mi. Tego typu ³ód� z kolei zdaje siê byæ
ostatnim wariantem ³odzi wi�lanej, a przez
to pasuje do konwencji rozwojowej szkut-
nictwa nadwi�lañskiego.

Muzeum z dostêpem do morza

Do konkursu na projekt ca³oroczne-
go budynku muzeum zakwalifikowano
trzy zespo³y architektów. Ostatecznie

Muzeum

Eksponaty
pod ¿aglami

Muzeum Zalewu Wi�lanego
w K¹tach Rybackich to najm³odszy
(dzia³a od piêciu lat) z oddzia³ów
Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdañsku. Prezentuje historiê
szkutnictwa i rybo³ówstwa nad Za-
lewem Wi�lanym. Do najciekaw-
szym eksponatów muzeum nale¿¹
oryginalny, w pe³ni wyposa¿ony
warsztat szkutniczy rodziny Schmid-
tów oraz barkas - jednostka o napê-
dzie ¿aglowym wykorzystywana do
po³owów jeszcze w latach 60 - tych
ubieg³ego wieku. W muzeum mo¿-
na zobaczyæ tak¿e tradycyjne ³odzie
rybackie z okolic Zalewu, a tak¿e
unikatowy �lizg lodowy Ludowy 8 -
zwany tak¿e od nazwiska konstruk-
tora Weilandem. W tym roku mu-
zeum zwiedzi³o oko³o 10 tysiêcy
osób.

Historia szkutnictwa
i rybo³ówstwa

w ³odzi

ocaliæ od zapomnieniaHISTORIA MORZA

Rybacka ³ód� wynurzaj¹ca siê z szuwarów
� tak wygl¹daæ bêdzie budynek siedziby
Muzeum Zalewu Wi�lanego w K¹tach Rybackich.
A sezonowe muzeum czynne bêdzie przez ca³y rok.
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wybrano koncepcjê poznañskiego zespo-
³u �Tomasz Je¿ewski Architekt�. Koszt
inwestycji mo¿e wynie�æ ok. 9 milionów
z³otych. W budynku znajdzie siê równie¿
sklep muzealny i restauracja z widokiem
na Zalew Wi�lany. Na razie nie wiadomo,
dok³adnie, kiedy plany zmieni¹ siê w rze-
czywisto�æ. W tej chwili przygotowywana
jest dokumentacja budowlana, któr¹ archi-
tekci s¹ zobowi¹zani wykonaæ do koñca
tego roku. Po uzyskaniu pozwolenia na
budowê, muzeum i miejscowe w³adze
bêd¹ siê starali o pieni¹dze na budowê.

Jak t³umaczy dyrektor Litwin, muzeum
w K¹tach Rybackich pozwala na prowa-

dzenie dzia³alno�ci, która jest niemo¿li-
wa w Gdañsku. Chocia¿by archeologii
eksperymentalnej, czy szkutnictwa.

- Tamtejsza placówka, to jedyny dla
nas dostêp do morza � mamy te¿ bezpo-
�rednie oparcie w porcie, gdzie jest urz¹-
dzenie wyci¹gowe, za pomoc¹ którego
mo¿na wyci¹gaæ do naprawy lub wodo-
waæ mniejsze jednostki.

Ca³y rok
do zwiedzania

Na wyd³u¿eniu dzia³alno�ci muzeum
z dwu i pó³ letnich miesiêcy do ca³ego

roku, mo¿e skorzystaæ tak¿e tamtejszy
region. Ju¿ teraz nadmorskie gminy sta-
raj¹ siê wyd³u¿yæ sezon turystyczny or-
ganizuj¹c ca³oroczne pobyty wypoczyn-
kowe. Tak dzieje siê np. w Krynicy Mor-
skiej, gdzie w³a�ciciele hoteli s¹ zaintere-
sowani, by tury�ci zostawali u nich d³u-
¿ej. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e
w tej samej gminie � Sztutowie znajduje
siê ju¿ inne ca³oroczne muzeum - Mu-
zeum Stuthoff.

- Mo¿na by na bazie tych dwóch, bar-
dzo ró¿nych, ale wiele mówi¹cych o hi-
storii tego terenu, muzeów stworzyæ tra-
sê wycieczkow¹ dla m³odzie¿y. Na razie

HISTORIA MORZA ocaliæ od zapomnienia

Tak bêdzie wygl¹da³a �arka�
w K¹tach Rybackich.
Projekt poznañskiego zespo³u
�Tomasz Je¿ewski
Architekt�.



41Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

nie spodziewamy siê t³umów, ale my�li-
my, ¿e na naszym pomy�le skorzystaj¹
wszyscy, w tym tamtejsi mieszkañcy,
z których czê�æ zreszt¹ ju¿ u nas pracuje.
Istniej¹ce ju¿ muzeum to organizm, któ-
ry wrós³ w �wiadomo�æ, w to miejsce
i czas go teraz rozbudowaæ.

Zachowane
tradycje szkutnicze

Konkurs sfinalizowany zosta³ z fundu-
szy unijnego programu Lagomar. To miê-
dzynarodowy, niemiecko-rosyjsko-litew-
sko-polsko program maj¹cy na celu udo-

kumentowanie zebranych informacji
i stworzenie warunków otwarcia muzeów
nad Zalewem Szczeciñskim, Wi�lanym
i Kuroñskim.

- W zasadzie tylko nasze muzeum
z tych, z którymi wspó³pracujemy w ra-
mach programu Lagomar uratowa³o ostat-
nie przyk³ady szkutniczych konstrukcji
z okresu pierwszej po³owy XX wieku,
wspomniane ju¿ oryginalne ¿akówki i bar-
kasy. W niemieckim muzeum Zalewu
Szczeciñskiego nie ma ani jednego obiek-
tu z tamtych czasów. Podobnie na Litwie,
gdzie je jedynie zrekonstruowano � t³u-
maczy dyrektor Litwin.

W tej chwili w muzeum w K¹tach
Rybackich znajduj¹ siê warsztaty szkutni-
cze. Ten ju¿ istniej¹cy kompleks, szefo-
stwo muzeum chcia³oby zachowaæ jako
miejsce produkcji ³odzi dawnymi meto-
dami. Muzealnicy chc¹ w K¹tach Rybac-
kich pokazaæ przede wszystkim tradycje
szkutnicze tamtych terenów, opowiadaæ
o zawodach, jakie uprawiane by³y na te-
renie Zalewu w ró¿nych epokach, o roli
poszczególnych o�rodków i roli Zalewu,
jako wewnêtrznego toru wodnego miê-
dzy Królewcem, Elbl¹giem a Gdañskiem.

Czes³aw Romanowski

ocaliæ od zapomnieniaHISTORIA MORZA
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Europa, to bark o trzech masztach
i d³ugo�ci ca³kowitej 44,5 m. Klasyczny,
do�æ szlachetny wygl¹d, ¿aglowiec zyska³
wiele lat po swych narodzinach.

Jednostka zbudowana zosta³a jako Se-
nator Brockes na zamówienie miasta Ham-
burg (wtedy bêd¹cego bezpo�rednim za-
rz¹dc¹ portu), by s³u¿yæ jako latarniowiec
u uj�cia £aby (Elbe). Zbudowa³a go s³ynna
(g³ównie poprzez nazwisko jej w³a�cicie-
la, które by³o przez d³ugie lata niemal sy-
nonimem ciê¿kiego bomu prze³adunko-
wego na konwencjonalnych ciê¿arowcach)
stocznia Stülcken�a z Hamburga w 1911
roku (H.C. Stuelcken Sohn Werft).

Statek wprowadzono do eksploatacji
jako latarniowiec �Elbe 3�, a potem u¿y-
wano jako dozorowca ratowniczego.
W 1986 zakupiony zosta³ przez Harry�ego
Smit�a z Holandii. Osiem lat zajê³a nastêp-
nie gruntowna przebudowa i wyposa¿e-
nie statku jako trójmasztowego barku.

Otrzyma³ klasê Bureau Veritas i doku-
menty Holenderskiej Inspekcji ¯eglugi
jako �statek specjalnego przeznaczenia
dla szkolenia ¿eglarskiego�.

Wspó³czesny luksus

Obecnym na pok³adzie czasem trud-
no uwierzyæ w �prza�n¹�, robocz¹ prze-
sz³o�æ statku. Pod wysokiej jako�ci pa-
nelami �ciennymi i drewnianymi oraz mo-
siê¿nymi wykoñczeniami wnêtrz, przy-
daj¹cymi ¿aglowcowi klasycznej elegan-
cji i poczucia luksusu u pasa¿erów, kryj¹
siê kilometry kabli i rur typowych dla bo-
gatego wyposa¿enia wspó³czesnych stat-
ków pasa¿erskich.

Sta³a za³oga sk³ada siê z 14 profesjo-
nalistów. Na pok³adzie mie�ci siê kolej-
nych 48 osób, które nie s¹ nazywane �pa-
sa¿erami�, ale - zapewne by bardziej mo-
g³y siê poczuæ ¿eglarzami - �voyage
crewmembers�, czyli �cz³onkami za³ogi
na jedn¹ podró¿�. Pasa¿erowie maj¹ do
dyspozycji 11 kabin, z których dwie s¹
2-osobowe, piêæ � 4-osobowych i cztery
- 6-osobowe. Pomieszczenia obejmuj¹
tak¿e szpitalik, salon pok³adowy z barem,
mesê i bibliotekê.

Rozwijanie ¿agli

Europa zaczê³a p³ywaæ pod ¿aglami
w 1994 roku i zd¹¿y³a sobie zdobyæ od
tego czasu reputacjê prawdziwego obie-
¿y�wiata. Regularnie uczestniczy w Tall
Ships� Races.

Wbrew myl¹cej figurze retorycznej
spotykanej w relacjach polskich mediów

Obie¿y�wiat Europa

MORZE ¯AGLI z bliska

W najbli¿szych wydaniach �Naszego MORZA�
zaprezentujemy kilka najciekawszych spo�ród licznych
¿aglowców bior¹cych udzia³ w szczeciñskim finale
tegorocznych regat Tall Ships� Races. Zaczynamy
od holenderskiego ¿aglowca wycieczkowego Europa.

Od latarniowca
do luksusu
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z bliskaMORZE ¯AGLI

z regat Tall Ships� Races i wizyty ¿aglow-
ców w Szczecinie, Europa wcale nie p³y-
wa pod bander¹ Unii Europejskiej, choæ
gwie�dzist¹ flagê nosi, jako proporzec, na
top maszcie. W rzeczywisto�ci zarejestro-
wana jest w Holandii (z Hag¹ jako por-
tem macierzystym) i banderê tego kraju
podnosi na rufowym flagsztoku.

Statek eksploatowany jest przez orga-
nizacjê Rederij Bark Europa. Nie ma ona
¿adnych powi¹zañ instytucjonalnych z UE,
a ¿aglowiec nie jest ¿adnym �oficjalnym
reprezentantem� Unii Europejskiej. Nie jest
on nawet czê�ci¹ przedsiêwziêcia eduka-
cyjnego (jak wiele ¿aglowców nale¿¹cych
do akademii morskich, klubów sportowych
czy organizacji pozarz¹dowych i fundacji
zajmuj¹cych siê szkoleniem ¿eglarzy lub
wychowaniem i edukacj¹ m³odzie¿y).

Po przygodê

Europa to statek komercyjny - pasa-
¿erski, w³a�ciwie �wycieczkowiec przygo-
dowy� lub ekspedycyjny statek pasa¿er-
ski, na którym miejsca wykupuje siê na
normalnych �turystycznych� zasadach,
a okrojone szkolenie ¿eglarskie jest raczej
turystyczn¹ atrakcj¹, a nie celem samym
w sobie. Przyk³adowe ceny rejsów (all inc-
lusive) zaczynaj¹ siê od 950 euro na trasie
z Amsterdamu do Lizbony, krótki przeskok
z Lizbony na Wyspy Kanaryjskie bêdzie
nas kosztowa³ minimum 875 euro, a d³u¿-
szy z Teneryfy do Salwadoru, zaczynaj¹cy
siê pod koniec wrze�nia - 1450 euro.

Gdy na naszej pó³kuli panuje zima,
Europa udaje siê zwykle na po³udnie ofe-
ruj¹c �wycieczki ekspedycyjne� na An-
tarktydê, bazuj¹c zwykle w argentyñskim
porcie Ushuaia.

Aktualn¹ trasê ¿aglowca �ledziæ mo¿-
na na witrynie http://www.barkeuro-
pa.com

PioSta
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Europa � charakterystyka podstawowa

D³ugo�æ ca³kowita (bez bukszprytu): 39,80 m
Szeroko�æ: 7,45 m
Wysoko�æ boczna: 4,50 m
Zanurzenie: 3,45 m
GT : 303

bark, 3-masztowiec
(po 6 rei na pierwszych dwóch masztach)

dwa silniki napêdu g³ównego napêdzaj¹ce dwie �ruby

Europa jako wycieczkowiec ekspedycyjny
w rejonach arktycznych.

Fo
t. 

Ha
jo

 O
lij

Pasa¿erom pozwala siê
popracowaæ przy ¿aglach.

Pasa¿erowie pracuj¹cy pod nadzorem
sta³ej za³ogi na achterdeku.
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Opowie�ci
Mórz Popo³udniowych

MORZE OPOWIADAÑ tylko u nas
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ogê zapewniæ ewentualnych Czytelników, którym
z braku innych zajêæ przysz³aby ochota na prze-
czytanie kolejnego fragmentu moich, nazwijmy to,
�pseudo wspomnieñ�, ¿e wszystko, co tu napisa-

³em, wydarzy³o siê naprawdê, no mo¿e prawie naprawdê, bo
rzeczywisto�æ by³a znacznie mniej weso³a, ni¿ wynika³oby z przed-
stawionego ni¿ej fragmentu mego do�æ burzliwego ¿yciorysu.

 
○ ○ ○

Gdy moja, delikatnie mówi¹c, niechêæ do tamtego statku
dosz³a do górnej krawêdzi wytrzyma³o�ci, znale�li�my siê na
byle jakiej redzie niemal �na samym koñcu �wiata�, sk¹d wszê-
dzie by³o wrêcz niewyobra¿alnie daleko. Ów �koniec �wiata�
znajdowa³ siê na wschodnim wybrze¿u filipiñskiej wyspy Lu-
zon nieopodal miasteczka o nazwie ATIMONIAN.

Sytuacja przedstawia³a siê mniej wiêcej nastêpuj¹co:
- sam statek mia³ 25 lat, czyli by³ w wieku �z³omowym�.
- silnik g³ówny udawa³, ¿e usi³uje pracowaæ i pozwala³ so-

bie na coraz czêstsze �odpoczynki�, czyli po prostu odmawia³

co jakie� czas pos³uszeñstwa i w cicho�ci ducha podejrzewa-
³em go o wybitn¹ z³o�liwo�æ.

- agregaty pr¹dotwórcze nadawa³y siê wy³¹cznie na z³om,
ewentualnie w drodze wybitnej ³askawo�ci na eksponaty, przed-
stawiaj¹ce stan techniczny uprawniaj¹cy do podjêcia decyzji
o natychmiastowej kasacji.

- klimatyzacja nie dzia³a³a, zapewne od wielu lat, zreszt¹
i tak brakowa³o energii elektrycznej do jej zasilania.

- ch³odnia prowiantowa wydawa³a ostatnie tchnienia, co
w rejonach tropikalnych mog³o groziæ albo �mierci¹ g³odow¹
albo zgo³a epidemi¹.

- �rednio raz na dobê wybucha³y w si³owni mniejsze lub wiêk-
sze po¿ary, do których mo¿na by³o siê jednak przyzwyczaiæ.

- za³oga maszynowa przedstawia³a koktajl ras i niekompe-
tencji i raz po raz wybucha³y gro�ne nieporozumienia, a nawet
bójki, szczególnie, gdy dochodzi³o do ró¿nicy zdañ miêdzy na
przyk³ad Arabem z Egiptu i ̄ ydem z Izraela.

Te wszystkie, nazwijmy to, mankamenty, by³y stosunkowo
ma³o znacz¹ce w porównaniu do dwóch najwa¿niejszych.

Po pierwsze, posi³ki by³y zdecydowanie kiepskie, zarówno
co do jako�ci, jak te¿ ilo�ci.

Po drugie, istnia³y powa¿ne podejrzenia, co do solidno�ci
finansowej Armatora, dosz³y nas bowiem s³uchy, ¿e inny sta-
tek tej kompanii zosta³ zaaresztowany z racji miêdzy innymi
niep³acenia ustalonych kontraktem pensji za³odze.

Najbli¿sza przysz³o�æ jawi³a siê w ciemnych, wrêcz czar-
nych barwach. A mia³o byæ tak dobrze, przede wszystkim ze
wzglêdu na olbrzymi¹ ró¿nicê poziomu p³ac marynarzy na stat-
kach pod bia³o-czerwon¹, ale socjalistyczn¹ bander¹, w porów-
naniu do p³ac na statkach wstrêtnych kapitalistów.

Ró¿nice te by³y w istocie bardzo znaczne, jednak¿e instytu-
cja wysy³aj¹ca polskich marynarzy na obce statki dba³a jedynie
o pobieranie bodaj¿e 20 proc. haraczu od kontraktowych za-
robków, maj¹c bardzo g³êboko � powiedzmy w nosie - zarów-
no stan techniczny statków, jak i rzetelno�æ armatorów.

Z lito�ci nie podajê ani bandery, ani armatora, ani nazwy
tamtego statku, ani narodowo�ci czy nazwiska kapitana.

 
○ ○ ○

Którego� z kolei dnia postoju na kotwicy na tej sakramenc-
ko nudnej redzie, na której zreszt¹ tkwili�my w tropikalnym
upale, zada³em sobie zasadnicze pytanie:

- Co ja w³a�ciwie tu robiê? Oraz � na co czekam?
Przecie¿ � przekonywa³em sam siebie � nic mnie w najbli¿-

szym czasie dobrego nie mo¿e spotkaæ. Po pierwsze, jest szan-
sa na popsucie zdrowia jedzeniem, po drugie, mogê siê ciê¿ko
napracowaæ za darmo. By³o jeszcze po trzecie, po czwarte,
nawet po pi¹te, ale nie warto do tego wracaæ�

Mówi¹c krótko, wiêkszo�æ argumentów, które rozwa¿a³em,
przemawia³a za natychmiastowym przerwaniem kontraktu i zej-
�ciem ze statku po niespe³na trzech miesi¹cach. By³o jednak-
¿e tak¿e kilka �przeciw�.

