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Oddajemy do r¹k Czytelników pierwszy
w tym roku numer �Naszego MORZA�. Miesiêcz-
nik ten sam, ale nie taki sam�

Jego ok³adka jest nieprzypadkowa. Niedaw-
no nasz kraj opu�ci³ statek przebudowany
z tankowca na p³ywaj¹cy system wydobywczy,
magazynowy i prze³adunkowy ropy naftowej
wydobywanej spod dna morskiego. To pierw-
sza taka przebudowa w polskiej stoczni i jedna
z bardzo niewielu w Europie.

Tankowiec nazywa³ siê Che Guevara, a no-
wy statek nazwano Petrojarl Cidade de Rio Das
Ostras. I choæby ju¿ sam fakt ostatecznego
pogrzebania statku, nosz¹cego imiê s³ynnego
rewolucjonisty, oznacza bardzo wiele. To nowe
otwarcie dla polskiego przemys³u okrêtowe-
go. Oto bowiem polska stocznia wykona³a ar-
cytrudn¹ przebudowê statku polegaj¹c¹ na ca³-
kowitej zmianie jego przeznaczenia. I to od razu
dla najwiêkszego operatora jednostek typu
FPSO na Morzu Pó³nocnym (Teekay Petrojarl
AS). Ten statek, w ramach czarteru, bêdzie pra-
cowa³ dla �wiatowego naftowego giganta, któ-
rym jest brazylijski Petrobras.

To przyk³ad b³yskotliwego wej�cia w ko-
lejn¹ niszê na lukratywnym rynku offshore
(czyt. na str. 21. O samym statku i jego prze-
budowie napiszemy w nastêpnym numerze
�Naszego MORZA�).

Ten przyk³ad jest bardzo wymowny. Trze-
ba wreszcie mentalnie ostatecznie po¿egnaæ
to, co by³o (Che Guevara) i ca³kowicie zmie-
niæ podej�cie do biznesu. Otworzyæ siê na �wiat
i na zupe³nie nowe wyzwania. Dotyczy to
zreszt¹ nie tylko polskich stoczni.

A to wa¿na wiadomo�æ, zw³aszcza w kon-
tek�cie zbli¿aj¹cego siê Europejskiego Tygo-
dnia Stoczniowego (European Shipyard Week),
który w ca³ej Europie, a wiêc tak¿e i u nas,
rozpocznie siê pod koniec marca. Podobnie
jak w roku 2006, tak¿e i teraz ca³a morska
Europa bêdzie siê stara³a przekonaæ m³odych
ludzi, ¿e stocznie i statki to dla nich wybór
z przysz³o�ci¹.

Z my�l¹ o marynarzach za�, do tego wyda-
nia �Naszego MORZA� do³¹czyli�my dodatek
specjalny � The Maritime Worker z omówie-
niami zagadnieñ zwi¹zanych z marynarskim
rynkiem pracy. I tak ju¿ bêdzie zawsze � co
drugi miesi¹c.

A dla shiploverów przygotowali�my pierw-
szy zeszyt cyklu �Parada statków pasa¿erskich�.
Na pocz¹tek � Crystal Symphony. W ka¿dym

Worek z prezentami

numerze bêdziemy pisaæ o tych wspania³ych
luksusowych miastach na wodzie. Pisaæ i poka-
zywaæ. Zachêcamy do regularnej lektury, tym
bardziej, ¿e nied³ugo do �Naszego MORZA�
do³¹czymy specjalny segregator, do którego
bêdzie mo¿na wpinaæ kolejne zeszyty.

Z kolei dla mi³o�ników tall ships rozpoczê-
li�my cykl o ¿aglowcach. Do ka¿dego odcinka
bêdzie do³¹czona pocztówka z opisywanym
statkiem. Warto czytaæ i zbieraæ. Rozpoczyna-
my od Bia³ej Fregaty, czyli Daru Pomorza,
który choæ ju¿ nie p³ywa, to jednak nadal wier-
nie nam s³u¿y i chyba ju¿ na zawsze pozosta-
nie w umys³ach i sercach Polaków.

Ten historyczny, piêkny i dumny ¿aglowiec,
wymowny symbol polskiej tradycji morskiej,
tak jak i wspomniany na wstêpie wspó³czesny
i nowoczesny FPSO Petrojarl Cidade de Rio
Das Ostras z polskiej stoczni to dwa jak¿e ró¿-
ne oblicza naszych morskich i gospodarczych
aspiracji. Oba �wiadcz¹ o tym, ¿e nie wolno
nam siê odwracaæ plecami do morza. Nie wol-
no i naprawdê nie warto. Niech to bêdzie na-
sze noworoczne postanowienie�

Grzegorz.Landowski@naszemorze.com.pl
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Co siê uda³o oprócz ustawy o podat-
ku tona¿owym (�). Wymieniê kilka
g³ównych przyk³adów:

- przyjêcie wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2006 � 2009 dla
Morskiej S³u¿by Poszukiwania i Ratownic-
twa (SAR) na kwotê prawie 100 mln z³.
Program zawiera m.in. pieni¹dze na bu-
dowê dwóch supernowoczesnych ³odzi
ratunkowych, zdolnych operowaæ w ka¿-
dych warunkach pogodowych przez 7 dni
(kolejna trzecia ³ód� zostanie zakupiona
ze �rodków UE � projekt na podstawo-
wej li�cie projektów indykatywnych),
budowê trzech stacji ratownictwa brze-
gowego i bazy zwalczania zanieczyszczeñ
na morzu w �winouj�ciu. Zamówienie na
budowê dwóch ³odzi SAR podpisa³
w grudniu 2006 r. ze Stoczni¹ Marynarki
Wojennej w Gdyni, przekazuj¹c na ten
cel od razu 10 mln z³.

- przyjêcie w maju 2007 r. Strategii
Rozwoju Rybo³ówstwa na lata 2007-2013
oraz Programu Operacyjnego dla Rybo-
³ówstwa na lata 2007-2013 (w tym pro-
gramie s¹ �rodki w ogromnej kwocie, a¿
4 miliardów z³otych). Warto przypomnieæ,
i¿ za rybo³ówstwo odpowiada³em tylko
od pocz¹tku marca 2007, a formalnie pra-
cowników przej¹³em dopiero w czerw-
cu. Natomiast odpowiedzialno�æ za reali-
zacjê i rozliczenie SPO �Rybo³ówstwo� na
lata 2004-06 ca³y czas pozosta³o w Mini-
sterstwie Rolnictwa;

- bud¿et czê�ci 21 �Gospodarka mor-
ska� na rok 2007, w porównaniu z rokiem
2006 wzrós³ a¿ o 18 proc., przy czym
wydatki inwestycyjne wzros³y a¿ o 52
proc.! By³ to jedyny bud¿et, za który od-
powiada³em. Wzrost w roku 2008, w po-
równaniu do 2007 jest raptem o 2 proc.

modalnym i kombinowanym. Ponadto
napisa³em kilka artyku³ów na ten temat.
£atwo�æ pisania tej pracy oraz jej temat
wynika³ z faktu, i¿ przez dwa lata praco-
wa³em w Parlamencie Europejskim jako
asystent wiceprzewodnicz¹cego Komisji
Transportu i Turystyki PE. Uczestniczy-
³em w pracach m.in. przy dyrektywie
portowej, któr¹ uda³o siê odrzuciæ zgod-
nie z sugesti¹ polskich w³adz, portów i do-
kerów. To ja napisa³em program gospo-
darki morskiej LPR-u w roku 2005 po
wcze�niejszych konsultacjach z przedsta-
wicielami bran¿y morskiej. Niestety mia-
³em dwie inne cechy: 28 lat i rekomen-
dacja LPR-u. Masz te dwie cechy ³¹cznie,
to nie masz kompetencji. Za to obecni
ministrowie maj¹ odpowiednie kwalifika-
cje m.in. minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk, (którego zreszt¹ bardzo sza-
nujê), odpowiedzialny za gospodarkê
morsk¹ jest podobnie jak ja adwokatem,
minister skarbu pañstwa jest geodet¹ (nad-
zór w³a�cicielski nad przedsiêbiorstwami
m.in. z bran¿y morskiej), a minister roz-
woju regionalnego jest filologiem perskim
(nadzór nad funduszami europejskimi
m.in. z bran¿y morskiej). (�)

Co siê uda³o

Pan redaktor  (Czes³aw Romanowski,
autor artyku³u � red. ) napisa³, ¿e �mini-
strowi Wiecheckiemu uda³o siê przygo-
towaæ uchwalon¹ przez Sejm ustawê o po-
datku tona¿owym oraz podj¹æ kilka kon-
trowersyjnych decyzji kadrowych,
które tylko o�mieszy³y kierowane przez
niego ministerstwo. Pracê w urzêdach
morskich otrzymywali bowiem ludzie bez
kwalifikacji�.

(�)
Kiedy otrzyma³em nominacjê na mi-

nistra gospodarki morskiej w dniu 5 maja
2006 r. wiedzia³em, ¿e zadanie nie bê-
dzie ³atwe, ale podj¹³em tê decyzjê
z pe³n¹ �wiadomo�ci¹. Zosta³em mini-
strem bez ministerstwa, jedynie z nomi-
nacj¹ w teczce i pokoikiem 2 na 3 metry.
Kiedy zosta³em odwo³any w dniu 13 sierp-
nia 2007 r. pozostawi³em zbudowane mi-
nisterstwo z kilkoma departamentami, za-
równo merytorycznymi (transport morski,
bezpieczeñstwo morskie, fundusze unijne,
rybo³ówstwo), jak i obs³ugowymi (praw-
ny, bud¿etowo-administracyjny), w nowej
siedzibie, z dobrym bud¿etem i zaawanso-
wanymi pracami merytorycznymi.

Kwalifikacje

Uwa¿am, ¿e wysokimi urzêdnikami
pañstwowymi powinni byæ przede
wszystkim prawnicy i ekonomi�ci, którzy
wiedz¹ jak funkcjonuje machina biurokra-
tyczna oraz jak zdobywaæ i wydawaæ pie-
ni¹dze dla resortu. Czy koniecznie lekarz
musi byæ ministrem zdrowia, marynarz
ministrem gospodarki morskiej, nauczy-
ciel ministrem edukacji, a ¿o³nierz mini-
strem obrony narodowej? Skoñczy³em
prawo z bardzo dobr¹ ocen¹, pracowa-
³em m.in. w szczeciñskim S¹dzie Apela-
cyjnym, jestem adwokatem. Skoñczy³em
równie¿ ekonomiê z ocen¹ bardzo dobr¹,
obroni³em pracê magistersk¹ na temat
�Transeuropejskie Sieci Transportowe�.
(�) W mojej pracy s¹ równie¿ rozdzia³y
o portach morskich, o ¿egludze �ródl¹do-
wej, o autostradach morskich, o zasadach
finansowania projektów unijnych, o pro-
gramie Marco Polo, o transporcie multi-

Otrzymali�my list by³ego ministra gospodarki morskiej Rafa³a Wiecheckiego,
w którym ustosunkowuje siê on do tekstu z listopadowego nr �Naszego MORZA�

pt. �Ministerstwo odp³ynê³o�. Poni¿ej obszerne jego fragmenty.
I jak zawsze, zachêcamy wszystkich Pañstwa do wyra¿ania opinii.

Bez pochwa³�
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O ka¿d¹ z³otówkê walczy³em, jak nie
uda³o siê przy ustalaniu bud¿etu na szcze-
blu rz¹dowym, to nastêpnie sam pisa³em
poprawki bud¿etowe i zg³asza³em za
po�rednictwem mojego klubu parlamen-
tarnego w Sejmie lub Senacie. Dziêki
temu WSZYSTKIE potrzeby inwestycyj-
ne i remontowe zg³aszane do mnie przez
Dyrektorów Urzêdów Morskich i Dyrek-
tora S³u¿by SAR na rok 2007 mia³y pe³ne
pokrycie finansowe (my�lê, ¿e warto za-
pytaæ choæby dyrektora SAR-u, jak jesz-
cze w styczniu 2007 r. pozytywnie siê
zdziwi³, gdy poprosi³em go, aby natych-
miast rozpisa³ kwotê 2 mln z³, które do-
sta³ �ekstra� na paliwo, remonty i inn¹
bie¿¹c¹ dzia³alno�æ). �rodki bud¿etowe
przekazano m.in. na przebudowê portu
w Ko³obrzegu (18 mln z³), na przebudo-
wê basenu ¿eglarskiego w Gdyni, czy
zakup nowoczesnych �rodków technicz-
nych dla administracji morskiej (samocho-
dy terenowe, koparki, p³awy �wietlne
i zimowe, radary, a nawet statku hydro-
graficznego dla UM w Szczecinie);

- po raz pierwszy od kilkunastu lat
Akademie Morskie otrzyma³y pieni¹dze
z bud¿etu centralnego na inwestycje i re-
monty, w tym Akademia Morska w Gdy-
ni 3 mln z³ na modernizacjê Daru M³o-
dzie¿y i zakup steru strumieniowego;

- podniesienie rangi �redniego szkol-
nictwa morskiego i w zakresie ¿eglugi
�ródl¹dowej m.in. poprzez podniesienie
przez Ministra Edukacji tzw. wagi dla
ucznia tych szkó³ z 1 do 3, co spowodo-
wa³o, i¿ �rednie szko³y morskie otrzyma-
³y ju¿ w 2007 r. na ka¿dego ucznia o 100
proc. (!) wiêcej pieniêdzy ni¿ w roku
2006, co zaowocowa³o choæby otwarciem
we wrze�niu w Szczecinie nowego Tech-
nikum Morskiego, czy ufundowanie na-
gród ministra dla najlepszych uczniów
tych szkó³ w kwocie 1000 z³;

- wzmocnienie pozycji Polski w Unii
Europejskiej i na �wiecie, m.in. zorganizo-
wanie w lutym 2007 r. w Sopocie du¿ej
konferencji miêdzynarodowej o przysz³ej
polityce morskiej UE, udzia³ w konferencji
w Bremie na pocz¹tku maja 2007 r. koñ-
cz¹cej konsultacje co do morskiej Zielonej
Ksiêgi, gdzie tylko piêciu ministrów zosta-
³o zaproszonych do uczestniczenia w de-
bacie przed kilkutysiêcznym audytorium,
w tym ja jako reprezentant Polski (na tej

konferencji by³a i kanclerz Niemiec Ange-
la Merkel, i przewodnicz¹cy Komisji Euro-
pejskiej J. M. Barroso), czy wybranie mojej
osoby na wiceprzewodnicz¹cego Konfe-
rencji Miêdzynarodowej Organizacji Mor-
skiej w Nairobi w po³owie maja 2007 r.,
której efektem by³o podpisanie Konwen-
cji o usuwaniu wraków;

- radykalna liberalizacja przepisów
dotycz¹cych ¿eglarstwa morskiego oraz
�ródl¹dowego. Jak twierdzili przedstawi-
ciele �rodowisk ¿eglarskich, w tym tema-
cie, w ci¹gu kilku miesiêcy w 2007 r. zro-
bili�my wiêcej, ni¿ przez ostatnie kilka-
na�cie lat;

- wzrost �rodków z UE na lata 2007-
2013 w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i �rodowisko na rozwój
transportu morskiego z 400 mln euro na
600 mln euro (to zapewni kilkadziesi¹t
du¿ych inwestycji w polskich portach,
m.in. budowê Trasy Sucharskiego w Gdañ-
sku, czy terminalu promowo-pasa¿erskie-
go w Gdyni) oraz na rozwój ¿eglugi �ró-
dl¹dowej z zera do 80 mln euro. Wyko-
rzystanie pieniêdzy w ramach SPO �Trans-
port� 2004-2006, z których finansowana
jest m.in. budowa III etapu trasy Kwiat-
kowskiego w Gdyni;

- zaawansowanie prac przy realizacji
dwóch gigantycznych inwestycji: �Budo-
wa kana³u ¿eglugowego przez Mierzejê
Wi�lan¹� oraz �Budowa gazoportu w �wi-
nouj�ciu�;

- przyjêcie w lipcu 2007 r. przez rz¹d
i skierowanie do Sejmu ca³kowicie nowej
ustawy o ochronie ¿eglugi i portów mor-
skich, przygotowanie ca³kowicie nowej
ustawy o pracy na morskich statkach (po
kilkunastomiesiêcznych uzgodnieniach
miêdzyresortowych i skierowaniu na Ko-
mitet Sta³y Rady Ministrów), przyjêcie
strategii rozwoju portów morskich, usta-
wa o zmianie ustawy o izbach morskich,
przygotowanie ca³kowicie nowej ustawy
o wspieraniu zrównowa¿onego rozwoju
sektora rybackiego z udzia³em Europej-
skiego Rynku Rybackiego (skierowana na
Radê Ministrów i mia³a obowi¹zywaæ od
dnia 1 stycznia 2008 r.), przygotowanie
dwóch nowych projektów ustaw o rybo-
³ówstwie oraz ustawy o organizacji rynku
rybnego. Wszystkie te ustawy s¹ goto-
we. Teraz wszystko w rêkach nowego
ministra i nowego rz¹du. (�)

Zmiany kadrowe

Tak naprawdê dokona³em tylko kil-
ku zmian kadrowych (...). Tam gdzie uzna-
³em, i¿ podleg³e mi s³u¿by i administra-
cja dzia³aj¹ dobrze, a zespó³ jest zgrany,
nie dokonywa³em ¿adnych zmian, np.
moim zdaniem Urz¹d Morski w Gdyni
z dyrektorem Andrzejem Królikowskim
dzia³a³ bez zarzutu i ¿adnych zmian nie
by³o (�) Musia³em zmieniæ dyrektora
Urzêdu Morskiego w S³upsku pana An-
drzeja Szczotkowskiego, poniewa¿ by³o
wiele sygna³ów o bardzo powa¿nych nie-
prawid³owo�ciach w funkcjonowaniu tego
urzêdu. Sygna³y, niestety, potwierdzi³y
siê, poniewa¿ w marcu 2007 r. otrzyma-
³em pismo z prokuratury, i¿ b. dyrekto-
rowi postawiono dwa akty oskar¿enia,
a zarzuty zwi¹zane s¹ z pe³nieniem funkcji
dyrektora. (�) Te niew³a�ciwe nomina-
cje opisywane w prasie dotycz¹ praktycz-
nie jedynie jednego z wicedyrektorów UM
Szczecin, który nota bene spe³nia³ wszyst-
kie wymogi ustawowe, a ponadto ukoñ-
czy³ studia o specjalno�ci transport mor-
ski na Uniwersytecie Szczeciñskim. Przy
nominacjach nie interesowa³o mnie, kto
nale¿y do jakiej partii i czy w ogóle nale-
¿y, a by³em atakowany jedynie za nomi-
nacjê osób, które by³y zwi¹zane w jaki-
kolwiek sposób z LPR-em. Jest faktem,
¿e w pierwszej kolejno�ci poszukiwa³em
osób, które wywodzi³y siê z mojego �ro-
dowiska politycznego, które po prostu
zna³em i mia³em do nich zaufanie. Oczy-
wi�cie nie twierdzê, ¿e wszystkie moje
posuniêcia jako ministra by³y �wietne,
tak¿e te kadrowe. Obecnie pewne rze-
czy zrobi³bym inaczej. (�)

Z powa¿aniem,

Mec. Rafa³ Wiechecki
By³y Minister Gospodarki Morskiej

Szczecin, 28 grudnia 2007 r.

Tytu³, �ródtytu³y i skróty pochodz¹
od redakcji.
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O roku ów! � mogliby za Mickiewiczem zakrzykn¹æ ci, którzy
interesuj¹ siê rodzim¹ gospodark¹ morsk¹. Bo 2007 by³ do�æ

nieprzewidywalny i wiêkszo�æ morskich wró¿bitów rwie sobie
zapewne w³osy z g³owy z powodu utraty klientów. Czy kto� na

pocz¹tku 2007 roku móg³ przypuszczaæ, ¿e w jego trakcie bêdzie-
my mieli dwóch ministrów gospodarki morskiej,

a w dodatku pod koniec roku ministerstwo
w ogóle przestanie istnieæ? ̄ e posadê straci, zaledwie po

kilkunastu miesi¹cach urzêdowania, mocno politycznie umocowa-
ny prezes Agencji Rozwoju Przemys³u?

Powy¿sze wydarzenia to oczywi�cie konsekwencja wcze�niej-
szych wyborów parlamentarnych, których na pocz¹tku 2007 nie

móg³ przewidzieæ nikt, z by³ym premierem w³¹cznie. Ma³o który
obserwator bran¿y morskiej próbowa³ spekulowaæ, czy w 2007
uda siê wreszcie sprywatyzowaæ trzy nasze najwiêksze stocznie
produkcyjne, albo która z nich bêdzie prywatna jako pierwsza.

Kilkana�cie miesiêcy temu wydawa³o siê, ¿e najbli¿ej upragnione-
go celu jest zak³ad w Gdyni. Tymczasem na prowadzenie nieocze-

kiwanie wysforowa³ siê Gdañsk.
W najgorszych nastrojach nowy - 2008 rok - witali zapewne
pracownicy Stoczni Szczeciñskiej Nowej, której sytuacja jest,

mówiæ eufemistycznie, niezbyt ciekawa. To niestety, mo¿na by³o
przewidzieæ ju¿ wiele miesiêcy temu.

Co jeszcze by³o do przewidzenia? ̄ e czê�æ naszych rybaków
nie zaakceptuje unijnych restrykcji w sprawie po³owu dorsza, bo

walcz¹ o byæ albo nie byæ. ̄ e zlot ¿aglowców The Tall Ships’
Races bêdzie wielkim frekwencyjnym i presti¿owym sukcesem.

¯e Gdynianie znów bêd¹ cieszyæ oczy najwiêkszymi statkami
pasa¿erskimi �wiata, poniewa¿ miasto

�z morza i marzeñ� jest ju¿ sta³ym miejscem zawijania tych
morskich kolosów. I ¿e obchody 55-lecia Gdañskiej Stoczni

Remontowej bêd¹ huczne, bo akurat ten zak³ad ma co �wiêtowaæ.

Oto najwa¿niejsze morskie wydarzenia minionego roku.

Styczeñ:

Sopocki radny Prawa i Sprawiedliwo�ci
Przemys³aw Marchlewicz zostaje prezesem

Portu Gdynia. Wcze�niej pe³ni³ funkcjê
cz³onka Zarz¹du Województwa Pomorskiego
oraz wiceprezesa Agencji Rozwoju Pomorza.

Jego nominacja budzi kontrowersje, ponie-
wa¿ nowy prezes nie ma do�wiadczenia

w bran¿y morskiej, a chwili objêcia stanowi-
ska prezesa portu ma zaledwie 29 lat.
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Pierwszy rejs Baltivii, nowego promu Polskiej
¯eglugi Ba³tyckiej SA. Prom obs³uguje rejsy na
trasie Gdañsk - Nynäshamn w Szwecji. To ju¿
czwarty prom ko³obrzeskiego armatora
p³ywaj¹cy z logo Polferries i drugi, obok
Scandinavii, operuj¹cy na tej linii.

Budowany w Stoczni Pó³nocnej SA statek
Pharos zosta³ nagrodzony tytu³em �Significant

Small Ship of 2006�. Wyró¿nienie przyzna³o
stowarzyszenie brytyjskich królewskich

projektantów statków z Londynu. Statek by³
zwodowany w Gdañsku, w lutym 2006 roku,

a jego matk¹ chrzestn¹ by³a Jej Królewska
Wysoko�æ Ksiê¿niczka Anna.

Wodowanie Bow Saga - ósmego, ostatniego
z serii chemikaliowców budowanego przez
Stoczniê Szczeciñska Now¹ dla norweskiego
armatora Odfjell ASA.
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Marzec:

Gdañski s¹d uniewinni³ oskar¿onego o wielomilionow¹
niegospodarno�æ b. syndyka Stoczni Gdañskiej Andrzeja

Wierciñskiego. Oskar¿ano go o wyrz¹dzenie zak³adowi szkód
w wysoko�ci co najmniej 91 mln z³, w zwi¹zku z transakcj¹

sprzeda¿y stoczni w 1998 roku. Zwi¹zkowcy ze stoczniowej
Solidarno�ci og³oszenie wyroku przyjêli z oburzeniem i de-

monstracyjnie opu�cili salê.
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Kwiecieñ:

Polska ̄ egluga Morska i Stocznia Szczeciñska Nowa podpisa³y kontrakt na
budowê dwóch promów towarowo-pasa¿erskich. Jednostki, o no�no�ci 8 tys.
DWT, przeznaczone do ¿eglugi ba³tyckiej, ale przystosowane te¿ do rejsów
po Morzu Pó³nocnym, maj¹ byæ gotowe w latach 2010-2011. To pierwsza
po dziesiêcioletniej przerwie umowa handlowa zawarta przez te firmy.
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Tak bêdzie wygl¹da³ prom Piast
� jedna z dwóch jednostek zamówionych
przez P¯M w Stoczni Szczeciñskiej Nowej.
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Maj:

Dzieñ Otwarty na promie Stena Baltica -
najwiêkszym z trzech obecnie p³ywaj¹-
cych miêdzy Gdyni¹ a Karlskron¹. Cumo-
wa³ przy nabrze¿u Pomorskim mola
Po³udniowego w Gdyni (Skwer Ko�ciuszki
4). Ku zaskoczeniu wielu okaza³o siê, ¿e
bry³a kad³uba i nadbudówki jest znacznie
wiêksza od budynku Akwarium Gdyñskie-
go, naprzeciwko którego stan¹³. Statek
zwiedzi³o cztery tysi¹ce osób.

W Niemczech zmar³ Klemens Gniech,
dyrektor Stoczni Gdañskiej podczas

strajku w 1980 roku, w czasie którego
zdoby³ uznanie zarówno strony rz¹dowej,

jak i strajkuj¹cych pracowników. Od lat
80. ubieg³ego wieku mieszka³ za granic¹,

pracuj¹c jako ekspert stoczniowy.

Czerwiec:

Obchody 55-lecia istnienia Gdañskiej Stoczni Remontowej. Oficjalne uroczysto�ci odby³y siê
w Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej. W�ród go�ci byli m.in. arcybiskup Tadeusz

Goc³owski, metropolita gdañski, wojewoda pomorski Piotr Karczewski, marsza³ek Senatu
Bogdan Borusewicz i minister gospodarki morskiej Rafa³ Wiechecki. G³ówn¹ gwiazd¹

koncertu na wyspie O³owianka by³a s³ynna w³oska piosenkarka In-Grid.
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Rejs edukacyjny po porcie Gdynia i Ba³tyckim
Terminalu Kontenerowym  pod patronatem

�Naszego MORZA�. Wziê³o w nim udzia³ 400 osób.

W Gdyni go�ci³y jednocze�nie dwa najwiêksze statki
wycieczkowe w historii tego miasta: Navigator of The Seas i
Star Princes. W sezonie 2007 w gdyñskim porcie statki
wycieczkowe cumowa³y 87 razy, przywo¿¹c na swoich
pok³adach ponad 89 tysiêcy pasa¿erów.

Lipiec:

�Wojna� polskich rybaków z Uni¹ Europejsk¹. Unijni urzêdnicy
zakazali im ³owiæ dorsza twierdz¹c, i¿ przekroczyli limity
po³owowe. W grudniu czê�æ rybaków z³ama³a zakaz.
Na nielegalnym po³owie dorszy przy³apano ponad 40 jedno-
stek. Na ich pok³adach znaleziono ponad 15 ton tych ryb.