Po pierwsze, ¿al by³o sporych zarobków�
Po drugie, nie wiadomo by³o, jak na moj¹ decyzjê zare-

aguj¹ urzêdnicy w Firmie i czy bêdzie jakakolwiek szansa na
kolejny kontrakt dewizowy�

Po trzecie, ile trzeba bêdzie zap³aciæ z w³asnej kieszeni za
hotel, bilet lotniczy, a tak¿e za sprowadzonego na moje miej-
sce zmiennika�

Po czwarte (i chyba najwa¿niejsze) moja � nie ukrywajmy
� ucieczka ze statku by³aby �wiadectwem, ¿e nie da³em rady,
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a wiêc gdzie honor marynarski, gdzie dotrzymywanie powziê-
tego dobrowolnie postanowienia?

O statek i wielonarodowo�ciow¹ za³ogê mi nie chodzi³o.
Statek p³ywa³ z innym mechanikiem i bêdzie p³ywa³ dopóki
siê nie rozleci, a za³odze wszystko by³o zupe³nie obojêtne.

Mija³y kolejne ja³owe i nudne dni �na koñcu �wiata�, statek
tkwi³ na kotwicy w tropikalnym, wilgotnym upale, a ja wci¹¿
bi³em siê z my�lami.

 
○ ○ ○

Którego� dnia wybra³em siê do odleg³ego o kilkana�cie ki-
lometrów miasteczka. W niewielkiej knajpce spotka³em kilku
marynarzy, którzy � jak siê okaza³o - p³ywali na statku tej sa-
mej, co nasza, kompanii.

Przy której� kolejce filipiñskiego piwa, jeden z nich, zreszt¹
prawie Europejczyk, gdy dowiedzia³ siê, na jakim statku i u ja-
kiego armatora p³ywam, roze�mia³ siê i powiedzia³:

- No to, kole�, wpad³e�, jak �liwka w szambo. Po drugiej
stronie Filipin stoi statek tej samej kompanii, którego za³oga
od pó³ roku nie dosta³a ani centa. I nic nie wskazuje na to,
¿eby kiedykolwiek dostali jakie� pieni¹dze. Je¿eli mo¿esz, ucie-
kaj jak najszybciej, bo z ka¿dym dniem bêd¹ ci winni coraz
wiêcej i guzik ci z tego przyjdzie. Wykombinuj co� i pryskaj.
Nie czekaj, a¿ wam na statku zabraknie ¿ywno�ci i mo¿e na-
wet wody. Zreszt¹, co po wodzie, jak nie ma ni¹ czego popiæ,
no nie kole�? � znowu roze�mia³ siê g³o�no.

Muszê przyznaæ, ¿e mnie do �miechu wcale nie by³o i w tym
momencie zapad³a DECYZJA. SCHODZÊ!

- Ba � zreflektowa³em siê po chwili � ale jak to zrealizowaæ,
¿eby �wyj�æ na swoje�.

Zacz¹³em intensywnie my�leæ i uruchomi³em - mimo panuj¹-
cego upa³u � ca³¹ resztê inteligencji, która jeszcze nie zdo³a³a
wyparowaæ. W trakcie tych rozwa¿añ ulotni³y siê wszystkie moje
dotychczasowe obiekcje, na zasadzie �jak ONI tak ze mn¹, to
mnie nie obowi¹zuj¹ ¿adne w stosunku do NICH skrupu³y�.

Zdanie to rozwi¹zywa³o problemy natury � nazwijmy to �
moralnej, pozostawa³ jednak¿e wci¹¿ jeszcze wcale powa¿ny
problem natury techniczno � materialnej, który sprowadza³ siê
do zagadnienia: �jak wróciæ do domu na koszt Armatora?�

Zadanie wcale nie by³o proste, ale � jak mawia³a moja babcia
w trudnych przypadkach -  �przyjdzie czas, znajdzie siê rada�.

Gdy wróci³em z l¹du na statek i dowiedzia³em siê, ¿e w miê-
dzyczasie mia³ miejsce � niewielki na szczê�cie � po¿ar, nabra-

³em pewno�ci, ¿e jedynym wyj�ciem w tej sytuacji jest odpo-
wiednie za�wiadczenie od lekarza!

Najpierw poszed³em po poradê do �Medycznego Poradni-
ka dla Marynarzy� i ze wszystkich tam zawartych dolegliwo�ci
i rozmaitych chorób wybra³em �arytmia serca�, bo jako� mi ta
nazwa przypad³a do gustu.

Nastêpnego dnia zg³osi³em kapitanowi konieczno�æ uda-
nia siê do lekarza, na co Stary � o dziwo � zgodzi³ siê bez
wiêkszych problemów. Dwa dni pó�niej pojecha³em do por-
tu. Razem ze mn¹ uda³ siê kapitan, który mia³ co� tam za³a-
twiæ u agenta.

U lekarza nie by³o ¿adnej kolejki, co mnie, przyzwyczajo-
nego do polskich realiów, nieco zaskoczy³o.

Lekarz mówi³ po angielsku swobodnie i gdy mu, zreszt¹
niczego nie ukrywaj¹c, wyja�ni³em o co mi chodzi i poda³em
Ksi¹¿kê ̄ eglarsk¹ z w³o¿onym do �rodka piêædziesiêciodola-
rowym banknotem, zabra³ siê niezw³ocznie do wypisywania
¿¹danego przeze mnie za�wiadczenia.

- Stop, doktor � powiedzia³em. - Przy okazji, za ten bank-
not, zbadaj mi moje serce. OK?

Zgodzi³ siê bez problemu i za³o¿y³ s³uchawki. W tym mo-
mencie do gabinetu wtargn¹³� mój Kapitan, który zwróci³ siê
do lekarza z nastêpuj¹cym � ni mniej, ni wiêcej � ¿¹daniem:

- Chcia³em sam os³uchaæ mojego mechanika. OK.?
Siêgn¹³ po le¿¹c¹ na biurku drug¹ parê s³uchawek i nie

czekaj¹c na odpowied� lekarza zacz¹³ mnie os³uchiwaæ.
Struchla³em. Ca³y mój misternie przygotowany plan leg³

w gruzach. Je¿eli Stary zna siê cokolwiek na medycynie, a na
to wygl¹da, to le¿ê i nici z mojego powrotu do kraju, ale w tej
sytuacji nie wypada³o protestowaæ.

Trudno � pomy�la³em w ostatecznej desperacji � niech siê
dzieje co chce. Widocznie PRZEZNACZENIA nie da siê w ¿aden
sposób oszukaæ.

Przez nastêpne � jak¿e d³ugie � minuty w gabinecie fili-
piñskiego lekarza panowa³a wielce napiêta atmosfera. Przy-
najmniej takie odnios³em podówczas wra¿enie. Lekarz, który
zrêcznie zsun¹³ banknot z mojej ksi¹¿eczki ¿eglarskiej do szu-
flady swojego biurka, siedzia³ ze zdecydowanie obojêtn¹ min¹.
Zreszt¹ nic dziwnego, nie mia³ bowiem nic do stracenia, za-
�wiadczenie nie zosta³o wypisane, a banknot le¿a³ we w³a�ci-
wym - jego zdaniem - miejscu. Ja oddycha³em to szybciej to
wolniej, zgodnie z poleceniami kapitana, który tymczasem os³u-
chiwa³ mnie bardzo staranie i dok³adnie, a nawet odnios³em
wra¿enie, ¿e wcale fachowo.

- OK. � stwierdzi³ zdejmuj¹c s³uchawki � istotnie ma pan
ARYTMIÊ. I to nawet znaczn¹!

Nic dziwnego � pomy�la³em - podczas badania serce z wra-
¿enia czu³em a¿ w gardle.

Kamieñ, który spad³ mi w tym momencie z serca nie narobi³,
na szczê�cie, ha³asu, mo¿e dlatego, ¿e na pod³odze gabinetu
le¿a³a gruba mata, upleciona bodaj¿e z w³ókna palmowego.

Kapitan wyszed³ z gabinetu, lekarz � w dalszym ci¹gu na
luzie � zabra³ siê do pisania stosownego za�wiadczenia, a ja ju¿
w my�lach lecia³em samolotem w stronê domu.

MORZE OPOWIADAÑ tylko u nas
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Arytmia
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Nastêpne dni pe³ne by³y wra¿eñ. Jednego dnia podró¿ sa-
mochodem przez kilkaset kilometrów pod stra¿¹ policjanta, ze
wzglêdu na moje �komunistyczne� obywatelstwo, potem trzy-
dniowe oczekiwanie w hotelu w Manili na samolot i wreszcie
odlot via Bangkok i Karachi do Hamburga. Wszystko na koszt
Armatora w ramach repatriacji chorego na ARYTMIÊ cz³onka
za³ogi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po powrocie do kraju poszed³em do kardiologa, który zba-
da³ mnie dok³adnie i na koniec stwierdzi³: - Pañska ARYTMIA
zosta³a zaaprobowana przez pañski organizm. Niemniej nie
powinien pan zbytnio przemêczaæ serca.

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Arytmiê mam po dzi� dzieñ, choæ od tamtych czasów minê-
³o oko³o trzydziestu lat. Przy okazji przekona³em siê, ¿e mo¿-

na �zachorowaæ na ¿yczenie�. A z tym przemêczaniem serca
by³o w pó�niejszym czasie rozmaicie. Zarówno w pracy na
l¹dzie, jak i na kilku kolejnych, niekiedy bardzo ciê¿kich stat-
kach, z rozmaitymi za³ogami i ró¿nymi kapitanami.

Ale to ju¿ ca³kiem inna historia � jak mawia³ jeden z moich
ulubionych pisarzy.

P.S. Informacja dla ciekawych, jakie by³y dalsze losy statku.
Otó¿ po pierwsze pêk³ przy przelocie przez Pacyfik, ale nie
do koñca i docz³apa³ siê jako� do stoczni. Po drugie za³oga
poprzez Miêdzynarodowy Zwi¹zek (I.T.F) walczy³a w Europie
o wyp³atê. A na koniec, statek zaton¹³ na �rodku oceanu przy
piêknej zreszt¹ pogodzie z niewiadomej przyczyny. Na szczê-
�cie nikt z za³ogi nie zgin¹³.

Za miesi¹c opowiadanie
�Melodie z niejednego pieca�
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Walcz¹cy
Niszczyciel Burza

Dzisiaj bohaterem tekstu jest weteran naszej Marynarki Wojennej � niszczyciel Burza.
Przyby³ do Polski jako jeden z pierwszych nowoczesnych okrêtów PMW,

w czasie wojny odznaczy³ siê w walkach z hitlerowsk¹ U-bootwaffe.
Po wojnie omal nie pozosta³ w Wielkiej Brytanii, ale ostatecznie na ponad

15 lat stan¹³ jako muzeum przy gdyñskim Skwerze Ko�ciuszki.

z U-bootami

48

POCZTÓWKA Z MORZA okrêty wojenne

Mimo powo³ania do ¿ycia w 1918
roku, Polska Marynarka Wojenna przez
ponad osiem lat nie mog³a doczekaæ siê
nowoczesnych, silnych okrêtów. Dopie-
ro w kwietniu 1926 roku podpisano umo-
wê na budowê we Francji dwóch nisz-

czycieli, ulepszonej wersji francuskich
okrêtów typu Borrasque. Pierwszy z nich
- Wicher - wszed³ do s³u¿by w lipcu 1930
roku. Po³o¿enie stêpki drugiego z nisz-
czycieli - Burzy - mia³o miejsce 1 listopa-
da 1927 roku we francuskiej stoczni

Chantiers Naval Français w Blainville, za�
wodowanie 16 kwietnia 1929 roku.

19 sierpnia 1932 roku Burza przyby-
³a do Gdyni. Szkolili siê na niej maryna-
rze, sk³ada³a te¿ wraz z Wichrem wizyty
w Sztokholmie, Leningradzie, Kilonii,

Burza na gdyñskiej redzie.



49Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

w wej�ciu do Harwich. Dla uchronienia
Burzy przed podobnym losem, w pocz¹t-
kach stycznia 1940 roku zainstalowano na
niej urz¹dzenie demagnetyzacyjne. 6 mar-
ca wraz z B³yskawic¹ i dwoma brytyjskimi
niszczycielami os³ania³a stawiacz min
Hampton podczas akcji stawiania ochron-
nego pola minowego wzd³u¿ wschodnich
wybrze¿y Anglii. Nieco pó�niej, 22 marca,
eskortowa³a trzy francuskie okrêty pod-
wodne, które wraz z okrêtem-baz¹ Jules
Verne przesz³y z Brestu do Harwich.

4 kwietnia 1940 roku Burza wraz
z pozosta³ymi polskimi niszczycielami za-
meldowa³a siê w Rosyth, do dyspozycji
dowódcy Home Fleet. 7 kwietnia polskie
okrêty wysz³y pod norweskie brzegi
w sk³adzie zespo³u, który mia³ wysadziæ
brytyjskie wojsko w Stavanger i Bergen.
Nastêpnego dnia odwo³ano je do os³ony
konwoju HN.24 id¹cego z Bergen do
Rosyth. By³ to pocz¹tek udzia³u PMW
w kampanii norweskiej. 19 kwietnia 1940
roku polskie niszczyciele wysz³y ze Sca-
pa Flow pod Narwik. W drodze Burza
musia³a zawróciæ wskutek uszkodzeñ za-
danych przez sztorm. Po krótkim remon-
cie ponownie wysz³a pod Norwegiê.

W Asanfjordzie ewakuowa³a za³ogê
zbiornikowca Boardale, którego nie uda-
³o siê �ci¹gn¹æ ze ska³ Harstad uczestni-
czy³a w odpieraniu ataku lotniczego na
port i miasto, a 4 maja przypad³ jej smut-
ny obowi¹zek przewiezienia na okrêt
szpitalny rannych marynarzy z zatopio-
nego Groma. 12 maja wraz z B³yskawic¹
powróci³a do Scapa Flow, a 14 maja do
Harwich. Pod koniec maja skierowano j¹
pod wybrze¿a francuskie, gdzie do³¹czy-

³a do okrêtów os³aniaj¹cych ewakuacjê
brytyjskich oddzia³ów z Francji. Pod San-
gatte walczy³a z niemieckimi kolumnami
pancernymi, a 24 maja zaatakowa³o j¹ 21
�Stukasów�. Towarzysz¹cy jej niszczyciel
Wessex zaton¹³ podczas tego ataku, a Bu-
rza � trafiona dwiema bombami � prze-
sz³a do Dover. 25 maja w Portsmouth roz-
poczêto jej remont i modernizacjê. Z po-
k³adu zdemontowano tory minowe. Zdjê-
to rufow¹ wyrzutniê torped, a w jej miej-
sce ustawiono przeciwlotnicze dzia³o 76
mm. Zlikwidowano te¿ podpok³adow¹
zrzutniê bomb g³êbinowych, a nowe zrzut-
nie ustawiono na pok³adzie. Podczas tego
remontu zainstalowano na okrêcie asdic
pozwalaj¹cy sprawniej wykrywaæ okrêty
podwodne.

W s³u¿bie eskortowej

Remont Burzy zakoñczono w sierp-
niu 1940 roku i okrêt skierowano do s³u¿-
by. 14 sierpnia zderzy³a siê z trawlerem
Cape Warwick, co mo¿na uznaæ za zapo-
wied� pó�niejszych k³opotów tego okrê-
tu zwi¹zanych z ró¿nymi kolizjami. Pod
koniec sierpnia Burza wziê³a udzia³
w eskorcie du¿ego konwoju id¹cego
przez Atlantyk, a we wrze�niu przesz³a
do Devonport. Stamt¹d kilkakrotnie wy-
chodzi³a na patrole w kanale La Manche,
a w drugiej po³owie pa�dziernika prze-
bazowano j¹ do Greenock. Tam podjê³a
s³u¿bê w eskorcie atlantyckich konwojów.
20 pa�dziernika Burzê odwo³ano z kon-
woju na pomoc p³on¹cemu transatlanty-
kowi Empress of Britain, z którego uda-
³o siê jej uratowaæ 254 rozbitków.

Helsinkach i Tallinie, a w maju 1937 roku
bra³a udzia³ w rewii morskiej w Spithead.
W marcu 1939 roku wraz z Dywizjonem
Kontrtorpedowców postawiono j¹ w stan
gotowo�ci w zwi¹zku ze wzrostem na-
piêcia miêdzynarodowego. W kwietniu
nadesz³a wiadomo�æ o planowanych pró-
bach okrêtu podwodnego Sêp, które mia-
³y mieæ miejsce w norweskim Horten.
W obawie przed przejêciem tego okrêtu
przez Niemców, Polacy zdecydowali siê
sprowadziæ go do kraju.

15 kwietnia 1939 roku przeokrêtowa-
no na Burzê czê�æ za³ogi okrêtu podwod-
nego Orze³, niszczyciel pop³yn¹³ do Nor-
wegii i 18 kwietnia powróci³ wraz z Sê-
pem. Kulminacja przygotowañ do wojny
nast¹pi³a 30 sierpnia 1939 roku, gdy Bu-
rza oraz niszczyciele Grom i B³yskawica
wysz³y z Polski w ramach operacji �Pe-
king�, a 1 wrze�nia 1939 roku przyby³a
do Wielkiej Brytanii.

Pierwsze miesi¹ce
z Royal Navy

5 wrze�nia polskie za³ogi pobra³y cie-
p³e umundurowanie, na okrêty przydzie-
lono brytyjskich oficerów ³¹cznikowych
i sygnalistów i polskie okrêty przyst¹pi³y
do walki. Na czas wojny Burza otrzyma-
³a numer burtowy H 73. Pierwsza akcja
mia³a miejsce ju¿ 7 wrze�nia, gdy w cie-
�ninie Little Minch polski zespó³ wyko-
na³ atak na U-boota. Wedle wszelkiego
prawdopodobieñstwa ¿adnego okrêtu
podwodnego tam nie by³o, ale �strach
mia³ wielkie oczy� i równie¿ brytyjskie
okrêty w pierwszych dniach wrze�nia
marnowa³y bomby g³êbinowe podczas
podobnych ataków.

Pierwsze dni pobytu w brytyjskich
portach ujawni³y wspóln¹ cechê polskich
niszczycieli � s³ab¹ stateczno�æ. 13 wrze-
�nia Burza posz³a do stoczni, gdzie
zmniejszono jej maszty, zdjêto czê�æ ³odzi
i reflektory artyleryjskie, a ¿urawiki wy-
mieniono na l¿ejsze. W pa�dzierniku wraz
z pozosta³ymi polskimi niszczycielami
formalnie do³¹czy³a do 1 Flotylli Niszczy-
cieli w Harwich i ca³a trójka wysz³a na
patrol wokó³ Irlandii w poszukiwaniu
U-bootów, które jakoby mia³y siê kryæ na
zachodnim wybrze¿u tej wyspy. Z koñ-
cem pa�dziernika, po przybyciu do Har-
wich wesz³a faktycznie w sk³ad 1 Flotylli
i rozpoczê³a patrole w kanale La Manche
oraz na Morzu Pó³nocnym.

22 listopada jej ³odzie bra³y udzia³
w ratowaniu marynarzy z niszczyciela Gip-
sy, który zaton¹³ na minie magnetycznej
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Uszkodzona, w 1940 r.
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Atlantycka s³u¿ba Burzy przerwana
zosta³a 11 listopada 1940 roku kolizj¹
z brytyjskim tra³owcem pomocniczym
Arsenal podczas opuszczania Greenock
po remoncie. Prócz dwóch uczestników
kolizji, poszkodowany zosta³ stoj¹cy nie-
opodal niszczyciel Arrow oraz holownik
ratuj¹cy tra³owiec. Kolejny remont zakoñ-
czy³ siê dopiero na pocz¹tku lipca 1941
roku. Przy okazji napraw na polskim okrê-
cie zainstalowano radar. Po krótkim szko-
leniu i zaprawie w Scapa Flow Burza po-
wróci³a do eskorty konwojów na Morzu
Irlandzkim, na Atlantyku i na wodach is-
landzkich. 8 wrze�nia po raz kolejny by³a
uczestnikiem kolizji, tym razem � wcho-
dz¹c po konwój do Milford Haven �
niegro�nie zderzy³a siê z patrolowcem Ro-
semary. Po tygodniowym remoncie powró-
ci³a do Greenock i do atlantyckich podró-
¿y z transportowcami  - wychodz¹cymi pod
balastem na ocean lub ciê¿ko wy³adowa-
nymi, powracaj¹cych zza oceanu.

Burza � oceaniczny
eskortowiec

Niestety, trudy wojennych rejsów da³y
o sobie znaæ i w lutym 1942 roku Burzê
ponownie skierowano do kapitalnego
remontu.

Anglicy w lutym 1942 roku rozwa¿ali
u¿ycie Burzy (okrêtu o nietypowej syl-
wetce) jako p³ywaj¹cej bomby, któr¹ za-
mierzano zniszczyæ suchy dok w St. Na-
zaire � jedyny na atlantyckim wybrze¿u
Francji, w którym mo¿na by³o zadoko-
waæ niemiecki pancernik Tirpitz. Znisz-
czenie tego doku powodowa³o, ¿e Niem-
cy musieliby siê dobrze zastanowiæ przed
ewentualnym wys³aniem pancernika
w oceaniczny rajd przeciw alianckiej
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¿egludze na Atlantyku � w razie powrotu
uszkodzonego okrêtu, nie mieliby mo¿li-
wo�ci jego naprawy. Polacy sprzeciwili siê
nieuchronnemu zniszczeniu okrêtu i osta-
tecznie do tego zadania wybrano niszczy-
ciel Campbeltown, który � pozbawiony
dwóch kominów � upodobniono do nie-
mieckich dwukominowych torpedow-

ców. Akcja zakoñczy³a siê powodzeniem
29 marca 1942 roku, gdy ponad trzy tony
amatolu umieszczonego na tym niszczy-
cielu eksplodowa³y, niszcz¹c bramê doku
� ale to inna historia ...

W tym czasie brytyjska marynarka wo-
jenna zebra³a ju¿ sporo do�wiadczeñ wo-
jennych i wszelkie powa¿ne moderniza-

Burza w 1942 roku.

Niemiecki marynarz schodzi z okrêtu w Kanadzie.
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cje prowadzono z my�l¹ o specjalizacji i jak
najlepszym dostosowaniu okrêtów do cze-
kaj¹cych je zadañ. Jednym z g³ównych
zagro¿eñ by³y U-booty, a zwyciêstwo nad
nimi by³o spraw¹ �byæ albo nie byæ� Wiel-
kiej Brytanii. Dlatego w miejsce bardzo
uniwersalnych niszczycieli zaczê³y pojawiaæ
siê ich wyspecjalizowane odmiany: nisz-
czyciele floty (wspó³pracuj¹ce z pancerni-
kami i kr¹¿ownikami, szybkie i uzbrojone
m.in. w liczne wyrzutnie torped), niszczy-
ciele przeciwlotnicze (przyk³adem tej pod-
klasy mo¿e byæ polska B³yskawica po
zmianie uzbrojenia) oraz niszczyciele
eskortowe. Do zadañ eskortowych najczê-
�ciej przeznaczano niszczyciele starsze:

zmniejszano ich uzbrojenie artyleryjskie
i torpedowe, znacznie zwiêkszano liczbê
zabieranych bomb g³êbinowych i czêsto
zwiêkszano objêto�æ zbiorników paliwa,
nawet kosztem liczby kot³ów (a wiêc kosz-
tem rozwijanej prêdko�ci).

Z racji wieku i nietypowego (francu-
skiego) uzbrojenia, Burzê zdecydowano
przebudowaæ na niszczyciel eskortowy.
Z czterech dzia³ 130 mm pozostawiono tyl-
ko dwa, a w miejsce pozosta³ych ustawio-
no poczwórne dzia³ko przeciwlotnicze 40
mm (na rufie) i wyrzutniê pocisków prze-
ciw okrêtom podwodnym � tzw. je¿a
(�Hedgehog�) na dziobie. Zmodernizowa-
no wyposa¿enie radarowe � na miejscu

dalmierza ustawiono nowoczesny w tym
czasie radar typu 271, a na rufowym masz-
cie znalaz³a siê antena HF/DF � namierni-
ka rozmów radiowych prowadzonych
przez U-booty. Nie zdecydowano siê na
zwiêkszenie zapasu paliwa, co w przysz³o-
�ci niekiedy sprawia³o k³opoty podczas
atlantyckich rejsów.

Remont w stoczni w Portsmouth za-
koñczono w pocz¹tkach wrze�nia 1942
roku i Burza przesz³a na szkolenie do
Greenock. W listopadzie w³¹czono j¹
w sk³ad Grupy Eskortowej B.3, z któr¹
przyst¹pi³a do przeprowadzania konwo-
jów z Greenock do Kanady i z powro-
tem. Miêdzy innymi od 6 do 10  grudnia
1942 roku uczestniczy³a w walkach o kon-
wój HX.217 o�miokrotnie atakuj¹c
U-booty � do wyczerpania zapasu bomb
g³êbinowych. Jej przeciwnikami by³y nie
tylko niemieckie okrêty podwodne, ale
czêsto sztormy � np. w styczniu 1943
roku, podczas przej�cia z konwojem
SC.116.

Zatopienie U606

W lutym 1943 roku brytyjski wywiad
po rozszyfrowaniu niemieckich depesz
ostrzeg³ konwoje o koncentracji U-bootów
na Atlantyku, zalecaj¹c przy tym zmianê
trasy dla ominiêcia ich od po³udnia. Roz-
kaz ten przechwycili Niemcy i na spo-
dziewan¹ trasê konwoju skierowali tyra-
lierê U-bootów z �wilczych stad� o kodo-
wych nazwach �Ritter� i �Knappen�. 20 lu-
tego U604 dostrzeg³ statki konwoju
ON.166 id¹cego do Kanady. Niezw³ocz-
nie powiadomi³ znajduj¹ce siê w pobli¿u
U-booty i w nastêpnych dniach do ata-
ków na konwój przyst¹pi³o 17 niemiec-
kich okrêtów podwodnych. Konwój os³a-
niany by³ przez amerykañsk¹ Grupê
Eskortow¹ A.3, w sk³ad której wchodzi³y
dwie amerykañskie fregaty (du¿e �kutry�
stra¿y przybrze¿nej) Campbell i Spencer
i piêæ korwet typu �Flower�. Eskortê
wzmacnia³y te¿ samoloty brytyjskiego
�Coastal Command�.

21 lutego przyniós³ pierwsz¹ wymianê
ciosów: U-booty zatopi³y pozostaj¹cy za
konwojem norweski transportowiec Stig-
stad, a brytyjski samolot �Liberator� zatopi³
niemiecki U623. Tego samego dnia do
Grupy A.3 do³¹czy³a Burza, odes³ana z po-
bliskiego konwoju ON.167. W drodze mu-
sia³a zatopiæ dryfuj¹cy wrak norweskiej bazy
wielorybniczej N. T. Nielsen Alonso, ciê¿-
ko uszkodzonej torped¹ przez U92 i opusz-
czonej przez za³ogê. Tej samej nocy Niem-
com uda³o siê zatopiæ jeszcze jeden sta-
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1946 - w Harwich

Niszczyciel Burza.
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tek, ale nastêpnego dnia kontrakcje eskor-
ty by³y skuteczne i dopiero noc¹ z 22 na
23 lutego U606 zdo³a³ trafiæ trzy statki,
z których dwa zatonê³y, a trzeci zosta³ po-
wtórnie storpedowany i zatopiony przez
U303. Podczas nocnego zamieszania, w�ród
wybuchów torped i bomb g³êbinowych,
w feerii smug pocisków �wietlnych U606
zosta³ uszkodzony (najpewniej seri¹ bomb
g³êbinowych z Burzy) i po wynurzeniu �
staranowany przez amerykañski Campbell.
Uderzenie okaza³o siê �miertelne dla
U-boota, który zaton¹³. 12 ludzi z jego za-
³ogi podjê³a Burza, która jednocze�nie
os³ania³a Campbella uszkodzonego po zde-
rzenia z U-bootem. Wkrótce okaza³o siê,

eskorty lub patrole. Podczas tych dni oka-
za³o siê, ¿e jest zupe³nie nieprzystoso-
wana do dzia³añ w warunkach tropikal-
nych: brakowa³o wody do picia, zbyt ma³e
ch³odnie i brak lodówek powodowa³y, ¿e
¿ywno�æ szybko siê psu³a, a wysoka tem-
peratura (w maszynowni � nawet do
60oC) powodowa³a sta³e zmêczenie za-
³ogi. Z koñcem lipca 1943 roku Burza
opu�ci³a Freetown i 19 sierpnia powróci-
³a do Greenock. Tam okaza³o siê, ¿e po-
³owa za³ogi nie by³a po tej �wycieczce�
zdolna do s³u¿by.

Po nale¿ytym wypoczynku Burzê
przydzielono do 8 Grupy Eskortowej,
gdzie do³¹czy³a do innego polskiego nisz-

czyciela � Garlanda. W pa�dzierniku tego
roku wraz z ca³¹ Grup¹ os³ania³a brytyj-
skie lotniskowce i transportowce z woj-
skiem, które zajmowa³o Azory. Pod ko-
niec pa�dziernika powróci³a do Anglii
z konwojem pod¹¿aj¹cym z Kanady
i w po³owie listopada wysz³a z kolejnym
zadaniem: pilnowa³a statków id¹cych
z konwojem JW.54A do portów radziec-
kiej Arktyki. Szczê�liwie konwój ten nie
by³ atakowany i Burza � nie zawijaj¹c do
radzieckich portów � bez przygód powró-
ci³a 18 listopada 1943 roku do Loch Ewe.

Nastêpnie skierowano j¹ na znacznie
przyjemniejsz¹ klimatycznie trasê do Gi-
braltaru. Pierwszy konwój na tej trasie
Burza eskortowa³a od 8 grudnia, a z ostat-
nim przyby³a do Wielkiej Brytanii 23
marca 1944 roku.

W rezerwie

Po powrocie z ostatniego konwoju
Burzê odstawiono do rezerwy. By³a ju¿
sterana s³u¿b¹, a na dodatek by³a okrê-
tem nietypowym, z przestarza³ym uzbro-
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Dane techniczne (1943 r.)
1400 std., 1920 ppw., t;

106.9 ca³k. x 10.16 x 3.8 ppw., m.;

2-130, 1-76 plot., 4-40 plot., 4-20 plot, 3 w.t. 550,
�Hedgehog�, bomby g³êbinowe;

3 kot³y, 2 turbiny parowe z przek³adni¹, 33 000 KM,
prêdko�æ 33,0 w., 3000 Mm przy 15 w;

10-12 + ok. 150.

Wyporno�æ

Wymiary

Uzbrojenie

Napêd

Za³oga

¿e na Burzy zaczê³o brakowaæ paliwa i 23
lutego, polski okrêt pop³yn¹³ do Nowej
Fundlandii. Na jego pok³adzie znajdowa³o
siê 115 amerykañskich marynarzy z Camp-
bella, ponad 50 rozbitków z innych stat-
ków i 12 Niemców z U606.

Bitwa o konwój ON.166 toczy³a siê jesz-
cze do 26 lutego. Ogó³em konwój straci³
ze swego sk³adu 15 statków spo�ród 47,
które wyruszy³y z Wielkiej Brytanii.

Afryka Zachodnia,
Arktyka i Gibraltar

Po akcji w obronie konwoju ON.166
nast¹pi³y dalsze rejsy atlantyckie, a w po-
cz¹tku kwietniu 1943 roku Burza rozpo-
czê³a remont, podczas którego naprawio-
no uszkodzenia odniesione w zimowych
i wiosennych sztormach. Remont zakoñ-
czono w po³owie maja i po zwyczajo-
wym szkoleniu w Tobermory znów skie-
rowano j¹ do s³u¿by eskortowej. Tym ra-
zem pop³ynê³a z konwojem w spokoj-
niejsze rejony � na wody Afryki Zachod-
niej. 20 czerwca uzupe³ni³a paliwo w Da-
karze, a w trzy dni pó�niej zawinê³a do
Freetown. Stacjonowa³a tam do koñca lip-
ca, piêciokrotnie wychodz¹c na krótkie

W czasie wojny na
Atlantyku.



54 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

jeniem. W kwietniu 1944 roku postawio-
no j¹ w Hartlepool. Pocz¹tkowo mia³a byæ
okrêtem szkolnym. Na jej pok³adzie pro-
wadzono ró¿ne kursy dla specjalistów
pok³adowych, elektrycznych i maszyno-
wych. W lutym 1946 roku zaczê³a pe³niæ
rolê tymczasowej bazy dla polskich okrê-
tów podwodnych, a pod koniec lutego
przeholowano j¹ do Harwich. W marcu
do Soko³a i Dzika stoj¹cych przy burcie
Burzy do³¹czy³ Wilk przyholowany z Ply-
mouth, a wkrótce przy jej burcie stanê³y
niszczyciele Piorun, Krakowiak i �l¹zak.
Jeszcze w 1946 roku okrêty te zwrócono
Anglikom (poza Wilkiem) i Burza pozo-
sta³a samotna na kotwicowisku. Wydawa-
³o siê, ¿e zosta³a zapomniana.

W marcu 1947 roku  do Harwich przy-
by³a komisja Polskiej Misji Morskiej, któ-
rej zadaniem by³o sprowadzenie do Pol-

ski okrêtów wojennych znajduj¹cych siê
w Anglii. Komisja szybko dosz³a do wnio-
sku, ¿e Burzy nie op³aca siê sprowadzaæ
i zaproponowano, aby wymieniæ j¹ (i Wil-
ka) na nowocze�niejsze niszczyciele typu
�Hunt� � �l¹zaka i Krakowiaka. Zdaje siê,
¿e brytyjska Admiralicja nie widzia³a wiêk-
szych przeszkód, ale zaprotestowa³o Fo-
reign Office i do transakcji nie dosz³o.
Dopiero w lipcu 1951 roku Burzê spro-
wadzi³ do Polski holownik Swaro¿yc.

W Marynarce Wojennej PRL

Po przyj�ciu do kraju zdecydowano,
¿e Burza przebudowana zostanie na
okrêt obrony przeciwlotniczej. Prace re-
montowe prowadzono w gdyñskiej stocz-
ni im. Komuny Paryskiej wed³ug projek-
tów wykonanych przez tajne wówczas
biuro projektowe CBKO-2. Konstruktorzy
tego biura wykorzystali Burzê jako swe-
go rodzaju poligon, na którym zdobywali
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1955 rok - Burza i B³yskawica
w Portsmouth.

Na pe³nym morzu.
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do�wiadczenie w projektowaniu okrêtów
wojennych.

Remont � z licznymi przygodami
(m.in. �zgolenie� ³opatek turbiny wsku-
tek przypadkowego pozostawienia pilni-
ka w obudowie turbiny) � zakoñczono
w 1955 roku. W jej wyniku dwa rufowe
kominy po³¹czono w jeden, szerszy. Na
pok³adzie ustawiono cztery pojedyncze
dzia³a przeciwlotnicze 100 mm oraz dzia³-
ka 37 mm. We wrze�niu tego roku Bu-
rza wraz z B³yskawic¹ pop³ynê³a z ofi-
cjaln¹ wizyt¹ do Portsmouth. Tam sta³a
siê obiektem zrozumia³ego zainteresowa-
nia polskich emigrantów, z których nie-
jeden s³u¿y³ na jej pok³adzie. Wizyta bu-
dzi³a u nich mieszane uczucia: z jednej
strony nie mogli pomin¹æ nachalnej pro-
pagandy i nadzoru politycznego sprawo-
wanego nad marynarzami. Z drugiej � byli
dumni z piêknie utrzymanych okrêtów
i z godnej postawy marynarzy. Podkre-
�lali, ¿e marynarze mówi¹ literackim jê-
zykiem � bez nalecia³o�ci gwarowych.