Sierpieñ:
Milion (wed³ug innych informacji: dwukrotnie wiêcej)

zwiedzaj¹cych przyci¹gn¹³ fina³ Tall Ships’  Races w Szczecinie.
W imprezie uczestniczy³o ponad sto ¿aglowców, w tym

najwiêksze: rosyjskie Siedow i Kruzensztern,
meksykañski Cuauhtemoc oraz nasz Dar M³odzie¿y.
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Na wodach Zatoki Gdañskiej pojawi³ siê rzadko
widziany go�æ - dwunastometrowy waleñ. Nied³ugo
potem zauwa¿ono tak¿e dwa delfiny, ¿yj¹ce na co
dzieñ w ciep³ych i umiarkowanych wodach Atlantyku,
Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego.
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Prezes Stoczni Gdañsk Andrzej Jaworski og³asza,
¿e Zwi¹zek Przemys³owy Donbasu, prywatny

ukraiñski koncern metalurgiczny, przejmie
kontrolê nad zak³adem. W³adze ISD, spó³ki-

córki Donbasu, zapowiadaj¹ uczynienie
z gdañskiego zak³adu przoduj¹cej stoczni

w Europie. Ukraiñski inwestor obejmie nowy
pakiet akcji Stoczni Gdañsk o warto�ci 400 mln
z³, co oznacza przejêcie 75 proc. akcji stoczni.

MORSKI ROK w obiektywie

Wrzesieñ:

Pracownicy Stoczni Gdañsk demonstrowali
w Brukseli w obronie swego miejsca pracy.

Chcieli uniewa¿nienia decyzji unijnych
urzêdników o zamkniêciu dwóch z trzech
dzia³aj¹cych na terenie zak³adu pochylni,

albo zwrotu 100 mln z³ pomocy publicznej
od Skarbu Pañstwa. Przed wyjazdem zebrali

siê przed Pomnikiem Poleg³ych
Stoczniowców.

W gdañskiej hali Olivia odby³y siê
XIV Miêdzynarodowe Targi Morskie Baltexpo
2007. Wed³ug organizatorów uczestniczy³o
w nich prawie 400 firm z 17 krajów
europejskich oraz z Japonii, Singapuru
i Stanów Zjednoczonych. Podczas targów
Z³ot¹ Kotwicê, presti¿ow¹ nagrodê Krajowej
Izby Gospodarczej przyznano Gdañskiej
Stoczni Remontowej SA za seriê statków
ewakuacyjnych budowanych w Stoczni
Pó³nocnej SA dla armatora Agip KCO.

Pa�dziernik:

Rafa³ Wiechecki, minister gospodarki morskiej,
zosta³ zdymisjonowany. Powodem by³ rozpad

koalicji Prawa i Sprawiedliwo�ci z Samoobron¹ i Lig¹
Polskich Rodzin (której Wiechecki by³ dzia³aczem).

Nowym ministrem resortu zostaje bezpartyjny
Marek Gróbarczyk, w odró¿nieniu od poprzednika

cz³owiek z bran¿y morskiej - absolwent Wy¿szej
Szko³y Morskiej w Gdyni.

Nowym wiceministrem do spraw
rybo³ówstwa w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej zostaje Grzegorz Ha³ubek,
wcze�niej szef Zwi¹zku Rybaków
Polskich, jeden z g³ównych oponentów
UE w �wojnie o dorsza�.
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W Londynie odby³ siê chrzest
wielozadaniowego statku hydrograficznego
Galatea, zbudowanego w Stoczni Pó³nocnej
SA w Gdañsku, na zlecenie Gdañskiej
Stoczni Remontowa SA. W uroczysto�ci
uczestniczy Królowa El¿bieta II - matka
chrzestna jednostki. Galatea to ostatni
z trzech statków zbudowanych
w Remontowej SA dla królewskiej instytucji
morskiej, Trinity House Lighthouse.

Wolin, najnowszy prom Unity Line
wyrusza w pierwszy rozk³adowy rejs

ze �winouj�cia do Trelleborga. To szósta
jednostka, która w barwach tego armatora

bêdzie p³ywaæ z Polski do Szwecji.

 Zwi¹zkowcy z Solidarno�ci Stoczni Gdañsk organizuj¹
przed Urzêdem Marsza³kowskim w Gdañsku uliczn¹
manifestacjê. Zwi¹zek oskar¿a Platformê Obywatelsk¹
o próbê likwidacji zak³adu i broni prezesa Andrzeja
Jaworskiego, któremu dzia³acze PO zarzucaj¹ brak
kompetencji i zapowiadaj¹ odwo³anie z funkcji.
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Po niespe³na osiemnastu miesi¹cach
urzêdowania funkcjê prezesa Agencji
Rozwoju Przemys³u straci³ Pawe³
Brzezicki. Wed³ug ministra skarbu
Aleksandra Grada powodem
odwo³ania by³ brak satysfakcjonuj¹cych
postêpów w prywatyzacji stoczni
w Szczecinie i Gdyni.

MORSKI ROK w obiektywie

Listopad:

Grudzieñ:

Rada nadzorcza Stoczni Gdynia powo³uje
Antoniego Poziomskiego, wiceprezesa zarz¹du,

na prezesa firmy. Dotychczasowy prezes SG
Kazimierz Smoliñski pozosta³ w kierownictwie

spó³ki na stanowisku cz³onka zarz¹du.

Platforma Obywatelska decyduje
o rozwi¹zaniu Ministerstwa Gospodarki
Morskiej. Jego kompetencje przejê³y
trzy inne resorty. MGM powsta³o
w maju 2006 roku. Marek Gróbarczyk
przestaje byæ ministrem.

Wiceadmira³ floty Andrzej
Karweta, by³y dowódca 13

dywizjonu tra³owców i zastêpca
dowódcy 8 Flotylli Obrony

Wybrze¿a w �winouj�ciu,
odebra³ z r¹k Prezydenta Lecha

Kaczyñskiego nominacjê
na stanowisko dowódcy
Marynarki Wojennej RP.
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Powiêkszenie portu morskiego w Ust-
ce o funkcje prze³adunkowo-sk³adowe,
budowa stanowiska prze³adunkowego dla
statków handlowych, reaktywacja po³¹-
czenia kolejowego, wspieranie ¿eglugi
morskiej bliskiego zasiêgu, pomoc w roz-
woju gospodarki rybackiej, dotowanie
rozwoju rybo³ówstwa, budowa fabryki
lodu, rozwój Aukcji Rybnej, reaktywacja
stoczni remontowej dla kutrów, budowa
basenu jachtowego i stworzenie spó³ki
Zarz¹d Portu Morskiego w Ustce. To jed-
ne z najwa¿niejszych za³o¿eñ Strategii
Rozwoju Portu Morskiego w Ustce.

Szanse

- Ustka ma ogromne szanse na roz-
wój portu - mówi prof. Czes³awa Christo-
wa z Akademii Morskiej w Szczecinie,
która pomaga³a tworzyæ strategiê rozwo-
ju portu. - Dzisiaj jest tu zastój gospodar-
czy, ale moim zdaniem w przysz³o�ci

miastu bêdzie przybywaæ zarówno miesz-
kañców, jak i turystów. Na pewno warto
bêdzie rozwijaæ turystykê morsk¹. Wci¹¿
nie wiadomo, jaka bêdzie przysz³o�æ pol-
skiego rybo³ówstwa. Zak³adamy jednak,
¿e nie zniknie ca³kowicie z naszej mapy
gospodarczej, a Ustka jest jednym z naj-
wiêkszych portów rybackich, wiêc i ta
funkcja zostanie zachowana. Oczywi�cie
najwiêcej niepewno�ci zwi¹zanych jest
z rozwojem i reaktywacj¹ portu handlo-
wego. Du¿a grupa specjalistów uwa¿a bo-
wiem, ¿e nie ma szans na przywrócenie
tej ga³êzi gospodarki morskiej w Ustce.
Jestem innego zdania.

Czego nie ma

Strategia pokaza³a dobre i z³e strony
usteckiego portu. Do z³ych nale¿y miê-
dzy innymi niskie wykorzystanie fundu-
szy unijnych przeznaczonych na jego roz-
wój, brak szkolnictwa morskiego, brak

zaplecza technicznego, brak po³¹czeñ
promowych, brak portu jachtowego,
zniszczona infrastruktura portowa, upadek
przemys³u stoczniowego, s³aba komuni-
kacja w porcie i w doje�dzie do portu.
Na sam pocz¹tek, na modernizacjê i re-
monty budowli hydrotechnicznych w por-
cie, potrzeba ponad 17 mln z³.

Dobre strony

Nie oznacza to jednak, ¿e port nie ma
dobrych stron. Nale¿y do nich miêdzy
innymi: silna flota rybacka, olbrzymie za-
plecze terenowe, gotowa infrastruktura
portowa, blisko�æ firm zwi¹zanych z go-
spodark¹ morsk¹ i ryback¹, prê¿nie roz-
wijaj¹ca siê turystyka i silne powi¹zanie
lokalnego spo³eczeñstwa z morzem,
a w szczególno�ci z gospodark¹ ryback¹.

Plan

W strategii znajdziemy trzy scenariu-
sze rozwoju portu morskiego w Ustce.
Optymistyczny, realistyczny i pesymi-
styczny. Wed³ug scenariusza optymistycz-
nego do rozbudowy portu potrzebne
bêdzie oko³o 32 mln z³. Jednak korzy�ci
jakie przyniesie inwestycja maj¹ wynie�æ
oko³o 50 mln z³. Wariant realistyczny
wyceniono na 26 mln z³ z korzy�ciami
ekonomicznymi na poziomie 41 mln z³.
Natomiast wariant pesymistyczny oszaco-
wano na 19 mln z³ przy korzy�ciach rzê-
du 30 mln z³.

Hubert Bierndgarski

Ustka � miasto strategiczne

Kurort
siê przymierza

15Nasze MORZE l nr 1 l styczeñ 2008

WYDARZENIA kraj
Fo

t. 
A.

 B
iss

ar
i

Fragment
portu w Ustce.



Problemy polskich rybaków z dor-
szem rozpoczê³y siê w lipcu ub. r., kiedy
Unia Europejska wprowadzi³a ca³kowity
zakaz po³owu tej ryby. Unijni urzêdnicy
wyliczyli, ¿e w ci¹gu 6 miesiêcy, od stycz-
nia do czerwca 2007 r. polscy rybacy trzy-
krotnie przekroczyli roczny limit na dor-
sza (mieli do od³owienia 13 500 ton).
O tych problemach, rybackich protestach
i nielegalnych po³owach, pisali�my wie-
lokrotnie. Równie¿ o tym, ¿e konsekwen-
cje ³amania zakazu po³owu dorsza bêdzie-
my odczuwaæ przez najbli¿sze lata.

- Wnioskowali�my, aby prze³owione-
go dorsza odliczaæ nam od limitów po³o-
wowych na prze³omie 5 - 7 lat. Cz³onko-
wie Komisji Europejskiej nie zgadzaj¹ siê
na te propozycje i chc¹, aby�my sp³acili
go najpó�niej do 2010 roku - mówi Kazi-
mierz Plocke, wiceminister do spraw ry-
bo³ówstwa w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. - £¹cznie bêdziemy mu-
sieli sp³aciæ jakie� 14 tysiêcy ton. To ozna-
cza, ¿e limity na dorsza w 2008 roku bêd¹
jeszcze mniejsze. Poza tym, na ostatnim
spotkaniu w Brukseli jasno powiedziano
nam, ¿e je¿eli powtórz¹ siê problemy

z prze³awianiem, to w 2009 roku mo¿e-
my mieæ ca³kowity zakaz po³owu tej ryby.

Surowe kary

Na razie wiadomo, ¿e w tym roku ry-
bacy mog¹ z³owiæ 10 500 ton dorsza oraz,
¿e UE wprowadza wy¿sze kary za niele-
galne po³owy ryb. Najni¿sza kara dla ar-
matora ma wynosiæ ponad 300 tysiêcy
euro.

- Dla nas to jasny sygna³, ¿e cz³onko-
wie Komisji Europejskiej mszcz¹ siê za nie-
pos³uszeñstwo czê�ci rybaków - mówi

Kazimierz Wojnicz, prezes Krajowej Izby
Przetwórców Ryb. - Wiem jednak, ¿e s¹ to
decyzje polityczne i mamy nadziejê, ¿e
je¿eli znajdziemy niæ porozumienia, to
czê�æ tematów bêdzie mo¿na za³atwiæ po-
lubownie.Wiadomo te¿, ¿e armatorzy i w³a-
�ciciele kutrów, którzy zostali w 2007 roku
przy³apani na nielegalnych po³owach, nie
bêd¹ mogli ubiegaæ siê o odszkodowania
za postoje w portach podczas zakazów
po³owu ryb.

- Rybacy musz¹ udowodniæ, ¿e w cza-
sie zakazu po³owu dorsza stali w porcie -
przekonuje Adam Sudek z Ministerstwa

K³usowanie wykluczone

Unia Europejska wprowadza kolejne ograniczenia. Urzêdnicy z Brukseli zapowiedzieli,
¿e je¿eli w 2008 roku powtórzy siê sytuacja z przekraczaniem limitów po³owowych
na dorsza, od roku 2009 bêdziemy mieli ca³kowity zakaz po³owu tej ryby.

Ciê¿ki czas zakazów

To ostatnie tak du¿e okazy ³ososia, które
mo¿na kupiæ na Aukcji Rybnej w Ustce.
W tym roku ryba ta mo¿e znikn¹æ
z naszego menu. Na zdjêciu Tadeusz
Jachyra, pracownik Aukcji Rybnej w Ustce.
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Rolnictwa. - Ci, którzy wbrew zakazowi wy-
szli w morze, musz¹ siê liczyæ z konsekwen-
cjami.

Dodatkowe dni ochronne

Zakazy, kary i ni¿sze limity to nie je-
dyne ograniczenia dla rybaków ³owi¹cych
dorsza. Od dwóch lat oprócz normalne-
go, dwumiesiêcznego zakazu po³owu,
który obowi¹zuje od lipca do sierpnia
(w tym czasie dorsz przechodzi tar³o) obo-
wi¹zuj¹ tzw. dodatkowe dni zakazu po-
³owu. W ubieg³ym roku by³o ich 87,
w 2008 ma byæ 178. W po³¹czeniu ze
sztormami, które szalej¹ na Ba³tyku je-
sieni¹ i zim¹, rybakom zostanie niewiele
czasu na spokojne po³owy.

Z ³ososiem te¿ bêdzie krucho

Jeszcze w pa�dzierniku i listopadzie
ubr. czê�æ jednostek, które do tej pory
³owi³y jedynie dorsza, przebran¿owi³y siê
na po³owy ³ososia p³awnicami. Niestety,

poniewa¿ Unia nie uzna³a naszych badañ
dotycz¹cych p³awnic i zagro¿enia jakie
sieci te przynosz¹ mor�winom, od stycz-
nia obowi¹zuje zakaz ich u¿ywania.

- Powiedziano nam, ¿e ¿aden z krajów
unijnych basenu Morza Ba³tyckiego nie
popar³ naszego wniosku o czasowe zawie-
szenie zakazu - powiedzia³ nam anonimo-
wo jeden z naukowców z Morskiego In-
stytutu Rybackiego w Gdyni, który bra³
niedawno w Brukseli udzia³ w rozmowach
z unijnym komisarzem do spraw rybo³ów-
stwa Joe Borgiem. - Z tego co wiem, pol-
ska administracja wys³a³a jedynie wniosek
o zawieszenie zakazu. Nie by³o pó�niej na
ten temat ¿adnej rozmowy, ani lobbowa-
nia. No i przepadli�my.

S³owa te potwierdza Kazimierz Ploc-
ke, nowy wiceminister do spraw rybo³ów-
stwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. - Faktycznie, Komisja Europejska
nie przyjê³a naszych wniosków dotycz¹-
cych przesuniêcia w czasie zakazu po³o-
wu ³ososia p³awnicami. Wierzê jednak, ¿e
sprawa nie jest do koñca przes¹dzona -
dodaje Plocke. Urzêdnicy z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedzieli nam,
¿e ju¿ szukaj¹ alternatywnych metod
po³owu. Mo¿liwe nawet, ¿e znajd¹ siê
pieni¹dze z przeznaczeniem na przebran-
¿owienie kutrów rybackich.

Hubert Bierndgarski

Ryby jest na Ba³tyku coraz mniej.  Rybacy czasami
z po³owu przywo¿¹ tylko kilka skrzynek.

Bojki do p³awnic ³ososiowych nie bêd¹ ju¿ potrzebne.
Rybacy �ci¹gaj¹ je z pok³adów swoich ³odzi.
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Anna Stelmaszyk-�wierczyñska - za-
stêpca dyrektora do spraw technicznych
Urzêdu Morskiego w Gdyni, na którego
zlecenie powsta³o opracowanie, powie-
dzia³a nam, ¿e wed³ug pierwszej wersji
studium wykonalno�ci inwestycji, które
uwzglêdnia wszelkie �za� i �przeciw�, jej
przeprowadzenie jest ze wszech miar
uzasadnione. Przekop powinien powstaæ
w pobli¿u miejscowo�ci Skowronki.

- By³y wyznaczone cztery lokalizacje,
ta w Skowronkach (w tym miejscu mie-
rzeja jest najwê¿sza � red.) zosta³a wyty-
powana przez ekspertów jako najlepsza
- mówi pani dyrektor. � W opracowaniu
jest tak¿e czê�æ po�wiêcona wp³ywowi
inwestycji na �rodowisko, ale uwa¿amy,
¿e powinna zostaæ uzupe³niona.

Koñcowa wersja studium znana bê-
dzie najprawdopodobniej w lutym. Wów-
czas bêdzie ostatecznie wiadomo, czy
inwestycja jest op³acalna i jak wp³ynie

na nadmorski ekosystem. Potem roz-
poczn¹ siê konsultacje spo³eczne. Najwiê-
cej emocji wywo³uje wspomniana przez
pani¹ dyrektor sprawa �rodowiska.

Kana³ uniezale¿niaj¹cy

Pomys³ przekopu Mierzei Wi�lanej
od¿y³ po tym, jak w maju 2006 r. Rosjanie
kolejny raz zamknêli dla ruchu swoj¹ czê�æ
Zalewu Wi�lanego. Podobna sytuacja po-
wtarza siê na pocz¹tku sezonu letniego od
kilku lat. Polski rz¹d postanowi³ raz na za-
wsze uporaæ siê z tym problemem i unie-
zale¿niæ od zmiennych humorów Rosjan.
Przypomnijmy, ¿e polskie statki, które chc¹
z Ba³tyku wej�æ na Zalew Wi�lany, musz¹
korzystaæ z le¿¹cej w rosyjskiej czê�ci
akwenu Cie�niny Pilawskiej. Nad ni¹ le¿y
port wojenny Ba³tijsk, dlatego przej�cie jest
trudno dostêpne. Rafa³ Wiechecki, pierw-
szy z dwóch ministrów gospodarki mor-

skiej, by³ wielkim zwolennikiem przeko-
pu Mierzei Wi�lanej. Inwestycja mia³a byæ
przeprowadzona za fundusze Unii Europej-
skiej - projekt wpisano nawet do unijnego
programu �Infrastruktura i �rodowisko�, ale
wypad³ z niego po objêciu resortu przez
Marka Gróbarczyka. Rz¹d Prawa i Sprawie-
dliwo�ci nie zrezygnowa³ jednak z same-
go pomys³u i w ostatnich godzinach urzê-
dowania podj¹³ decyzjê o budowie kana-
³u. Koalicyjny rz¹d PO i PSL zapowiedzia³,
¿e przyjrzy siê projektowi.

- Warto rozwa¿aæ koncepcjê przekopu
z uwagi na ci¹g³¹ blokadê ¿eglugi po Zale-
wie przez Rosjan. Ale z drugiej strony to
nie mo¿e byæ jedyny argument - mówi³
minister rolnictwa Marek Sawicki z PSL, jesz-
cze przed nominacj¹ na stanowisko. - Musz¹
byæ uzasadnienia ekonomiczne i pozytywna
ocena oddzia³ywania na �rodowisko.
Uchwa³y rz¹dowe mo¿na realizowaæ, ale
mo¿na je te¿ uchyliæ.
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Wstêpne studium wykonalno�ci przekopu
Mierzei Wi�lanej, opracowane przez zespó³ ekspertów,

jest pozytywne dla inwestycji. Wszystko wskazuje
na to, ¿e pomys³ doczeka siê realizacji.

Trzeba jeszcze przekonaæ ekologów.

Zielone �wiat³o niby jest, ale�

Wojna o mierzejê trwa

WYDARZENIA morskie inwestycje
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Szerokie wody z przekopem

Wed³ug wstêpnej rz¹dowej koncep-
cji, kana³ mia³by powstaæ w pobli¿u miej-
scowo�ci Skowronki, mieæ 1100 m d³u-
go�ci, 5 m g³êboko�ci i ok. 60 m szero-
ko�ci. Wlot od strony Ba³tyku ochrania³y-
by falochrony wychodz¹ce ok. 100 m
w morze oraz usypane poldery. Od stro-
ny zalewu powsta³aby �luza z wrotami
sztormowymi zabezpieczaj¹ca przed nad-
miernym dop³ywem s³onej wody z Ba³-
tyku do s³odkiego zalewu. Przeciêt¹ ka-
na³em mierzejê mia³by po³¹czyæ most
wisz¹cy, na którym oprócz dwupasmo-
wej jezdni znalaz³by siê tor kolejowy,
chodnik dla pieszych i �cie¿ka rowero-
wa. Wed³ug planów, budowa kana³u za-
koñczy³aby siê w 2012 r. i mia³aby kosz-
towaæ ponad 400 mln z³. Wykonawc¹
by³oby  konsorcjum, w sk³ad którego
wchodz¹: Urz¹d Morski w Gdyni, woje-

wodowie pomorski i warmiñsko-mazurski,
zarz¹d województwa warmiñsko-mazur-
skiego, miasto i gmina Elbl¹g, zarz¹d Portu
Morskiego �Elbl¹g�, gmina Sztutowo i Ko-
munalny Zwi¹zek Gmin Nadzalewowych.

Wed³ug zwolenników przekopu, dziê-
ki niemu rozwinie siê turystyka ¿eglarska
na Zalewie Wi�lanym, a droga na Ba³tyk
znacznie skróci. To szansa �wyp³yniêcia
na szersze wody� dla Elbl¹ga. W³adzom
miasta marzy siê, by sta³ siê on portem
morskim z prawdziwego zdarzenia.

Jest jednak co najmniej jedno �ale�.
Kana³ w Skowronkach znalaz³by siê na
terenach ujêtych w unijnym programie
�Natura 2000�, w blisko�ci rezerwatu ptac-
twa wodnego. Jest on jednym z najwiêk-
szych w Europie siedlisk ptaków. S¹ tu
trzy rezerwaty chroni¹ce miejsca lêgowe:
kormorana czarnego, czapli siwej, bocia-
na czarnego, ¿urawia, mew i rybitw. Ja-
kakolwiek ingerencja w obszary chronio-

ne, nara¿a nas na powa¿ne kary finanso-
we. Na ekologicznych forach interneto-
wych zawrza³o.

Gro�ba unicestwienia

�Najcenniejszymi i najbardziej wra¿li-
wymi �rodowiskami przyrodniczymi mie-
rzei s¹ strefy bezpo�redniego kontaktu
z morzem - pla¿e nadmorskie oraz niziny
(równiny) nadzalewowe. Cenna jest nad-
morska rze�ba wydmowa, skomplikowa-
ny uk³ad wód podziemnych i grunto-
wych, unikatowe warunki biotopoklima-
tyczne, specyficzne nadmorskie zbioro-
wiska le�ne i ³¹kowe oraz bogata fauna,
w szczególno�ci ornitofauna. Cenny jest
równie¿ wysokich walorów krajobraz oraz
zachowane fragmenty wsi rybackich, któ-
re tworz¹ interesuj¹cy krajobraz kulturo-
wy.� � mo¿na przeczytaæ na portalu �Pra-
cownia na rzecz wszystkich istot.�
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Okolice Krynicy Morskiej.

Mierzeja Wi�lana i Zalew Wi�lany z lotu ptaka. Miêdzy
miejscowo�ciami K¹ty Rybackie i Skowronki planowany

jest kana³ ³¹cz¹cy wody zalewu z Zatok¹ Gdañsk¹.

WYDARZENIA morskie inwestycje
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Swoj¹ negatywn¹ opiniê wielokrotnie
zg³asza³ profesor Maciej Gromadzki, prze-
wodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Ochro-
ny �rodowiska w Gdañsku.

- Bêdê pisaæ do nowego rz¹du, do
Komisji Europejskiej, do mediów, gdzie
siê da, ¿eby przekopu nie robiæ � zapo-
wiada³. Wed³ug niego skutkiem inwesty-
cji bêdzie unicestwienie du¿ej czê�æ przy-
rody mierzei. Mo¿e na przyk³ad doj�æ do
spadku populacji chronionego ptactwa.

- To nie bêdzie jaki� rowek, tylko
potê¿ny kana³ z infrastruktur¹ po stronie
zalewu i Ba³tyku. Nie da siê tam np. zro-
biæ przej�cia dla zwierz¹t. Zmieni siê sk³ad
wody w zalewie, zniszczone zostan¹ tar-
liska �ledzia. Degradacji ulegnie przy-
brze¿na ro�linno�æ. Poza tym nawet mi-
nimalny wzrost zasolenia zalewu mo¿e
spowodowaæ rozwój glonów morskich
w tym akwenie, a to zmora dla rybaków
� ostrzega³.

- Przekonam ekologów, ¿e kana³ nie
zagrozi �rodowisku naturalnemu � zapo-
wiada³ prof. Tadeusz Jednora³, prezes Po-
morskiej Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-
Technicznych, który ju¿ 10 lat temu pra-
cowa³ nad projektem przekopu, a obec-
nie opracowuje jego studium wykonalno-
�ci. � Projektowany teren kana³u to zaled-
wie siedem procent terenu parku krajo-
brazowego Mierzei Wi�lanej. W ¿aden spo-
sób nie wp³ynie negatywnie na przyrodê.
¯yj¹ce tam ptactwo przeniesie siê po pro-
stu gdzie indziej, kana³u nie bêdziemy bu-
dowaæ w okresie lêgowym.

Ma byæ lepiej

Zdaje siê, ¿e profesor Jednora³
osi¹gn¹³ swój cel. Dr Jerzy Ja�kowski, re-
daktor naczelny pisma �Forum Ekologicz-
ne� stoj¹cy na czele zespo³u roboczego
zajmuj¹cego siê badaniem wp³ywu prze-

warunków na Zalewie Wi�lanym. Je�li stat-
ki bêd¹ i�æ tylko przez �luzê, to �rednio
co 20 minut wleje siê do Zalewu oko³o
300 m sze�ciennych wody o zasoleniu
7 promili, bo tyle ma woda w Zatoce
Gdañskiej. Podobnie w drug¹ stronê.
Tego ekosystem ma �nie zauwa¿yæ�.

- Kana³ nie spowoduje wzrostu zasole-
nia zalewu - twierdzi prof. Jednora³. - Prze-
cie¿ Cie�nina Pilawska, wielokrotnie szer-
sza i g³êbsza, nie wp³ywa na ekosystem.

A co z pla¿¹?

A piêkne pla¿e mierzei? Projekt ka-
na³u zak³ada wybudowanie falochronów
od strony morza chroni¹cych przed sztor-
mami i zapiaszczeniem. Falochrony mog¹
zatrzymaæ dop³yw piasku niesionego
przez wodê, co spowoduje kurczenie siê
pla¿. - Podobnie by³o we W³adys³awo-
wie. Tam z powodu falochronu nie ma
ju¿ w³a�ciwie pla¿ - alarmuje prof. Gro-
madzki.

Prof. Jednora³ utrzymuje, na podsta-
wie symulacji komputerowych, które
przeprowadzali, ¿e przypadku z W³ady-
s³awowa nie bêdzie. - Tu s¹ inne warunki
hydrodynamiczne, inne pr¹dy.

Przekopu nie chce za to Krynica Mor-
ska. Ta najbogatsza polska gmina le¿y na
�rodku polskiego odcinka mierzei i oba-
wia siê, ¿e kana³ utrudni dostêp do niej.
Burmistrz miasta Adam Ostrowski stwier-
dzi³, ¿e �Polska ma wiele innych proble-
mów, ni¿ ten szkodliwy dla turystyki i �ro-
dowiska naturalnego pomys³.�

- Wszyscy kryniczanie bêd¹ wspó³pra-
cowaæ z ekologami po to, by przekop
nigdy nie powsta³ � zapowiada.

Wynik wojny o mierzejê nie jest wiêc
ostatecznie rozstrzygniêty.