S³u¿ba czynna zmodernizowanej Bu-
rzy trwa³a krótko. W lipcu 1957 roku zd¹-
¿y³a jeszcze pop³yn¹æ z wizyt¹ do Ba³tij-
ska, a w lutym 1960 roku skre�lono j¹
z listy floty. Wydawa³o siê, ¿e nic ju¿ nie
uratuje weterana przed przerobieniem na
�¿yletki� � ale pojawi³a siê idea wyko-
rzystania okrêtu jako p³ywaj¹cego mu-
zeum.

Burzê ustawiono przy gdyñskim
Skwerze Ko�ciuszki i udostêpniono zwie-
dzaj¹cym. Corocznie odwiedza³o j¹ po-
nad 200 tys. osób. Sta³a siê jednym z cha-
rakterystycznych punktów turystycznych
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Gdyni i zakoñczy³a sw¹ s³u¿bê dopiero
w pa�dzierniku 1975 roku. Przez jej po-
k³ady przewinê³o siê blisko 3,75 mln
zwiedzaj¹cych.

W sezonie 1976 roku na jej miejscu
stanê³a B³yskawica, która do dzi� pe³ni
zaszczytn¹ s³u¿bê okrêtu-muzeum. Nato-
miast steranego d³ug¹ s³u¿b¹ weterana
odholowano do �winouj�cia. Tam � z dala
od publiczno�ci � szkolono na niej mary-
narzy polskich i radzieckich. W pozoro-
wanych po¿arach uczyli siê znajdywaæ
drogê w ciasnych, okrêtowych koryta-
rzach lub wycinaæ otwory ewakuacyjne.
Dewastacja okrêtu trwa³a kilka lat i na
prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiem-
dziesi¹tych zdecydowano siê resztki nisz-
czyciela poci¹æ na z³om.

Po Burzy pozosta³o tylko wspo-
mnienie.

Marek Twardowski

Przez pok³ady Burzy przewinê³o siê blisko 3,75 mln zwiedzaj¹cych.

Okrêt � muzeum - lata 60.
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Zdarzy³o siê
w polskiej gospodarce morskiej�

ARCHIWUM MORZA wa¿ne daty

15 - Dowodzony przez kpt. ¿.w. Andrze-
ja Dylejko liniowiec PLO Gwardia Ludo-
wa uratowa³ w Zatoce Bengalskiej 5 skraj-
nie wyczerpanych hinduskich rybaków od
20 dni dryfuj¹cych w ³odzi.

22 - W ostatni swój rejs liniowy do Kana-
dy wyp³yn¹³, dowodzony przez kpt. ¿.w.
Hieronima Majka, flagowy statek PLO Ste-
fan Batory.

30 - W miêdzypok³adzie bazy rybackiej
Pomorze (stoj¹cego na kotwicy na Fal-
klandach) wybuch³ po¿ar, który spowo-
dowa³ �mieræ 4 ludzi i powa¿ne uszko-
dzenia statku. W akcji ratowniczej uczest-
niczy³y trawlery Kulbak i Lutjan oraz
ch³odniowiec Gdyñski Kosynier.

W polskich stoczniach zwodowano sta-
tek pasa¿erski (Anna Achmatova - pro-
totyp serii B-961), transportowiec dla ry-
bo³ówstwa, 2 trawlery i kuter rybacki.

30 lat temu
Wrzesieñ 1977 r.

2 - Do Gdyni przyby³y ¿aglowce szkol-
ne szwedzkiej marynarki wojennej Gla-
dan i Falken.

9 - Trawler Garnela ze �winoujskiej �Odry�
wyp³yn¹³ na po³ów koleni na Pacyfiku.
By³a to pierwsza wyprawa na przemy-
s³owe po³owy rekinów.

20 - W stoczni im. A. Warskiego w Szcze-
cinie po³o¿ono stêpkê pod pierwszy se-
mikontenerowiec typu B-467, nazwany
pó�niej Józef Conrad Korzeniowski.

26 - W stoczni Lisnave po³o¿ono stêpkê
pod budowany dla PLO ch³odniowiec
Gdyñski Kosynier - jeden z trzech stat-
ków zbudowanych w Portugalii wg pro-
jektu B-437 i dokoñczonych w polskich
stoczniach.

W polskich stoczniach zwodowano 3 drob-
nicowce, masowiec (Feliks Dzier¿yñski -
prototyp serii B-517), motorówkê pasa-
¿ersk¹ i statek hydrograficzny.

40 lat temu
Wrzesieñ 1967 r.

5 - W Szczecinie podniesiono banderê na
motorowcu Flora, zbudowanym we Wro-

10 lat temu
Wrzesieñ 1997 r.

3 - Przy Nabrze¿u Pomorskim zacumo-
wa³ okrêt szkolny Marynarki Wojennej
Brazylii Brazil.

18 - W Gdañskiej Stoczni Remontowej
odby³o siê wodowanie doku p³ywaj¹ce-
go przeznaczonego dla nigeryjskiej stocz-
ni Nigerdock II w Lagos rozbudowywanej
przez Navimor-International.

23 - Morska Agencja Gdynia jako pierw-
sza firma w Polsce i jedna z nielicznych
na �wiecie, uzyska³a od Det Norske Veri-
tas jednocze�nie 2 �wiadectwa: Crew
Manning Certificate oraz Quality System
Certificate ISO 9002.

26 - Zmar³ dr Henryk Dehmel - jeden
z najwybitniejszych polskich ¿eglugow-
ców, który swoj¹ prac¹ i decyzjami w
du¿ym stopniu kszta³towa³ rozwój pol-
skiej ¿eglugi liniowej - by³ d³ugoletnim
z-c¹ dyrektora naczelnego PLO ds. eks-
ploatacyjno-handlowych, dyrektorem
Zak³adu Linii Amerykañskich PLO. Przez
wiele lat sprawowa³ równie¿ funkcjê,
wygran¹ w drodze konkursu, dyrektora
naczelnego Nigerian Shipping Lines.

W polskich stoczniach zwodowano dwa
kontenerowce (w tym City of London -
prototyp serii 8144), masowiec (Ccni Po-
trerillos - prototyp serii B-557) i dok p³y-
waj¹cy.

20 lat temu
Wrzesieñ 1987 r.

3 - Dar M³odzie¿y - ¿aglowiec szkolny
Wy¿szej Szko³y Morskiej - wyszed³ w rejs
doko³a �wiata.
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i Marek Twardowski

Zdjêcia pochodz¹
ze zbiorów autorów

c³awiu. By³ to pierwszy kabota¿owiec
w polskiej flocie.

16 - W porcie Miami statek Polanica zo-
sta³ ostrzelany.

28 - Niszczyciel Wicher z okrêtami pod-
wodnymi Sêp i Sokó³ przyby³ z rewizyt¹
do Sztokholmu.

W polskich stoczniach zwodowano ma-
sowiec, bazê ryback¹, 3 trawlery, okrêt
hydrograficzny i okrêt desantowy.

50 lat temu
Wrzesieñ 1957 r.

8 - PAP donios³a o zwolnieniu ca³ej za³o-
gi statku Prosna za udzia³ w aferze prze-
mytniczej.

10 - Okrêt hydrograficzny Ba³tyk wyszed³
w drugi rejs na Szpicbergen z naukowca-
mi i sprzêtem dla polskiej grupy zimuj¹-
cej na tej wyspie.

14 - Do Jokohamy zawin¹³ drobnicowiec
Marceli Nowotko - pierwszy polski statek
handlowy w Japonii.

15 - Zmar³ kontradmira³ W³odzimierz
Steyer, po wojnie dowódca Polskiej Ma-
rynarki Wojennej.

27 - PLO zakupi³y drobnicowiec Völker-
freundschaft (6500 BRT) zbudowany
w NRD. Nadano mu nazwê ̄ eromski. Po
trzech podró¿ach sprzedano go w 1959
r. armatorowi z Czechos³owacji.

W polskich stoczniach zwodowano 3 drob-
nicowce (w tym prototypowy i jedyny
typu B-511 - Monte Cassino), masowiec,
2 trawlery burtowe, kuter rybacki, kuter
hydrograficzny i 2 kutry patrolowe WOP.

60 lat temu
Wrzesieñ 1947 r.

3 - Do Szczecina zawin¹³ pierwszy dale-
komorski statek rybacki - trawler Kastor.

17 - W Warszawie podpisano porozumie-
nie miêdzy Polsk¹ i ZSRR w sprawie prze-
kazania Polsce portu w Szczecinie.

23 - Og³oszono decyzjê uruchomienia
produkcji mechanizmów okrêtowych
w dawnej stoczni Schichau�a w Elbl¹gu.

Zlikwidowano w Gdañsku Stoczniê Nr 4
(Wojana); jej wyposa¿enie i personel (45
pracowników) przewieziono do Szczeci-
na, gdzie sta³y siê zacz¹tkiem Stoczni
Szczeciñskiej, powsta³ej na terenie daw-
nej niemieckiej stoczni Oderwerke.

Szkuner szkolny Marynarki Wojennej Iskra
- zosta³ zwrócony Polsce. Z racji d³ugo-
trwa³ego postoju w Gibraltarze skierowa-
no go do stoczni w Portsmouth.

Prom kolejowy Turgieniew (ex niemiec-
ki Mecklenburg) zosta³ przyznany Polsce
i nazwany Waza (pó�niej Kruszewski).

70 lat temu
Wrzesieñ 1937 r.

25 - Rozkazem nr 12 skre�lono ze stanu
Polskiej Marynarki Wojennej hulk miesz-
kalny Lwów - dawny statek szkolny. Jed-
nocze�nie do dyspozycji za³óg okrêtów
podwodnych oddano koszary, znajduj¹-
ce siê na terenie Portu Wojennego.

29 - Gdynia-Ameryka Linie ¯eglugowe
SA zamówi³y w Stoczni Gdañskiej dwa
statki towarowe, dla których przewidzia-
no nazwy Bielsko i £ód�. Oba zosta³y za-
rekwirowane przez Niemców po wybu-
chu wojny.

80 lat temu
Wrzesieñ 1927 r.

1 - Szko³ê Specjalistów Morskich Mary-
narki Wojennej przeniesiono ze �wiecia
nad Wis³¹ na szkolny hulk Ba³tyk cumu-
j¹cy w Gdyni.

1 - W Gdyni rozpoczê³y pracê Warsztaty
Portowe Marynarki Wojennej.

14 - Pierwszy rejs statku wycieczkowego
Gdynia na Bornholm.



58 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

�mia³e poci¹gniêcia pêdzla i impresjonistyczne subtelno�ci charakteryzuj¹
twórczo�æ Stanis³awa Chlebowskiego. Kszta³ci³ siê m.in. w Pary¿u, ¿y³ w Gdañsku.
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Wnikliwy obserwator
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Tajniki dzie³ marynistów (20)
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M³ody konstruktor statków, 1951, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.
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Wiele mówi siê i pisze o zjawisku
zwanym sztuk¹ gdañsk¹. Najwiêkszy port
Rzeczypospolitej, roszcz¹cy sobie prawo
do swobód porównywalnych z tymi, któ-
rymi cieszy³a siê Republika Wenecka,
szczyci³ siê te¿ w³asnym �rodowiskiem
artystycznym. Tworzyli je zarówno arty-
�ci urodzeni nad Mot³aw¹, jak i przyby-
sze, w Gdañsku tworz¹cy swe imponuj¹-
ce dzie³a. Wraz z rozbiorami zmieni³ siê
jednak charakter miasta, a co za tym idzie,
równie¿ powstaj¹cej w nim sztuki. Dum-
nych kupców, organizuj¹cych w mie�cie
rycerskie turnieje i aspiruj¹cych do pozy-
cji równej arystokracji europejskiej, zast¹-
pili solidni, lecz nie ¿ywi¹cy podobnie
niepraktycznych ambicji przedstawiciele
�redniozamo¿nego mieszczañstwa.

Sielsko i zasobnie

Odbiciem tej przemiany by³a te¿
zmiana w charakterze rozwijaj¹cej siê
w mie�cie sztuki. Nie sprowadzano tu ju¿
znakomito�ci na miarê Hansa Vrede-
manna de Vries, który tworzy³ m.in. na
praskim dworze Rudolfa II. W XIX i na
pocz¹tku XX wieku najwiêksz¹ popular-
no�ci¹ cieszy³y siê rzetelne, mi³e dla oka
widoki architektury gdañskiej, sielskie
pejza¿e wiejskie czy sceny rodzajowe
tchn¹ce atmosfer¹ domowego spokoju
i zasobno�ci. Ulubionymi tematami by³y
efektowne widoki D³ugiego Pobrze¿a,
czy nastrojowe przedstawienia ulicy Ma-
riackiej. Tego typu obrazy znakomicie
prezentowa³y siê nad kanap¹, ale w sen-
sie artystycznym cechowa³ je daleko id¹-
cy konserwatyzm i trudno by doszukaæ
siê w nich szczególnej oryginalno�ci.

Gdañski dom

Tym bardziej na uwagê zas³uguje oso-
ba i twórczy dorobek ¿yj¹cego i tworz¹-
cego w Gdañsku Polaka - Stanis³awa Chle-
bowskiego. W 2002 roku w Muzeum
Narodowym w Gdañsku odby³a siê wy-
stawa, która przypomnia³a jego twór-
czo�æ. Opracowany przy tej okazji przez
Iwonê Ziêtkiewicz informator, jest pod-
stawowym �ród³em danych o biografii
artysty, zawartych w niniejszym artyku-
le. Wiele informacji zaczerpnê³am te¿
z udostêpnionego mi przez pani¹ Ziêtkie-
wicz maszynopisu obszernego artyku³u
po�wiêconego arty�cie.

Stanis³aw Chlebowski urodzi³ siê
w Braniewie 30 lipca 1890 roku. Jego oj-
ciec, Antoni, by³ profesorem filologii kla-
sycznej w gimnazjum w Braniewie, a pó�-

niej w Olsztynie. Jego kuzyn, równie¿ Sta-
nis³aw Chlebowski (1835-84), zmar³y kil-
ka lat przed urodzeniem gdañskiego ar-
tysty, by³ cenionym malarzem rodzajo-
wych scen z Bliskiego Wschodu. Przez
pewien czas by³ nawet nadwornym ma-
larzem su³tana w Stambule. Matka nasze-
go bohatera, pochodz¹ca z rodziny zie-
miañskiej Agata z Esden-Tempskich, by³a
pianistk¹.

Rodzina w 1901 roku przenios³a siê
z Braniewa do Olsztyna. Kiedy zmar³ An-
toni Chlebowski, Agata wraz z synem
i córkami osiad³a w Gdañsku. Kilka lat pó�-
niej, w roku 1908 m³ody Chlebowski
podj¹³ studia na wydziale architektury
Wy¿szej Szko³y Technicznej w Gdañsku.
Równocze�nie kszta³ci³ siê w malarstwie
u Augusta von Brandisa (1859-1947),
a od 1910 roku u Fritza Augusta Pfuh-
le (1878-1969). W 1915 r. uzyska³ tytu³
in¿yniera, po czym opu�ci³ Gdañsk, by
kontynuowaæ studia artystyczne za gra-
nic¹. Podj¹³ naukê malarstwa zrazu
w Dre�nie, a nastêpnie w latach 1915-18
w Berlinie, pod opiek¹ Lovisa Corintha
(1858-1925), reprezentanta impresjoni-
zmu na gruncie sztuki niemieckiej. Taka
orientacja artystyczna berliñskiego na-
uczyciela z pewno�ci¹ u³atwi³a Chlebow-
skiemu przyswojenie do�wiadczeñ, któ-
re staæ siê mia³y jego udzia³em podczas
czekaj¹cych go podró¿y do Francji.

Paryskie nauki

Jeszcze w trakcie studiów w Berlinie,
zapewne w 1921 r., Chlebowski po raz
pierwszy uda³ siê na d³u¿ej do Pary¿a.
Pocz¹wszy od wspomnianego roku 1921
a¿ do 1934 odwiedza³ to miasto wielo-
krotnie. Mia³ wówczas nad Sekwan¹
w³asn¹ pracowniê, malowa³ i wystawia³
swoje prace w tamtejszych galeriach, po
raz pierwszy w 1922 w Salonie Vambez.
Dziêki temu móg³ bezpo�rednio i wnikli-
wie zapoznaæ siê z wiod¹cymi nurtami
nowoczesnej sztuki europejskiej. Pozna³
dojrza³y i ugruntowany ju¿ impresjonizm
francuski, zetkn¹³ siê z nowymi koncep-
cjami fowistów i kubistów. Mia³ okazjê
obcowaæ z dzie³ami wielu wybitnych
twórców, m.in. Bonnarda i Matisse`a,
którzy wywarli nañ najsilniejszy wp³yw.

Choæ okres kszta³cenia i zbierania do-
�wiadczeñ przez Chlebowskiego by³ d³u-
gi, jego debiut artystyczny mia³ miejsce
bardzo wcze�nie. Jeszcze w trakcie stu-
diów na architekturze, w roku 1912 po
raz pierwszy zaprezentowa³ swoje obra-
zy w presti¿owej galerii w gdañskiej Ka-

towni. Rok pó�niej Muzeum Miejskie
w Gdañsku naby³o do zbiorów jego ob-
raz �Martwa natura z ryb¹�. By³ to pocz¹-
tek jego �cis³ej, trwaj¹cej przez resztê
¿ycia malarza wspó³pracy z t¹ instytucj¹,
podtrzymywanej mimo zmieniaj¹cych siê
okoliczno�ci dziejowych, wyra¿aj¹cej siê
w jego udziale w organizowanych przez
Muzeum wystawach, a tak¿e w zakupach
jego prac do zbiorów tej placówki.

Artysta i patriota

Chlebowski nie ogranicza³ swej aktyw-
no�ci do wspó³pracy z Muzeum Miejskim.
By³ wspó³za³o¿ycielem gdañskiego
Zwi¹zku Artystów, w którego wystawach
uczestniczy³. Nale¿a³ równie¿ do Miêdzy-
narodowej Unii Artystów w Düsseldorfie.

Wystawia³ m.in. we Wroc³awiu i Ber-
linie. Jednocze�nie utrzymywa³ rozleg³e
kontakty z polskimi instytucjami, zarów-
no w Gdañsku, jak i w odrodzonej Rze-
czypospolitej.

Jego obrazy znajdowa³y siê w Komi-
sariacie Generalnym Rzeczypospolitej
w Gdañsku, zdobi³y te¿ polskie instytu-
cje i gmachy publiczne w mie�cie, np.
halê oddzia³u Banku Kwilecki-Potocki i S-
ka (Ogarna 85), a tak¿e siedzibê Polskie-
go Klubu Morskiego, do którego malarz
nale¿a³. By³ cz³onkiem Towarzystwa Za-
chêty Sztuk Piêknych w Warszawie,
w wystawach którego wielokrotnie
uczestniczy³.

W lutym 1921 wyró¿niono trzy jego
prace w og³oszonym przez Departament
Sztuki i Kultury b. Dzielnicy Pruskiej w Po-
znaniu konkursie na obraz oddaj¹cy uro-
dê polskiego wybrze¿a. Nagrodzone ob-
razy Chlebowskiego: �Or³owo�, �Ska³a
przy Gdyni� i �Janowiec w Or³owie� eks-
ponowane by³y na wystawie laureatów
w Muzeum Wielkopolskim. W tym samym
roku malarz wzi¹³ udzia³ w Wystawie
Sztuk Piêknych Artystów Pomorskich zor-
ganizowanej w Grudzi¹dzu. By³o to wy-
darzenie zarówno w sensie artystycznym,
jak te¿ patriotycznym, o randze którego
�wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e uroczystego
otwarcia dokona³ sam Marsza³ek Pi³sud-
ski. W latach trzydziestych Chlebowski
odczeka³ siê wystaw indywidualnych
w Poznaniu i Krakowie.

Twórczy do koñca

Po wybuchu wojny, artysta nadal two-
rzy³, a nawet bra³ udzia³ w wystawach.
By³o to mo¿liwe za spraw¹ wsparcia
i uznania, jakie dla jego twórczo�ci ¿ywili

Nasze MORZE l nr 8 l sierpieñ 2007



60 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

OBRAZY MORZA sztuka

60

prof. Willi Drost i Walter Mannowsky
z Muzeum Miejskiego.

Po wojnie boryka³ siê z trudno�ciami
materialnymi. W 1945 sp³onê³a jego pra-
cownia z wieloma dzie³ami. Nadal jednak
pozosta³ aktywnym twórc¹. W 1965 roku
w Muzeum Pomorskim przy ul. Toruñ-
skiej urz¹dzono wielk¹ wystawê jubile-
uszow¹ dla uczczenia 75-lecia urodzin
i 60-lecia przybycia artysty do Gdañska.
Kiedy zmar³ cztery lata pó�niej, 20 listo-
pada 1969, Muzeum przejê³o te¿ spu�ci-
znê po nim.

Trójwymiarowe wizje

Obecnie prace Chlebowskiego s¹ na
rynku antykwarycznym rzadko�ci¹.
Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku
posiada trzy obrazy olejne jego autor-

stwa. Pierwszy z nich to panorama gdañ-
skiej starówki ukazana od strony Mo-
t³awy. Pierwszy plan obrazu wype³nia
malowana �mia³ymi poziomymi poci¹-
gniêciami pêdzla tafla wód Mot³awy, na
której malarz ukaza³ po bokach niewiel-
kie holowniki. Dopiero na II planie,
ponad poziom¹ lini¹ znacz¹c¹ D³ugie
Pobrze¿e, piêtrz¹ siê budowle starego
Gdañska. W panoramie wyró¿niaj¹ siê
masywne wie¿e ko�cio³a Mariackiego
i ko�cio³a �w. Jana oraz po lewej smu-
k³a wie¿a Ratusza G³ównego Miasta.
Ca³o�æ utrzymana jest w tonach br¹zów,
b³êkitów i szaro�ci. Artysta pos³ugiwa³
siê zdecydowanymi poci¹gniêciami
pêdzla, wyrazi�cie ró¿nicuj¹c materiê
architektury od otaczaj¹cego j¹ �wiata
przyrody, reprezentowanej przez ma-
lowane subtelniej i bardziej impresyj-

nie wodê i niebo. Autor, nie zag³êbia-
j¹c siê w detale form i dekoracji archi-
tektonicznych, precyzyjnie uchwyci³
proporcje i wzajemne relacje prze-
strzenne ukazanych budowli, tworz¹c
przekonuj¹c¹, trójwymiarow¹ wizjê gro-
du nad Mot³aw¹.

Dziecko z modelem

Prawdziwym unikatem jest obraz
�M³ody konstruktor statków�. Przedstawia
on ciemnow³osego ch³opca zajêtego bli-
¿ej nieokre�lonymi czynno�ciami przy
modelu d�wigu stoczniowego widoczne-
go w centrum kompozycji. Przed nim,
bli¿ej widza, malarz ukaza³ maszty i ko-
min modelu statku. Obraz malowany jest,
jak zwykle u Chlebowskiego, �mia³ymi
poci¹gniêciami pêdzla, formy kszta³towa-
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D³ugie Pobrze¿e w Gdañsku, 1940, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku
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ne plamami barw, podkre�lone s¹ czar-
nym konturem. Kolorystyka ca³o�ci jest
do�æ ciemna, w gamie ciep³ych br¹zów,
be¿ów, z plamami czerni i czerwieni.

Podkre�liæ nale¿y, ¿e wizerunki dzie-
ci z modelami statków to temat niezwy-
kle rzadko spotkany w sztuce. W zbio-
rach CMM znajduje siê jeszcze tylko je-
den obraz przedstawiaj¹cy zbli¿on¹ sce-
nê: �Ch³opiec kaszubski z okrêcikiem�
W³adys³awa Jarockiego. Równie¿ w ko-
lekcjach innych europejskich placówek
o podobnym profilu, nie³atwo by³oby
odnale�æ takie kompozycje. Byæ mo¿e
przyczyna le¿y w tym, ¿e arty�ci po-
szukuj¹ w dzieciach spontanicznej
¿ywio³owo�ci i ruchliwo�ci, daj¹cej oka-
zjê do malowania interesuj¹cych ujêæ
postaci w ruchu i skrótach perspekty-

wicznych. Tymczasem dziecko zajête
modelem statku prawie siê nie poru-
sza lub porusza siê bardzo ostro¿nie, jak
tego wymaga delikatno�æ takiego
przedmiotu. Dlatego bez wiêkszej prze-
sady mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿da uda-
na kompozycja malarska o tej tematy-
ce jest na wagê z³ota.

W impresjonistycznym stylu

Trzeci obraz Stanis³awa Chlebowskie-
go pozyskany przez CMM zosta³ przez
autora ogólnikowo zatytu³owany �Pejza¿
morski�, chocia¿ przedstawia bardzo kon-
kretny i ³atwy do identyfikacji pejza¿. Nie
jest to widok na otwarte morze, a frag-
ment portu w Gdyni, �ci�lej bior¹c, port
jachtowy w Gdyni z widocznym na dal-
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Port jachtowy w Gdyni (Pejza¿ morski), Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku

szym planie charakterystycznym budyn-
kiem MIR. Na spokojnych wodach base-
nu portowego na pierwszym planie ogl¹-
damy trzy od�wiêtnie przystrojone
¿aglówki. Niew¹tpliwym atutem tego
utrzymanego w pogodnej gamie tonów
b³êkitnych, szarych i ró¿owych obrazu s¹
po mistrzowsku ukazane odbicia po-
szczególnych obiektów w nieznacznie
tylko poruszonej tafli wody. Nieomylny
znak, ¿e paryska lekcja impresjonizmu nie
posz³a na marne.

Monika Jankiewicz-Brzostowska

Ilustracje:
© Centralne Muzeum Morskie

w Gdañsku



62 Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

CK flota na Adriatyku

Tak doskona³a,
¿e zniknê³a

MORZE TAJEMNIC kulisy historii

Jak podaj¹ encyklopedie, Austro-Wê-
gry by³y dualistyczn¹ monarchi¹ stwo-
rzon¹ w 1867 roku przez cesarza Fran-
ciszka Józefa I w wyniku przekszta³cenia
centralistycznego pañstwa austriackiego
w zwi¹zek dwóch równouprawnionych
pañstw: Austrii i Wêgier. Obydwa te kraje
po³¹czone by³y tzw. uni¹ realn¹. Mia³y
jednego monarchê z dynastii Habsburgów
(tytu³uj¹cego siê cesarzem Austrii i kró-
lem Wêgier), wspóln¹ politykê zagra-

Austria i Wêgry nie maj¹ dzisiaj dostêpu do morza.
Ale nie zawsze tak by³o. Przez kilkadziesi¹t lat, w
drugiej po³owie XIX i w pierwszej po³owie XX wieku,
jako Monarchia Austro-Wêgierska, dysponowa³y
marynark¹ wojenn¹. I to nie byle jak¹ - w 1914 roku,
w przededniu wybuchu pierwszej wojny �wiatowej,
szóst¹ co do wielko�ci w Europie i ósm¹ na �wiecie!
Warto przyjrzeæ siê jej historii, zw³aszcza ¿e, o czym
ma³o kto pamiêta, mocno splata siê ona z dziejami
naszej w³asnej floty.

Pancernik Viribus Unitis.
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niczn¹, armiê, finanse, walutê i obszar
celny, natomiast odrêbne konstytucje,
rz¹dy i parlamenty.

Austro-Wêgry zajmowa³y 677 tys. km²
powierzchni, stanowi¹c drugie pod wzglê-
dem wielko�ci (po Rosji) pañstwo ów-
czesnej Europy. Zamieszkiwa³o je 52,8
mln osób. Du¿e zró¿nicowanie stanu go-
spodarki, zarówno obu czê�ci pañstwa, jak
i poszczególnych krajów wchodz¹cych
w sk³ad monarchii, stawia³o jednak Au-
stro-Wêgry na pozycji pañstw gospodar-
czo zacofanych, opó�nionych w stosun-
ku do rozwiniêtych krajów Europy i Sta-
nów Zjednoczonych.

Monarchii problemy

Powa¿nym problemem Austro-Wêgier
by³a ró¿norodno�æ narodowo�ciowa i et-
niczna. Monarchiê zamieszkiwa³o bowiem
a¿ jedena�cie nacji i ¿adna z nich nie by³a
w wiêkszo�ci. Niemcy stanowili 24 procent
ogó³u ludno�ci, Wêgrzy 20 procent, Czesi
13, Polacy 10, Rusini 8, Rumuni 6, Chor-

waci 5, S³owacy 4 i po 3 procent S³oweñ-
cy i W³osi. W³adcom Austro-Wêgier uda-
wa³o siê jednak jako� godziæ ich, czêsto
sprzeczne ze sob¹, interesy. W efekcie, jak
wiemy z naszej w³asnej historii, Polacy za-
mieszkuj¹cy nale¿¹ce do tego pañstwa
tereny Galicji, cieszyli siê pod habsburskim
ber³em swobod¹, o jakiej ich rodacy z te-
renów zaboru pruskiego czy rosyjskiego
mogli jedynie pomarzyæ.

Pomimo swoich problemów ck mo-
narchia (cesarsko-królewska monarchia)
odgrywa³a znacz¹c¹ rolê w polityce eu-
ropejskiej. W chwili wybuchu pierwszej
wojny �wiatowej Austro-Wegry stanê³y po
stronie Niemiec i, w przeciwieñstwie do
W³och, przez ca³y jej okres lojalnie wy-
wi¹zywa³y siê ze swoich sojuszniczych zo-
bowi¹zañ. Pamiêtajmy, ¿e to w³a�nie za-
mordowanie w Sarajewie austriackiego
nastêpcy tronu Franciszka Ferdynanda
sta³o siê iskr¹ zapalaj¹c¹ ten pierwszy
w historii globalny konflikt zbrojny. Cen¹,
jak¹ monarchia zap³aci³a za opowiedze-
nie siê w pierwszej wojnie �wiatowej po

stronie Niemiec, by³ jej rozpad. W 1918
roku zniknê³a z  mapy politycznej �wia-
ta, a na jej obszarze powsta³y nowe pañ-
stwa: Czechos³owacja, Austria i Wêgry.
Terytoria by³ej monarchii wesz³y równie¿
w sk³ad Królestwa Serbów, Chorwatów
i S³oweñców oraz Polski, Rumunii i W³och.

Z dostêpem do morza

Austro-Wêgry nie mia³y nigdy, jak
by�my dzisiaj powiedzieli, dobrego PR-u.
Pokpiwano sobie (i pokpiwa jeszcze dzi-
siaj) z ck monarchii do woli. Drwiono z jej
zacofania, centralizmu w³adzy, bezdusz-
nej i bezmy�lnej biurokracji. Ulubionym
tematem by³a oczywi�cie austro-wêgier-
ska armia. Wystarczy tu przywo³aæ choæ-
by �Przygody dobrego wojaka Szwejka�
Jaroslava Ha�ka, czy film Janusza Majew-
skiego �C. K. Dezerterzy�. Choæ zapew-
ne jest w tych i im podobnych obrazach
sporo prawdy, to jednak w wielu miej-
scach nie tylko przerysowuj¹, ale tak¿e
zwyczajnie przek³amuj¹ rzeczywisto�æ.
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Austro-Wêgry by³y drugim co do wielko�ci pañstwem Europy.
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Szczególnie w odniesieniu do austro-
wêgiejskiej Marynarki Wojennej ck mo-
narchia mia³a szeroki dostêp do morza,
�ci�lej, do Adriatyku. Jak wygl¹da wybrze-
¿e tego akwenu wie ka¿dy, kto by³ na
wczasach w Chorwacji. Flota Austro-Wê-
gier mia³a do obrony 2113 km morza z set-
kami mniejszych i wiêkszych wysp i wy-
sepek, których linia brzegowa liczy³a
w sumie kolejne 4023 km. Pamiêtaæ te¿
nale¿y o Dunaju, na którym operowa³a
flotylla rzeczna.

Adriatyk by³ terenem trudnym do pro-
wadzenia dzia³añ wojennych. Kszta³tem
przypomina w¹ski worek zamkniêty od
po³udnia ³atw¹ do zablokowania w razie
potrzeby Cie�nin¹ Otranto.

Wojenno-morskie tradycje

Choæ, w �cis³ym tego s³owa znacze-
niu, o Marynarce Wojennej Austro-Wêgier
mówiæ mo¿na dopiero od momentu po-
wstania ck monarchii, to jednak tradycje
wojenno-morskie Habsburgów siêgaj¹
koñca XVIII wieku.

Ich pocz¹tek datuje siê na rok 1786,
za panowania cesarza Józefa II. W chwi-
li powstania flota liczy³a zaledwie 160
oficerów i marynarzy. Dopiero w 1815

roku, kiedy pod habsburskim ber³em
znalaz³a siê Wenecja, jej stan osobowy
rozrós³ siê do 2,7 tysiaca. Potem si³y te
jeszcze bardziej siê wzmocni³y, aby
w dniu powstania Austro-Wêgier wyno-
siæ ju¿ 11 tys. ludzi s³u¿¹cych na pra-
wie 60 okrêtach. Pocz¹tkowo Habsbur-
gowie nie doceniali po¿ytku z posia-
dania w³asnych si³ morskich. Zmieni³o
siê to w roku 1860, po zjednoczeniu
W³och, kiedy nagle okaza³o siê, ¿e po
drugiej stronie morza ro�nie w si³ê po-
tê¿ny rywal. I to w³a�nie z W³ochami
przysz³o siê zmierzyæ austriackiej flo-
cie w jej pierwszej, wielkiej i zwyciê-
skiej zarazem, bitwie morskiej. Chodzi
mianowicie o starcie pod Liss¹ 20 lipca
1866 roku. W jej trakcie s³absze si³y au-
striackie (licz¹ce 7 fregat pancernych i 19
innych okrêtów) zmierzy³y siê z nieco
liczniejsz¹ i nowocze�niejsz¹ eskadr¹
w³osk¹ (w sk³ad której wchodzi³o 12
okrêtów pancernych i 19 innych jedno-

stek) zmuszaj¹c je do wycofania i topi¹c
dwa okrêty pancerne przeciwnika.

CK flota na wojnie

Choæ zwyciêstwo pod Liss¹ nie mia³o
wiêkszego wp³ywu na koñcowy wynik
wojny, przegranej ostatecznie przez Au-
striê, to jednak wiktoria ta zrodzi³a w mo-
narchii przekonanie o wielkiej sile i war-
to�ci w³asnej floty. Nie by³oby w tym
mo¿e nic dziwnego, gdyby nie fakt, i¿
w efekcie spowodowa³o to zahamowanie
jej rozwoju. - Po co bowiem poprawiaæ
co�, co jest doskona³e? - pytali austro-
wêgierscy politycy.

G³ównym zadaniem kolejnych do-
wódców ck floty by³o zatem przeko-
nywanie w³asnego spo³eczeñstwa, ¿e
jest to pogl¹d b³êdny. Otrze�wienie
przysz³o dopiero w trakcie poprzedza-
j¹cego pierwsz¹ wojnê �wiatow¹ wy-
�cigu zbrojeñ.
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Georg von Trapp,
as austro-wêgierskich

U-Bootów, w cywilu.

Scena z filmu �The Sound
of Music� opartego na losach
rodziny Trappów.
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nich by³ bez w¹tpienia Georg von Trapp.
W marynarce s³u¿y³ od 1897 r. W czasie
pierwszej wojny �wiatowej dowodzi³ naj-
pierw U-5 a potem U-14. Na ich pok³a-
dach odby³ w sumie 19 patroli, zatapia-
j¹c w ich trakcie 12 statków przeciwnika
o wyporno�ci 45 669 ton, francuski kr¹-
¿ownik Leon Gambetta oraz w³oski okrêt
podwodny Nereide. Za swoje osi¹gniê-
cia bojowe zosta³ uhonorowany tytu³em
barona.