Czes³aw Romanowski

kopu na �rodowisko, stwierdzi³ niedaw-
no, ¿e ingerencja w mierzejê... dobrze
wp³ynie na okoliczn¹ faunê i florê.

- Przejrzeli�my ok. 500 ró¿nych do-
kumentów i publikacji, które maj¹ zwi¹-
zek z Zalewem Wi�lanym i ide¹ budowy
kana³u przez mierzejê i nie znale�li�my
¿adnego opracowania na temat zagro¿e-
nia ekologicznego, które mog³aby spo-
wodowaæ budowa takiego kana³u -
stwierdzi³ Ja�kowski.

Wed³ug niego problemem nie jest te¿
program �Natura 2000�, a ¿aden z chro-
nionych gatunków ptaków nie ma siedli-
ska na terenie planowanej inwestycji, ani
w rozci¹gaj¹cych siê wzd³u¿ brzegów
zalewu szuwarach. Natomiast wed³ug pra-
cowników Morskiego Instytutu Rybackie-
go w Gdyni z powodu przekopu nie po-
winno znacz¹co wzrosn¹æ ogólne zasole-
nie wód zatoki, które nadal bêdzie zawie-
raæ siê w granicach naturalnych wahañ
rocznych zasolenia.

- Dla wiêkszo�ci gatunków ryb zmiany
zasolenia s¹ rzecz¹ normaln¹ i praktycznie
nieodczuwaln¹. Tak samo jak dla gatun-
ków s³odkowodnych i dwu�rodowisko-
wych bytuj¹cych w tej zatoce. Fauna Za-
toki Puckiej jest przyzwyczajona do zmian
zasolenia, wiêc nie bêd¹ one znacz¹co rzu-
towa³y na funkcje ¿yciowe tych gatunków.
Problemem mog¹ byæ natomiast zmiany
biomasy organizmów stanowi¹cych czê�æ
pokarmu ryb, wynikaj¹ce ze wzrostu zaso-
lenia przy dnie w okolicach wylotu solan-
ki. Mo¿e to spowodowaæ brak pokarmu dla
ryb i wp³yn¹æ na ich migracje � stwierdzaj¹
naukowcy.

Dok³adne analizy Instytutu Budownic-
twa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
wykazuj¹, ¿e kana³ nie bêdzie mia³ ¿ad-
nego wp³ywu na zasolenie, które waha
siê np. w okolicach Tolkmicka od 0,5 do
4 promili. Wielko�æ zasolenia zale¿y od
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Mieszkañcy Krynicy Morskiej
nie chc¹ przekopu.
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FPSO to p³ywaj¹cy system wydobyw-
czy, magazynowy i prze³adowczy (Flo-
ating Production, Storage and Offloading
/ Offtake) kojarzony najczê�ciej z posta-
ci¹ statku jednokad³ubowego. Jest jednym
z kilku rodzajów p³ywaj¹cych systemów
wydobywczych u¿ywanych przede
wszystkim w naftowym, ale i gazowym
przemy�le offshore, ró¿ni¹cych siê g³ów-
nie postaci¹ konstrukcyjn¹.

FPSO z wygl¹du przypomina statek,
ma jednak pewne specyficzne cechy
konstrukcyjne. Przede wszystkim pod-

wy¿szon¹ wytrzyma³o�æ konstrukcji ka-
d³uba. Przy projektowaniu bierze siê pod
uwagê g³ównie zwiêkszon¹ wytrzyma³o�æ
zmêczeniow¹ w niektórych rejonach ka-
d³uba.

Du¿a ¿ywotno�æ

W za³o¿eniach jednostki FPSO maj¹
du¿¹ ¿ywotno�æ (czêsto 15-25 lat) i przy-
stosowane s¹ do wyd³u¿onych okresów
pomiêdzy generalnymi remontami i prze-
gl¹dami dokowymi.

Na wielu FPSO spotyka siê potê¿ne
�ciany przeciwogniowe montowane miê-
dzy nadbudówk¹ z pomieszczeniami
mieszkalnymi, a otwartym pok³adem z sys-
temami procesowymi (przeróbczymi).

Systemy FPSO ró¿ni¹ siê w zale¿no-
�ci od g³êboko�ci akwenu, na którym s¹
zakotwiczone, lokalnych warunków �ro-
dowiskowych, wielko�ci z³o¿a i planowa-
nego okresu eksploatacji lub od specy-
ficznych czynników ekonomicznych.

Typowy FPSO mie�ci na pok³adzie
zainstalowane na sta³e niezbêdne urz¹-

Petrojarl Cidade De Rio Das Ostras (ex Che Guevara), statek typu FPSO, okre�lany
czasem jako �p³ywaj¹ca rafineria�, opu�ci³ Gdañsk¹ Stoczniê Remontow¹ SA

19 grudnia, by po próbach morskich na po³udniowym Ba³tyku i na Zatoce Gdañskiej
udaæ siê w transatlantyck¹ podró¿ i zakotwiczyæ na brazylijskim szelfie

kontynentalnym. O samej jednostce opowiemy przy innej okazji, tym razem
przybli¿ymy istotê jednostek typu FPSO i rynek, na którym dzia³aj¹.

Pierwszy FPSO z Polski ju¿ p³ywa

Fabryka
na falach

WYDARZENIA  z polskich stoczni
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Listopad 2007. Na pok³adzie
Petrojarl Cidade de Rio Das Ostras,

od lewej: Peter Lytzen, prezes (CEO)
Teekay Petrojarl AS i Piotr Soyka,

prezes Remontowej SA, stoczni, która
przebudowa³a tankowiec na FPSO,

czyli �p³ywaj¹c¹ rafineriê�.
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dzenia i systemy wydobywcze (produc-
tion) i przeróbcze (processing), normal-
nie kojarzone ze sta³ymi (posadowiony-
mi) platformami wydobywczymi. Posia-
da jednak co�, czego platformy sta³e na
ogó³ nie maj¹ - sporej pojemno�ci zbior-
niki na przechowywanie ropy wydoby-
tej z odwiertów w dnie morza, nad któ-
rym jest kotwiczony.

P³ywaj¹cy
system wydobywczy

Zasadnicze elementy p³ywaj¹cego
systemu wydobywczego zainstalowane
na pok³adzie statku lub barki to:
n blok mieszkalny z pok³adem dla du-

¿ych �mig³owców (które s³u¿¹ nie tyl-
ko normalnej komunikacji, ale i ewa-
kuacji za³ogi w stanie zagro¿enia)

n system kotwiczenia lub cumowania
(czasem tak¿e system pozycjonowa-
nia dynamicznego)

n bloki wydobywcze (np. system t³o-
czenia wody) i �procesowe� (przerób-
cze) do oddzielania ropy od wody
i gazów oraz ewentualnych innych za-
nieczyszczeñ i przygotowania ropy do
sk³adowania we w³asnych zbiornikach
FPSO i/lub do �eksportu� na jednost-
kê dowozow¹ / zbiornikowiec waha-
d³owy

n blok energetyczny (zespo³y pr¹do-
twórcze)

n flara (pochodnia do spalania gazu to-
warzysz¹cego ropie przy wydobyciu)

n system prze³adunkowy (do po³¹cze-
nia ze zbiornikowcami wahad³owymi).

Ale po co w ogóle stosuje siê p³ywa-
j¹ce systemy wydobywcze, skoro daw-
niej �wystarcza³y� platformy sta³e - posa-
dowione? Otó¿ w poszukiwaniu nowych
z³ó¿, kompanie naftowe zapuszczaj¹ siê
na coraz g³êbsze wody, w coraz trudniej-
szych �rodowiskowo regionach �wiata (np.
subarktycznych). Tam najczê�ciej nie ma
technicznych mo¿liwo�ci zainstalowania
platformy posadowionej. A je�li s¹, to zbyt
kosztowne. P³ywaj¹ce systemy wydo-
bywcze sprawdzaj¹ siê te¿ pod wzglê-
dem uzasadnienia ekonomicznego
w przypadku ma³ych (tzw. marginalnych)
podmorskich z³ó¿ ropy czy gazu. Po wy-
czerpaniu takiego z³o¿a FPSO mo¿e byæ
u¿yty na nowym miejscu - np. na kolej-
nym ma³ym z³o¿u.

FPSO jest na ogó³ na sta³e zakotwi-
czony przy pomocy jednego z wielu sys-
temów (przycumowany jednopunktowo
(SPM) do boi (CALM lub innego rodzaju)
lub przez obrotnicê, po³¹czony przez
sztywne jarzmo z boj¹ lub wie¿¹, albo za-
kotwiczony tradycyjnie wielopunktowo
jak platformy pó³zanurzalne, etc.). Zda-
rzaj¹ siê te¿ (nieliczne wci¹¿) FPSO nie
kotwiczone w jakikolwiek sposób,
a utrzymywane w rejonie eksploatacji tyl-

ko za pomoc¹ systemu pozycjonowania
dynamicznego. FPSO z odwiertami ³¹cz¹
elastyczne ruroci¹gi (flexible risers).

Jak sama nazwa sugeruje - p³ywaj¹ce
systemy wydobywcze nie s¹ osadzone na
sta³e na dnie morskim, ale przeznaczone
s¹ do d³ugotrwa³ego pozostawania nad
eksploatowanym polem naftowym czy
gazowym. Jest wiele wariantów tych sys-
temów i niestety czasami terminologia
i akronimy ich dotycz¹ce ró¿ni¹ siê na-
wet w odniesieniu do identycznych sys-
temów (w zale¿no�ci od lokalnej trady-
cji, operatora, projektanta, etc.). Literatu-
ra fachowa nie jest w tej kwestii w pe³ni
zgodna i jednorodna. Poni¿ej wyja�niamy
kilka najczê�ciej spotykanych akronimów:

FSO � Floating Storage and Offloading
System - jednostka o kszta³cie statku lub
barki ze zbiornikami na wydobyt¹ spod
dna morskiego ropê i wyposa¿eniem do
jej wy³adunku na zbiornikowce wahad³o-
we (shuttle tankers, offtake tankers), jed-
nak nie posiadaj¹ca ¿adnych urz¹dzeñ do
wydobycia i obróbki ropy.

FPSO � Floating Production, Storage
and Offloading System � jednostka p³y-
waj¹ca, najczê�ciej o postaci statku jed-
nokad³ubowego lub barki, posiadaj¹ca,
poza mo¿liwo�ci¹ magazynowania i prze-
³adunku ropy na jednostki trzecie, tak¿e
wyposa¿enie do przyjmowania ropy z od-
wiertów wydobywczych i jej wstêpnej
przeróbki � uzdatniania do �eksportu�
przez odseparowanie wody i gazu.

FPS - Floating Production System -
ogólny termin okre�laj¹cy ka¿d¹ jednost-
kê p³ywaj¹c¹ zaprojektowan¹ i wyposa-
¿on¹ do przyjmowania ropy (lub gazu)
z odwiertów i jej obróbki. FPS mo¿e po-
siadaæ lub nie posiadaæ zbiorników na sk³a-
dowanie ropy. W tym ostatnim przypad-
ku �eksport� wstêpnie przetworzonego
urobku z jednostki odbywa siê ruroci¹ga-
mi na l¹d lub na poblisk¹ jednostkê typu
FSO. Niestety, w czê�ci literatury spoty-
ka siê FPS jako okre�lenie na p³ywaj¹ce
systemy wydobywcze rozumiane jako jed-
nostki bez mo¿liwo�ci sk³adowania urob-
ku, a wyposa¿one jedynie do wydobycia
(w przeciwieñstwie do FPSO).

Wizualizacja komputerowa FPSO Berge Hugin (w czarterze u Shell�a)
na polu naftowym Pierce na Morzu Pó³nocnym. FPSO zakotwiczone jest

w tym przypadku przez zanurzon¹ bojê �wsprzêglan¹� w specjalne gniazdo
w dnie jednostki wydobywczej. W tym systemie (STP) boja s³u¿y nie tylko
kotwiczeniu jednostki, ale przez ni¹ pod³¹czone s¹ do FPSO tak¿e �risers�

- elastyczne ruroci¹gi przez które t³oczony jest urobek z odwiertów,
przeznaczony do obróbki i magazynowania na FPSO i dalej - przekazania
na zbiornikowiec wahad³owy (widoczny na ilustracji za jednostk¹ FPSO).

WYDARZENIA  z polskich stoczni
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FSU - Floating Storage Unit - jednost-
ka p³ywaj¹ca przeznaczona jedynie do
sk³adowania ropy (p³ywaj¹cy magazyn).
Eksport z niej odbywa siê raczej przez
ruroci¹g, a nie zbiornikowce wahad³owe.
Termin u¿ywany przez niektóre �ród³a
zamiennie z FSO.

Praktyczne zastosowanie

P³ywaj¹ce systemy wydobywcze (FPS),
rozumiane jako nie posiadaj¹ce przewa¿-
nie mo¿liwo�ci sk³adowania ropy, mog¹
przyjmowaæ ró¿norodne postacie konstruk-
cyjne i wielko�ci: od niewielkich adapto-
wanych barek z zainstalowanym wyposa-
¿eniem do separacji faz urobku o wydaj-
no�ci zaledwie ok. 25 000 bary³ek na dobê
(barrels of oil per day - b/d) do du¿ych
jednostek zaprojektowanych i zbudowa-
nych od stêpki jako wydobywcze, o wy-
dajno�ci ponad 200 000 b/d. Mog¹ byæ
przebudowanymi platformami pó³zanurzal-
nymi (nieco rzadziej takimi zbudowanymi
od stêpki jako �produkcyjne� - wydobyw-
cze), albo platformami pó³zanurzalnymi
kotwiczonymi przez ciêgna (struny) - TLP
(tension leg platform). Rzadziej przyjmuj¹
postaæ wielkich cylindrycznych p³aw
(SPAR) lub �p³ywaj¹cych wysp�. Niezbyt
liczne s¹ te¿ w�ród mobilnych jednostek

wydobywczych (nie zaliczane do p³ywa-
j¹cych systemów wydobywczych) adapto-
wane platformy samopodno�ne (z takimi
- w roli �produkcyjnych� - mamy do czy-
nienia u polskiego operatora offshore - we
flocie Petrobaltiku).

Z kolei jednostki FPSO, ³¹cz¹ce funk-
cje wydobywcze, magazynowe i prze³a-
dunkowe maj¹ najczê�ciej postaæ statków
lub podobn¹ do statków jednokad³ubo-
wych. Mog¹ byæ zbudowane jako takie
od stêpki lub stanowiæ konwersjê - pra-
wie zawsze ze zbiornikowca, choæ zda-
rzaj¹ siê wyj¹tki.

Jako FPSO i FSO �koñczy³y� tak¿e
zbiornikowce z polskiej floty. I tak zbior-
nikowiec Kasprowy Wierch Polskiej ̄ eglu-
gi Morskiej zatrudniony jest jako p³ywa-
j¹cy magazyn Serepca I przez koncern
Total Fina Elf na jednym z morskich pól
naftowych eksploatowanych przez nie-
go u wybrze¿y Kamerunu. Z kolei bli�-
niaczy zbiornikowiec Rysy II z floty P¯M
znany jest obecnie pod nazw¹ Kapap
Natuna. Wyczarterowany od MODEC (fir-
ma, która mo¿e byæ okre�lona jako �de-
weloper� FPSO i dawca technologii), eks-
ploatowany jest jako FPSO przez Cono-

coPhillips (Kakap) Ltd. na polu naftowym
Kakap KH, 175 mil morskich na zachód
od wyspy Great Natuna na wodach Indo-
nezyjskich. Przycumowany jest przez
sztywne jarzmo do zakotwiczonej boi
(CALM). Ostatni z trójki du¿ych P¯M-
owskich zbiornikowców zbudowanych
w Niemczech - Giewont II � �skoñczy³�
jako FSO Ladinda (wiêksze zbiornikow-
ce P¯M, z Japonii, nie mia³y �drugiego
¿ycia� i wszystkie zosta³y ju¿ zez³omo-
wane).

Jedne z adaptowanych na FPSO zbior-
nikowców s¹ pozbawiane napêdu g³ów-
nego (jak Kapap Natuna � ex Rysy II),
innym zachowano mobilno�æ (jak w przy-
padku konwersji Petrojarl Cidade De Rio
Das Ostras w Remontowej SA), a w nie-
których przypadkach nawet poprawiono
przez dodanie dodatkowych azymutal-
nych pêdników i systemu pozycjonowa-
nia dynamicznego.

Wêglowodory obrabiane na FPSO lub
FPS wydobywane s¹ przez odwierty (wy-
konane wcze�niej przez platformy wiert-
nicze), które mog¹ byæ rozrzucone na-
wet na przestrzeni kilku kilometrów. �Su-
rowe� p³yny pomieszane z gazami do-

FPSO Umuroa - jednostka wydobywcza przebudowana ze zbiornikowca
o no�no�ci 120 000 t, nale¿¹ca do norweskiego operatora Prosafe

i czarterowana (na okres od kwietnia 2007 do kwietnia 2012, z opcj¹ do
2017) przez New Zealand Overseas Petroleum Ltd. do eksploatacji z³o¿a
Tui u wybrze¿y Nowej Zelandii. FPSO Umuroa zakotwiczona jest przez
obrotnicê umieszczon¹ na dziobie, na akwenie o g³êboko�ci 120 m.
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starcza siê na jednostkê wydobywcz¹
przez urz¹dzenia podwodne zainstalowa-
ne na dnie morza. S¹ to g³owice odwier-
tów i umieszczone na nich zawory (tzw.
�Christmas Trees�, czyli choinki), kolek-
tor - skupiaj¹cy przep³yw z kilku odwier-
tów w jeden przewód (flowline), pod³¹-
czony do FPSO.

Przewód taki - prowadzony od dna
morza do jednostki p³ywaj¹cej na po-
wierzchni - znany jest pod nazw¹ riser,
co oznacza pionowy (lub zbli¿ony do pio-
nowego) przewód czy ruroci¹g. Ruroci¹-
gi takie s¹ elastyczne, by móc kompen-
sowaæ nurzanie (ruch pionowy) statku na
fali, ale bardzo mocne i wytrzyma³e. Uk³a-
daj¹ siê najczê�ciej nie dok³adnie piono-
wo, tylko w kszta³cie paraboli lub linii ³añ-
cuchowej. D³u¿sze podtrzymywane s¹
�w po³owie drogi� przez zanurzone, za-
kotwiczone p³awy.

Na FPSO potrzebne s¹ specjalne
�³o¿a� do wyprowadzenia ciê¿kich pio-
nowych przewodów na pok³ad. Nazywa-
ne s¹ one czasami �balkonami� (riser bal-
conies). Takie zainstalowano tak¿e w Re-
montowej podczas przebudowy zbiorni-
kowca na FPSO Petrojarl Cidade De Rio
Das Ostras.

○ ○ ○

U¿ywanie terminu �p³ywaj¹ca rafine-
ria� to nadu¿ycie na potrzeby sp³ycone-
go, popularnego czy popularyzatorskiego,
ale niestety ba³amutnego, przekazu. Nie

jest tak (a do takiego stwierdzenia posun¹³
siê m.in. telewizyjny �Teleexpress�), ¿e
jednostka typu FPSO przyjmuje surow¹
ropê z odwiertu, a oddaje produkty ropo-
pochodne nadaj¹ce siê do zape³niania ba-
ków samochodów� W rzeczywisto�ci nie
jest  to pe³ny proces przerobu ropy nafto-
wej, a jedynie o wstêpne jej oczyszczenie
i uzdatnienie do transportu.

Jak to siê zaczê³o

Pierwszym p³ywaj¹cym systemem
wydobywczym by³ prawdopodobnie
Transworld 58, platforma pó³zanurzalna
przebudowana z wiertniczej na wydo-
bywcz¹ i eksploatowana od 1974 roku
(przez 16 lat) na polu naftowym Argyll
na Morzu Pó³nocnym.

Trudno jednoznacznie stwierdziæ, kie-
dy pojawi³y siê pierwsze systemy �ship-
shaped� FPSO. Najczê�ciej za pierwsz¹
dedykowan¹ instalacjê FPSO uznaje siê
Arco na polu Ardjuna na Morzu Jawa w po-
bli¿u Indonezji z 1976 roku. Przycumo-
wana by³a na sztywno do boi zakotwi-
czonej na akwenie o g³êboko�ci 42,7 m.
Natomiast pierwszym, cumowanym jed-
nopunktowo, systemem FPSO bazu-
j¹cym na kad³ubie zbiornikowca, by³ Ca-
stellon (przebudowany przez SBM ze
zbiornikowca o no�no�ci 59 000 t, a wiêc
trochê wiêkszego ni¿ ex Che Guevara),
zainstalowany w 1976 roku i eksploato-
wany przez 10 lat, od 1977 przez kon-

cern Shell u wybrze¿y Hiszpanii, 65 km
od Tarragony.

Jednym z koncernów naftowych, któ-
ry na szersz¹ skalê zacz¹³ stosowaæ FPS by³
Petrobras, a pionierem w zastosowaniu
nowo-budowanych FPSO dla akwenów
o szczególnie trudnych warunkach klima-
tycznych by³ Petrojarl. Teraz Petrobras jako
czarteruj¹cy spotyka siê z Petrojarlem -
w³a�cicielem  FPSO przebudowanego ze
zwyk³ego zbiornikowca w Gdañsku.

Coraz wiêkszy rynek

�ród³a z 2006 roku mówi³y o wiel-
kiej dynamice wzrostu rynku p³ywaj¹-
cych systemów wydobywczych: w latach
2001-2006 dokonano rozruchu, przygo-
towania (ze spodziewan¹ pewn¹ reali-
zacj¹) lub realizacji 121 projektów eks-
ploatacji podmorskich z³ó¿ ropy lub gazu
z wykorzystaniem FPS. Jednocze�nie,
w 2006 roku, spodziewano siê realizacji
a¿ 191 projektów z oczekiwanym rozru-
chem w okresie od 2007 do 2012 roku
(przy czym by³o 91 �pewniaków� - pro-
jektów, które znajdowa³y siê ju¿ w fazie
projektowania lub realizacji oraz 100 na
etapie wstêpnego rozpatrywania lub stu-
dium wykonalno�ci). Oznacza to a¿ 58-
procentowy wzrost miêdzy piêcioletni-
mi okresami do koñca roku 2006 i do
roku 2012.

Wed³ug danych z marca 2006 na �wie-
cie eksploatowanych by³o 179 p³ywaj¹-
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Petrojarl Cidade De Rio Das Ostras,
ex Che Guevara, opusza Remontow¹.
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cych systemów wydobywczych i 82 jed-
nostki magazynowe.

Na tê liczbê sk³ada³o siê:
n 109 FPSO i 82 FSO (w tym 4 do sk³a-

dowania LPG)
n 38 pó³zanurzalne platformy wydo-

bywcze
n  18 TLP
n  14 systemów wydobywczych posta-

ci SPAR

W marcu 2006 roku w budowie by³y
nastêpuj¹ce systemy wydobywcze i ma-
gazynowe:
n 3 TLP (wszystkie nowe budowy)
n 32 jednostki FPSO (14 nowych bu-

dów, 18 konwersji)
n  6 wydobywczych platform pó³zanu-

rzalnych (wszystkie - nowe budowy)
n 2 systemy wydobywcze typu SPAR

(wszystkie nowo-budowane)
n 3 barki wydobywcze (2 nowe, 1 mo-

dyfikowana)
n 3 wydobywcze platformy samopod-

no�ne (jack-up MOPUs) (konwersje)
n 7 jednostek magazynowych FSO

(1 nowa, 6 konwersji)

FPSO s¹ najpopularniejsz¹ odmian¹
FPS. W�ród istniej¹cych i eksploatowa-
nych obecnie stanowi¹ ok. 60 proc.,
a w�ród zamówionych - ok. 70 proc.

○ ○ ○

Liczba pó³zanurzalnych systemów
wydobywczych stopniowo ros³a do 1997-
98 roku, potem, zw³aszcza wobec szyb-
ko rosn¹cej popularno�ci �ship-shaped�
FPSO, ich udzia³ procentowy w �wiato-
wej flocie zacz¹³ maleæ, choæ w liczbach
bezwzglêdnych nieznacznie nadal rós³ w
latach 2000-2007. Po szybkim wzro�cie
w latach 1995-98 zmniejszy³a siê dyna-
mika wzrostu rynku TLP. Za to na prze-
strzeni lat 2001-2005 zanotowano do�æ
spory wzrost liczebno�ci instalacji wydo-
bywczych typu SPAR.

○ ○ ○

W najnowszej, szóstej edycji �Mobi-
le Production Systems of the World� ze
znakomitej serii OPL, opublikowano na
420 stronach opisy, charakterystyki
techniczno-eksploatacyjne, zdjêcia
i plany (a tak¿e dane pól wydobyw-
czych, na których pracuj¹) 150 jedno-
stek typu FPSO (nowych budów i kon-
wersji), 20 samopodno�nych platform
wydobywczych, 40 platform pó³zanu-
rzalnych (konwersje), 16 platform wy-
dobywczych postaci SPAR i 25 TLP pra-

cuj¹cych na 175 morskich polach wy-
dobywczych ca³ego �wiata.

○ ○ ○

Firma konsultingowa International
Maritime Associates (IMA) ujawni³a
w grudniu 2006 roku, ¿e od lipca przy-
by³o a¿ 20 zamówieñ na nowe p³ywaj¹-
ce systemy wydobywcze. Razem z no-
wymi dwudziestoma, pod koniec 2006
roku lista zamówieñ na FPS przeznaczo-
ne do oddania przez stocznie w ci¹gu roku
2007 i 2008, liczy³a 62 jednostki, które
mia³y do³¹czyæ do 188 aktywnych pod
koniec 2006 r. Oznacza³o to rekord - naj-
wy¿szy poziom zamówieñ na p³ywaj¹ce
systemy wydobywcze w ich 30-letniej
historii. Liczba FPS zamówionych wg sta-
nu z koñca 2006 roku by³a taka sama, jak
liczba wszystkich FPS znajduj¹cych siê w
eksploatacji zaledwie 10 lat wcze�niej.
W�ród 62 zamówionych jednostek by³o
47 FPSO, 9 wydobywczych platform pó³-
zanurzalnych, 2 platformy pó³zanurzalne
kotwiczone ciêgnami (TLP) i 4 platformy
typu SPAR. Flota aktywnych pod koniec
2006 roku FPS liczy³a 115 FPSO, 39 plat-
form pó³zanurzalnych, 20 TLP, 14 typu
SPAR oraz 70 FSU.

Wed³ug IMA pod koniec 2006 roku
kolejnych 105 projektów, w których spo-
dziewaæ siê mo¿na by³o wykorzystania
FPS lub FSU, by³o w fazie przetargów,
projektowania lub planowania.

WYDARZENIA  z polskich stoczni

Z kolei w trzeciej edycji raportu �Glo-
bal Perspectives Floating Production Mar-
ket Report� opublikowanej listopadzie
roku 2007 przez Infield Energy Data Ana-
lysts ujawniono, ¿e spodziewana warto�æ
inwestycji w p³ywaj¹ce systemy wydo-
bywcze wyniesie w ci¹gu najbli¿szych
piêciu lat 29 737 milionów USD. Ozna-
czaæ to bêdzie wzrost o 19 proc. w po-
równaniu do piêcioletniego okresu do
roku 2006. Najwiêkszy wzrost wydatków
na FPS zanotowany bêdzie na polach naf-
towych i gazowych na akwenach Azji i Au-
stralazji: 60 proc. - z 4,3 do 6,86 mld
i w Europie - z 1,2 mld do poziomu 2,5
mld USD do roku 2011.

Wed³ug Infield Energy Data Analysts
w latach 2007-2011 powstan¹ 142 FPS, co
porównuje siê z 89 p³ywaj¹cymi jednost-
kami wydobywczymi, których rozruchu
dokonano w poprzednich piêciu latach.

To samo �ród³o mówi o 143 FPSO
i FPS aktywnych pod koniec minionego
roku (2007), 39 w budowie lub przebu-
dowie oraz 130 spodziewanych na lata
2007-11. Je¿eli chodzi o p³ywaj¹ce sys-
temy wydobywcze typu TLP i SPAR � pod
koniec zesz³ego roku by³o ich: 34 w eks-
ploatacji, 4 w budowie i 18 spodziewa-
nych do roku 2011.

Piotr B. Starenczak

○ ○ ○

Rozwój �wiatowej floty FPSO
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t³umiona wszelkimi si³ami �wiadomo�æ, ¿e
jeszcze przede mn¹ d³ugi postój w dryfie
w oczekiwaniu na za³adunek i - kilkutygo-
dniowa podró¿ z powrotem. Pamiêtam
nastrój zbli¿aj¹cego siê wieczoru wigilijne-
go, podniecenie za³ogi, czyste, wypraso-
wane koszule, odprasowane spodnie. Pa-
miêtam, ¿e stali�my przy zastawionych sto-
³ach i czekali�my na wej�cie kapitana
w asy�cie oficerów. Pamiêtam ¿yczenia
przez niego z³o¿one. Piêkn¹ choinkê przy-
wiezion¹ z kraju i przetrzymywan¹ w ch³od-
ni przez ca³¹ drogê, najpierw przez Atlan-
tyk, pó�niej Pacyfik. Pamiêtam ³zy
w oczach. Wspominanie bliskich. Z nadziej¹,
¿e oni tak¿e my�l¹ o nas.

Pamiêtam te¿ stoj¹ce w dryfie obok
naszego statku wielkie dalekomorskie
kutry rybackie i wychodz¹cych na ich
pok³ady rybaków. Wielu id¹cych w stro-
nê dziobu i wpatruj¹cych siê tam przed
siebie w niezmierzon¹ dal. Sze�æ miesiê-
cy oderwania od rodziny i l¹du � têskno-
ta i trudne do wytrzymania warunki.

Opowie�æ 1
kpt. Stefan Trzeciak

Marynarze p³ywaj¹cy po morzach i oceanach �wiata spêdzaj¹
�wiêta Bo¿ego Narodzenia jak los pozwoli� Na pó³kuli pó³nocnej,

albo po³udniowej, w cieple, albo zimnie. Najczê�ciej daleko od domu.

�wiêta

 
○ ○ ○

Pacyfik po³udniowy, okolice Valpara-
iso � pe³nia lata. Du¿a odleg³o�æ od domu,
d³uga podró¿ powrotna, choinka i suto
zastawione sto³y. Uroczysta kolacja, od-
�wiêtne stroje, ale brak nastroju têsknoty
i prze¿ywania czego� wznios³ego - psuje
wszystko wpadaj¹ce przez okna �wiat³o,
bêd¹cego jeszcze wysoko s³oñca i �wia-
domo�æ, ¿e to wszystko, to wspólne spo-
tkanie siê, to takie trochê wymuszone tra-
dycj¹ i obowi¹zkiem. Obok nas, widocz-
ne z daleka i nie zaprzestaj¹ce po³owów
statki rybackie � w tym nasze.

 
○ ○ ○

Karaiby - piêkna, upalna pogoda. A¿
wierzyæ siê nie chce, ¿e to �wiêta Bo¿e-
go Narodzenia. Roz�wietlone s³oñcem
pla¿e, setki pla¿owiczów. Szybko zapa-
daj¹ca noc wigilijna. Nikt nie my�li o �wiê-
tach. Równie¿ na statku. Puste, jak za-
wsze o tej porze ulice. Tylko miejscami,
w zagrodzonych, bogatych posesjach, li-
�ciaste i ledwie widoczne, rachityczne
drzewka o�wietlone kolorowymi lamp-
kami. Na statku po³¹czenia telefoniczne
z krajem.

na morzu
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Autor - dr hab. Stefan Trzeciak
jest dziekanem Wydzia³u Nawiga-
cyjnego Akademii Morskiej w Szcze-
cinie, autorem ksi¹¿ek o tematyce
morskiej.

�wiêta Bo¿ego Narodzenia spêdza³em
trzykrotnie na Morzu Beringa w pobli¿u
Alaski, raz na po³udniowym Pacyfiku, kil-
ka razy na Karaibach, na Morzu Pó³noc-
nym i fiordach norweskich oraz dwa lub
trzy na Morzu �ródziemnym.

 
○ ○ ○

Najbardziej pamiêtam te pierwsze - na
Morzu Beringa. By³y wielkim, g³êbokim
prze¿yciem. Mo¿e przyczyn¹ by³a odle-
g³o�æ kilkunastu tysiêcy mil od domu, mo¿e
kilkutygodniowa podró¿ statkiem, mo¿e



 
○ ○ ○

Morze Pó³nocne � wraca czar wieczo-
ru wigilijnego - wszyscy w marynarkach
i pod krawatem. Statki armatora norwe-
skiego. Wspólna kolacja. ̄ yczenia. Wie-
le p³yn¹cych obok statków o�wietlonych.
Na nich tak¿e �wiêta. Udzielaj¹cy siê
wszystkim nastrój podnios³o�ci.

To samo we fiordach norweskich �
³oso� w ka¿dej postaci na kolacjê wigi-
lijn¹, ale te¿ znany nam nastrój domu
i ciep³a.

 
○ ○ ○

Porty Danii i Norwegii to zwyczaj od-
wiedzania w wieczór wigilijny za³óg stat-
ków przez mieszkañców i wrêczanie im
upominków �wi¹tecznych.

Opowie�æ 2
kpt. Piotr Wiszniewski

Moja pierwsza, u progu kariery mor-
skiej, najbardziej pamiêtna gwiazdka, mia-
³a miejsce w 1947 roku w Szkole Jungów
Pañstwowego Centrum Wychowania Mor-
skiego w Gdyni. Wyznaczono mnie
i trzech kolegów na wachtê na statkach
szkolnych Neptun i Neptunia. Statki mia-
³y drewniane kad³uby, podczas wojny
s³u¿y³y w US Navy, a pó�niej zaadapto-
wane zosta³y na jednostki rybackie. Oba
cumowa³y w porcie morskim w Gdyni.
Tu¿ po wej�ciu na pok³ad doszli�my do
wniosku, ¿e do pilnowania jednostek
wystarczy tylko jeden wachtowy, a po-
zostali, jak Bóg przykaza³, powinni spê-
dziæ �wiêta w gronie najbli¿szych. Ponie-
wa¿ nikt nie zg³asza³ siê na ochotnika,
zagrali�my w marynarza. Wypad³o na
mnie. Koledzy przekazali swoje koce, za-
prowiantowanie na ca³e �wiêta i z³o¿yli
mi ¿yczenia. Wieczorem napali³em
w piecu, zawiesi³em naftowe lampy na
burcie od strony wody i u³o¿y³em siê
w koi. W nocy poczu³em na sobie u�cisk.
W pó³�nie pomy�la³em, ¿e jakie� zb³¹-
dzone dziewczê przysz³o siê do mnie
ogrzaæ. Rzeczywisto�æ okaza³a siê daleka
od sennych marzeñ. Na moich piersiach

roz³o¿y³ siê szczur gigant - wiêkszy na-
wet od podwórkowego kota �dachowca�.
Gdy otworzy³em szeroko zdumione oczy,
sublokator czmychn¹³ i zaszy³ siê w stat-
kowych czelu�ciach. Zerwa³em siê na
równe nogi i pozosta³¹ czê�æ nocy spê-
dzi³em na polowaniu. Szuka³em wszêdzie
- oczywi�cie bez skutku. Po kilku godzi-
nach bezskutecznych poszukiwañ posta-
nowi³em co� zje�æ. Poszed³em do worka
z prowiantem. Wielkie by³o moje zdzi-
wienie, kiedy worek okaza³ siê prawie
pusty. Nietkniête pozosta³y tylko konser-
wy. Oczywi�cie w okolicach pojawi³ siê
mój znajomy szczur. Zastanawia³em siê
czy go nie zabiæ, ale wyprzedzi³ moje
my�li i uciek³. Ju¿ wiêcej go nie widzia-
³em. To nie by³ jednak koniec mojej �wi¹-
tecznej przygody ze szczurami.Trzeciej
nocy znu¿ony ci¹g³ym polowaniem, twar-
do zasn¹³em. �ni³o mi siê, ¿e siedzê w fo-
telu, a moj¹ czuprynê strzy¿e najlepszy
gdyñski fryzjer. Rankiem, po przebudze-
niu dotkn¹³em d³oni¹ w³osów i faktycz-
nie wyda³y mi siê jakie� krótkie. Spojrza-
³em w lustro - moja g³owa przypomina³a
ko³chozowe �ciernisko. Na skroniach
szczury wygryz³y mi w³osy doszczêtnie,
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Piotr Dimitr Wiszniewski  -
kpt. ¿. w., dewiator, absolwent Szko-
³y Jungów w Gdyni i Wydzia³u Na-
wigacyjnego Wy¿szej Szko³y Mor-
skiej w Szczecinie. Zwi¹zany z mo-
rzem od ponad 55 lat. Ostatnio pra-
cownik Urzêdu Morskiego w S³up-
sku. P³ywa³ miêdzy innymi na Da-
rze Pomorza. By³ równie¿ szkole-
niowcem ¿eglarstwa w O�rodku
¯eglarskim w Mielnie. P³ywa³ te¿
jako rybak.

 
○ ○ ○

W³ochy. Na ulicach prawie nie zauwa-
¿a siê �wi¹t. Znacznie cieplej ni¿ u nas.
Atmosfera na statku bez wznios³o�ci. Nie
ma te¿ op³atka. Kolacja wigilijna bogat-
sza ni¿ zazwyczaj.

 
○ ○ ○

Turcja - wyj¹tkowo ciep³e a nawet
gor¹ce dni. �wiêta bez echa. Czeka nas
daleka podró¿ do Murmañska.

 
○ ○ ○

Nie ma �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
piêkniejszych ni¿ w Polsce. I w swoim
domu, przy bliskich.

Stefan Trzeciak
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pienie skróci³ bosman za pomoc¹ topora
przeciwpo¿arowego. Pó�niej naciêli�my
na brzegu trzciny, opalili�my zwierzê nad
ogniem i oprawili�my. Ka¿demu z za³ogi
przypad³o oko³o 30 kg dziczyzny. Przy-
da³a siê na �wiêta i Nowy Rok.

Najlepiej jednak w domu

Najmilej wspominam jednak �wiêta
spêdzane w rodzinnym domu, na Kre-
sach. Szczególnie te, kiedy by³em bar-
dzo ma³y. Wtedy jeszcze moje rodzinne
strony nie by³y �ska¿one� cywilizacj¹.
W zimie do domu mojego ojca mo¿na
by³o dojechaæ jedynie wtedy, kiedy mróz
utwardzi³ wodê i ziemiê. Wówczas sania-
mi zaprzê¿onymi w 3 lub 4 konie
zje¿d¿ali z ca³ej okolicy krewni. �wiêta
trwa³y czasami nawet po trzy tygodnie.
Go�cie zasiadali przy d³ugim, suto zasta-
wianym stole nakrytym bia³ym, kroch-
malonym obrusem, z sianem pod nim.
Gdy pojawia³a siê pierwsza gwiazdka,
dzielili�my siê op³atkiem. W rogu o�wie-
tlonej naftowymi lampami izby sta³a cho-
inka ustrojona w starodawne ozdoby.
Pamiêtam, ¿e ojciec zawsze na �wiêta
robi³ ze �niegu przepyszne lody. Do ce-
brzyka wype³nianego �niegiem wlewa³

pozostawiaj¹c jedynie gdzieniegdzie nie-
równe kêpy.

Dziczyzna zamiast indyka

Po latach pracy na morzu rozpocz¹-
³em nowy etap ¿ycia we flocie portowej.
Nadesz³a zima stulecia - grudzieñ 1962
roku. Niebotyczne zaspy �niegu pokry³y
wybrze¿e od �winouj�cia po Braniewo.
Mróz sku³ lodem porty i prawie ca³y Ba³-
tyk. Lodo³amacze i holowniki dzieñ i noc
kruszy³y lód. Holownik Marian wyszed³
na Przekop Mieleñski w porcie szczeciñ-
skim, aby przetrzeæ trasê. W pewnym mo-
mencie dostrzeg³em przed dziobem nie-
wielk¹, ciemn¹ plamê, przypominaj¹c¹
kopczyk ziemi. Holownik zastopowa³
maszyny, a bosman poszed³ na zwiad. Po
chwili zawo³a³:- O rany, dzik! Nogi mu
siê rozesz³y i nie mo¿e ich pozbieraæ. Nie
byli�my w stanie mu pomóc, a grozi³a mu
�mieræ w straszliwych mêczarniach. Cier-

sok i wi�niowe konfitury. Pó�niej to
wszystko uciera³ na jednolit¹ masê. Czê-
stowa³ tym go�ci i wszystkie dzieci. To
by³ nasz najwiêkszy przysmak. Mieli�my
jeszcze jeden rodzinny zwyczaj. Zawsze
na �wiêta wyci¹gali�my ze strychu trady-
cyjn¹ rodzinn¹ szopkê bo¿onarodze-
niow¹. Mia³a ponad sto lat.

Spisa³:
Hubert Bierndgarski
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Morskie �wiêta... Na zdjêciu ORP Flaming.
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Kapitan musi w �wiat
 �Dnia 4 grudnia Roku Pañskiego 2007 r.

w uznaniu zas³ug nadajê Kapitanowi Jerzemu
W¹sowiczowi tytu³ honorowego ¿eglarza

i podró¿nika Miasta Gdañska. Upowa¿niam
Pana Kapitana Jerzego W¹sowicza

do reprezentowania naszego Miasta
we wszystkich odwiedzanych portach, na
morzach i oceanach �wiata. Jednocze�nie

przyznajê Panu Kapitanowi szczególne prawo
do noszenia oficjalnych znaków Miasta

tj. na g³ównym maszcie flagi Miasta Gdañska
oraz herbu Miasta Gdañska na rufie. Pawe³

Adamowicz, Prezydent Miasta Gdañska�.

Sztuczki Pana Boga

Przed wrêczeniem kapitanowi Listu
Morskiego (uroczysto�æ odby³a siê w grud-
niu ub. r. w Centralnym Muzeum Morskim
w Gdañsku - red.) zwyczajowo odczyta-
no laudacjê na cze�æ adresata. Niech jej
fragmenty pos³u¿¹ jako przewodnik po
historii podró¿y jednego z najs³awniej-
szych wspó³czesnych polskich ¿eglarzy
opowiedzianej przez niego samego.
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Kapitan Jerzy W¹sowicz
za sterem.



Jerzy W¹sowicz urodzi³ siê we
W³odzimierzu na Wo³yniu. Mieszkañ-
cem Gdañska jest od jesieni 1945 r.
¯eglarstwo uprawia od roku 1960,
a pierwszy rejs morski odby³ w 1963
r. na pok³adzie Genera³a Zaruskiego.

- Tak, pierwszy rejs morski by³ na Za-
ruskim, p³yn¹³em z dwoma przyjació³mi,
którzy teraz te¿ s¹ kapitanami. Dlaczego
zosta³em ¿eglarzem? Ka¿dy musi siê od-
nale�æ, ka¿dy szuka swego miejsca w ¿yciu,
z czym� siê uto¿samia. Jeden gra w sza-
chy, inny w golfa, kolejny kocha konie, kto�
zajmuje siê szybownictwem. Ja znalaz³em
swoje miejsce w³a�nie w ¿eglarstwie.
W dzieciñstwie, po przeczytaniu ksi¹¿ek,
opowiadañ, zaczyna siê marzyæ o ¿eglo-
waniu, potem wyp³ywa w pierwszy rejs.
Dostaje siê w d..., jest ciê¿ko, mokro, oka-
zuje siê, ¿e to jest w³a�nie to, co chce siê
robiæ w ¿yciu, mêska zabawa. I zaczyna
siê nastêpna wyprawa. I taki kto� jak ja,
jest ju¿ ugotowany.

Przez kilkana�cie lat by³ zawod-
nikiem w ¿eglarskich klasach �505�,
�Lataj¹cy Holender� i �Dragon� a jed-
nocze�nie instruktorem ¿eglarstwa
w klasach przygotowawczych. W ro-
ku 1972 odby³ pierwsz¹ dalek¹ wy-
prawê jako za³ogant na jachcie Pro-
bus do Islandii.

- Ma³y jacht szkierowy Probus nie
nadawa³ siê do p³ywania w ciê¿kich wa-

runkach po oceanie. Mia³ bardzo nisk¹
burtê, by³ zalewany wod¹. Mieli�my tyl-
ko dwa miejsca do spania, trzecie trzeba
by³o organizowaæ. Ale wówczas po pro-
stu nie by³o innych jachtów, je¿eli chcie-
li�my tam pop³yn¹æ, musieli�my na nim.
Wcze�niej, w 1971 roku koledzy, z któ-
rymi p³yn¹³em, wyprawili siê na Wyspy
Owcze, ich apetyt po tej podró¿y wzrós³
i st¹d wyprawa na Islandiê. By³o to ryzy-
kowne, przyznajê, ale jacht zachowywa³
siê bardzo dobrze. By³o niebezpiecznie,
ale to ta wyprawa zadecydowa³a, ¿e zo-
sta³em w ¿eglarstwie. Jakkolwiek muszê
powiedzieæ, ¿e w drodze na Islandiê
strasznie chorowa³em na chorobê morsk¹.
Kapitan powiedzia³ mi po wyprawie, i¿
my�la³, ¿e mnie ¿ywego nie dowiezie. Ale
w powrotnej drodze by³o ju¿ coraz lepiej
i lepiej.

Po uzyskaniu patentu jachtowego
kapitana ¿eglugi ba³tyckiej prowadzi³
przez wiele lat rejsy do portów ba³-
tyckich. Stary, zakupiony w 1980 r.
drewniany kuter rybacki decyduje
siê przebudowaæ w³asnymi si³ami na
¿aglowy kuter gaflowy, przystosowa-
ny do odbywania dalekich podró¿y
oceanicznych.

- By³em ¿eglarzem, kapitanem. Mia-
³em spory ¿eglarski sta¿, by³em zawod-
nikiem, potem trenerem. I przyszed³ kry-
zys wieku �redniego, czas, gdy cz³owiek

osi¹ga szczyt swoich mo¿liwo�ci zawodo-
wych i pyta � co dalej? Mia³em rodzinê,
dziecko, dom, doszed³em do pewnego
progu i raptem stan¹³em przed tym w³a-
�nie dylematem. W takim czasie ludzie
robi¹ ró¿ne rzeczy, czêsto rozwi¹zuj¹ ro-
dziny, rzucaj¹ siê w biznesy. Ale ponie-
wa¿ od dziecka marzy³em, ¿eby odbyæ
podró¿ dooko³a �wiata, pomy�la³em, ¿e
to doskona³a okazja.

Do pomys³u posiadania w³asnego
jachtu zainspirowa³a mnie Bonawentura,
stoj¹ca w marinie w Górkach Wschod-
nich. Mój kolega, szkutnik, Janusz Boro-
dziuk prowadzi³ w Wis³ouj�ciu przebudo-
wê tej jednostki. Kiedy mog³em wyrwaæ
siê z pracy, przyje¿d¿a³em do niego, a on
pozwala³ mi siê przygl¹daæ. W¹cha³em
zapachy drewna, pokostu, paku³, tego
wszystkiego czym pachnia³ jacht. To pod-
syca³o moje marzenia, my�la³em: Bo¿e,
mnie nigdy nie bêdzie staæ na taki jacht, to
s¹ olbrzymie pieni¹dze, to jest nierealne.

Pó�niej, prowadz¹c trening w Górkach
Wschodnich zauwa¿y³em kilka opuszczo-
nych kutrów. Podp³yn¹³em motorówk¹
do burty jednego z nich, wszed³em, obej-
rza³em. Po mojej drugiej wizycie tamtej-
szy rybak spyta³, czy mo¿e chcê go ku-
piæ, bo jest do sprzedania. Wystraszy³em
siê tej my�li, odpowiedzia³em: - Nie, to
niemo¿liwe, ale tak to romantycznie
wszystko wygl¹da, ¿e lubiê tutaj przyp³y-
waæ. Rybak jednak da³ mi numer swego
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telefonu. No i tak siê skontaktowa³em z
by³ym szyprem tej jednostki, by³ ju¿
wówczas chory, nie móg³ p³ywaæ, kuter
by³ wiêc odstawiony. My�l o jego kupnie
zaczê³a mnie dr¹¿yæ. W koñcu sta³em siê
jego w³a�cicielem, przyholowa³em do
Górek Zachodnich. Mia³em kuter, ale nie
by³o pieniêdzy na resztê.

Dlaczego nie zbudowa³em po prostu
nowego jachtu... W tamtych czasach ta-
kie przedsiêwziêcie wi¹za³o siê z faktem
niemal codziennych odwiedzin milicji,
przeszukiwania, weryfikowania, general-
nie nic ciekawego. Remont czego� stare-
go by³ o wiele ³atwiejszy. Z tym, ¿e gdy-
by prokurator na koniec budowy wszed³
na mój jacht, to by mnie od razu zamkn¹³.
Wielu rzeczy nie by³o bowiem na rynku,
trzeba by³o je skombinowaæ. Praca trwa-
³a d³ugo, poniewa¿ nie mia³em �rodków,
¿eby to zrobiæ szybko. Musia³em prze-
cie¿ utrzymaæ rodzinê, w zwi¹zku z tym
pensja zasadnicza sz³a na dom, natomiast

pieni¹dze z prac dodatkowych, z fuch,
na jacht.

Przebudowa kutra zajê³a 10 lat i w
1990 roku s/y Antica jest gotowa do
¿eglugi.

- W ci¹gu tych lat budowy by³ jeden
moment, na pocz¹tku, kiedy chcia³em to
rzuciæ w diab³y. Przez pierwsze dwa lata
nie by³em pewien, czy to co robiê, robiê
dobrze, czy bêdzie mnie staæ na to, ¿eby
po wszystkim wyruszyæ z kraju. Ponie-
wa¿ by³em mocno zaanga¿owany zawo-
dowo, niewiele robi³em przy jachcie, nie
mia³em czasu, gromadzi³em natomiast
potrzebne materia³y - kupi³em silnik, tro-
chê osprzêtu na czas, gdy mia³y siê za-
cz¹æ w³a�ciwe prace. I wówczas w moim
Akademickim Klubie Morskim w Górkach
Zachodnich sp³on¹³ hangar, gdzie te
wszystkie rzeczy trzyma³em. Po dwóch
latach praktycznie zaczyna³em od nowa.
Wtedy rzeczywi�cie nosi³em siê z zamia-
rem wyci¹gniêcia kutra na �rodek placu,

podpalenia i dania sobie spokoju z tym
wszystkim. Na szczê�cie tego nie zrobi-
³em. I nie ¿a³ujê.

Od pocz¹tku jacht by³ przygotowy-
wany do dalekiego rejsu. Z tym, ¿e do
koñca nie by³em pewien, jak siê zacho-
wa w ciê¿kich warunkach. Dosta³ mniej-
szy silnik, dwa maszty, przez co podniós³
siê jego �rodek ciê¿ko�ci. Na pocz¹tku
wszyscy sceptycznie podchodzili do tego
pomys³u, bo podobnych rozbabranych
rzeczy w okolicy by³o sporo; kto� co� za-
czyna³ robiæ, ale nic z tego nie wychodzi-
³o. By³ te¿ w Górkach Zachodnich taki ka-
pitan statku ratowniczego, który przycho-
dzi³ do mnie i mówi³: panie, pan siê zasta-
nowi³, co pan robi? Przyje¿d¿a pan tu co-
dziennie po pracy, siedzi do wieczora, czas
marnuje. A nie lepiej sobie chatê na Ka-
szubach postawiæ? Ja mówiê: wie pan, cha-
tê na Kaszubach maj¹ prawie wszyscy moi
koledzy, ale nikt nie ma jachtu. Jak bêdê
chcia³ mieszkaæ na Kaszubach, dam im
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swój jacht, oni bêd¹ p³ywaæ, a ja sobie u
nich pomieszkam. Tru³ mi tak ca³e lata.
A pó�niej, jak ju¿ ³ódka zaczê³a p³ywaæ,
jak wszystko by³o na ostatniej prostej,
przyszed³ do mnie i mówi: panie Jurku,
ja wiedzia³em, ¿e panu siê uda.

W 1991 roku Kpt. Jerzy W¹sowicz
wyp³ywa w pierwsz¹ swoj¹ daleko-
morsk¹ wyprawê. By³a to podró¿
dooko³a �wiata, która zajê³a 6 lat i za-
koñczy³a siê w Gdañsku w 1997 r.

- Mog³o siê okazaæ, ¿e jacht do nicze-
go siê nie nadaje i nie bêdzie mo¿na nim
p³ywaæ - postanowili�my w 1991 roku
pop³yn¹æ dooko³a Europy, sprawdziæ go.
Na Biskajach okaza³o siê, i¿ ³ódka �wiet-
nie sobie daje radê w ciê¿kich warunkach
pogodowych. Nabierali�my do niej zaufa-
nia. W Grand Regatta Columbus starto-
wali�my z Genui. Tam zapad³a ostatecz-
na decyzja, ¿e Stany Zjednoczone nie
bêd¹ celem ostatecznym, tylko etapem.
Antica mnie nie zawiod³a. W sztormach,
w ciê¿kich warunkach pogodowych wy-
chodzi³em na pok³ad w nocy i mówi³em:
Bo¿e, to niemo¿liwe, ¿e ta ³ódka tak faj-
nie, bezpiecznie chodzi, przy swojej ma-
sie, przy niskiej burcie. Jacht jest nisko
posadzony, ale nie podlega du¿emu dry-
fowi, nie boi siê specjalnie fali, wchodzi
miêkko, przy swojej obszernej rufie, przy
wiatrach pe³nych, chodzi jak surfing,
¿egluje na du¿ych falach, jest doskonale

sterowny. Do pó³ wiatru mo¿na ster uwi¹-
zaæ, zreszt¹ czêsto tak siê robi³o, i ³ódka
sama sobie radzi. Przy wiatrach pe³nych,
trzeba jednak niestety byæ przy sterze
i wówczas pracy jest o wiele wiêcej.

Co na moj¹ sze�cioletni¹ nieobecno�æ
w domu rodzina? Od pocz¹tku naszego
ma³¿eñstwa nie kry³em, ¿e moim zamia-
rem jest tak¹ podró¿ odbyæ. Kiedy za-
wierali�my z moj¹ ¿on¹ �lub, koledzy, w
formie absolutnie ¿artobliwej, na starej
mapie morskiej sporz¹dzili co� w rodza-
ju intercyzy, ¿e bêdê mia³ przyzwolenie
na jeden rejs dooko³a �wiata. ̄ ona to za-
akceptowa³a. A kiedy dosz³o do kupna
kad³uba, wszystko nabra³o przy�piesze-
nia i trudno to by³o wyhamowaæ. Wiado-
mo by³o, ¿e przygotowujê wyprawê.

Syn by³ ze mn¹ piêæ razy w ró¿nych
rejsach, on te¿ po³kn¹³ ten haczyk. ¯ony
natomiast, podczas tej pierwszej wyprawy,
nie widzia³em przez sze�æ lat. W czasie
kiedy byli�my na Papui Nowej Gwinei,
powa¿nie chorowa³a, na szczê�cie wysz³a
z tego, ale to by³ bardzo ciê¿ki okres. Raz,
¿e nie mogli�my siê stamt¹d wyrwaæ, byli-
�my prawie bez pieniêdzy, nie mo¿na
by³o zostawiæ jachtu, nawet nie mówiê
o bilecie na samolot. Po powrocie z sze-
�cioletniej wyprawy nie by³em pewien
jej reakcji. Po dwóch rozmowach, na trze-
ci dzieñ, syn przyniós³ mi klucze do
domu. Potraktowa³em to jak przyzwole-
nie. Wcale jednak nie by³em pewien

wracaj¹c, czy moje ma³¿eñstwo nadal ist-
nieje. Zreszt¹ wcale bym siê nie zdziwi³
i nie mia³ pretensji, gdyby mi podziêko-
wa³a. Rejs mia³ trwaæ dwa, dwa i pó³
roku, a wysz³o z tego sze�æ lat.