L¹dowe losy barona

Nie mniej jednak ciekawe od wojen-
nych wyczynów, by³y jego pó�niejsze
losy. Po upadku Austro-Wêgier po�wiê-
ci³ siê rodzinie. Wiód³ szczê�liwe ¿ycie
u boku ¿ony Agathy, z domu Whithead,
wnuczki i spadkobierczyni wynalazcy
torpedy, Roberta Whithead�a. Niestety
jego ukochana ¿ona zmar³a przy siódmym
po³ogu. Poniewa¿ jednak Von Trapp nie
móg³ d³ugo ¿yæ bez kobiety, rzuci³ siê
w objêcia guwernantki swoich dzieci Marii
Kutschery. Wkrótce zosta³a jego ¿on¹,
urodzi³a mu kolejn¹ trójkê i uratowa³a ro-
dzinê przed bankructwem. Kiedy bo-
wiem nieudane interesy barona dopro-
wadzi³y go do ruiny jego bardzo muzy-
kalna ¿ona stworzy³a z Trappów chór
rodzinny, który szybko stal siê sensacj¹
na skalê �wiatow¹.

Po Anschlussie Austrii, który dzielny
podwodniak przyj¹³ z wyra�n¹ dezapro-
bat¹, rodzina Trappów musia³a uciekaæ
do Stanów Zjednoczonych. Tam ich hi-

storia zosta³a opisana w musicalu �The
Sound of Music� (�D�wiêki muzyki�), któ-
ry okaza³ siê jednym z najpopularniej-
szych i najbardziej dochodowych przed-
siêwziêæ w historii tego gatunku. W 1965
roku film nakrêcony na podstawie musi-
calu powtórzy³ jego sukces. G³ówn¹ rolê
zagra³a w nim  Julie Andrews, a obraz sta³
siê amerykañsk¹ klasyk¹ (film by³ poka-
zywany tak¿e w TVP, a wspomnienia
Trappa z jego s³u¿by na U-Bootach pod
tytu³em �Do ostatniego salutu banderze�
wyda³a gdañska oficyna Finna � red.).
Trapp zmar³ w roku 1947.

Symboliczna Pijawka

Przeci¹gaj¹ca siê wojna, g³ód, wielkie
straty w ludziach, a w koñcu tak¿e d¹¿e-
nia narodowe i komunistyczna propagan-
da zaowocowa³y buntem w ck flocie.
Najpowa¿niejszy wybuch³ na pok³adzie
kr¹¿ownika pancernego Sankt Georg sta-
cjonuj¹cego w Cattaro. Marynarze  wy-
powiedzieli pos³uszeñstwo swoim ofice-
rom, a nawet zastrzelili jednego z nich.
Po opanowaniu okrêtu (w czym udzia³
mia³o kilku marynarzy polskiego pocho-
dzenia) namówili do wypowiedzenia po-
s³uszeñstwa tak¿e inne za³ogi cumuj¹-
cych w porcie jednostek. Bunt upad³, kie-
dy przeciwko niemu wys³ano zespó³ pan-
cerników.

Symbolicznym koñcem ck floty by³o
zatopienie pancernika Viribus Unitis.
W niezwykle brawurowej akcji dokonali
tego 1 listopada 1918 roku W³osi, u¿y-

W chwili wybuchu konfliktu flota spod
czerwowno-bia³o-czerwonej bandery (ta-
kie by³y barwy Marynarki Wojennej Au-
stro-Wêgier) dysponowa³a m. in. 15 pan-
cernikami, 9 kr¹¿ownikami ró¿nego typu,
28 torpedowcami i 19 kontrtorpedowca-
mi, a tak¿e 7 okrêtami podwodnymi (po-
dobnie jak w Niemczech zwanymi U-Bo-
otami). G³ównymi bazami, z których ope-
rowa³a ck flota by³a Pola, gdzie znajdo-
wa³o siê jej dowództwo, a tak¿e Cattaro
i Lussin.

Jak ju¿ wspomnieli�my, flota Austro-
Wêgier dzia³a³a g³ównie na Adriatyku. Nie
znaczy to jednak, ¿e tylko tam. Jej okrê-
ty wspomaga³y dzia³ania niemieckiej flo-
ty na Morzu Pó³nocnym, a kr¹¿ownik
Kaiserin Elisabeth dba³ o kolonialne in-
teresy monarchii na Dalekim Wschodzie.
Najwiêkszym przeciwnikiem ck floty by³a
pocz¹tkowo Marynarka Wojenna Francji,
a potem, po zmianie frontu przez W³o-
chy, tak¿e w³oska. Poza obron¹ w³asne-
go wybrze¿a i portów, cesarsko-królew-
skie si³y morskie stara³y siê za wszelk¹
cenê przerwaæ blokadê Cie�niny Otran-
to, jak¹ zaprowadzi³y pañstwa Ententy.
I to w³a�nie tam dosz³o do najwiêkszego
starcia pierwszej wojny �wiatowej z udzia-
³em ck floty.

As von Trapp

Bitwa w Cie�ninie Otranto, bo o niej
mowa, nazywana bywa (nieco na wyrost)
adriatyckim Jutlandem, w nawi¹zaniu do
najwiêkszej batalii morskiej Wielkiej Woj-
ny (jak okre�lano wtedy pierwsz¹ wojnê
�wiatow¹) czyli bitwy jutlandzkiej. Podob-
nie bowiem, jak w tamtym przypadku,
tak¿e bitwa w Cie�ninie Otranto, choæ
zaliczona ostatecznie na konto militarnych
sukcesów Austro-Wêgier, nie przynios³a
jednak decyduj¹cego rozstrzygniêcia.
W istocie by³a to akcja trzech szybkich
austro-wêgierskich kr¹¿owników, przeciw
blokuj¹cemu cie�ninê zespo³owi okrêtów
Ententy, do jakiej dosz³o w dniach 14 i 15
maja 1917 roku. Straty po obu stronach
nie by³y du¿e - w sumie w starciu zginê-
³o po kilkadziesi¹t osób. Efekt te¿ nie by³
osza³amiaj¹cy � ck flocie uda³o siê co
prawda odblokowaæ cie�ninê, ale tylko na
kilka miesiêcy.

Podobnie jak w przypadku Niemiec
tak i w ck flocie najbardziej skuteczn¹
broni¹ okaza³y siê jednak ostatecznie nie
wielkie okrêty, ale niepozorne U-Booty.
I podobnie jak u sojusznika, tak¿e i one
dorobi³y siê swoich asów ubóstwianych
przez naród. Najbarwniejszym spo�ród
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Na pancerniku Sankt Georg dosz³o
do buntu marynarzy pod koniec I wojny �wiatowej.
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waj¹c miniaturowego okrêtu podwodne-
go o nazwie Mignetta (co po polsku zna-
czy Pijawka). Akcja nie mia³a wiêkszego
znaczenia militarnego. W³osi nie wiedzieli
bowiem, ¿e atakowana przez nich jed-
nostka nie jest ju¿ formalnie okrêtem
Austro-Wêgier, tylko, podobnie jak resz-
ta, wchodzi w sk³ad morskich si³ zbroj-
nych nowego, powsta³ego na gruzach
monarchii tworu - Pañstwa S³owian Po³u-
dniowych (pó�niejszego Królestwa Ser-
bów, Chorwatów i S³oweñców, z którego
jeszcze pó�niej powsta³a Jugos³awia). Sta-
³o siê tak na mocy decyzji ostatniego ce-
sarza Austrii i króla Wêgier Karola I.

Konspiracyjny Komitet Polski

Podsumowuj¹c dzieje ck floty podkre-
�liæ nale¿y, ¿e pomimo niewielkiego w
sumie znaczenia dla ogólnego przebiegu
pierwszej wojny �wiatowej, jej dzia³alno�æ
oceniæ trzeba pozytywnie. Walcz¹c z prze-
wa¿aj¹cym przecie¿ przeciwnikiem, okrê-
ty spod czerwono-bia³o-czerwonej ban-
dery zatopi³y oko³o 130 tys. ton. Straty
w³asne by³y natomiast prawie czterokrot-
nie mniejsze, bo wynios³y ostatecznie
oko³o 35 tys. ton (nie wliczaj¹c w to Viri-
bus Unitis zatopionego ju¿ pod inn¹ ban-
der¹). A co wa¿niejsze, wiêkszo�æ mary-
narzy s³u¿¹cych na austro-wêgierskich
okrêtach do koñca zachowa³a wysokie
morale i poczucie obowi¹zku. �Nie zna-
laz³ siê nikt, komu z oczu nie p³ynê³yby
³zy. Wokó³ s³ychaæ by³o t³umione ³kanie,
jak na pogrzebie najbli¿szej osoby� - tak

chwilê likwidacji Marynarki Wojennej Au-
stro-Wêgier wspomina Georg von Trapp.

Krótka historia ck floty, bo w �cis³ym
tego s³owa znaczeniu zaledwie kilkudzie-
siêcioletnia, mia³a te¿, jak wspomnieli�my
na pocz¹tku, znaczenie dla dziejów naszej
rodzimej Marynarki Wojennej. Ju¿ bowiem
we wrze�niu 1918 roku powsta³ w Poli
konspiracyjny Komitet Polski, który posta-
wi³ sobie dwa g³ówne cele: repatriacjê do
Polski jak najwiêkszej liczby oficerów i ma-
rynarzy pochodzenia polskiego s³u¿¹cych
we flocie Austro-Wêgier, a tak¿e przejêcie
czê�ci okrêtów pod bia³o-czerwon¹ ban-
derê. Komitet ujawni³ siê pod koniec pa�-
dziernika. Liczy³ ponad 3 tysi¹ce osób.
I choæ okrêtów przej¹æ siê w koñcu nie uda-
³o (a domagali�my siê 10 proc. ck floty w
tym m.in. 3 kr¹¿owników) wyekspediowa-
no do kraju, via Francja (w szeregach tzw.
B³êkitnej Armii gen. Józefa Hallera), po-
nad 2 tysi¹ce ludzi.

Polskie kariery

Ju¿ choæby ta jedna liczba �wiadczy o
istotnym udziale Polaków w ck flocie.
Niektórzy z nich zrobili tam wielkie ka-
riery. Trzech dos³u¿y³o siê nawet admi-
ralskich szlifów. Byli to: Juliusz von Rip-
per, Ritter Mieczys³aw (Miecislaus) Pie-
truski von Siemuszowa i Louis Edler von
Wawel. ̄ aden z nich, pomimo niepolsko
brzmi¹cych nazwisk, nie zapomnia³ o swo-
ich korzeniach. Ripper przyczyni³ siê na-
wet do morskiej kariery swojego rodaka,
pó�niejszego wybitnego pisarza �wiato-

wej s³awy, Józefa Konrada Korzeniowskie-
go (Josepha Conrada).

Warto podkre�liæ, ¿e Polacy z ck floty
stanowili pierwszy marynarski rzut w hi-
storii floty niepodleg³ej Polski, choæ w su-
mie stanowili potem jedynie kilkana�cie
procent ca³o�ci stanu osobowego tej for-
macji. Jako pierwsi bowiem pojawili siê
w kraju po roku 1918. Jeden z nich - Bo-
gumi³ Nowotny - zosta³ nawet, z rozkazu
Józefa Pi³sudskiego, pierwszym szefem
odrodzonej Polskiej Marynarki Wojennej.
Ale to nie jedyne, choæ zapewne, z histo-
rycznego punktu widzenia, najwa¿niejsze,
wydarzenie w ¿yciu tego nietuzinkowe-
go cz³owieka. Nowotny urodzi³ siê w 1872
roku w Wieliczce. Ukoñczy³ Szko³ê Aspi-
rantów Morskich w Fiume, w czasie któ-
rej odby³ rejs dooko³a �wiata na kr¹¿ow-
niku Saida. Szybko pi¹³ siê po szczeblach
kariery. Odznaczy³ siê w boju w czasie
pierwszej wojny �wiatowej, dowodzi³
nawet krótko pancernikiem Erzherzog
Karl (jego wspomnienia ze s³u¿by w ck
flocie zosta³y niedawno wydane).

Wielu z m³odszych oficerów austro-
wêgierskiej Marynarki Wojennej da³o
przyk³ad bohaterstwa i patriotyzmu jesz-
cze w czasie drugiej wojny �wiatowej.
Choæby Henryk Eibel, który dowodzi³
Garlandem w jego niemal legendarnym
rejsie w os³onie konwoju PQ 16. Inni na-
tomiast, jak na przyk³ad s³awny �Tosio�,
jak o nim mówili studenci Szko³y Mor-
skiej w Tczewie, czyli Antoni Ledóchow-
ski, sta³ siê jednym z twórców nowocze-
snego polskiego s³ownictwa morskiego.

Tomasz Falba

Bitwa pod Liss¹ - wiktoria,
która zahamowa³a rozwój
si³ morskich Habsburgów.
Tryptyk Alexa Kirchnera.
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nowo�ciMORZE KSI¥¯EK

Ich autor to postaæ nietuzinkowa. Ca³e swoje ¿ycie spêdzi³ w Mary-
narce Wojennej pracuj¹c na ró¿nych stanowiskach w tzw. pionie technicz-
nym. Karierê zaczyna³ jako mechanik na okrêtach podwodnych, a zakoñ-
czy³ jako dyrektor Centrum Techniki Morskiej, o�rodka naukowo-badaw-
czego powo³anego dla potrzeb naszej floty. To dziêki m.in. jego stara-
niom zbudowano ¿aglowiec szkolny MW Iskra II czy korwetê Kaszub.

Ksi¹¿ka Wielebskiego jest wyj¹tkowa. Opisuje kilkadziesi¹t lat po-
wojennej historii Polskiej Marynarki Wojennej. A trzeba pamiêtaæ, ¿e do
tej pory nie pojawi³a siê rzetelna praca po�wiêcona dziejom polskiej
floty wojennej tego okresu. Stanis³aw Wielebski jest wiarygodnym �wiad-
kiem tego, co siê w czasach PRL-u dzia³o na naszych okrêtach.

Czytaj¹c �In¿ynierów okrêtów�, napotkaæ mo¿emy na wci¹¿ rzadko
poruszane w¹tki. Jak choæby wybuch wodoru na okrêcie podwodnym
Sêp, do którego dosz³o w 1964 roku, a w czasie którego zginê³o 8 ma-
rynarzy. Publikacja zawiera te¿ unikalne je�li chodzi o nasz¹ literaturê
marynistyczn¹ spostrze¿enia na temat, napiêtych nieraz mocno, relacji
pomiêdzy oficerami pok³adowymi a mechanikami.

Wielebski nie poprzestaje na w³asnych wspomnieniach. Oddaj¹c ho³d
wszystkim mechanikom w historii MW opisuje ich udzia³ w tworzeniu
floty po roku 1918. Ksi¹¿ka staje siê równie¿ swoistym esejem po�wiê-
conym takim postaciom jak: Aleksander Rylke (nadzorowa³ m. in. bu-
dowê Wichra i Burzy) czy Aleksander Potyra³a (zaprojektowa³ kuter
Batory).

Z tych wszystkich powodów �In¿ynierowie okrêtów� to ksi¹¿ka, która
powinna trafiæ do biblioteczki ka¿dego szanuj¹cego siê mi³o�nika spraw
morskich. Szczególnie, ¿e mimo �technicznego� rodowodu  jej autora,
jest ona �wietnie napisana. Wielebski ma dar prostego ukazywania nie-
³atwych przecie¿ szczegó³ów zwi¹zanych z budow¹ i eksploatacj¹ okrê-
tów wojennych, czy codziennym ¿yciem mechaników, których ¿ywio-
³em s¹ przecie¿ okrêtowe maszyny.

�In¿ynierowie okrêtów� zas³uguj¹ na uwagê z jeszcze jednego po-
wodu. To druga ksi¹¿ka, której wydaniu patronuje �Nasze MORZE�.
Dlatego na ok³adce znajduje siê logo naszego pisma. I jeszcze niespo-
dzianka dla naszych Czytelników. Dwie pierwsze osoby, które siê do
nas dodzwoni¹, otrzymaj¹ egzemplarz opisanej wy¿ej ksi¹¿ki w pre-
zencie.

Tomasz Falba

Ksi¹¿ka w prezencie

Ca³a prawda
o Marynarce Wojennej

Wspomnienia mo¿e spisaæ ka¿dy. Ale nie ka¿de
bêd¹ ciekawe. Takiego zagro¿enia na pewno
nie ma w przypadku wspomnieñ Stanis³awa

Wielebskiego, które pod tytu³em �In¿ynierowie
okrêtów� ukaza³y siê w³a�nie nak³adem

gdañskiego wydawnictwa Finna.



Zamiast skrzyde³ maj¹ w¹skie p³etwy,
³uskowate pióra i krótki, sztywny ogon,
pe³ni¹cy wraz z nogami funkcjê steru.
W ten sposób natura przygotowa³a je do
zdobywania ich podstawowego pokarmu
� ryb, które pingwiny w mistrzowski spo-
sób ³owi¹.

Gniew Wielkiego Pingwina

I w³a�nie problem z rybami jest jed-
nym z g³ównych w¹tków wydanego we
wrze�niu na p³ytach DVD animowane-
go filmu �Happy Feet: Tupot ma³ych
stóp�. G³ównym bohaterem tej opowie-
�ci jest ma³y pingwin cesarski Mambo
(w wersji oryginalnej znany z �W³adcy
Pier�cieni� Elijah Wood; w polskiej wer-

Miêdzy nami

Nagrodzony w tym roku Oscarem w kategorii
Najlepszy Film Animowany �Happy Feet: Tupot ma³ych
stóp� tylko pozornie wydaje siê ma³o morskim tytu³em.
Jego bohaterowie - pingwiny, chocia¿ s¹ ptakami,
znacznie lepiej radz¹ sobie w wodzie ni¿ w powietrzu.