To jest tak, ¿e po przyp³yniêciu do
jakiego� portu, gdzie stoj¹ inne jachty,
wsiada siê na dinghy i przedstawia oko-
licznym za³ogom. Tamci z kolei opowia-
daj¹ jak jest w danym miejscu � gdzie co
mo¿na kupiæ, gdzie siê zabawiæ. Albo, ¿e
tam za wysp¹ jest �wietne miejsce do
nurkowania, czysta woda. I p³ynie siê tam,
i faktycznie jest super, no i stoi siê tam
dwa tygodnie, bo ¿al tego nie spróbowaæ.

Fragment wspomnieñ z rejsu:
Jest sierpieñ 1994 r., kolejne 2-tygo-

dniowe wypady na Wielk¹ Rafê Koralow¹
w rejonie Capricorn Group przybli¿aj¹
nam to miejsce. Za ka¿dym razem od-
krywamy coraz to nowe, wrêcz urokliwe
zak¹tki rafy. W krêgu ulubionych miejsc,
do których chêtnie wracamy, nadal po-
zostaje Hoskin Island ze swoj¹ prze�licz-
na lagun¹ z oko³o dwoma tysi¹cami du-
¿ych ryb bêd¹cych tam stale i bardzo
³atwymi do upolowania. Za ka¿dym ra-
zem mamy wiêc porz¹dny rybny obiad.
W³a�nie na Hoskin udaje nam siê upo-
lowaæ du¿¹ czarn¹ rajê, wa¿¹c¹ prawie
40 kg, tutaj te¿ znajdujemy �pi¹ce na
rafie podczas odp³ywu du¿e ¿ó³wie,
a Mariusz odnajduje w niewielkiej zato-
ce 17 ma³ych rekinów, które p³ywa³y wo-
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Kapitan Jerzy W¹sowicz jest
wspó³organizatorem III Zlotu Oldti-
merów, który odbêdzie siê w dniach
29 - 31 sierpnia tego roku w Gdañ-
sku. Jest te¿ pomys³odawc¹ impre-
zy, której pierwsza edycja odby³a
siê w 2001 roku. W inauguracyjnej
wziê³o udzia³ 12 jednostek. Rok
pó�niej stare ¿aglowce ponownie
odwiedzi³y gród nad Mot³aw¹. Po-
tem nast¹pi³a kilkuletnia przerwa
spowodowana wyprawami kapita-
na W¹sowicza. W tym roku impre-
za �odradza siê�. Zlot ma na celu
integracjê �rodowiska posiadaczy
starych, zabytkowych ³odzi i jachtów.
W tej chwili nie wiadomo jeszcze ile
jednostek zawinie do Gdañska.

�Naszym celem jest zgromadze-
nie w samym centrum Starego Mia-
sta, starych statków, ³odzi i jachtów
oraz danie im mo¿liwo�ci, aby po-
dzieli³y siê swoj¹ histori¹, spotka³y
siê wzajemnie i pokaza³y siê miesz-
kañcom.� � pisz¹ organizatorzy
(poza kapitanem W¹sowiczem - mia-
sto Gdañsk, tamtejsza marina i Miej-
ski O�rodek Sportu i Rekreacji �
red.). Bêd¹ spotkania z ¿eglarzami,
mo¿liwo�æ zwiedzania i odbywania
rejsów niektórymi jednostkami, pre-
zentacje rejsów, a na zakoñczenie
zlotu niezwykle widowiskowa para-
da na Mot³awie wszystkich jednostek.

III Zlot Oldtimerów

ko³o, wygrzewaj¹c siê w p³ytkiej wodzie.
I wreszcie w pobli¿u Hoskin minêli�my
siê z dwoma du¿ymi tr¹bami wodnymi,
które przeciê³y nasz kurs za ruf¹ dok³ad-
nie w 20 minut po naszym przej�ciu.
Ogl¹dali�my to potê¿ne zjawisko z odle-
g³o�ci pó³ mili, oczarowani, lecz pe³ni
obawy co by by³o, gdyby�my dostali siê
w te olbrzymie masy wiruj¹cej w powie-
trzu wody. Kolejny raz poczuli�my re-
spekt dla si³ przyrody. Rafa Fitzroy po-
zostawi³a w naszej pamiêci wra¿enie nie-
zatartego piêkna �wiata podwodnego,
jego bogactwa i ró¿norodno�ci. Chêtnie
tam przyp³ywali�my, chocia¿ nie by³o to
zbyt bezpieczne miejsce dla jachtu. Wia-
nuszek rafy i ani skrawka l¹du za któ-
rym mo¿na by siê ukryæ. Tylko kilka
miejsc pomiêdzy rafami wewn¹trz lagu-
ny dawa³o jedynie jako takie mo¿liwo�ci
kotwiczenia.

Kolejn¹ wyprawê kapitan W¹so-
wicz odby³ w latach 1998 � 2000.

- �wiat zaciekawia, wci¹ga. W psychi-
ce tworz¹ siê uwarunkowania, od których
trudno siê uwolniæ. To co� jak alkoholizm,
pracoholizm. Niedawno przeczyta³em
fajn¹ rzecz, ¿e ciekawo�æ tego, co jest za
horyzontem to sztuczka Pana Boga, ¿eby
nas wys³aæ w drogê.

Zawsze w czasie mego ¿eglowania po
�wiecie ba³em siê zgnu�nienia. Mia³em
wiele propozycji w stylu: zostañ tutaj,

mamy dla ciebie pracê, mo¿esz tu miesz-
kaæ, dostaniesz samochód. Najgorzej za-
cz¹æ zapuszczaæ korzenie. Wiem jak trud-
no by³o mi siê wyrwaæ z kraju, ¿eby po-
p³yn¹æ w pierwszy rejs. Kiedy jacht jest
w rozbiegu, wszystko tak zorganizowa-
ne, ¿e nic tylko wypada wyruszyæ w now¹
wyprawê, siedzenie w domu nie jest
wskazane. Zwyciêska ofensywa wyzwa-
la konieczno�æ nastêpnych dzia³añ. A po-
niewa¿ Horn jest wyzwaniem dla ka¿de-
go p³ywaj¹cego, trzeba by³o je podj¹æ.
To by³a swego rodzaju konieczno�æ, na-
stêpny krok, trzeba by³o podnie�æ po-
przeczkê o szczebel wy¿ej. Tak jak dla
alpinistów wyzwaniem jest Mont Everest,
tak dla nas, ¿eglarzy jest to Horn. A po-
niewa¿ moim marzeniem by³o op³yniê-
cie �wiata, od tego zacz¹³em, potem kon-
sekwentnie stawiaj¹c czo³o innym ¿eglar-
skim wyzwaniom.

Z pierwszej podró¿y nie ¿a³ujê ani jed-
nego dnia, z drugiej Horn � Alaska, mo¿e
kilka bym wykre�li³, bo by³y zbyt ekstre-
malne. W wypadku tej wyprawy za³o¿e-
nie by³o takie - obchodzimy przyl¹dek
w lecie na pó³kuli po³udniowej i osi¹gamy
Alaskê w lecie na pó³kuli pó³nocnej. Po-
niewa¿ mieli�my w Brazylii kilka awarii, a
potem miêdzy Monte Video a Hornem piêæ
sztormów, które nas zatrzymywa³y, zjawi-
li�my siê na przyl¹dku spó�nieni. Okaza³o
siê, ¿e za³ogê trzeba wyprawiæ do kraju,
skompletowaæ nastêpn¹, musia³em impro-
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wizowaæ, czekaæ na zgodê Marynarki Wo-
jennej Chile na p³ywanie po Patagonii. To
wszystko spowodowa³o dalsze opó�nienie.
W efekcie weszli�my do Patagonii w �rod-
ku chilijskiej zimy. Przebijali�my siê krok
po kroku przez lód, burze, gradobicie, �nie-
¿yce. Parli�my na pó³noc potwornie spó�-
nieni. Nie by³o szans na uchwycenie Ala-
ski latem.

Fragment raportu z wyprawy: 26.05.
1999 �roda

Dotarli�my wczoraj do Puerto Montt
koñcz¹c tym samym nasz¹ patagoñsk¹
epopejê. To co by³o planowane na dwa
tygodnie, poch³onê³o nam prawie trzy
miesi¹ce bardzo trudnej dla nas i dla
Anticy ¿eglugi. Zebrali�my niez³y baga¿

Antica zimuje w Gdañsku, w marinie na O³owiance.
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nowych, ciê¿kich gatunkowo i specyficz-
nych, ¿eglarskich do�wiadczeñ. Satysfak-
cja ogromna (chyba wiêksza ni¿ z Hor-
nu). By³ to kawa³ bardzo dobrej, ¿eglar-
skiej roboty; ca³ej za³ogi 3 osób.
Stoimy obecnie w Marina del Sur w Pu-
erto Montt i próbujemy zorganizowaæ siê
do remontu. Antica wymaga teraz du¿o
naszej troski (zas³u¿y³a na to). Remont
jest nieodzowny przed wyj�ciem na Pa-
cyfik. Ceny zabójcze (trzy razy wiêksze
ni¿ w USA), ale nie ma innego wyj�cia.
Próbujemy wiêc ograniczyæ wszystko do
niezbêdnego minimum. Sytuacja finan-
sowa poni¿ej zera. ¯ywno�ci mamy na
oko³o 7 dni i nic wiêcej. Próbujê co�
zrobiæ w tej sprawie.

Drugi problem to realno�æ naszego
programu rejsu. Jak widaæ plany to jed-
no, a ¿ycie drugie. Zaktualizowa³em pla-
ny naszej wyprawy. Zasadnicze zmia-
ny dotycz¹ skrócenia trasy na Pacyfiku,
z Hawaii do San Francisco zamiast na
Alaskê. Alaska jest nie do osi¹gniêcia o tej
porze roku, kiedy my tam mo¿emy byæ.
Zmianie i skróceniu ulega te¿ czas po-
bytu na Morzu Karaibskim. Wszystkie
te odstêpstwa nie zmieniaj¹ ostateczne-
go terminu zakoñczenia wyprawy.

Prawdopodobnie na Alaskê pop³ynê
w nastêpnym sezonie. Ju¿ nie na Antice,
nie chcê staruszki wyci¹gaæ. Niech sobie
tutaj odpoczywa. Wprawdzie ona nadal
ma si³y, ale ja ich nie mam, ¿eby j¹ wy-
ci¹gaæ na dwa, dwa i pó³ roku i doj�æ do
Alaski. Bo to przecie¿ trzeba siê przedo-
staæ przez kawa³ �wiata. Pop³ynê z Van-

couver jakim� jachtem czarterowym. Na
razie mam czê�æ za³óg, zgromadzone
materia³y, mapy, wydawnictwa, to co jest
niezbêdne do ¿eglowania.

Sama Alaska a¿ tak bardzo mnie nie
rajcuje, marzy mi siê Kolumbia Brytyjska,
tam jest taki piêkny krajobraz, wiem to
ze zgromadzonych materia³ów, wiêc
wypada tam pop³yn¹æ. To niezrealizo-
wany z przesz³o�ci d³ug. Ale wcale nie
jest powiedziane, ¿e tam dop³ynê. Je¿e-
li nie uda mi siê skompletowaæ za³ogi,
zgromadziæ �rodków, nie za³atwiê w³a-
�ciwego jachtu i nie pop³ynê teraz, bêdê
to mia³ w zanadrzu. Ju¿ siê nie upieram,
to sprawa pokory, nic na si³ê. Muszê to
porz¹dnie przygotowaæ.

Tegoroczny rejs zrobimy po fiordach
norweskich. To bêdzie taka wprawka,
tam s¹ nieco podobne warunki, do tych,
jakie czekaj¹ nas na Alasce. Ruszamy
31 maja. Wrócê w sierpniu na Zlot Old-
timerów.

W czasie moich wypraw z pieniêdz-
mi ró¿nie bywa³o. Raz w kasie by³o 10
tysiêcy dolarów, raz kilkana�cie. P³ywa-
nie wbrew pozorom nie jest takie dro-
gie. Wtedy, kiedy jacht ju¿ jest gotowy,
kiedy jest otaklowany, bo to jest najwiêk-
szy wydatek, pieni¹dze nie s¹ proble-
mem. Do p³ywania wykorzystujemy si³ê
wiatru, paliwo jest potrzebne jedynie do
wej�cia i wyj�cia z portu. Jedzenie kupu-
jemy w marketach, na targach, tam, gdzie
jest najtañsze, przygotowujemy je sami
na jachcie, w zwi¹zku z tym nie p³acimy
haraczu w portach.

Je¿eli sam sobie cz³owiek udowodni,
¿e jego potrzeby nie s¹ du¿e, je�li oprócz
jedzenia staæ go na kawê o dziesi¹tej rano
lub od czasu do czasu na drinka po po³u-
dniu, to w zupe³no�ci wystarczy. Za³oga,
która wchodzi na pok³ad ponosi koszty
swego i mego utrzymania oraz utrzyma-
nia ³ódki. To wystarczaj¹ce pieni¹dze,
¿eby prze¿yæ.

Nigdy nie byli�my g³odni. Mo¿e poza
jednym przypadkiem � w Patagonii,
w Chile. To by³o ju¿ po przep³yniêciu
Hornu, nie by³o miejsc, gdzie mogli�my
siê zaopatrzyæ w ¿ywno�æ. Zatrzyma³a
nas w fiordach patagoñskich na trzy ty-
godnie straszna pogoda, nie by³o szans
na przebicie siê do przodu. Ale jako� po-
radzili�my sobie. By³y tam jeszcze dwa
jachty, Francuzi, którzy mieli du¿o ma-
karonu i Niemcy, którzy mieli proszek
do pieczenia. My�my mieli trochê m¹ki
i tak w sumie trzy za³ogi da³y sobie radê.
By³ to bardzo niedobry akwen dla nas,
tam nic nie mo¿na by³o wy³owiæ, ponie-

wa¿ panowa³ tzw. czerwony p³yw, czyli
glon, który truje absolutnie wszystko.

Na lata 2003 � 2004 przypad³a na-
stêpna wyprawa ��ladami wielkich
Polaków�.

Zapis z raportu wyprawy: W drodze
do Natal, Brazylia, 28.12.2003:

Od 27 godzin jeste�my ponownie
w drodze. Wczoraj, 27 grudnia o godz.
17:00 czasu lokalnego razem z wysok¹
wod¹ opu�cili�my niezwykle go�cinny
Capanga Yacht Club w Recife i ¿eglu-
jemy do Natal. Recife by³ najdalej wy-
suniêtym na po³udnie punktem od
domu na tej wyprawie, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e rozpocz¹³ siê powrót do kra-
ju. Czeka nas jeszcze kilka zadañ po
drodze, ale my�lê, ¿e wszystko u³o¿y
siê pomy�lnie.

Cofnê siê nieco wstecz aby opisaæ co
dzia³o siê w ci¹gu ostatnich tygodni:
11 grudnia opu�cili�my �liczn¹ i cie-
kaw¹ wyspê Fernando de Noronha i po
4 dniach powolnej ¿eglugi, po pokona-
niu 315 mil morskich, rankiem 15 grud-
nia weszli�my do portu w Recife. Zacu-
mowali�my w znanym nam sprzed lat,
Capanga Yacht Club. Zaplanowali�my,
¿e spêdzimy tutaj �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, po�wiêcimy trochê czasu Anti-
ce i oczywi�cie pod¹¿ymy �ladami
Krzysztofa Arciszewskiego. Dziêki pomo-
cy konsula honorowego RP uda³o nam
siê odwiedziæ ruiny s³ynnego fortu Oran-
ge na wyspie Itamaraka, gdzie Arciszew-
ski rozpocz¹³ swoj¹ brazylijsk¹ przygo-
dê. Podczas kolejnej wycieczki, ju¿ w roz-
szerzonym sk³adzie za³ogi, zwiedzili�my
niezwykle ciekawe miejsca zwi¹zane
z histori¹ Krzysztofa Kolumba.

W tym czasie, w marinie gdzie stali-
�my, zaczê³o gromadziæ siê miêdzyna-
rodowe towarzystwo, które równie¿ sp³y-
nê³o tutaj na okres �wi¹t. Nadarzy³a siê
wspania³a okazja do zorganizowania
wspólnych �wi¹t. Jeden jacht norweski,
dwa brytyjskie, dwa jachty francuskie i je-
den brazylijski. Celebracja rozpoczê³a siê
od mszy polowej zorganizowanej przez
Capanga Yacht Club.

Nastêpnie w Wigiliê po po³udniu
Norwedzy wydali u siebie na pok³adzie
przyjêcie, na które sk³ada³y siê: owsian-
ka i grzane wino z korzeniami, zgod-
nie z ich zwyczajem. Wieczorem wszy-
scy uczestniczyli�my we mszy w ko�cie-
le Naj�wiêtszej Marii Panny w Recife
(bardzo ³adna �wi¹tynia). A pó�niej od-
by³a siê na jachcie kolacja wigilijna dla
za³ogi....
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To kapitan gotuje
na jachcie.



W latach 2005-2006 odby³ kolejn¹
podró¿ morsk¹ pod nazw¹ �Ekspe-
dycja do korzeni cywilizacji�. Ostat-
nia wyprawa kapitana odby³a siê pod
nazw¹ �Gdañska Ekspedycja Wokó³
Morza Ba³tyckiego 2007�.

£ódka jest sze�cioosobowa, ale w dal-
szych rejsach preferujê trzy, cztery osoby.
Wachty s¹ podzielone, wszyscy maj¹ czas,
¿eby odpocz¹æ. Ja muszê byæ na ka¿de
wezwanie, ca³y czas aktywny, ca³y czas
z lud�mi, wobec tego mój sen jest czêsto
przerywany. W zwi¹zku z tym wachta od
pó³nocy do czwartej jest dla mnie tak¹ oaz¹
spokoju, moim zaworem. To najspokojniej-
szy czas w ci¹gu ca³ej doby. Mo¿na poroz-
mawiaæ z sob¹, z Bogiem.

Zacz¹³em p³ywaæ w wieku 47 lat. Kie-
dy� przysz³a do mnie my�l, ¿e mo¿e daæ
sobie spokój, si¹�æ przed telewizorem
i przestaæ siê wyg³upiaæ. Powiedzia³em
o tych my�lach kumplowi, a on na to:  Ja
mam tak samo, p³yniemy, bo jak odwle-
czemy wyprawê, to mo¿e ju¿ nigdy nam
siê nie zechce. I chocia¿ nie byli�my goto-
wi, choæ mieli�my ruszyæ za wiele miesiê-
cy i nie zgromadzili�my wszystkich infor-
macji, wyp³ynêli�my, ¿eby nie zgnu�nieæ.

Ka¿dy z rejsów jest niesamowicie eks-
cytuj¹cy, bo jest zorganizowany w cieka-
wy sposób. Rejs nie s³u¿y samemu p³y-
waniu, jacht ma byæ �rodkiem do prze-
mieszczania siê. Chodzi o to, by jak naj-
wiêcej zobaczyæ i prze¿yæ. W zwi¹zku

z tym ka¿da wyprawa jest pieczo³owicie
zorganizowana, pod k¹tem co jest w da-
nym rejonie ciekawego, co warto zobaczyæ.
Czasami jest tak, ¿e co� trzeba przy�pie-
szyæ, wyruszaæ z jakiego� ciekawego miej-
sca, zanim zdo³a³o siê obejrzeæ wszystko.
Albo opuszcza siê port czy kraj i po kilku
miesi¹cach czyta, ¿e tam by³o co� niezwy-
k³ego. Przecie¿ ja tam by³em i nie zoba-
czy³em tego - my�lê. I jest ¿al do siebie: -
Spieprzy³e� facet sprawê, pojecha³e� nie-
przygotowany. Ka¿dy rejs zostawia takie
niezrealizowane dziury. Przep³yn¹³em np.
w dó³ Missisipi od Chicago do Zatoki Mek-
sykañskiej, ale dwa razy nie wszed³em na
Amazonkê. Uda³o siê dopiero za trzecim.

Wszystkie podró¿e morskie Kapi-
tana Jerzego W¹sowicza rozpoczyna-
³y siê i koñczy³y zawsze w Gdañsku.
Za swoje rejsy i osi¹gniêcia ¿eglar-
skie otrzyma³ wyró¿nienia, nagrody,
medale.

Du¿o znajomo�ci jest jednorazowych,
ale czêsto zupe³nie przypadkowo spoty-
kamy siê gdzie� po latach i wtedy te zna-
jomo�ci s¹ takie, jakby nie by³o czasu
pomiêdzy. Jest serdecznie, chcemy byæ
ze sob¹, chcemy si¹�æ, napiæ siê kawy,
nagadaæ siê. Poza tym Internet bardzo
pomaga. Zg³aszaj¹ siê ludzie, z którymi
nie mia³em kontaktu np. 10 lat � wpadli
akurat na stronê i znajomo�æ siê odnawia.
Ca³y czas co� siê dzieje z jachtem, czy

wokó³ niego. Mam kontakt z ca³ym �wia-
tem � od Australii, Nowej Zelandii, do Sta-
nów Zjednoczonych, ¿e o Europie nie
wspomnê. Dwie trzecie moich za³óg re-
krutuje siê zza granicy. S¹ to g³ównie
Austriacy, Niemcy, Amerykanie.

Samotno�æ to sprawa psychiki, jak
wszystko w ¿yciu. Najwa¿niejsze, gdy
cz³owiek nie przyjmuje tego jako prze-
ciwno�ci losu, czego� co go degraduje.
My�lê, ¿e takie okresy, czas refleksji i sa-
motno�ci, przyda³yby siê ka¿demu. A po-
za tym, przywraca uczuciom w³a�ciwe
proporcje, pozwala patrzeæ z dystansu na
wiele rzeczy. I niesamowicie uspokaja.

Czujê siê mê¿czyzn¹ spe³nionym,
mam rodzinê, mam syna, wnuki, sta³o siê
wszystko to, o czym marzy³em i chyba
nie muszê i nie chcê oczekiwaæ niczego
wiêcej. ̄ ona pozwala mi nadal ¿eglowaæ,
a sam jacht stanowi jaki� tam presti¿ dla
rodziny. Wnuczki zaczynaj¹ siê z moim
wariactwem uto¿samiaæ, chc¹ tu na Anti-
cê przyje¿d¿aæ, ciesz¹ siê, ¿e maj¹ dziad-
ka � pirata.

Czes³aw Romanowski
Zdjêcia: Jan Wi�niewski

Fragmenty raportów
z wypraw pochodz¹ ze strony:
http://www.antica.gdansk.pl
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Antica pod ¿aglami..

Podczas wej�cia do portu.
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£odzie
jak z Bonda�

Porozumienie, podpisane w 1985 roku
w Schengen, w Luksemburgu, okre�la³o
zasady zniesienia kontroli granicznej miê-
dzy krajami Beneluksu, Francj¹ i Niemca-
mi (RFN). Obecnie do uk³adu Schengen
nale¿¹ 22 pañstwa Unii Europejskiej. Islan-
dia i Norwegia s¹ z grup¹ stowarzyszone.

Z zawartego porozumienia wynika
swobodne, bez odprawy granicznej, prze-
mieszczanie siê wewn¹trz tzw. strefy
Schengen. Z granic miêdzy Polsk¹ a pañ-
stwami unijnymi zniknê³y szlabany i pla-
cówki Stra¿y Granicznej. Stra¿ opu�ci tak-
¿e terminale promowe w Gdyni, Gdañ-
sku i �winouj�ciu.

Nie oznacza to jednak braku nadzo-
ru nad bezpieczeñstwem w rejonach

21 grudnia Polska (a tak¿e Czechy, Estonia,
Litwa, £otwa, Wêgry, S³owacja, S³owenia i Szwajcaria)
przyst¹pi³a do uk³adu z Schengen.

Stra¿nicy morza

MORSKIE GRANICE nowe jednostki
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remu w nowej sytuacji postanowiono
nowe zdania.

Odpowiedzialny  za ochronê ze-
wnêtrznej granicy Unii Europejskiej oraz
bezpieczeñstwo granicy wewnêtrznej,
koncentrowaæ teraz bêdzie swoje dzia³a-
nia na wykrywaniu, zapobieganiu oraz
zwalczaniu przestêpczo�ci granicznej oraz
kontroli przep³ywu osób na teren nasze-
go kraju i �obszaru Schengen�.

Nowe zadania wymusi³y okre�lone
potrzeby organizacyjne i sprzêtowe. Sfi-
nansowane ze �rodków Unii Europejskiej
nowe ³odzie patrolowe maj¹ pomagaæ
strzec naszej morskiej granicy.

Uroczy�cie ochrzczone

W ostatnich miesi¹cach wprowadzo-
no do eksploatacji cztery nowoczesne
jednostki p³ywaj¹ce Stra¿y Granicznej.
Oficjalnie ochrzczono, w³¹czono do sta-
nu floty i podniesiono bandery 30 pa�-
dziernika na �patrolowcach� SG - 213
(Stra¿nik 3) i SG - 215 (Stra¿nik 5), a 28
listopada na jednostkach SG - 214 (Stra¿-

nik 4) i SG � 216 (Stra¿nik 6). Ceremo-
nie przeprowadzono przy reprezentacyj-
nym nabrze¿u kpt. Zió³kowskiego, w po-
bli¿u Kapitanatu Portu Gdañsk, w Nowym
Porcie - naprzeciwko basenu portowego,
przy którym stacjonuje Morski Oddzia³
Stra¿y Granicznej.

W pierwszej z uroczysto�ci uczestni-
czyli ówczesny minister spraw wewnêtrz-
nych i administracji W³adys³aw Stasiak
(obecnie szef Biura Bezpieczeñstwa Na-
rodowego), Jaros³aw Brysiewicz, podse-
kretarz w MSWiA, Lucjan Be³za, zastêpca
komendanta g³ównego Stra¿y Granicznej,
wojewoda pomorski Piotr Karczewski,
arcybiskup Tadeusz Goc³owski, metropo-
lita gdañski. Matki chrzestne: panie Bar-
bara Stasiak (¿ona W³adys³awa Stasiaka)
i Urszula Brysiewicz (¿ona Jaros³awa Kry-
siewicza, podsekretarza stanu w MSWiA)
wypowiedzia³y formu³ê: �P³yñ po mo-
rzach i oceanach, s³aw imiê Stra¿y Gra-
nicznej, strze¿ morskiej granicy Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Nadajê ci imiê��.

Chrzest nie by³ typowy, zawarto�æ bu-
telek  szampana zosta³a wylana na pok³a-

naszych granic, szczególnie tych, które
sta³y siê od grudnia granicami ca³ej Unii
Europejskiej, jak np. polska granica mor-
ska. Nad jej bezpieczeñstwem czuwa
Morski Oddzia³ Stra¿y Granicznej, któ-

Charakterystyka podstawowa szybkich jednostek
interwencyjno-po�cigowych projektu IC 16 M III dla Stra¿y Granicznej RP

rok budowy 2007
stocznia Dockstavarvet AB w Docksta, Szwecja
projektant Petter Håkanson Marine
nr budowy 540, 545, 546 i 547
d³ugo�æ 15,9 m
szeroko�æ 3,96 m
zanurzenie 1,1 m
wyporno�æ 20 t
prêdko�æ powy¿ej 42 w.
kad³ub aluminiowy
napêd strugowodny, dwa stacjonarne silniki wysokoprê¿ne z turbodo³adowaniem
zasiêg powy¿ej 300 Mm
za³oga 4 funkcjonariuszy

nowe jednostkiMORSKIE GRANICE
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dy chrzczonych jednostek, po po�wiêce-
niu ich przez biskupa i kapelanów SG.

Gospodarz uroczysto�ci, komandor SG
Piotr Stocki, komendant Morskiego Od-
dzia³u Stra¿y Granicznej w Gdañsku
mówi³, jak wa¿nym dla ca³ej formacji
wydarzeniem jest ta uroczysto�æ:

- To w³a�nie dziêki nowemu sprzêtowi
funkcjonariusze bêd¹ mogli jeszcze sku-
teczniej ni¿ dotychczas ochraniaæ morsk¹
granicê Rzeczypospolitej Polskiej. Podob-
ne jednostki s¹ na wyposa¿eniu Si³ Zbroj-
nych Szwecji, Meksyku, a tak¿e formacji
policyjnych Niemiec, Danii oraz Rosji. Tak
nowoczesne, funkcjonalne i okaza³e jed-

nostki p³ywaj¹ce nie mog³yby powstaæ,
gdyby nie fundusze UE.

Podczas drugiej uroczysto�ci, 28 li-
stopada, honory matek chrzestnych
pe³ni³y El¿bieta Suchocka-Roguska, wi-
ceminister finansów i Anna Zieliñska-
G³êbocka, pose³ na Sejm RP. W uro-
czysto�ci wzi¹³ udzia³ - obok m.in. Lu-
cjana Be³zy, zastêpcy komendanta
g³ównego Stra¿y Granicznej, Piotra
Karczewskiego, wojewody pomorskie-
go, ks. p³k SG dr. Kazimierza Tuszyñ-
skiego, dziekana Stra¿y Granicznej i ko-
mendantów MOSG: kontradm. Stanis³a-
wa Lisaka i kontradm. Konrada Wi-

�niowskiego - równie¿ dr in¿. Jan Jan-
kowski, prezes zarz¹du Polskiego Re-
jestru Statków - klasyfikatora nowych
jednostek Stra¿y Granicznej.

Pierwsi dowódcy

Pierwsze dwie jednostki (SG - 213 i SG
- 215) dotar³y do Polski 16 wrze�nia br.,
samodzielnie pokonuj¹c Ba³tyk miêdzy
Szwecj¹ a Polsk¹, a protokó³ ich przyjê-
cia komisja podpisa³a 29 wrze�nia. Po
uroczystym nadaniu imion i podniesieniu
bander, trafi³y do Kaszubskiego Dywizjo-
nu Stra¿y Granicznej w Gdañsku Wester-
platte. Z kolei jednostka SG - 214 przy-
by³a do Gdañska 14 pa�dziernika br., a SG
- 216 23 listopada br. Tym wyznaczono
miejsca stacjonowania w �winouj�ciu i Ko-
³obrzegu.

Pierwszymi dowódcami pierwszych
dwóch �patrolowców� zostali bosman
Marcin Szerszyñski i bosman Waldemar
Lubner, dowódc¹ SG - 214 kapitan Krzysz-
tof Szyca, a SG 216 - kapitan Krzysztof
Zwoliñski.

Umowê na dostawê nowych jedno-
stek p³ywaj¹cych projektu IC 16M III do
dzia³añ interwencyjno-po�cigowych dla
polskiej Stra¿y Granicznej podpisali 4 maja
ubieg³ego roku komendant Morskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej kontradm.
Konrad Wi�niowski i Per Torbjörn Lars-
son reprezentuj¹cy wy³onion¹ w drodze
przetargu szwedzk¹ stoczniê N. Sundin
Dockstavarvet AB.

Warto�æ jednej jednostki wynosi 6 752
700 z³otych. Decyduj¹cym czynnikiem
przy wy³onieniu zwyciêzcy przetargu
by³a cena (wa¿¹ca w 80 procentach) -
wed³ug oficjalnej informacji wybrano ofer-
tê najkorzystniejsz¹ ekonomicznie
z uwzglêdnieniem kryteriów (funkcjonal-
no�æ i prêdko�æ maksymalna wa¿y³y na
wyniku przetargu po 10 procent). Budo-
wa sfinansowana zosta³a w ca³o�ci z fun-
duszy Unii Europejskiej.

Jednostka projektu IC 16 M III ma ka-
d³ub w ca³o�ci aluminiowy, oparty na pro-
jekcie jednostki CB 90 H, adaptowany na
kuter po�cigowy. Szybkie ³odzie wieloza-
daniowe z rodziny CB 90 (Combat Boat
90), s¹ masowo u¿ywane przez marynar-
kê szwedzk¹ (w latach 1990-2003 wesz³o
do s³u¿by 147 jednostek) a tak¿e przez
marynarki wojenne Norwegii, Meksyku
i Malezji oraz greck¹ stra¿ przybrze¿n¹. Od-
miana IC 16 M powsta³a jako szybka jed-
nostka patrolowo-po�cigowa przystosowa-
na dla celów cywilnych, w szczególno�ci
do zastosowania w s³u¿bach policyjnych

Nietypowy chrzest � szampan na pok³adzie � matk¹ chrzestn¹
Stra¿nika 6 by³a Anna Zieliñska - G³êbocka, pose³ PO na Sejm RP.

Arcybiskup Tadeusz Goc³owski, metropolita gdañski, po�wiêci³ Stra¿nika 3.

MORSKIE GRANICE nowe jednostki
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i ochrony granic. £odzie w tej wersji trafi³y
wcze�niej do Malezji (4 szt. w s³u¿bie cel-
nej), Meksyku i Rosji. £¹cznie, wraz z od-
mianami wojskowymi, powsta³o ju¿ blisko
240 jednostek tej rodziny.

£odzie z zapleczem

Rufowe posadowienie nadbudówki
zapewnia bardzo dobre warunki s³u¿by dla
za³ogi, przy du¿ych prêdko�ciach i widocz-
no�æ horyzontaln¹ przy niskiej konstrukcji
ca³ego kad³uba. Ca³a 4-osobowa za³oga
mie�ci siê w wygodnej nadbudówce gwa-
rantuj¹cej odpowiednie warunki pracy.
Cz³onkowie za³ogi maj¹ tam do dyspozy-
cji fotele z pasami bezpieczeñstwa. Na
nowych jednostkach znajduj¹ siê te¿, pod
pok³adem, pomieszczenia socjalne - miej-

sca le¿¹ce w czê�ci dziobowej, mesa, pen-
tra - miejsce do przygotowania posi³ków,
toaleta). Pod pok³adem jest te¿ mo¿liwo�æ
przewo¿enia 8 pasa¿erów w pozycji sie-
dz¹cej, w tym 5 na rozk³adanych siedze-
niach. Na rufie znajduje siê obni¿ona plat-
forma, która mo¿e s³u¿yæ do podejmowa-
nia rozbitków z wody.

Bardzo du¿¹ prêdko�æ jednostce typu
IC 16 M III zapewniaj¹ 2 silniki wysoko-
prê¿ne Scania DI 16, ka¿dy o mocy 800
KM (589 kW). Silniki napêdzaj¹, poprzez
przek³adnie redukcyjne ZF550, dwa pêd-
niki strugowodne Rolls-Royce FF 410 HS.
Jednostka typu IC 16M III posiada rów-
nie¿ zintegrowany, podwójny system
nawigacji NavNet V firmy Furuno. Czas
pracy wszystkich systemów przewidzia-
no na 750 000 godzin.

Dwa czê�ciowo wyposa¿one kad³u-
by trzeciej i czwartej jednostki (SG - 215
i SG - 216; stoczniowe numery budowy
546 i 547) powsta³y w Stoczni Wis³a Alu-
minium w Gdañsku, sk¹d drog¹ morsk¹
(na ciê¿kiej platformie drogowej wpro-
wadzonej na prom Polferries w Gdañsku)
przetransportowane zosta³y do szwedz-
kiej stoczni, gdzie dokonano ich wypo-
sa¿enia. Natomiast kad³uby pierwszych
dwóch jednostek (SG - 213, nr stocz-
niowy 540 i SG - 214, nr 545) powsta-
³y w Szwecji, z wyj¹tkiem jednej nad-
budówki do SG - 214, która tak¿e po-
wsta³a w Polsce.

(PioSta, rel)
Zdjêcia: Piotr B. Stareñczak

Wygodna nadbudówka zapewnia odpowiednie warunki pracy.

Ochrania 481,3 km odcinek gra-
nicy, czyli ok. 15 proc. ca³kowitej
jej d³ugo�ci. Z tego 440 km przy-
pada na odcinek morski, pozosta³e
za� - 29,5 km granicy z Niemcami
i 11,3 km z Federacj¹ Rosyjsk¹ na
Zalewie i Mierzei Wi�lanej to grani-
ce l¹dowe.

W MOSG s³u¿bê pe³ni aktualnie
ok.1800 funkcjonariuszy. Dysponuj¹
51 jednostkami p³ywaj¹cymi, w tym
m.in. 2 poduszkowcami oraz 2 sa-
molotami patrolowymi i �mig³ow-
cem W3 AM �Anakonda�.

W okresie 16 lat istnienia Mor-
skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej
jego funkcjonariusze za przestêp-
stwa i wykroczenia zatrzymali po-
nad 7100 osób, z czego po³owê sta-
nowili cudzoziemcy oraz ujawnili
przemyt na sumê 106 792 788 z³.

Morski Oddzia³
Stra¿y Granicznej

nowe jednostkiMORSKIE GRANICE
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¯ygis per Atlant¹

Osiemna�cie lat mija od czasu wyprawy flotylli
litewskich jachtów do Stanów Zjednoczonych

i z powrotem, od pierwszej ¿eglarskiej wyprawy
pod w³asn¹, ¿ó³to-zielono-czerwon¹ bander¹,

chocia¿ kraj wchodzi³ jeszcze w sk³ad Soviet Empire.

MORSKIE OPOWIE�CI przez Atlantyk

Rejs �¿ygis per Atlant¹�, czyli w po-
przek Atlantyku, by³ wielkim �wiêtem
Litwinów w kraju i tych ¿yj¹cych po tam-
tej stronie Wielkiej Wody. W wielkiej
wyprawie 1989 roku, na trzech jachtach,
w sze�ciu za³ogach uczestniczy³o czter-
dziestu dziewiêciu ¿eglarzy, w tym kilku
ze Stanów, g³ównie z Chicago.

 
○ ○ ○

Najpierw by³y d³ugie i ¿mudne przy-
gotowania: czyszczenie, skrobanie, malo-
wanie, sprawdzanie wyposa¿enia i insta-
lacji, wreszcie prowiantowanie � jak to
zwykle przed rejsem. Wydano pami¹tko-
we koperty i okoliczno�ciowe stemple,
zasadzono pami¹tkowe drzewka. Wresz-

cie orkiestra ulicami K³ajpedy poprowa-
dzi³a ¿eglarzy do portu. Po¿egnano naj-
bli¿szych. Uniós³ siê zwodzony most
i jachty Lietuva, Daile i Audra w pe³nej
gali flagowej defilowa³y na rzece Dane,
której kamienne nabrze¿a oblepi³y t³u-
my mieszkañców miasta. Jeszcze w por-
cie postawiono ¿agle i bajdewindem skie-
rowano siê do g³ówek wej�ciowych, na
trasê �Klaipeda - Niujorkas�, K³ajpeda �
Nowy Jork.

 
○ ○ ○

W albumie �¯ygis per Atlant¹� � wy-
danym po powrocie � wiele jest o wy-
prawie i równie du¿o o jachtach. To wy-
raz szacunku dla budowniczych, bez któ-

rych nie by³oby przedsiêwziêcia.  A jach-
ty zbudowano w �Lenkije�, czyli w Pol-
sce. Lietuva (1976), rodem z �Gdanske�,
z Gdañska to jacht typu conrad-54, Au-
dra (1980) i Dalie (1984), to zbudowane
w �Scecine�, znaczy Szczecinie � cetusy.
Budowano je w czasach, gdy nasz prze-
mys³ jachtowy prze¿ywa³ swój ma³y roz-
kwit i by³ na dobrej drodze do sukcesu.

 
○ ○ ○

Pierwszym portem flotylli by³ port
jachtowy w �Gdynes�, w Gdyni, w �Len-
kije� � kolebce jachtów. Pó�niej ¿egluga
przez niedu¿y �Baltijos jura�, Ba³tyk, na
zmiennych wiatrach i ³ami¹cej siê fali, da³a
pierwszy przedsmak przygody. W s³o-
necznej pogodzie jachty przesz³y �Kylio
kanal� (Kana³ Kiloñski) i ju¿ by³y na �Siau-
res jura� (Morzu Pó³nocnym). Z lewej stro-
ny pozostawiono �Amsterdamas�, z pra-
wej �Londonas� i 25 maja jachty wysz³y
na �Atlanto vandenynas� (Ocean Atlan-
tycki). Wybrano trasê po³udniow¹. Zaczê-
³a siê ¿egluga: fala za fal¹, wachta za
wacht¹. Wschody i zachody s³oñca zaczy-

Litwa pod ¿aglami

Lato 2004 r. � s/y Lietuva
w basenie królewskiego Yachtklubu

przy Langelinie w Kopenhadze.
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na³y siê i koñczy³y w morzu. Wymiana,
refowanie i naprawa ¿agli. Codzienno�æ
umila³y harce delfinów. Najbardziej na
po³udnie pop³ynê³a Lietuva zachodz¹c po
drodze na Azory.

Wreszcie l¹d! Ameryka!

I znów w pe³nej gali jachty wesz³y na
rzekê Hudson defiluj¹c pod �Laisves statu-
la� (Statu¹ Wolno�ci). Zacumowano na
Manhattanie, gdzie ¿eglarzy oczekiwali ro-
dacy � w Nowym Jorku mieszka oko³o 60
tysiêcy Litwinów. Jak zwykle w takich oko-
liczno�ciach: przemówienia, powitania,
wywiady prasowe i radiowe. Po �Niujor-
kas� ¿eglarzy goszczono w �Cikaga� (Chi-
cago), które jest drugim w �wiecie skupi-
skiem Litwinów! Oczywi�cie znów powi-
tania, prezentacje, przemówienia i parady.
Ameryka! Ameryka!

¯ycie potoczy³o siê mniej oficjalnie,
rozpoczê³o siê zwiedzanie, spotkania to-
warzyskie, pierwsze spostrze¿enia i komen-
tarze. Chinatown, kaplica po�wiêcona pre-
zydentowi Antoniemu Smetonie w Cleve-
land, cmentarz �w. Kazimierza w Chicago,
ko�ció³ pod wezwaniem �Our Lady of Vil-
nius� ��Naj�wiêtszej Panny Maryi Wileñ-
skiej�, litewskie muzeum etnograficzne,
pomnik w 100-lecie pierwszego litewskie-
go imigranta (Cleveland), jachtklub w Bal-
timore.

 
○ ○ ○

W �Niujorkas� w Parku Centralnym
zwrócono uwagê na pomnik po�wiêco-
ny �Jogaila� (W³adys³awowi Jagielle),
postawiony przez polsk¹ emigracjê. A kie-

dy Litwini postawi¹ �pastatys Vytautui?�
(pomnik Witoldowi?) � pyta litewski re-
porter, zawieszaj¹c g³os.

Przypomina mi to osobiste zdarzenie
sprzed lat, gdy w K³ajpedzie, w ramach
pierwszych odwil¿y (1969) zacumowali-
�my jachtem Monsun na rzece Dane, a za-
przyja�nieni Litwini zaprosili nas na spa-
cer i ognisko - grilla, jak dzisiaj powie-
dzieliby�my, motorówk¹ w górê rzeki.
Motorówka nazywa³a siê Perkun, a mo¿e
Perkunas i nale¿a³a do klubu �¯algiris�.
Zapyta³em co znaczy ta nazwa. Wyja�nio-
no, ¿e to inaczej �Grunwald�, a widz¹c
moje zdziwienie dodano: �pod Grunwal-
dem nasz król pobi³ Krzy¿aków�. O nie!
� zaoponowa³em � nasz król! Jako� siê
pogodzili�my. Podró¿e kszta³c¹.

 
○ ○ ○

A¿ wreszcie: �Sudiev!� (Do widzenia!),
�Do widzenia Ameryko!�

I znów fala za fal¹, wachta za wacht¹�
Sztorm. Na �rodku Atlantyku, w sztormie
Audra ma awariê p³etwy sterowej. Szczê-
�ciem p³yn¹cy nieopodal litewski (sic!)
statek bierze jacht na hol, na Azory, tam
ma miejsce naprawa. Pozosta³e jachty
p³yn¹ dalej.

 
○ ○ ○

W blaskach zachodz¹cego s³oñca Lie-
tuva i Daile cumuj¹ w k³ajpedzkim jacht-
klubie. K³ajpeda owacyjnie powita³a
swych bohaterów. Znów uniesiono zwo-
dzony most na Dane i poprowadzono
paradê wzd³u¿ jej kamiennych brzegów.
Za³ogi poprowadzono przez miasto na
uroczysty koncert.

MORSKIE OPOWIE�CI przez Atlantyk

K³ajpeda na pami¹tkê wyprawy po-
stawi³a na nabrze¿u Dane trzy odlane
z br¹zu polery, z dat¹, tras¹ i nazwami
jachtów bior¹cych udzia³ w rejsie. Za³ogi
Dalie na pami¹tkê szczê�liwego powro-
tu zawiesi³y litewsk¹ flagê w wileñskiej
katedrze. Cztery lata pó�niej poler Lietu-
vy okolono granitow¹ tablic¹ na pami¹t-
kê rejsu od 05.04.1992 do 12.05.1993,
pierwszego litewskiego rejsu jachtem
dooko³a �wiata.

Tekst i zdjêcia
Marian Lenz

Pacho³ s/y Lietuva
 okolony granitem na pami¹tkê

rejsu dooko³a �wiata.

¯aglowiec Meridanas stoi na rzece Dane
w centrum miasta i �robi� w reklamie.

Katedra w Wilnie.



Opowie�ci
Mórz Popo³udniowych
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tamtym statku, na którym p³ywa³em przesz³o piêæ-
dziesi¹t piêæ lat temu, mo¿na by³o powiedzieæ bar-
dzo du¿o rozmaitych rzeczy, ale nikt kto siê z nim
zetkn¹³ choæby na krótko, nie móg³ twierdziæ, ¿e

jest on m³ody ani te¿, ¿e nowoczesny. Z kolei o mnie, nikt by
nie powiedzia³ w tamtym odleg³ym czasie, ¿e jestem stary,
a nawet choæby dojrza³y.

 
○ ○ ○

Po skoñczeniu Pañstwowej Szko³y Morskiej w Gdyni, w wie-
ku niespe³na dwudziestu (!) lat i po krótkim marynarskim epi-
zodzie w charakterze palacza na wêgiel na statku, kursuj¹cym
na wielce �biznesowej� linii Gdynia-Londyn, zamustrowa³em
jako motorzysta na motorowiec Miko³aj Rej. By³ to jeden z tak
zwanej �floty Gutermana� � ówczesnego bodaj¿e dyrektora
Centromoru, który kupowa³ po �wiecie rozmaite statki dla Pol-
skiej Marynarki Handlowej. W�ród polskich marynarzy, którym
zdarzy³o siê p³ywaæ na tych wspania³ych jednostkach, kr¹¿y³o
wcale uzasadnione podejrzenie, ¿e pan dyrektor G. kupowa³
te statki w stoczniach z³omowych.

Miko³aj Rej mia³ dwa silniki spalinowe, zbudowane w Ko-
penhadze bodaj¿e w latach I wojny �wiatowej i co by³o wi-
doczne na pierwszy rzut oka � los nie obchodzi³ siê z nim
³askawie.

Dziób tworzy³ liniê prost¹, prostopad³¹ do powierzchni
morza w czasie flauty, wszystkie nadbudówki by³y kanciaste
jak pude³ka zapa³ek, natomiast maszty (a mia³ ich bodaj¿e czte-
ry) by³y nieco pochylone ku rufie.

Masztów � jak wspomnia³em � by³o cztery, nadbudówek
niewiele mniej, bo a¿ trzy (wysoka, z kabinami kapitana, ofice-
rów nawigacyjnych i radiowego oraz mostkiem, ni¿sza na �ró-
dokrêciu z kabinami mechaników, tudzie¿ mes¹ i kuchni¹ ma³¹
na rufie, gdzie mie�ci³y siê wieloosobowe kabiny marynarskie,
z których czê�æ ukryta by³a pod pok³adem) za to komina nie
by³o wcale, a dwie rury wydechowe z silników przytulone by³y
do jednego z masztów i wrêcz niewidoczne dla obserwuj¹cego
z pewnej odleg³o�ci.

Opis silników i si³owni móg³by dzi� s³u¿yæ za muzealny
informator, tym bardziej, ¿e silnik ten (lub taki sam) tkwi na
terenie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku, tu¿ za
przycumowanym do nabrze¿a So³dkiem. Mo¿na to ³atwo spraw-
dziæ.

Mimo dwunastu cylindrów (2 x 6) do�æ znacznych rozmia-
rów, moc napêdowa Reja pozwala³a na osi¹ganie osza³amiaj¹-
cej wrêcz prêdko�ci a¿ 9 wêz³ów, oczywi�cie przy pomy�l-
nym pr¹dzie i �rednio silnym wietrze z rufy.

Na takim wspania³ym statku wyszed³em latem 1951 roku
w bardzo daleki rejs wokó³ ca³ej Europy, na Morze Czarne, do
mocno zniszczonego wojn¹ Noworosyjska, stamt¹d ze zbo¿em(?)
przez Kana³ Sueski a¿ do Madrasu nad Zatokê Bengalsk¹, a na-
stêpnie ze Wschodniego (podówczas) Pakistanu do Whampoa
w Chiñskiej Republice Ludowej.

Po dzieñ dzisiejszy zadziwia mnie fakt wysy³ania zbo¿a ze
Zwi¹zku Sowieckiego do Indii. Z kraju, gdzie brakowa³o pod-
ówczas prawie wszystkiego, pocz¹wszy od chleba, który bo-
daj¿e by³ na kartki! Napisa³em �prawie�, bo by³ tam produkt
dostêpny powszechnie, który mo¿na by³o kupiæ za niewielkie
pieni¹dze w ka¿dym kiosku, na ka¿dej niemal ulicy Noworo-
syjska. Za prawdziwo�æ powy¿szego mogê rêczyæ, bo prze-
prowadzili�my na ten temat do�æ dok³adne badania. Co praw-
da w s³usznej walce z alkoholizmem, w kiosku mo¿na by³o
kupiæ jedynie 100 gram pod warunkiem natychmiastowej kon-
sumpcji, bo na szklaneczkê czeka³ kolejny spragniony, ale na-
stêpne 100 gram czeka³o w nastêpnym kiosku i w nastêpnym,
i nastêpnym�

 
○ ○ ○

W Chittagongu we Wschodnim Pakistanie, jak nazywa³ siê
obecny Bangladesz, za³adowano nam oko³o 10 000 ton kau-
czuku w balotach, z przeznaczeniem do Chin. Poniewa¿ za³a-
dunek odbywa³ siê za pomoc¹ �¿ywego transportera� z³o¿o-
nego z kilkuset kulisów, trwa³o to dosyæ d³ugo i by³ nawet czas
na wycieczkê w górê rzeki, co niemal nie zakoñczy³o siê tra-
gicznie, ale na szczê�cie straty ograniczy³y siê do pary moich
zupe³nie jeszcze nowych i eleganckich mokasynów, kupio-
nych nie byle gdzie, bo na Old Bond Street w Londynie.

 
○ ○ ○

Przelot z Chittagongu do Whampoa uda³o siê przetrwaæ �
o dziwo � bez powa¿niejszej awarii w si³owni. Nasze zdziwie-
nie, a nawet zaskoczenie, uzasadnione by³o faktem, ¿e jak do-
tychczas, od wyj�cia z Gdyni, trzeba by³o zastopowaæ w morzu
jeden, a nawet dwa silniki a¿ dwadzie�cia cztery razy, co skru-
pulatnie notowa³em, jako ¿e do moich obowi¹zków nale¿a³o
sporz¹dzenie tak zwanego �sprawozdania z praktyki�, które

O
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stanowi³o podstawê do przyst¹pienia do praktycznego egza-
minu dyplomowego w Pañstwowej Szkole Morskiej w Gdyni.

W Whampoa oczekiwa³o nas na kei jeszcze wiêcej luksu-
sów ni¿ przy za³adunku kauczuka i muszê przyznaæ, ¿e z po-
dziwem obserwowa³em zarówno doskona³¹ � moim zdaniem
� organizacjê pracy jak i jej tempo. Kulisi przemieszczali siê
jednostronnym truchtem po zbudowanych przy ka¿dej ³adow-
ni szerokich trapach i pochylniach i na nabrze¿u do�æ szybko
ros³a góra kauczukowych balotów. Mimo to postój zapowiada³
siê na piêæ do sze�ciu dni.

Poniewa¿ staruszek nasz by³ pierwszym polskim statkiem
w Whampoa, je¿eli nie w ogóle, to na pewno od przejêcia
w³adzy w tej prowincji przez Chiny Ludowe pod wodz¹ Prze-
wodnicz¹cego Mao-tse-tunga, z tej okazji przewidziano kilka
atrakcji. Miêdzy innymi ca³a za³oga w dwóch grupach mia³a
zwiedziæ pobliski Kanton, a nastêpnie wzi¹æ udzia³ w przyjê-
ciu i spotkaniu z w³adzami miasta, portu a przede wszystkim
partii.

Ja zosta³em wyznaczony do drugiej tury. Ciekawo�æ, z jak¹
czeka³em na t¹ wycieczkê by³a ca³kowicie uzasadniona fak-
tem, ¿e w koñcu w Chinach by³em po raz pierwszy i nie wia-
domo by³o, kiedy trafi siê nastêpna okazja.

Pierwsza grupa wróci³a pe³na wra¿eñ, zarówno ze zwiedza-
nia rozmaitych zabytków, jak i mnogo�ci¹ wielce egzotycz-
nych dañ, które im zaserwowano. Czê�ci za³ogi szczególnie
przypad³y do gustu wysokoprocentowe trunki, mo¿e nie tyle
ze wzglêdu na smak, co na ilo�æ.

Jak wspomnia³em, nastêpnego dnia wypada³a moja kolej.
Tymczasem w nocy zachorowa³ asystent z mojej wachty. Do-
legliwo�æ by³a powa¿na, a sprowadzony lekarz stwierdzi³, ni
mniej ni wiêcej, zapalenie �lepej kiszki i konieczno�æ natych-
miastowej operacji.

Trzeba by³o odstawiæ asystenta do szpitala. Po kilkunastu
minutach na kei zjawi³a siê sanitarka, a w niej � oprócz kierow-
cy � pielêgniarka. By³a to m³oda i ³adna dziewczyna znaj¹ca
do�æ dobrze jêzyk angielski. Ubrana by³a w szaro-bezbarwny
mundurek, zapiêty wysoko pod szyj¹ i ukrywaj¹cy wszelkie
co atrakcyjniejsze szczegó³y jej budowy.

Asystent, dobry i pracowity fachowiec, po angielsku umia³
powiedzieæ tylko: �good morning� i �okey�. W tej sytuacji za-
tem kapitan zarz¹dzi³, aby asystentowi towarzyszy³ opiekun
i t³umacz z za³ogi maszynowej.

Oczywi�cie pad³o na mnie, najm³odszego wiekiem � to po
pierwsze � a po drugie absolwenta Pañstwowej Szko³y Mor-
skiej, co pozwala³o domniemywaæ znajomo�æ jêzyka angiel-
skiego, czego nie prostowa³em. Pocz¹tkowo by³em bardzo nie-
zadowolony z kapitañskiej decyzji, ale zmieni³em zdanie, gdy
przyjrza³em siê bli¿ej pielêgniarce.

Korzystaj¹c z tego, ¿e wyje¿d¿am, kilku moich kolegów
marynarzy obarczy³o mnie zadaniem zrobienia w Kantonie za-
kupów. Chodzi³o o jakie� ³adne, tanie i oryginalnie egzotyczne
chiñskie jedwabie, towar absolutnie niedostêpny w socjalistycz-
nej Polsce Ludowej.

Dosta³em kartê z dyspozycjami, które wygl¹da³y mniej wiê-
cej tak:

�Têga blondyna � dwa kupony na sukniê�
�Brunetka, zielone oczy, 90-65-95�
�Ruda, wysoka � jedna sukienka�

Oczywi�cie otrzyma³em te¿ pieni¹dze, bardzo du¿¹ ilo�æ
pieniêdzy. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e podówczas w Chi-
nach Ludowych szala³a inflacja i kurs dolara siêga³ jakich� wrêcz
astronomicznych sum.