�Happy Feet: Tupot ma³ych stóp� na p³ytach DVD

pingwinami
Charakterystyczny dla ka¿dego

osobnika �piew wystêpuj¹cy w�ród
pingwinów, bêd¹cy tak¿e sposobem
rozpoznawania siê w stadzie. Dla
s³uchaj¹cych jej ludzi brzmi to jak
skrzeczenie, ale dla ka¿dego pingwi-
na d�wiêk ten jest jak muzyka. Na
antarktycznej pokrywie lodowej
mo¿e byæ 25 000 ptaków, a ka¿dy
z nich ma swoj¹ w³asn¹, wyj¹tkow¹
pie�ñ, dziêki której osobniki tworz¹-
ce parê mog¹ siê odnajdywaæ w tej
kakofonii d�wiêków.

Pie�ñ serca

Chocia¿ s¹ ptakami, lataæ nie potrafi¹.
Równie¿ na l¹dzie poruszaj¹ siê do�æ nie-
zgrabnie, powoli drepcz¹c na krótkich
nó¿kach w postawie wyprostowanej
b¹d� �lizgaj¹c na brzuchu po �niegu i lo-
dzie. Co innego w wodzie. Tutaj pingwi-
ny potrafi¹ osi¹gn¹æ prêdko�æ nawet 20
km/h. S¹ wrêcz stworzone do p³ywania.

Zamieszkuj¹ce g³ównie Antarktydê
oraz s¹siednie wyspy zimnych mórz pó³-
kuli po³udniowej pingwiny znane s¹ chy-
ba ka¿demu. Charakterystyczne czarno-
bia³e sylwetki tych ptaków na sta³e wpi-
sa³y siê w lodowy krajobraz. W zale¿no-
�ci od gatunku, zwierzêta te mierz¹ od
niespe³na 30 cm do 1,2 m wysoko�ci.

MORZE W FILMIE DVD
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Jednak nasz bohater siê nie poddaje i
odkrywa w sobie inny sposób na wyra-
¿enie emocji - taniec. Stepuj¹c na lodzie
swoimi ma³ymi ³apkami Mambo najpierw
wzbudza zachwyt rówie�ników, a potem
równie wielki brak akceptacji ze strony
starszyzny stada, która w dodatku obci¹-
¿a go win¹ za brak ryb w morzu - bo za-

W pracê nad filmem �Happy
Feet: Tupot ma³ych stóp� ca³ym
sercem zaanga¿owa³ siê s³ynny au-
stralijski ³owca krokodyli Steve Ir-
win, którego drug¹ pasj¹ � obok
wielkich zielonych gadów � by³a
w³a�nie Antarktyda. Sam zreszt¹
w 2004 roku sfilmowa³ dla australij-
skiej telewizji ¿ycie wielorybów,
lwów morskich i pingwinów na An-
tarktydzie.

W �Happy Feet� Steve Irwin sam
zosta³ lwem morskim, u¿yczaj¹c tej
postaci g³osu w jednym z epizodów.
Z udzia³em s³ynnego ³owcy kroko-
dyli nagrano dialogi do jeszcze jed-
nej sceny, w której by³ on albatro-
sem spotkanym przez Mambo pod-
czas morskiej wyprawy. Na etapie
produkcyjnym zrezygnowano jed-
nak z tej sceny i nie w³¹czono jej
do filmu. Dopiero teraz, specjalnie
dla wydania DVD, twórcy filmu do-
koñczyli tê sekwencjê i umie�cili j¹
w dodatkach na drugiej p³ycie.
Ukoñczona scena dedykowana jest
pamiêci Steve`a Irwina, który zgin¹³
tragicznie 4 wrze�nia 2006 roku,
ugodzony w serce ostr¹ koñcówk¹
ogona p³aszczki, w trakcie krêcenia
na Wielkiej Rafie Koralowej scen do
kolejnego filmu.

Tym samym �Happy Feet: Tu-
pot ma³ych stóp� sta³ siê ostatnim
filmem z udzia³em popularnego
australijskiego ³owcy krokodyli.

£owca krokodyli
w�ród pingwinów

sji jêzykowej - Bartosz Obuchowicz),
który jako jedyny w swoim stadzie nie
potrafi �piewaæ. A to nie lada problem.
Tylko za pomoc¹ wspólnej tzw. �pie�ni
serca� pingwiny potrafi¹ dobraæ siê w pa-
ry na ca³e ¿ycie. Bez tej umiejêtno�ci
Mambo bêdzie skazany na wieczn¹ sa-
motno�æ.

DVDMORZE W FILMIE
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Rok produkcji: 2005
Re¿yseria: Luc Jacquet

Obsada: narrator wersji polskiej -
Marek Kondrat

Gatunek: dokumentalny
Czas trwania: 80 minut

Obraz: 1.85 : 1
(anamorficzny 16:9)

D�wiêk:
Dolby Digital 2.0 - polski

Napisy: brak
Dodatki specjalne: zapowiedzi

Dystrybutor w Polsce:
Monolith

Chocia¿ trudno w to uwierzyæ,
Antarktyda pozostawa³a nie odkry-
ta a¿ do po³owy XIX wieku! Wpraw-
dzie wielu ¿eglarzom, m.in. s³ynne-
mu Jamesowi Cookowi, zdarza³o siê
przekroczyæ po³udniowe ko³o pod-
biegunowe, jednak z powodu du-
¿ych trudno�ci manewrowych w�ród
lodu, zawsze wycofywali siê oni na
d³ugo przed dotarciem do siódme-
go kontynentu.

Za oficjaln¹ datê odkrycia Antark-
tydy uznaje siê rok 1820, kiedy to
rosyjska ekspedycja pod kierownic-
twem Faddieja Bellingshasena wie-
lokrotnie op³ynê³a lodowy kontynent,
zbli¿aj¹c siê do brzegów na odleg³o�æ
wzroku. Pierwsze naukowe ekspedy-
cje l¹dowe pojawi³y siê na Antarkty-
dzie dopiero 20 lat pó�niej. Ich zada-
niem by³o zbadanie kontynentu
i ustalenie po³o¿enia bieguna po³u-
dniowego. Celu tego nie uda³o siê
jednak osi¹gn¹æ, a ekstremalne wa-
runki zniechêci³y badaczy do wypraw
na kolejnych kilkadziesi¹t lat. W tym
czasie w pobli¿e Antarktydy podp³y-
wali jedynie wielorybnicy.

Dopiero na prze³omie XIX i XX
wieku wrócono do �ci�le naukowych
badañ siódmego kontynentu. W�ród
uczonych bior¹cych udzia³ w tych
pionierskich ekspedycjach byli dwaj
Polacy � Antoni Dobrowolski i Hen-
ryk Arctowski. Dok³adn¹ lokalizacjê
bieguna po³udniowego (72°25`S
i 154°16`E � oddalon¹ o 40 km od
wyznaczonej tylko teoretycznie)
uda³o siê ustaliæ dopiero w 1909
roku. Od tej pory badania Antarkty-
dy prowadzone by³y ju¿ regularnie.

Pó³ wieku pó�niej, w 1959 roku,
w ramach Miêdzynarodowego Roku
Geofizycznego w Waszyngtonie,
podpisane zosta³o �Porozumienie
Antarktyczne�, zapewniaj¹ce ekste-
rytorialno�æ wszystkich ziem na po-
³udnie od równole¿nika 60°S i dostêp
do tych terenów dla ca³ej �wiatowej
spo³eczno�ci naukowej. Od tego cza-
su powsta³y na lodowym kontynen-
cie dziesi¹tki stacji badawczych nale-
¿¹cych do ró¿nych krajów, w tym
m.in. Polska Stacja Antarktyczna im.
Henryka Arctowskiego.

Antarktyda

nim pojawi³ siê ten grzeszny taniec - ryby
by³y, wiêc to Mambo sprowadzi³ na
wszystkich gniew Wielkiego Pingwina...

Stepowanie na ekranie

Z piêtnem odmieñca Mambo zostaje
wygnany i wyrusza w samotn¹ podró¿ po
skutej lodami Antarktydzie. Z dala od domu
spotyka paczkê pingwinów Adeli - Ami-
gos i wraz z nowymi przyjació³mi oraz ich
guru Lovelace`em - dziwacznie upierzo-
nym pingwinem skalnym - wybiera siê
w podró¿ po niezmierzonych pustkowiach

w poszukiwaniu przyczyny znikniêcia ryb.
Po wielu dramatycznych przygodach, nasz
bohater trafia do... ogrodu zoologicznego
gdzie� w Ameryce. Tam wzbudza sensa-
cjê swoim stepowaniem. Naukowcy, któ-
rzy pierwszy raz zetknêli siê z takim przy-
padkiem, zamontowawszy Mambo nadaj-
nik, wypuszczaj¹ go na wolno�æ.

Pingwin wraca do swojego stada z wia-
domo�ci¹, ¿e to ludzie (nazywani przez
niego... kosmitami) zabrali wszystkie ryby.
Kiedy w �lad za Mambo, w krainie pingwi-
nów pojawia siê ekspedycja �ledz¹cych go
naukowców, nasz bohater namawia swo-
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Rok produkcji: 2006
Re¿yseria: George Miller

Obsada: Elijah Wood, Robin Williams, Brittany Murphy, Hugh Jackman,
Nicole Kidman, Hugo Weaving, Anthony LaPaglia;

w polskiej wersji jêzykowej: Bartosz Obuchowicz, Monika B³achnio,
Joanna Wêgrzynowska-Cybiñska, Iwona Rulewicz, Zbigniew Suszyñski,

Jaros³aw Boberek i inni
Gatunek: animowany

Czas trwania: 109 minut
Obraz: 16:9 (anamorficzny)

D�wiêk: Dolby Digital 5.1 EX � angielski, polski (dubbing), rosyjski
Napisy:

³otewskie, ukraiñskie, rosyjskie, polskie, litewskie, estoñskie, angielskie
Dodatki specjalne:

- Dwie w pe³ni animowane sekwencje: Mambo spotyka
b³êkitnego wieloryba oraz Chwila z pingwinami

- Prywatna lekcja tañca: Tañcz jak pingwin � stepuj w rytm
- Trzy odlotowe wideoklipy: Somebody to Love � Brittany Murphy,

Hit Me Up � Gia i The Song of the Heart � Prince (DVD-ROM)
- Lekcja hiszpañskiego z pingwinami Adeli

- Za kulisami filmu: Krok za krokiem, czyli jak powstawa³ tupot
- Klasyczna kreskówka: I love to Sing

- Zwiastun kinowy
Dystrybutor w Polsce: Galapagos Films

ich wspó³braci, by wraz z nim zatañczyli
dla ludzi i zwrócili w ten sposób ich uwagê
na problemy pingwinów.

Widok tysiêcy pingwinów rytmicznie
stepuj¹cych na lodzie jest najbardziej wi-
dowiskow¹ scen¹ w ca³ym filmie. Towa-
rzysz¹ca tañcowi muzyka dos³ownie pod-
rywa widzów z foteli.

Ekologiczne przes³anie

Jak widaæ, mamy w �Happy Feet� za-
równo standardowy w takich bajkach
motyw niechcianego odmieñca, który na
koniec okazuje siê bohaterem, jak i tak
modne ostatnio przes³anie proekologicz-
ne, aby cz³owiek rozwa¿niej eksploato-
wa³ dobra natury, bo nie ¿yje sam na pla-
necie. Mimo to, nie mo¿na odmówiæ fil-
mowi oryginalno�ci. Animowanej opowie-
�ci o pingwinach jeszcze w kinie nie by³o!
Zw³aszcza tak perfekcyjnie zrealizowanej.
Mo¿liwo�ci wspó³czesnej animacji kom-
puterowej s¹ tak wielkie, ¿e niektóre sce-
ny w filmie wygl¹daj¹ bardziej realistycz-
nie, ni¿ gdyby by³ to film fabularny.

Re¿yser George Miller, twórca m.in.
�Mad Maxa� i �Babe - �winka z klas¹�,
pocz¹tkowo rozwa¿a³ zreszt¹ nakrêcenie
�Happy Feet: Tupot ma³ych stóp� z akcj¹
na ¿ywo, w którym prawdziwe pingwiny
zosta³yby cyfrowo zmodyfikowane, tak
by mog³y �piewaæ i tañczyæ. Jednak szyb-
ko zrezygnowa³ z pomys³u.

- Wiedzieli�my, ¿e nie bêdzie ³atwo
nauczyæ pingwiny tañczyæ. � ¿artuje dzi�
re¿yser.

Zachwycaj¹cy dokument

Z pingwinami na du¿ym, a pó�niej
i ma³ym ekranie, mieli�my okazjê spotkaæ
siê ju¿ w ubieg³ym roku. Wówczas Oscara
w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny
otrzyma³ francuski �Marsz pingwinów�.

Opowiada on o niesamowitej wêdrów-
ce, jak¹ te zwierzêta odbywaj¹ co roku po
bezdro¿ach lodowatej Antarktydy, najbar-
dziej niego�cinnego miejsca na ziemi, gdzie
temperatura wynosi minus 40 st. C. Tysi¹-
ce pingwinów cesarskich opuszcza bez-
pieczny, b³êkitny ocean, gdzie ¿yj¹ na co
dzieñ i wspina siê po zmro¿onym �niegu,
by rozpocz¹æ d³ug¹ podró¿ do rejonów,
w których nie ma �ladów jakiegokolwiek
¿ycia. Prowadzone przez instynkt id¹ co
roku w to samo miejsce, by po serii tañ-
ców godowych, przy d�wiêkach ekstatycz-
nych pie�ni, po³¹czyæ siê w monogamicz-
ne pary i zostaæ rodzicami. A dzieje siê tak
ka¿dej zimy od tysiêcy lat.

�Marsz pingwinów�, chocia¿ jest do-
kumentem, zosta³ opowiedziany i zmon-
towany w taki sposób, ¿e wci¹ga widzów
lepiej od niejednej fabu³y! Du¿a w tym
zas³uga polskiego narratora tej zachwy-
caj¹cej opowie�ci - Marka Kondrata.

Warto obecnie porównaæ oba filmy
(�Marsz pingwinów� jest dostêpny na
DVD ju¿ od ponad roku), aby przekonaæ

siê jak niewiele codzienne ¿ycie pingwi-
nów w wersji animowanej odbiega od
autentycznych sytuacji zarejestrowanych
w dokumencie.

Tomasz Konopacki
Zdjêcia: Galapagos Films/Warner

Home Video, Monolith Films

71Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007

2-p³ytowa
edycja

specjalna

DVDMORZE W FILMIE



ZOBACZ W TV programy o morzu

72

Na �wiecie ¿yje coraz mniej ¿ab, a w
USA w tajemniczych okoliczno�ciach wymie-
raj¹ wale bia³e. Naukowcy podejrzewaj¹, ¿e
to czê�æ zachodz¹cych na ca³ym �wiecie
przemian wywo³anych substancjami toksycz-
nymi w wodach oceanów.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dziwne czasy na Ziemi:
Niespokojne wody

Emisja

Czw., 11 pa�dziernika, godz. 08.00, 13.00

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

Pi¹tek, 12 pa�dziernika, godz. 23.00, 05.00
Niedziela, 14 pa�dziernika, godz. 08.00

Znany biolog, doktor Roger Payne, po-
�wiêci³ ca³e swoje ¿ycie badaniu wielorybów.
W latach 70. odkry³ tzw. wielorybi �piew.
Zajmowa³ siê ska¿eniem wód oceanicznych,
a jego prace zmieni³y stosunek ludzi do wie-
lorybów.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

¯ycie
w�ród waleni

Emisja

Pi¹tek, 12 pa�dziernika, godz. 08.00, 13.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Ataki rekinów

Emisja

Czw., 11 pa�dziernika, godz. 10.00, 15.00
Pi¹tek, 9 listopada, godz. 18.00

Co roku na Wybrze¿u Szkieletowym ty-
si¹ce kotików zwyczajnych toczy walkê o
przetrwanie. W programie towarzyszymy
jednemu z samców, który walczy o ¿ycie w
tym nieprzyjaznym regionie �wiata.

Kotiki zwyczajne
z Wybrze¿a Szkieletowego

PREMIERA

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

Czw., 11 pa�dz., godz. 21.00, 00.00, 03.00
Sobota, 13 pa�dziernika, godz. 13.00
Czw., 18 pa�dziernika, godz. 09.00, 14.00
Niedziela, 21 pa�dziernika, godz. 10.00

Morza i oceany na ziemi mog¹ staæ siê
jednym z czynników wywo³uj¹cych okresy
wielkich mrozów, które zapocz¹tkuj¹ proce-
sy masowego wymierania gatunków i glo-
balnych katastrof.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Wielkie mrozy

Emisja

�roda, 10 pa�dziernika, godz. 06.00
Niedziela, 4 listopada, godz. 01.00

Nied�wied� polarny to symbol si³y i zdol-
no�ci adaptacyjnych w najbardziej nieprzy-
jaznym �rodowisku na ziemi. Topniej¹ce lody
Arktyki sprawiaj¹, ¿e egzystencji tego ga-
tunku grozi niebezpieczeñstwo.

Po cienkim
lodzie

PREMIERA

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

Czw., 11 pa�dz., godz. 22.00, 01.00, 04.00
Sobota, 13 pa�dziernika, godz. 14.00
Czw., 18 pa�dziernika, godz. 10.00, 15.00
Niedziela, 21 pa�dziernika, godz. 11.00

Z wulkanicznej wyspy Stromboli do
morza sp³ywa gor¹ca lawa. W niebezpiecz-
nych morskich wodach mieszka o�miorni-
ca, która wspaniale zaadaptowa³a siê do
¿ycia w tym �rodowisku.

Wulkan
 o�miornicy

PREMIERA

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

Czw., 11 pa�dziernika, godz. 09.00, 14.00
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Tsunami z grudnia 2004 roku ukaza³o
�wiatu ca³¹ niszczycielsk¹ si³ê, z jak¹ atakuj¹
te gro�ne fale. Teraz naukowcy szukaj¹ przy-
czyn powstawania tego zjawiska oraz sku-
tecznych metod ostrzegania.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Ostrzec przed tsunami

Emisja

Wtorek, 16 pa�dziernika, godz. 18.00
�roda, 17 pa�dziernika, godz. 06.00

�ledztwo w sprawie ataku delfinów na
ludzi ujawnia, ¿e te wodne ssaki nie zawsze
s¹ przyja�nie nastawione do ludzi. W pro-
gramie o inteligencji, seksualnej agresji i spo-
³ecznej hierarchii delfinów.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Polowanie na my�liwego:
Delfiny

Emisja

Czwartek, 18 pa�dziernika, godz. 19.00
Pi¹tek, 19 pa�dziernika, godz. 07.00
Czw., 25 pa�dziernika, godz. 08.00, 13.00

Zapraszamy na wyprawê do najmniej
poznanych i najdzikszych regionów Ziemi.
Zapraszamy na spacer po morskim dnie,
gdzie zobaczymy najprzedziwniejsze krajo-
brazy na naszej planecie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Morskie g³êbiny

Emisja

Czwartek, 18 pa�dziernika, godz. 12.00
Pon., 29 pa�dziernika, godz. 18.00
Wtorek, 30 pa�dziernika, godz. 06.00

3 stycznia 2004 roku. Tu¿ po starcie z
egipskiego lotniska Sharm el-Sheikh samo-
lot Boeing 737 rozbija siê i wpada do Morza
Czerwonego. Czarne skrzynki ujawniaj¹
przera¿aj¹ce chwile przed tragedi¹.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Katastrofa
w przestworzach:

Tragiczne nurkowanie

Emisja

Wt., 16 pa�dziernika, godz. 10.00, 15.00

Pradawni mieszkañcy Polinezji potrafili
odnajdywaæ drogê do najmniejszych wyse-
pek na Pacyfiku, kieruj¹c siê kierunkiem wia-
trów i morskich fal oraz uk³adem gwiazd na
niebie.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�wiat³o
na krañcu �wiata:
Pierwsi ¿eglarze

Emisja

Poniedzia³ek, 22 pa�dziernika, godz. 17.00

Strzeliste góry, fiordy i lodowce - to kra-
jobraz, który Norwegia postanowi³a chroniæ.
Program opowiada o realizacji nowatorskich
projektów ochrony tego unikatowego w Eu-
ropie �rodowiska naturalnego.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stra¿nicy
przyrody:
Norwegia

Emisja

Niedziela, 14 pa�dziernika, godz. 10.00

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

Niedziela, 21 pa�dziernika, godz. 00.00

Z roku na rok planeta Ziemia nêkana
jest przez coraz wiêcej niszczycielskich klêsk
¿ywio³owych. W programie wizyta w rejo-
nach Azji zniszczonych przez tsunami w 2004
roku i analiza uskoku tektonicznego zagra-
¿aj¹cego Stambu³owi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Okrutna
planeta

Emisja

Niedziela, 21 pa�dziernika, godz. 14.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie
konstrukcje:

Port
w Rotterdamie

Emisja

Pi¹tek, 19 pa�dziernika, godz. 23.00, 05.00
Niedziela, 21 pa�dziernika, godz. 09.00

Pomimo burzliwej historii Polska zacho-
wa³a jedno z najbardziej unikatowych �ro-
dowisk naturalnych w Europie. Dziedzictwo
naturalne kraju tworz¹ prastare puszcze i
ruchome wydmy.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stra¿nicy
przyrody:

Polska

Emisja

Sobota, 13 pa�dziernika, godz. 12.00

Po³o¿enie Sardynii, drugiej pod wzglê-
dem wielko�ci wyspy na Morzu �ródziem-
nym, sprawi³o, ¿e zachowa³o siê tam kilka
unikatowych gatunków fauny i flory, które
mieszkañcy objêli �cis³¹ ochron¹.

Stra¿nicy
przyrody:
Sardynia

PREMIERA

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

Niedziela, 14 pa�dziernika, godz. 16.00
Sobota, 3 listopada, godz. 12.00

Nasze MORZE l nr 9 l wrzesieñ 2007



ZOBACZ W TV programy o morzu

74

Na �wiecie ro�nie zapotrzebowanie na
energiê, a firmy energetyczne staj¹ przed
coraz trudniejszymi zadaniami. W programie
o budowie morskiego gazoci¹gu, który do-
starczy gaz do 5 milionów domów w USA.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
�widry g³êbinowe

Emisja

�r., 24 pa�dziernika, godz. 23.00, 05.00

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

Czw., 25 pa�dziernika, godz. 23.00, 05.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gro�ne ¿ywio³y: Tsunami

Emisja

Niedziela, 28 pa�dziernika, godz. 14.00

Na Nowej Kaledonii, trzeciej pod wzglê-
dem wielko�ci wyspie na Pacyfiku, wystêpu-
je du¿a liczba organizmów endemicznych.
Zgodnie z tradycj¹ Kanaków ro�liny z regio-
nu Hienghene znajduj¹ siê pod ochron¹.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stra¿nicy przyrody:
Nowa Kaledonia

Emisja

Niedziela, 28 pa�dziernika, godz. 16.00

Zoltan Takas, farmakolog i herpetolog
wêgierskiego pochodzenia, p³ywa z niebez-
piecznymi wê¿ami morskimi u wybrze¿y Fi-
d¿i. Na podstawie badañ zachowañ kobr,
naukowiec próbuje ustaliæ, dlaczego wê¿e
nie gin¹ od w³asnego jadu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poskramiacze
wê¿y:

P³ywaj¹cy z wê¿ami

Emisja

Pon., 29 pa�dziernika, godz. 16.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Superprom

na Hawajach

Emisja

Niedziela, 28 pa�dziernika, godz. 01.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Katastrofa promu

z Zeebrugge

Emisja

�roda, 24 pa�dziernika, godz. 20.00, 02.00

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

Sob., 27 pa�dziernika, godz. 21.00, 02.00
�roda, 31 pa�dziernika, godz. 12.00
Pon., 5 listopada, godz. 07.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹: Titanic

Emisja

Sob., 27 pa�dziernika, godz. 22.00, 03.00
Wt., 30 pa�dziernika, godz. 12.00
Wt., 6 listopada, godz. 21.00, 00.00, 03.00
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Australijski o�rodek naukowy w Melbo-
urne potrzebuje morskich wê¿y do badañ
nad surowic¹. Brian Fry wyrusza do Weipy,
gdzie ³apie dziesi¹tki wê¿y wprost do ³odzi.
W Townsville Brian musi nurkowaæ, by
schwytaæ superjadowitego wê¿a.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poskramiacze
wê¿y:

W¹¿ morski

Emisja

Wtorek, 30 pa�dziernika, godz. 16.00

Wyobra�my sobie kosmitê z trzema ser-
cami i dziesiêcioma ramionami wyrastaj¹cy-
mi z g³owy. Tak w³a�nie wygl¹da m¹twa, któ-
rej popisy intelektualne u�wiadomi¹ nam si³ê
naszego mózgu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mistrzowie
kamufla¿u

Emisja

Czw., 1 listopada, godz. 10.00, 15.00
Niedziela, 4 listopada, godz. 12.00

Most Akashi Kaikyo jest najwy¿szym i
najdro¿szym mostem na �wiecie. Jest o jedn¹
trzeci¹ d³u¿szy od najd³u¿szego mostu wi-
sz¹cego. Zosta³ zbudowany w bardzo nie-
bezpiecznym miejscu i przez sze�æ lat nie
sprawia³ ¿adnych k³opotów.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Najd³u¿szy
most �wiata

Emisja

Niedziela, 4 listopada, godz. 11.00

W Dubaju trwa realizacja zakrojonego
na ogromn¹ skalê projektu rekultywacyjne-
go, w wyniku którego powstanie 300 no-
wych wysp stworzonych przez cz³owieka.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Archipelag
sztucznych

wysp

Emisja

Wt., 30 pa�dziernika, godz. 23.00, 05.00
�roda, 7 listopada, godz. 11.00

Sztuczne rafy koralowe przyci¹gaj¹ nie
tylko turystów z ca³ego �wiata, ale s¹ siedli-
skiem niezliczonych gatunków morskiej fau-
ny i flory. Co siê stanie z okrêtem pe³nym
³adunków wybuchowych?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zatapiacze
statków

Emisja

Niedziela, 4 listopada, godz. 15.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Palmowa

Wyspa w Dubaju

Emisja

Pon., 29 pa�dziernika, godz. 23.00, 05.00

W 1998 roku amerykañski miliarder
postanowi³ urzeczywistniæ swoje marze-
nia i zbudowa³ najwiêkszy liniowiec oce-
aniczny na �wiecie w rekordowo krótkim
czasie.

Wielkie konstrukcje:
Queen Mary 2

PREMIERA

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

�roda, 31 pa�., godz. 22.00, 01.00, 04.00
Sobota, 3 listopada, godz. 10.00
�roda, 7 listopada, godz. 10.00, 15.00

Most Golden Gate w San Francisco co-
dziennie opiera siê zdradliwym pr¹dom mor-
skim, silnym wiatrom i morskiej mgle. Sej-
smolodzy przewiduj¹, ¿e w ci¹gu najbli¿-
szych 50 lat w tym miejscu dojdzie do silnego
wstrz¹su ziemi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie
konstrukcje:

Most
Golden Gate

Emisja

Poniedzia³ek, 5 listopada, godz. 07.00

W Japonii pszczo³y miodne i szerszenie
azjatyckie staj¹ do walki o przetrwanie, a na
Antarktydzie piêkne, ale przedziwne stwo-
rzenia dr¹¿¹ sobie mieszkania pod lodem

Z ¿ycia
dzikiej przyrody:

Odcinek 1

PREMIERA

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

Poniedzia³ek, 5 listopada, godz. 16.00
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Holendrzy projektuj¹ p³ywaj¹ce domy,
drogi, a nawet miasta. To odpowied� na ro-
sn¹cy poziom wód Morza Pó³nocnego i wy-
lewaj¹ce z brzegów rzeki. Czy technika i no-
woczesne technologie zwyciê¿¹ w walce ze
�mierciono�nymi powodziami?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie
konstrukcje:

Bariery na Morzu
Pó³nocnym

Emisja

Wtorek, 6 listopada, godz. 11.00

Doktor Martin Nweeia odkrywa, jak¹
funkcjê pe³ni cios narwala. Razem z nurka-
mi wyruszamy na wyprawê po podwodnych
jaskiniach Florydy.

Z ¿ycia
dzikiej przyrody:

Odcinek 7

PREMIERA

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

Czwartek, 8 listopada, godz. 16.00

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

stacjê po oddaniu numeru do druku.

Biolog i wynalazca Greg Marshall za-
prasza w niezwyk³¹ podró¿. Zobaczymy
podwodne g³êbiny oczami ¿ar³acza têpo-
g³owego wa¿¹cego ponad 90 kg. W pro-
gramie o ratowaniu czarnych nosoro¿ców
w Afryce.

Z ¿ycia
dzikiej przyrody:

Odcinek 9

PREMIERA

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

Pi¹tek, 9 listopada, godz. 16.00
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Odkrywamy tajemnice olbrzymów p³y-
waj¹cych po morzach i oceanach. W pro-
gramie kulisy budowy i funkcjonowania tan-
kowców. Niecodzienna okazja, aby zajrzeæ
do najwiêkszych na �wiecie stoczni i doków.

Wielkie konstrukcje:
Supertankowiec

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

Pi¹tek, 9 listopada, godz. 11.00



Portal nie jest ani now¹, ani wyszu-
kan¹ koncepcj¹, jest sprawdzonym
w praktyce rozwi¹zaniem systemowym,
w którym ci¹gle aktualizowane s¹ tech-
nologiczne komponenty narzêdziowe.
Projekt SHIPORT.PL nie jest rozbudowan¹
stron¹ WWW. To �inteligentne wrota� do
zasobów informacyjnych i oprogramowa-

Jednym z dzia³añ podjêtych przez Partnerstwo EUROSTER jest stworzenie
portalu SHIPORT. Opracowywanie poszczególnych jego obszarów

ju¿ trwa, podstawowa wersja pojawi siê wraz z koñcem 2007 roku.
Wydaje siê, ¿e zainicjowany eksperyment mo¿e przynie�æ dobre

efekty dla firm bran¿y okrêtowej. Niemniej, sukces zale¿y nie tylko od jako�ci
opracowania, ale przede wszystkim od zasad jego u¿ytkowania przyjêtych przez
firmy z bran¿y oraz przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce z przemys³em okrêtowym.

Tekst ten jest swego rodzaju zaproszeniem do wspó³pracy.

SHIPORT.PL
Portal Bran¿owy Przemys³u Okrêtowego

Publikacje finansowane

ze �rodków Unii Eu
ropejskiej.

promocjaEUROSTER
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Portal zapewni sprawne poruszanie siê w realiach
rynku pracy, w kontek�cie doradztwa, rekrutacji i pracy.
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nia, to tak¿e ³atwy i uporz¹dkowany do-
stêp do zewnêtrznych �róde³ danych oraz
platforma komunikacji z otoczeniem po-
przez sieæ Internet.

Stawianie na rozwój

Truizmem wydaje siê twierdzenie, ¿e
w szybko zmieniaj¹cych siê warunkach
gospodarczych przetrwanie i rozwój firm

w znacznym stopniu zale¿y od zdolno�ci
do pozyskiwania, zarz¹dzania i rozpo-
wszechniania informacji, a w konsekwen-
cji od umiejêtno�ci wspó³dzia³ania. W co-
dziennej praktyce firm jest to potê¿ne
wyzwanie i potencja³ do zagospodarowa-
nia przez narzêdzia informatyczne wspo-
magaj¹ce pracowników w tym zakresie.
�rodowisko firm funkcjonuj¹cych w bran-
¿y przemys³u okrêtowego szacuje siê na
ok.1000, a w warunkach koniunktury
warto usprawniæ kooperacjê, aby wyko-
rzystaæ mo¿liwo�ci stworzone przez por-
tal bran¿owy.

Zasada dzia³ania

Portal wspiera funkcjonalnie kszta³ce-
nie, doradztwo, rekrutacjê, pracê i wie-
dzê bran¿y okrêtowej. Tak wiêc, w jego
ramach firmy mog¹ wspó³pracowaæ przy-
k³adowo w jednym obszarze dotycz¹cym
kszta³cenia pracowników na odleg³o�æ
(np. e-learning w dziedzinie bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy) stanowi¹c tym sa-
mym swego rodzaju szkoleniow¹ firmê
wirtualn¹ przemys³u okrêtowego. Ponad-

to sprawne poruszanie siê w realiach ryn-
ku pracy (w kontek�cie doradztwa, re-
krutacji i pracy) daje du¿e mo¿liwo�ci,
które szerzej zosta³y opisane przy okazji
prezentacji za³o¿eñ suplementu do por-
talu rekrutacyjnego EURES oraz symula-
tora korzy�ci stosowania elastycznych
form zatrudnienia. Specyfika przemys³u
okrêtowego sprawia, ¿e informacje, jak
i ludzie je posiadaj¹cy, s¹ rozproszone,

a portal SHIPORT mo¿e byæ platform¹ in-
tegruj¹c¹.

Zakres dzia³ania

W pierwszym etapie portal udostêp-
ni wiedzê zebran¹ przez firmy Partner-
stwa, a w okresie u¿ytkowania mo¿na
bêdzie liczyæ na szybkie powiêkszanie siê
zasobów. Zaplanowane s¹ nastêpuj¹ce
podsystemy wiedzy: badanie i analiza
bran¿y, monitorowanie bran¿owego ryn-
ku pracy, elastycznych form zatrudnienia,
kultury organizacji i motywowania, kszta³-
cenia ustawicznego. Na obecnym etapie
rozwoju portalu funkcjonuje ju¿ opro-
gramowanie do prowadzenia bazy danych
firm przemys³u okrêtowego, która ma s³u-
¿yæ firmom nie tylko do niekomercyjnych
kontaktów, ale przede wszystkim do ce-
lów promocyjnych i marketingowych.

W bran¿owym e-�wiecie

W aktualnych warunkach transforma-
cji spo³eczno-gospodarczej powinno po-
wróciæ tradycyjne, a sprawdzone w �wie-

cie, do�wiadczenie, ¿e ka¿da bran¿a ma
potrzebê istnienia rzetelnego i jednorod-
nego punktu wymiany informacji. Do tej
pory w bran¿y przemys³u okrêtowego
tak¹ funkcjê pe³ni³y instytucje (tj. w prze-
sz³o�ci Zjednoczenie Przemys³u Okrêto-
wego i Zak³ad Informatyki Przemys³u
Okrêtowego, a obecnie Forum Okrêto-
we, PRS, CESA i inne) oraz spotkania,
konferencje i sympozja. Natomiast dzi�,

w �wiecie globalnej wioski, w którym
podstawow¹ rolê komunikacyjn¹ pe³ni
Internet, takim punktem wymiany infor-
macji mo¿e byæ tak¿e portal bran¿owy
dla pracowników i firm. Przy wspólnym
wysi³ku mo¿e staæ siê doskona³¹ plat-
form¹ pozyskiwania, jak równie¿ publi-
kowania istotnych informacji. Dostêp do
takich tre�ci jest znacznie bardziej efek-
tywny, ni¿ w przypadku innych form
publikacji podobnych informacji.

Portal mo¿na znale�æ pod adresem
www.shiport.pl . Jego ukoñczona wer-
sja ma pojawiæ siê do koñca pa�dzierni-
ka. Zapraszamy do wstêpnego deklaro-
wania wspó³pracy na zasadach niekomer-
cyjnych poprzez kontakt z administrato-
rem portalu (Monika.Zienkowska@equal-
euroster.pl).

Jolanta Sala,
Instytut Badañ nad Gospodark¹

Rynkow¹ � Gdañska
Akademia Bankowa

Jurij Gajdasz,
Agencja Informatyczna

Zakres funkcjonalny
Portalu Bran¿owego Przemys³u Okrêtowego SHIPORT.PL
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