 
○ ○ ○

Mój wyjazd sanitark¹ i wystêp w charakterze t³umacza za-
koñczy³ siê podwójnym sukcesem. Po pierwsze uda³o siê, mimo
pewnej trudno�ci, umie�ciæ asystenta w szpitalu. Mianowicie
moja znajomo�æ angielskiego nie obejmowa³a s³ownictwa me-
dycznego. By³o tego co prawda niezbyt du¿o, ale... Pielêgniar-
ka wysila³a siê, abym zrozumia³, a gdy nie reagowa³em�. zde-
cydowa³a siê � choæ z du¿ymi oporami  � pokazaæ mi na migi
o co pyta.

Zrozumia³em wówczas zarówno o co pyta³a, jak te¿ powód
jej oporów.

- Ona siê pyta, kiedy za³atwia³e� siê �na grubo� � zwróci-
³em siê do asystenta, choæ nie przeczê, ¿e mog³em u¿yæ nieco
innych s³ów.

Drugim osi¹gniêciem, znacznie wa¿niejszym, by³o namó-
wienie dziewczyny, aby w drodze do hotelu na owo uroczyste
przyjêcie, wst¹piæ do sklepu z jedwabiem.

Pojechali�my wynajêt¹ ryksz¹. A jak¿e� W dodatku za-
przê¿on¹ w kulisa. Ryksza by³a w¹ska, siedzieli�my z koniecz-
no�ci bardzo blisko siebie, droga by³a do�æ daleka, zwiedzi³em
w ten sposób sporo. Podejrzewa³em przy tym, ¿e pielêgniar-
ka wybra³a jedn¹ z dalszych dróg, ale� to by³a jej decyzja i jej
sprawa.

Wreszcie dotarli�my do du¿ego sklepu, w którym wszyst-
kie pó³ki zajête by³y przez bele jedwabiu.

I siê zaczê³o�
Po pierwsze upcha³em setki tysiêcy juanów do tropikalne-

go he³mu, który naby³em w Chittagongu i który s³u¿y mi do
dzi� w upalne i s³oneczne dni na dzia³ce nad jeziorem. Gdy
w³a�ciciel sklepu (jeszcze wtedy prywatny) zobaczy³ tak¹ kupê
pieniêdzy, jego zachowanie z grzecznie us³u¿nego sta³o siê
wy³¹cznie serdeczne. Subiekt rzuci³ siê do pó³ek, a nastêpnie
pocz¹³ rozwijaæ jedn¹ po drugiej bele jedwabiu. A by³o na co
patrzeæ!

Po drugie, co wa¿niejsze, w mojej pielêgniarce zasz³a w ci¹gu
minuty jeszcze wiêksza zmiana ni¿ w kupcu.

Zab³ys³y jej ³adne oczy i zaczê³y dr¿eæ d³onie dotykaj¹ce
i niemal pieszcz¹ce materia³y. A po kilku minutach co� tam
zagada³a do w³a�ciciela sklepu, który zamkn¹³ natychmiast drzwi
na klucz�

A ona� kilkoma niecierpliwymi ruchami zrzuci³a z siebie
szary mundur i zosta³a w do�æ sk¹pej bieli�nie. I zaczê³o siê
przymierzanie. Dziewczyna niemal tanecznymi gestami owija-
³a siê kolejnymi materia³ami, zarzuca³a je na ramiê, przewie-
sza³a przez rozchylone rêce, unosi³a jak teatralne draperie w d³o-
niach.

Patrzy³em z nieukrywanym zachwytem na pielêgniarkê,
która przeistoczy³a siê nagle z szarej, bezbarwnej poczwarki
w têczowego motyla. ¥ ona zapamiêta³a siê w tym tanecz-
nym, zaimprowizowanym pokazie mody. Pokazie jednej mo-
delki dla mnie, w³a�ciciela sklepu i jego subiekta.
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Czas jednak ucieka³ i w pewnym momencie dziewczyna jak-
by ocknê³a siê z transu, odrzuci³a ostatni kawa³ek materia³u, ca³a
zaczerwieniona z³apa³a swój mundurek i uciek³a za zas³onê.

Po chwili ukaza³a siê szaro-bura poczwarka i w sklepie zro-
bi³o siê jakby ciemniej. Zaczê³o siê kupowanie. Wed³ug listy
zamówieñ:

�Têga blondyna� � dwa kupony
�Brunetka, zielone oczy� � 90-65-95
�Ruda, wysoka�� i tak dalej

A potem by³o targowanie. O ka¿de dziesiêæ tysiêcy, o ka¿dy
tysi¹c juanów. A nastêpnie przyjêcie, w czasie, którego musia-
³em t³umaczyæ przemówienia i toasty. Wygl¹da³o to mniej wiê-
cej tak:

Najpierw przemawia³ jakie� chiñski VIP, czy inny sekretarz
partii.

Potem m³ody Chiñczyk t³umaczy³ przemówienie na angielski.
Na koñcu ja t³umaczy³em to na polski..

Za miesi¹c opowiadanie
�Wspó³zawodnictwo pracy�.

Poniewa¿ jednak wiedzia³em, ¿e z naszej grupy nikt nie
zna³ anielskiego, ³¹cznie z �oficerem kulturalno-o�wiatowym�
lub �zastêpc¹ kapitana�, nie wysila³em siê zbytnio i mówi³em
swoj¹ kwestiê wed³ug w³asnego uznania. Uwa¿a³em jednak,
¿eby by³o mniej wiêcej na temat i ¿eby czas trwania mojego
wystêpu zgadza³ siê w przybli¿eniu z czasem wypowiedzi
moich przedmówców.

 
○ ○ ○

Tamta pielêgniarka, je¿eli jeszcze ¿yje � zbli¿a siê do osiem-
dziesi¹tki� A w g³êbi szafy mojej ¿ony � gdyby dobrze poszu-
kaæ � znalaz³by siê jedwabny szlafrok w kolorze ko�ci s³onio-
wej z kolorowymi smokami, jakimi� kwiatami i chiñskimi zna-
kami, których znaczenia nigdy nie odczyta³em.

Nasze MORZE l nr 1 l styczeñ 2008



46 Nasze MORZE l nr 1 l styczeñ 2008

Dar Pomorza

Tegoroczny cykl gawêd o polskich statkach rozpoczynamy opowie�ci¹
o jednej z legend Polskiej Marynarki Handlowej � ¿aglowcu szkolnym

Dar Pomorza. Zbudowany dla Niemców, s³awê zyska³ pod polsk¹ bander¹
i w pe³ni zas³u¿y³, aby zostaæ p³ywaj¹cym muzeum.

Bia³a fregata

POCZTÓWKA Z MORZA polskie ¿aglowce

Dar Pomorza � 1978 rok.
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Historia Daru Pomorza siêga 1909
roku, kiedy niemieckie Deutsche Schul-
schiff Verein (którego celem by³o przy-
gotowanie kadr dla Niemieckiej Marynar-
ki Handlowej, a które posiada³o ju¿ szkol-
ny ¿aglowiec Grossherzogin Elizabeth)
rozpoczê³o w hamburskiej stoczni Blohm
& Voss budowê drugiego ¿aglowego stat-
ku szkolnego. Planowano j¹ zakoñczyæ
1 wrze�nia 1909 roku, niestety to siê nie
uda³o. Jednym z powodów przed³u¿ania
budowy by³ warunek zawarty w kontr-
akcie, aby do konstrukcji statku u¿yæ
materia³ów i urz¹dzeñ produkcji niemiec-
kiej, o najwy¿szej jako�ci. Ostatecznie
wodowanie odby³o siê 28 wrze�nia 1909
roku. Statek ukoñczony zosta³ w 1910
roku, otrzyma³ nazwê Prinzess Eitel Frie-
drich (na cze�æ synowej cesarza Niemiec
i córki Wielkiego Ksiêcia Oldenburskie-
go, protektora DSV - Zofii Karoliny, która
zosta³a matk¹ chrzestn¹ fregaty) i do koñ-
ca I wojny �wiatowej s³u¿y³ jako statek
szkolny.

Szkolny typ

Zgodnie z wcze�niejsz¹ praktyk¹
DSV, statek odbywa³ rocznie dwie szkol-
ne podró¿e: krótk¹, przygotowuj¹c¹
przysz³ych praktykantów do statku i wa-
runków na nim panuj¹cych (tzw. kandy-
dack¹ lub letni¹, po wodach europej-
skich) i podró¿ d³ug¹, zimow¹, na Morze
Karaibskie, podczas której prowadzono
ró¿norodne szkolenia. W 1912 roku, pod-
czas letniej podró¿y do Edynburga zda-
rzy³ siê na nim pierwszy wypadek, gdy
jeden z kadetów spad³ z rei do morza.
Szczê�liwie wy³owiono go po nieca³ym
kwadransie.

Jako ciekawostkê mo¿na odnotowaæ
fakt, ¿e Prinzess Eitel Friedrich od sa-
mego pocz¹tku wyposa¿ony by³ w o�wie-
tlenie elektryczne, zasilane generatorem
z silnikiem benzynowym o mocy 9 KM.
Mimo to, nie by³o na nim radia � co wiê-
cej, w 1911 roku odrzucono ofertê bez-
p³atnego zainstalowania radiostacji z³o-
¿on¹ przez firmê �Deneb�. Najpewniej
dowódca statku obawia³ siê uszczuplenia
swej w³adzy nad za³og¹ statku � a ów-
cze�ni dowódcy potrafili �uprzyjemniæ�
¿ycie za³odze. W 1912 roku w³a�nie s³u¿-
bisto�æ i nadmierne wymagania dowód-
cy Prinzess Eitel Friedrich doprowadzi³y
do buntu oficerów. Sytuacjê uspokoi³a
dopiero osobista interwencja Wielkiego
Ksiêcia Oldenburskiego.

Z pocz¹tkiem pierwszej wojny �wia-
towej fregatê postawiono na kotwicy

w Zatoce Kiloñskiej. W dalszym ci¹gu pro-
wadzono na niej szkolenie marynarzy dla
marynarki handlowej, a w marcu 1917
roku podjê³a nawet podró¿e szkolne po
zachodnim Ba³tyku. W 1918 roku rejsy
szkolne przerywane by³y epidemiami:
w maju � szkarlatyny, a w lipcu i pa�dzier-
niku � grypy (w pa�dzierniku 2 uczniów
zmar³o).

Ostatecznie pod koniec 1918 roku li-
stopadowa rewolucja w Kilonii uniemo¿-
liwi³a rozpoczêcie rejsów szkolnych.
Wyokrêtowano uczniów i czê�æ za³ogi, na
statku pozosta³o 25 osób. Urlopowani
powrócili dopiero w styczniu. 30 wrze-
�nia 1919 roku natomiast, po zakoñcze-
niu cyklu szkoleniowego, nie przyjêto

nowych kandydatów, a za³oga Prinzess
Eitel Friedrich zosta³a zwolniona. Sam¹
fregatê roztaklowa³a za³oga innego stat-
ku DSV - Grossherzog Friedrich August.
Zdjêto te¿ z niej co cenniejsze wyposa-
¿enie. Opuszczono banderê DSV, a sta-
tek przeprowadzono do Bremy i pozo-
stawiono na nim jedynie dwóch wachto-
wych - do 1920 roku, kiedy ¿aglowiec
oddano (zgodnie z postanowieniami trak-
tatu wersalskiego) Francji jako czê�æ od-
szkodowañ wojennych.

Francuzi planowali wcielenie go do
s³u¿by jako Colbert, jednak wci¹¿ sta³
bezczynnie w St. Nazaire. W rejestrach
Lloyda wykazywano go bez nazwy w³a-
snej, jako ex Prinzess Eitel Friedrich.

POCZTÓWKA Z MORZA polskie ¿aglowce

1909 - szkielet PEF.
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W lutym 1927 roku fregatê przekaza-
no Maurycemu de Forest � baronowi ce-
sarstwa austriackiego i Lichtensteinu, po-
s³owi brytyjskiej Izby Gmin. Baron na
pocz¹tku XX wieku posiada³ jacht paro-
wy, który jeszcze przed I wojn¹ �wiatow¹
sprzeda³ rodzinie Rotszyldów. Byæ mo¿e
znów zapragn¹³ zakosztowaæ uroków
morskich podró¿y, bo postanowi³ prze-
budowaæ fregatê na jacht z napêdem
mechanicznym. Ale po dwóch latach zre-
zygnowa³ z tych planów i statek wysta-
wiono na sprzeda¿.

Statek kupiony

W drugiej po³owie lat dwudziestych
s³u¿ba pierwszego polskiego szkolnego
¿aglowca � Lwowa � zbli¿a³a siê do koñ-
ca. Zaczêto rozmy�laæ o statku, który
móg³by go zast¹piæ. Starania te zbieg³y
siê z dzia³aniami Komitetu Floty Narodo-
wej, powsta³ego w 1928 roku i zmierza-
j¹cego (wraz z innymi organizacjami) do
zakupienia statku dla polskiej floty.

Latem 1929 roku przysz³a wiado-
mo�æ o stoj¹cym bezczynnie w St. Na-
zaire statku szkolnym Prinzess Eitel
Friedrich. Kupiono go w lipcu 1929
roku za kwotê 7000 funtów szterlingów
(oko³o 8 procent ówczesnej warto�ci �
równowarto�æ ok. 300 tys. z³otych) i na-
zwano Pomorze.

W grudniu 1929 roku na pok³ad Po-
morza przybyli pierwsi polscy maryna-
rze, dowodzeni przez kpt. Konstantego
Maciejewicza, który zosta³ komendantem
statku, a na prze³omie 1929 i 1930 roku
Pomorze przeholowano do duñskiej

stoczni w Nakskov. By³a to najbardziej
dramatyczna podró¿ statku, który � wpê-
dzony sztormem miêdzy ska³y - omal nie
zaton¹³ w Zatoce Biskajskiej. Ratunek
zawdziêcza³ wytrwa³o�ci za³ogi w pró-
bach ratowania statku oraz marynarskie-
mu szczê�ciu i szybkiej orientacji kpt.
Maciejewicza.

W Nakskov przeszed³ remont gene-
ralny, podczas którego m.in. wstawiono
mu silnik spalinowy. Wszystkie koszty
zwi¹zane z nabyciem statku (³¹cznie
z kosztem silnika i remontu) wynios³y nie-
ca³e 1,5 mln z³otych, z czego 400 tys.
z³otych zosta³o zgromadzone przez KFN.
Pozosta³e pieni¹dze pochodzi³y z dotacji
Ligi Morskiej i Ministerstwa Przemys³u
i Handlu.

Podczas remontu zmieniono nazwê
¿aglowca na Dar Pomorza, aby podkre-

�liæ ofiarno�æ Pomorzan. 19 czerwca 1930
roku ¿aglowiec przyby³ na gdyñsk¹ redê.
13 lipca 1930 roku na Darze Pomorza
uroczy�cie podniesiono polsk¹ banderê,
a statek po�wiêcono.

�Ojcem chrzestnym� zosta³ minister
przemys³u i handlu, Eugeniusz Kwiatkow-
ski, �matk¹ chrzestn¹� Maria Janta-Po-
³czyñska � ma³¿onka dra Leona Janty-
Po³czyñskiego, ówczesnego ministra rol-
nictwa, a jednocze�nie prezesa Woje-
wódzkiego Komitetu Floty Narodowej na
Pomorzu. Mszê celebrowa³ biskup �mor-
ski� Stanis³aw W. Okoniewski, a w�ród
go�ci znajdowa³ siê sekretarz KFN, gen.
Mariusz Zaruski.

Przy okazji po�wiêcenia statku prze-
kazano za³odze dwa cenne podarki: dwa
komplety posrebrzanych sztuæców (obec-
nie znajduj¹ siê w Izbie Tradycji WSM)
oraz uroczyst¹ banderê (wyhaftowan¹
przez kobiety z Pomorza), któr¹ podno-
szono tylko przy wyj¹tkowych okazjach.
Orygina³ bandery znajduje siê obecnie
w Akademii Morskiej, natomiast na stat-
ku jest jej wierna replika. Na banderze,
obok god³a pañstwowego, widnieje go-
d³o Pomorza � Gryf Pomorski.

Pierwsze lata
pod polsk¹ bander¹

26 lipca 1930 roku Dar Pomorza
wyruszy³ w pierwsz¹, dwumiesiêczn¹
podró¿ szkoln¹ pod polsk¹ bander¹, po
wodach europejskich. Pierwsza podró¿
zamorska prowadzi³a do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie Dar by³ serdecznie i t³um-
nie witany przez tamtejsz¹ Poloniê. W rok
pó�niej po¿eglowa³ do Pernambuco i na
Martynikê. Rejs okaza³ siê szczególnie
pechowy. Ju¿ u duñskich brzegów jeden

POCZTÓWKA Z MORZA polskie ¿aglowce

1913 - przy kole sterowym.

1930 � Dar Pomorza przybywa do Nakskov.
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z uczniów spad³ z wysoko�ci na pok³ad,
odnosz¹c powa¿ne obra¿enia. Po opusz-
czeniu Teneryfy prawie ca³a za³oga ule-
g³a epidemii czerwonki, a na Martynice
zatru³a siê wigilijn¹ ryb¹. W drodze po-
wrotnej, na pocz¹tku marca 1932 roku
Dar trafi³ na silny sztorm. Dwukrotnie
pêka³y ¿agle sztormowe, a wyj¹tkowo
z³o�liwa fala zerwa³a szalupê, któr¹ pó�-
niej znalaz³ na morzu niemiecki transatlan-
tyk Bremen i � wnioskuj¹c z jej op³aka-
nego wygl¹du � przekaza³ wiadomo�æ
o zatoniêciu Daru Pomorza. Pod koniec
rejsu, 23 marca, u wej�cia do kana³u La
Manche, mia³ miejsce jedyny �miertelny
wpadek w historii statku. Podczas zwija-
nia ¿agli, przy bezwietrznej pogodzie,
spad³ z grotrei uczeñ Maksymilan Stefa-
niak. Zgin¹³ na miejscu. W cieniu tych
wypadków pozosta³ fakt pierwszego, pod
polsk¹ bander¹, przej�cia równika.

Przed wojn¹ Dar Pomorza wyrusza³
zazwyczaj w d³u¿sze (zimowe) rejsy
szkolne na wody Ameryki Po³udniowej
i Afryki, a potem na wyspy Morza Kara-
ibskiego. Ich uzupe³nieniem by³y krót-
sze (letnie) podró¿e, na wody europej-
skie. W 1932 roku � wobec zaplanowa-
nej przerwy w naborze kandydatów do
PSM � Dar pop³yn¹³ jedynie w letni¹
podró¿ do Hiszpanii, ale w 1933 roku
wyruszy³ ju¿ na wody amerykañskie (do
Paranagua) i afrykañskie (do Lobito).

Jesienne podró¿e prowadzi³y na spo-
kojne i ciep³e wody po³udniowe, ale
wcze�niej trzeba by³o pokonaæ Atlantyk
podczas jesiennych sztormów. Podobnie
jak powrót wiosn¹ (równie¿ podczas
sztormów), pozwala³o to sprawdziæ hart

i wytrzyma³o�æ przysz³ych marynarzy.
W dodatku dalekie podró¿e Daru wyko-
rzystywano do celów naukowych. W rej-
sie 1931/1932 roku zaokrêtowano dra Wa-
c³awa Roszkowskiego, dyrektora Pañ-
stwowego Muzeum Zoologicznego
w Warszawie. Efektem by³o pojawienie
siê w atlasach zoologicznych nowego ga-
tunku wio�larka, opisanego na podstawie
materia³ów zebranych podczas tej pod-
ró¿y i nazwanego Trichocorixa Dar Po-
morza. Pracownicy naukowi p³ywali na
Darze w 1933 roku jeszcze dwukrotnie.

16 wrze�nia 1934 roku Dar Pomorza
wyszed³ w rejs doko³a �wiata, który wiód³
przez Atlantyk i Kana³ Panamski na Pa-
cyfik. Przez Hawaje dop³yn¹³ do Japonii,
a stamt¹d, wokó³ Afryki - do Gdyni. Re-
prezentuj¹c polsk¹ banderê Dar Pomo-
rza by³ m.in. pierwszym polskim statkiem,
który przeszed³ Kana³ Panamski, pierw-
szym polskim statkiem w Japonii i w por-
tach dalekowschodnich.

Odwiedzi³ Australiê, Mauritius, cztero-
krotnie przeci¹³ równik, zawin¹³ do 23
portów i w ci¹gu 352 dni przeby³ 38 746
mil morskich. W czasie swej podró¿y spo-
tyka³ siê z wyj¹tkowo serdecznym przy-
jêciem - zarówno ze strony rozrzuconej
po ca³ym �wiecie Polonii, jak i ze strony
w³adz i mieszkañców odwiedzanych
miast. Efektem rejsu by³y m.in. korespon-
dencje zamieszczane w polskiej prasie
pisane przez uczestników rejsu, a po za-
koñczeniu rejsu wydane w postaci czte-
rech ksi¹¿ek.

W 1937 roku Dar Pomorza okr¹¿y³
przyl¹dek Horn, znany z panuj¹cych tam
zwykle trudnych warunków pogodo-

wych. Dar przeszed³ wokó³ Hornu przy
stosunkowo dobrej pogodzie.

1 czerwca 1938 roku nast¹pi³a zmia-
na komendanta. Miejsce zas³u¿onego kpt.
Maciejewicza zaj¹³ kpt. Konstanty Kowal-
ski. I po raz pierwszy polskim statkiem
szkolnym dowodzi³ absolwent polskiej
Szko³y Morskiej. Pod jego dowództwem
Dar Pomorza pop³yn¹³ na spotkanie stat-
ków szkolnych pañstw ba³tyckich w Sztok-
holmie. Wydarzenie to uznawane jest za
pocz¹tek miêdzynarodowej wspó³pracy
statków szkolnych, która do dzi� jest kon-
tynuowana poprzez zloty ¿aglowców,
zwane popularnie Operacjami �¯agiel�.

Dar w czasie
II wojny �wiatowej

W sierpniu 1939 roku, wobec zbli¿a-
j¹cej siê wojny, Dar Pomorza skierowa-
no do Szwecji. Pozosta³ tam do pa�dzier-
nika 1945 roku. Prawie ca³a za³oga (wraz
z komendantem) i uczniowie wyjechali
do Wielkiej Brytanii. Wziêli udzia³ w woj-
nie w szeregach PMH i PMW. Na Darze
pozosta³o siedmiu najstarszych wiekiem
cz³onków za³ogi, dowodzonych przez
radiooficera Alojzego Kwiatkowskiego.
Opiekowali siê statkiem, na którym
okazjonalnie mieszkali marynarze z pol-
skich okrêtów podwodnych internowa-
nych w Szwecji. Pod koniec wojny na
Darze Pomorza prowadzono kursy za-
wodowe dla Polaków, których losy za-
nios³y do Szwecji.

Latem 1945 roku w Szwecji zjawi³a
siê polska Misja Morska, której zadaniem
by³o sprowadzenie do Polski okrêtów

1930 - podniesienie bandery.

1930 - zmiana warty: Lwów i Dar Pomorza.
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podwodnych, internowanych tam w 1939
roku. Przy okazji Misja mia³a zaj¹æ siê
powrotem Daru. Wówczas to z powodów
formalnych, podniesiono na nim banderê
Polskiej Marynarki Wojennej. Do Gdyni
Dar przyby³ 24 pa�dziernika 1945 roku,
wraz z okrêtami podwodnymi i kutrem
Stra¿y Granicznej Batory, a 7 listopada
zwrócono go w³adzom cywilnym.

Lata powojenne

Dar Pomorza od wiosny 1946 roku
rozpocz¹³ rejsy szkoleniowe z uczniami
Szko³y Morskiej. Po wojnie p³ywa³ g³ów-
nie na Morze �ródziemne � oficjalnie ar-
gumentowano, ¿e s³u¿y to lepiej szkole-
niu przysz³ych oficerów PMH, gdy¿ na
takiej trasie warunki s¹ bardziej zró¿nico-
wane. Ograniczano jednak wizyty w por-
tach �kapitalistycznych�. W 1953 roku, po
dwumiesiêcznej podró¿y, Dar zawin¹³ na
jeden dzieñ na redê Gibraltaru dla uzu-
pe³nienia zapasów wody, nastêpnie okr¹-
¿y³ Azory i po kolejnych dwóch miesi¹-
cach powróci³ do Gdyni. W nastêpnym
roku by³o nieco lepiej � oprócz Gibralta-
ru uczniowie mogli zobaczyæ w³oskie
Palermo. Pó�niej by³o jeszcze lepiej:
w�ród odwiedzanych portów znalaz³y siê
Stambu³, Messyna, Tanger.

W pierwszym okresie powojennej
s³u¿by Darem dowodzi³ kpt. ¿. w. Stefan
Gorazdowski, absolwent PSM i weteran
II wojny �wiatowej (s³u¿y³ m.in. na nisz-
czycielu Garland). Odsuniêto go od p³y-
wania w 1953 roku � podobno na skutek
ostentacyjnie prezentowanych znajomo-
�ci z oficerami Brytyjskiej Marynarki Wo-
jennej podczas wizyt w zachodnich por-
tach. Jego miejsce zaj¹³ kpt. Kazimierz
Jurkiewicz � cz³owiek, który ca³e swe
zawodowe ¿ycie po�wiêci³ Darowi Po-
morza. Przygodê z �Bia³¹ Fregat¹� roz-
pocz¹³ w 1931 roku jako uczeñ. Po za-
koñczeniu nauki pozosta³ na statku jako
instruktor, a przed wojn¹ zosta³ na nim IV
oficerem. Po wojnie przyjêto go na Dar
jako starszego oficera. Krótko, na pocz¹t-
ku lat piêædziesi¹tych dowodzi³ statkiem
pasa¿erskim Beniowski (by³ to jedyny
statek o napêdzie mechanicznym, którym
dowodzi³), po czym przeniós³ siê � jako
kapitan � na jacht Zew Morza. W 1953
powróci³ na Dar jako jego komendant
i dowodzi³ nim do czasu przej�cia na eme-
ryturê w 1977 roku.

W latach sze�ædziesi¹tych Dar zacz¹³
�mielej wychodziæ na ocean. W 1962
roku pos³ano go do Afryki. Wówczas to
jedyny raz po wojnie przekroczy³ rów-

nik, w drodze do Lagos. Potem w�ród
odwiedzanych portów coraz czê�ciej za-
czê³y pojawiaæ siê Santa Cruz de Teneri-
fe i Mindelo.

W 1969 roku armator Daru Pomorza
� Pañstwowa Szko³a Morska � sta³a siê
uczelni¹ wy¿sz¹. Tym samym na Dar okrê-
towali ju¿ nie uczniowie, ale studenci.

Reprezentacyjnie

Przed wojn¹ Dar Pomorza traktowa-
ny by³ jak p³ywaj¹cy ambasador Polski.
Po wojnie skoncentrowano siê na jego
funkcji szkolnej, jednak pod koniec lat
sze�ædziesi¹tych znów poczêto wykorzy-
stywaæ go do promocji Polski. W 1967
roku reprezentowa³ nasz kraj w czasie
wystawy �wiatowej EXPO’67 w Montre-

morza udzia³ w nastêpnej Operacji ̄ agiel
startuj¹c z Plymouth w Wielkiej Brytanii,
przez Bermudy do Newport w Stanach
Zjednoczonych. Nastêpnie wzi¹³ udzia³
w paradzie ¿aglowców w Nowym Jorku,
u�wietniaj¹cej 200-lecie Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Pó³nocnej.

Koniec lat siedemdziesi¹tych zazna-
czy³ siê kilkoma podró¿ami o du¿ym zna-
czeniu propagandowym, co mia³o zwi¹-
zek z deklarowan¹ w tym czasie polityk¹
�odprê¿enia�, prowadzon¹ przez pañstwa
socjalistyczne. Wspomnieli�my o rejsie na
200-lecie USA. Dar pop³yn¹³ tam jesz-
cze raz, w 1979 roku. Goszcz¹c w Savan-
nah i Filadelfii witany by³ z honorami woj-
skowymi i bra³ udzia³ w uroczysto�ciach
zwi¹zanych z walkami o niepodleg³o�æ
Stanów Zjednoczonych i uczestnictwem

alu w Kanadzie. W latach siedemdziesi¹-
tych bra³ udzia³ w Operacjach ¯agiel �
zlotach ¿aglowców i jachtów, które Sail
Training Association organizowa³a co dwa
lata w ró¿nych portach �wiata. Pierwszy
raz Dar Pomorza wzi¹³ udzia³ w takim
zlocie w 1972 roku, jako pierwszy ¿aglo-
wiec z krajów socjalistycznych (wraz z nim
zadebiutowa³y tam du¿o mniejsze Zawi-
sza Czarny i Zew Morza).

Kolejna Operacja ̄ agiel, w 1974 roku,
koñczy³a siê w Gdyni, tym razem Dar
Pomorza zaj¹³ w regatach trzecie miej-
sce, a zwyciêski bark Kruzensztern (ban-
dery ZSRR) oskar¿ono o skrócenie sobie
trasy � do czego Rosjanie oczywi�cie siê
nie przyznali. W 1976 roku bra³ Dar Po-

w nich Polaków � Kazimierza Pu³askiego
i Tadeusza Ko�ciuszki.

Po raz ostatni Dar Pomorza wzi¹³ udzia³
w zlocie ¿aglowców w 1980 roku. Wiado-
mo by³o, ¿e jego s³u¿ba zbli¿a siê do koñ-
ca i tym bardziej nale¿y doceniæ bezapela-
cyjne zwyciêstwo, jakie odniós³ podczas
regat zorganizowanych przy okazji tego
zlotu na trasie Kilonia � Karlskrona i Ska-
gen - Amsterdam. W dodatku kapitanowie
zgromadzonych wówczas ¿aglowców po-
stanowili nagrodziæ Dar �Cutty Sark Tro-
phy� � nagrod¹ za wk³ad pracy w szkole-
nie m³odych ludzi do pracy na morzu i sze-
rzenie porozumienia miêdzy narodami.
Nagroda ta � niekiedy górnolotnie zwana
�¿eglarsk¹ nagrod¹ Nobla� � musia³a byæ

Lata 30. - uczniowie podczas zbiórki.
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po dwóch latach zwrócona, ale gdyñscy
rzemie�lnicy wykonali jej wiern¹ kopiê,
któr¹ do dzi� mo¿na podziwiaæ w salonie
Daru Pomorza.

W latach siedemdziesi¹tych na Dar
zaczêli okrêtowaæ nie tylko studenci
WSM. W krótkich rejsach brali udzia³

uczniowie Liceum Morskiego, harcerze
oraz cz³onkowie �Bractwa ̄ elaznej Sze-
kli�. Wspomnieæ te¿ mo¿na, ¿e w³a�nie
w po³owie lat siedemdziesi¹tych wpro-
wadzono na Darze pasy bezpieczeñstwa,
które zabezpiecza³y pracuj¹cych na wy-
soko�ci przed upadkiem.

Koniec szko³y

W tym czasie zaczê³y pojawiaæ siê
g³osy neguj¹ce sens szkolenia marynarzy
na Darze Pomorza. Pytano �po co kie-
rowcy samochodu nauka powo¿enia kon-
nym powozem�. Nieporozumienie pole-
ga³o na niezrozumieniu w³a�ciwej funk-
cji statku szkolnego. Zadaniem Daru nie
by³o nauczenie praktycznych umiejêtno-
�ci � na Darze brakowa³o podstawowych
urz¹dzeñ prze³adunkowych i nowocze-
snych mechanizmów. Natomiast twarda
s³u¿ba w wyj¹tkowo trudnych warunkach
mia³a na celu zahartowanie m³odych lu-
dzi i zaszczepienie im dyscypliny. Ale
najwa¿niejsze by³o nauczenie ich odpo-
wiedzialno�ci. Chyba w ¿adnych warun-
kach nie mo¿na tego zrobiæ lepiej, jak na
¿aglowcu. Tutaj ka¿dy mo¿e zobaczyæ
i odczuæ, ¿e od niego zale¿y � dos³ownie
� ¿ycie jego i kolegów. Niedok³adnie
wykonany rozkaz, �le zakrêcony ilumi-
nator mo¿e skoñczyæ siê katastrof¹. Co
prawda niektórzy uczestnicy tamtych
wydarzeñ zastanawiaj¹ siê, czy ówczesna
praktyka pozwala³a realizowaæ takie za-
dania w najlepszy sposób, ale niew¹tpli-
wie kierownictwo Wy¿szej Szko³y Mor-
skiej uzna³o szkolenie pod ¿aglami za nie-
zbêdne i w stosownym czasie podjê³o
decyzjê o budowie nastêpcy Daru Po-
morza.

Koniec s³u¿by zbli¿a³ siê nieuchron-
nie. Mimo troskliwej opieki za³ogi, Dar
by³ ju¿ mocno zu¿yty, a stary silnik wy-
maga³ wymiany. Dar nie odpowiada³
wspó³czesnym przepisom, g³ównie w za-
kresie bezpieczeñstwa, a koszt moderni-
zacji mo¿na by porównaæ z budow¹ no-
wego statku. We wrze�niu 1981 roku
pop³yn¹³ w ostatni rejs szkolny, do fiñ-
skiego portu Kotka. W trakcie tego rejsu
nadesz³a wiadomo�æ o odznaczeniu stat-
ku Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹
Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Re-
stituta). W historii polskiej floty jeszcze
dwa inne statki zosta³y uhonorowane
w podobny sposób: w 1980 roku So³dek
otrzyma³ Order Sztandaru Pracy, natomiast
w 1987 roku okrêt-muzeum B³yskawica
odznaczono Krzy¿em Virtuti Militari.

W tym czasie trwa³y zabiegi o zacho-
wanie statku. Wspomina³ o tym ju¿ w la-
tach sze�ædziesi¹tych twórca i dyrektor
Muzeum Morskiego, dr Przemys³aw Smo-
larek. Ideê podchwycili ludzie dobrej woli,
którym bliska by³a my�l ustawienia stat-
ku jako p³ywaj¹cego muzeum. Znale�li
siê w�ród nich profesorowie Daniel Duda
i Boles³aw Mazurkiewicz, prezydent Gdy-

Dane techniczne w chwili ukoñczenia:
w czasie s³u¿by w DSV

1566 RT brutto
941 RT netto

2230 m2

-

do 270 ludzi
(w tym 193 praktykantów)

Pojemno�æ

Wymiary

Powierzchnia
o¿aglowania

Napêd
pomocniczy

Prêdko�æ

Za³oga

w latach 70.

1561,3 RT brutto
524,6 RT netto

2259,1 m2

pomocniczy silnik spalinowy
MAN o mocy 430 KM i �rubê
napêdow¹ o skoku 1150 mm
(prawym).

ok. 190 ludzi
(w tym 150 praktykantów)

81,5 (d³ugo�æ ca³kowita kad³uba od rufy
do koñca galionu x 12,5 x 4,88 (konstr.), m

na silniku 7 wêz³ów, pod ¿aglami ok. 10-14 wêz³ów

POCZTÓWKA Z MORZA polskie ¿aglowce

1962 - chrzest na równiku.
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ni Jan Krzeczkowski oraz pomorski dzien-
nikarz i ¿eglarz, Zbigniew Urbanyi. Wspól-
na akcja muzealników i grupy entuzja-
stów zakoñczy³a siê powodzeniem � la-
tem 1982 roku nadesz³a decyzja przeka-
zania Daru do muzeum.

W muzealnej s³u¿bie

Latem 1982 roku zadania Daru Po-
morza przej¹³ nowo zbudowany Dar
M³odzie¿y, a w sierpniu 1982 roku Dar
przejêli pracownicy Centralnego Muzeum
Morskiego dowodzeni przez emerytowa-
nego kapitana Kazimierza Jurkiewicza,
który zatrudniony zosta³ jako kapitan-ku-
stosz statku-muzeum. 16 listopada tego¿
roku nast¹pi³o protokolarne przekazanie
statku przez WSM. W tym samym czasie
spo³eczny komitet, który doprowadzi³ do
zachowania statku, przekszta³ci³ siê
w dzia³aj¹ce do dzi� Towarzystwo Przy-
jació³ Daru Pomorza. Zgodnie ze statu-
tem, celem TPDP jest �zachowanie Daru
Pomorza w pe³nej krasie�.

Dar nale¿a³o przystosowaæ do nowej
funkcji � np. jednym z zaleceñ Urzêdu
Morskiego by³o stworzenie na nim jed-
nokierunkowej trasy zwiedzania. W 1983
roku - po przeprowadzeniu niezbêdne-
go remontu i adaptacji wnêtrz - udostêp-
niono go do zwiedzania jako statek-mu-
zeum. Od pocz¹tku cieszy³ siê zaintere-
sowaniem � w latach osiemdziesi¹tych
przez jego pok³ady przewija³o siê ponad
200 tysiêcy ludzi rocznie. Teraz � w no-
wych warunkach ekonomicznych � od-
wiedza go oko³o 100 tysiêcy.

Dar Pomorza wci¹¿ podlega przepi-
som obowi¹zuj¹cym jednostki p³ywaj¹-
ce. Dlatego nad jego bezpieczeñstwem
czuwa za³oga marynarska, dowodzona
przez kapitana. Co kilka lat statek musi
byæ dokowany. Wiele prac remontowych
wykonywanych jest przez stocznie re-
montowe � jak na innych statkach. Za-
znaczyæ trzeba, ¿e kad³ub statku jest w
doskona³ym stanie technicznym � do tej
pory wymieniono jedynie 20 procent ory-
ginalnych, niemieckich blach, za� stan
pozosta³ych wskazuje, ¿e statek mo¿e
staæ na wodzie co najmniej kilkaset lat.

Jego s³u¿ba nie ogranicza siê do pre-
zentacji wystaw. Organizowane s¹ na nim
ró¿ne imprezy i spotkania. Od pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych tradycj¹ sta³y siê
�wodowania� ksi¹¿ek � spotkania promo-
cyjne, podczas których autorzy maj¹
mo¿liwo�æ prezentacji swych dzie³,
a uczestnicy mog¹ zakupiæ interesuj¹ce
ich pozycje po cenach promocyjnych. Do

dzi� �wodowano� na Darze ponad 100
ksi¹¿ek, a formu³a zapocz¹tkowana przez
CMM zosta³a z powodzeniem wykorzy-
stana podczas podobnych spotkañ na
B³yskawicy i Darze M³odzie¿y. Dar Po-
morza wykorzystywany jest równie¿ jako
miejsce spotkañ �rodowiskowych, konfe-
rencji i zjazdów. Jest siedzib¹ Stowarzy-
szenia Kapitanów ̄ eglugi Wielkiej oraz

Bractwa Kaphornowców. Na jego pok³a-
dzie uczniowie klas pierwszych z gdyñ-
skich szkó³ sk³adaj¹ swe pierwsze przy-
rzeczenie.

S³u¿ba Daru Pomorza dla polskiego
spo³eczeñstwa trwa nadal.

Marek Twardowski

POCZTÓWKA Z MORZA polskie ¿aglowce

1932 - malowanie burty w Lobito.

1946 - alarm szalupowy.
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Zdarzy³o siê
w polskiej gospodarce morskiej�

ARCHIWUM MORZA wa¿ne daty

20 lat temu
Styczeñ 1988 r.

8 � Po 42 latach pracy w redakcji mie-
siêcznika �Morze�, z czego 20 ostatnich
na stanowisku redaktora naczelnego, na
emeryturê odszed³ Jerzy Miciñski. Uroczy-
ste po¿egnanie redaktora odby³o siê na
Stefanie Batorym i po³¹czone by³o z od-
znaczeniem miesiêcznika Krzy¿em Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9 � Podniesiono banderê na niszczycielu
rakietowym Warszawa (drugim o tej na-
zwie), który do 2003 pozostawa³ flagow¹
jednostk¹ Polskiej Marynarki Wojennej.

12 � Z Gdyni wyp³yn¹³ w swoj¹ ostatni¹
podró¿ eksploatacyjn¹, dowodzony przez
kpt. ¿.w. Telesfora Bielicza, Stefan Bato-
ry. Jego trasa obejmowa³a w sumie 26
portów, w tym 14 na wyspach Morza
Karaibskiego.

20 � Znana artystka - rze�biarka Irena Lo-
roch, projektant i wykonawca obelisku
(stoj¹cego na Bulwarze Nadmorskim
w Gdyni) �Tym którzy odeszli na wieczn¹

wachtê� poinformowa³a o zakoñczeniu
wykonywanych w Gozdnickich Zak³adach
Ceramiki Budowlanej k. ̄ agania prac i go-
towo�ci transportu obelisku do Gdyni.

28 � Masowce Zag³êbie D¹browskie i Pod-
hale przekazano nowopowsta³emu Ko-
reañsko-Polskiemu Towarzystwu
¯eglugowemu �Chopol�. Otrzyma³y na-
zwy Hung Nam i Chang Song.

W polskich stoczniach zwodowano okrêt
badawczy.

30 lat temu
Styczeñ 1978 r.

21 � Drobnicowiec Isla Santay (bandera
Ekwadoru, zbudowany w Gdañsku, typ
B-348) zderzy³ siê we mgle w rejonie
Brunsbuttel z polskim kabota¿owcem
Krasnal, który musia³ zostaæ osadzony na
mieli�nie.

26  � Powo³ano Polsko-Brytyjskie Towa-
rzystwo ¯eglugowe, które przejê³o dwie
serie masowców budowanych w Anglii na
zamówienie P¯M, kredytowanych przez
rz¹d brytyjski. Po zbudowaniu, statki zo-
sta³y wydzier¿awione P¯M na 15 lat, a po
sp³acie kredytu przesz³y na w³asno�æ P¯M.

10 lat temu
Styczeñ 1998 r.

2 � Ba³tycki Terminal Kontenerowy po-
informowa³, ¿e w 1997 r. prze³adowano
tam 118 203 kontenerów (177 292 TEU
i 1 780 tys. ton ³adunków skonteneryzo-
wanych). Wcze�niej og³oszono, ¿e trze-
ma najwiêkszymi pod wzglêdem obro-
tów kontrahentami BCT w�ród armatorów
zostali: Team Lines, BCL i Mearsk, a w�ród
spedytorów: C. Hartwig Gdynia, Scan
Consult i POLSIN.

16 � Spó³ka Polsteam Oceantramp, wy-
pracowuj¹ca w 1997 r. ok. 80 proc. wp³y-
wów ca³ej grupy armatorskiej P¯M, uzy-
ska³a certyfikat ISO 9002. Wcze�niej cer-
tyfikat taki otrzyma³y równie¿ dwie inne
spó³ki tej grupy: Polsteam Tankers i Uni-
ty Line.

20 � S³u¿bê rozpocz¹³ nowoczesny sta-
tek szkolny Nawigator XXI, zbudowany
dla szczeciñskiej Wy¿szej Szko³y Morskiej.

20 � W Stoczni Gdynia przekazano za-
granicznemu armatorowi kontenerowiec
Oder Trader (30 360 t no�no�ci), typu
8145.

W polskich stoczniach zwodowano 2 kon-
tenerowce i masowiec.
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ARCHIWUM MORZA wa¿ne daty

Rubrykê redaguj¹:
Jerzy Drzemczewski
i Marek Twardowski

Zdjêcia zosta³y wykonane przez
autorów lub pochodz¹ z ich archiwów.

W polskich stoczniach zwodowano 3 drob-
nicowce, gazowiec LPG, statek badawczy,
okrêt desantowy i okrêt szkolny.

40 lat temu
Styczeñ 1968 r.

15 � PLO i radzieckie Ba³tyckie Przedsiê-
biorstwo ¯eglugowe podpisa³y umowê
o utworzeniu wspólnego serwisu �Balta-
merica� do portów wschodniego wybrze-
¿a Ameryki Po³udniowej.

23 � Zmar³ prof. dr in¿. Aleksander Ryl-
ke, nestor polskich okrêtowców.

W polskich stoczniach zwodowano bazê
ryback¹, trawler burtowy i statek nauko-
wo-badawczy.

50 lat temu
Styczeñ 1958 r.

1 � PPiUR �Gryf� w Szczecinie przejê³o
od �Dalmoru� bazy i transportowce ry-
backie.

14 � Podczas narady w CBKO-1 podano,
¿e w 1975 w polskich stoczniach budo-
wane bêd¹ statki o no�no�ci 100 tys. ton.
Ta futurystyczna wówczas przepowied-
nia niespodziewanie spe³ni³a siê - stêp-
kê pod pierwszy masowiec typu B-524
po³o¿ono 24 lutego 1973 r.

W polskich stoczniach zwodowano drob-
nicowiec, 2 wêglowce, 2 trawlery burto-
we i superkuter.

60 lat temu
Styczeñ 1948 r.

1 � W ramach kolejnej reorganizacji G³ów-
ny Urz¹d Morski zosta³ podzielony na
Gdañski Urz¹d Morski (do którego w³¹-
czono Biuro Odbudowy Portów) oraz

Szczeciñski Urz¹d Morski. W nieca³e dwa
tygodnie pó�niej (13.01) rozwi¹zano
Delegatury Rz¹du ds. Wybrze¿a, a wkrót-
ce potem jej szefowi - ministrowi Euge-
niuszowi Kwiatkowskiemu - nakazano
opu�ciæ Wybrze¿e.

2 � Uruchomiono port w Dar³owie.

5 � Z Gdyni wyszed³ na ³owiska Morza
Pó³nocnego trawler Saturnia dowodzo-
ny przez kpt. Paw³a Gica, z ca³kowicie
polsk¹ za³og¹. Po raz pierwszy w historii
polskiego rybo³ówstwa dalekomorskiego
na pok³adzie trawlera nie by³o cudzo-
ziemców.

22 � Stocznia z³omowa T.W. Ward zakupi-
³a (do pociêcia na z³om) kr¹¿ownik brytyj-
ski Danae, który w latach 1944-1946 s³u-
¿y³ pod polsk¹ bander¹ jako ORP Conrad.

70 lat temu
Styczeñ 1938 r.

15 � W holenderskiej stoczni Koninklijke
Maatschappij �De Schelde�, Vlissingen
zwodowano okrêt podwodny Orze³.

7, 29 � Dwie, nieudane próby wywo³a-
nia przez nieznanych sprawców po¿arów
na transatlantyku Batory. W latach 1937-
38 prób takich zanotowano 5.

80 lat temu
Styczeñ 1928 r.

14 � Zlikwidowano port wojenny w Mo-
dlinie, a na jego terenie powo³ano Cen-
traln¹ Sk³adnicê Marynarki Wojennej.

24 � W stoczni Craig, Taylor & Co. Ltd.,
Stockton-na-Tees (Wielka Brytania)
¯egluga Polska zakupi³a znajduj¹cy siê
w budowie statek o no�no�ci 5 000 ton.
Tego samego dnia zamówiono drugi, iden-
tyczny. Statkom nadano pó�niej nazwy
Niemen i Wis³a. Wis³a by³a pierwszym
statkiem zbudowanym �od stêpki� na
polskie zamówienie.



Niewielu jest malarzy, którzy równie konsekwentnie jak Soter Jaxa-Ma³achowski
po�wiêcili by siê malowaniu morza. Ta pasja zjedna³a mu uznanie wspó³czesnych

i pozwoli³a na wygodne ¿ycie po utracie rodzinnego maj¹tku. Artysta, dzisiaj oceniany
nieco krytyczniej, potrafi³ bezb³êdnie trafiæ w gusta odbiorców

i znale�æ trwa³e miejsce w masowej wyobra�ni.
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Wra¿liwiec
z talentem

OBRAZY MORZA sztuka

Soter Jaxa-Ma³achowski � artysta komercyjny

Soter Jaxa-Ma³achowski urodzi³ siê w
1867 r. w Wolanowie pod Odess¹. By³
synem Ryszarda, w³a�ciciela ziemskiego
i Doroty z Ma³achowskich. Po ukoñcze-

niu szko³y realnej w Odessie rozpocz¹³
naukê w tamtejszej szkole rysunkowej.
W latach 1892-94 studiowa³ w krakow-
skiej Szkole Sztuk Piêknych pod kierun-

kiem Floriana Cynka, Izydora Jab³oñ-
skiego i W³adys³awa £uszczkiewicza.
W 1894 r., wzorem wielu wybitnych pol-
skich artystów, uda³ siê po dalsz¹ naukê

�Brzeg morski�, 1931 r., tektura, tempera, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.
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do Monachium. Tam pobiera³ lekcje
w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanis³a-
wa Grocholskiego. Soter Jaxa-Ma³a-
chowski aktywnie w³¹czy³ siê w ¿ycie
polskiej kolonii artystycznej. W 1898 r.
uczestniczy³ w wystawie w Monachium i
zosta³ przychylnie przyjêty przez tam-
tejsz¹ krytykê artystyczn¹.

Specjalista Morza Czarnego

Podczas pobytu w Monachium arty-
sta czêsto odwiedza³ rodzinne dobra. Uro-
da krymskiego kajobrazu, a przede
wszystkim malownicze Morze Czarne na
kilka lat prawie ca³kowicie zdominowa³y
jego twórczo�æ. Na wystawach krajowych
pojawi³y siê pejza¿e morskie pêdzla ar-
tysty: �Brzeg Morza Czarnego�, �Burza
u brzegów Krymu� czy �Burza w Dofi-
nówce pod Odess¹�. Znany krytyk szuki
Adolf Nowaczyñski w artykule zamiesz-
czoym w �Kraju� nazwa³ nawet Jaxa-Ma-
³achowskiego �specjalist¹ Morza Czarne-
go�, wspominaj¹c zarazem o jego �silnym
talencie�.

W 1901 r. artysta o¿eni³ siê z Jadwig¹
Younga de Lenie i powróci³ do kraju. Za-
mieszka³ w Krakowie. Z miastem tym
zwi¹za³ siê do koñca ¿ycia, nie licz¹c
dwuletniego pobytu w Zakopanem. St¹d
wyje¿d¿a³ czêsto za granicê, przewa¿nie
do W³och (1905, 1925, 1928), by dosko-
naliæ warsztat malarza morza. Powsta³y
wtedy liczne obrazy i studia pejza¿owe
znad Morza �ródziemnego, które poka-
zywane na wystawach wzbudza³y za-
chwyt publiczno�ci i uznanie krytyki dla
sposobu malowania przez artystê wody
morskiej. Podró¿uj¹c po W³oszech, ma-
larz najchêtniej odwiedza³ Wenecjê, Ca-
pri i Toskaniê. Z równ¹ przyjemno�ci¹,
co morze, malowa³ równie¿ porty �ró-
dziemnomorskie, w�ród nich najczê�ciej
Wenecjê, zauroczony jej oryginaln¹, za-
bytkow¹ architektur¹.

Du¿o i na sprzeda¿

W pierwszym okresie kariery Soter
Jaxa-Ma³achowski by³ jeszcze cz³owie-
kiem majêtnym, potomkiem szlacheckie-

go rodu. Niezale¿no�æ finansowa pozwa-
la³a mu tworzyæ dla przyjemno�ci. Powsta-
³y wtedy prace najciekawsze pod wzglê-
dem artystycznym. Jednak¿e z biegiem
czasu, nie bez wp³ywu wydarzeñ I woj-
ny �wiatowej i rewolucji w Rosji, zubo¿a³
i zmuszony zarabiaæ na ¿ycie malowaniem
obrazów, zacz¹³ powielaæ dawne pomy-
s³y. Malowa³ szybko i du¿o, g³ównie na
sprzeda¿. Ta czysto komercyjna dzia³al-
no�æ dotknê³a w³a�nie najbardziej morsk¹
dziedzinê jego twórczo�ci. To ona zawsze
najbardziej podoba³a siê publiczno�ci i pa-
radoksalnie, od niej artysta zacz¹³ odci-
naæ kupony popularno�ci. Zamiast tech-
nik¹ olejn¹ zacz¹³ coraz czê�ciej pos³ugi-
waæ siê akwarel¹, gwaszem i pastelami,
a p³ótno zastêpowaæ tektur¹.

W momencie odzyskania przez Pol-
skê niepodleg³o�ci po I wojnie �wiato-
wej i uzyskaniu dostêpu do Ba³tyku, nie-
wielki skrawek polskiego wybrze¿a za-
czêli dos³ownie szturmowaæ polscy arty-
�ci, poszukuj¹c nowych tematów do ob-
razów, kierowani odruchem spontanicz-
nego patriotyzmu. W grupie tej znalaz³

�Or³owo�, 1921 r., tektura, tempera, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.

Fo
t. 

M
iro

s³a
w 

Br
uc

ki

Nasze MORZE l nr 1 l styczeñ 2008



OBRAZY MORZA sztuka

58

z dobrym opanowaniem warsztatu mala-
rza i wra¿liwo�ci¹ na kolor.

Gro�ny ¿ywio³

Jednym z najciekawszych obrazów
artysty ze zbiorów Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdañsku jest malowane olej-
no na p³ótnie przedstawienie bitwy mor-
skiej. Obraz powsta³ w pierwszym dwu-
dziestoleciu XX w., a wiêc wtedy, gdy
Jaxa-Ma³achowski by³ �w szczytowej for-
mie�. W centrum kompozycji widoczny
jest ton¹cy pancernik, wokó³ mniejsze
jednostki wojenne. Na falach ko³ysz¹ siê
³odzie ratunkowe z rozbitkami, w wodzie
widzimy te¿ ton¹cych marynarzy. Nad
p³on¹cym pancernikiem unosz¹ siê dwu-
p³atowe samoloty. Dramatyczne napiê-
cie, jakie wyczuwamy patrz¹c na obraz,
osi¹gn¹³ artysta stosuj¹c realistyczne �rodki
wyrazu. Zwraca uwagê miêkki, malarski
modelunek sylwetek okrêtów, które zdaj¹
siê ton¹æ w lekkiej mgie³ce. Nie jest to
tylko zabieg stylistyczny, maj¹cy uchro-
niæ artystê przed mozo³em oddania

siê równie¿ Soter Jaxa-Ma³achowski. Po
Morzu Czarnym i Morzu �ródziemnym
przysz³a kolej na malowanie pejza¿y znad
Ba³tyku. Najbardziej zapad³y w pamiêæ
potomnych jego pejza¿e marynistyczne
malowane w plenerze w okolicach Gdy-
ni i na Helu.

Nic z rewolucjonisty

Chocia¿ Soter Jaxa-Ma³achowski za-
s³yn¹³ jako malarz morza, w ci¹gu swej
d³ugiej kariery artystycznej podejmowa³
równie¿ inne tematy. Nale¿a³y do nich
pejza¿e górskie i podgórskie, nokturny,
czyli krajobrazy nocne, widoki miejskie -
szczególnie Wenecji i Krakowa - oraz
portrety, najczê�ciej osób z krêgu rodzi-
ny artysty. By³ malarzem niezwykle ak-
tywnym i pozostawi³ po sobie znacz¹c¹
spu�ciznê. W samym Centralnym Mu-
zeum Morskim w Gdañsku znajduje siê
18 jego prac. S¹ to najczê�ciej widoki
polskiego wybrze¿a, sceny z ¿ycia ryba-
ków oraz przedstawienia portów morskich,
w tym Gdyni i Gdañska. Jeden z obra-

zów przedstawia bitwê morsk¹, temat sto-
sunkowo rzadki w twórczo�ci artysty.

Niewiele wiadomo o jego ¿yciu pry-
watnym. Zawarte w wieku 34 lat ma³-
¿enstwo by³o trwa³e, chocia¿ okaza³o siê
bezdzietne. Artysta osi¹gn¹³ komercyjny
sukces, który pozwoli³ mu uciec od k³o-
potów finansowych, które dla niego, po-
tomka zamo¿nej rodziny, nieprzyzwycza-
jonego do walki o byt, mog³y okazaæ siê
trudnym ¿yciowym do�wiadczeniem. So-
ter Jaxa-Ma³achowski zmar³ w Krakowie
w 1952 roku.

Przez ca³¹ swoj¹ d³ug¹ karierê artysta
pozostawa³ poza modnymi trendami
w sztuce. Nie uleg³ secesji z jej upodoba-
niem do dekoracyjnych i p³askich plam
barwnych, a i pó�niej, w okresie miêdzy-
wojennym, pozosta³ nieczu³y na rewolu-
cyjne zmiany dokonuj¹ce siê w malar-
stwie. Oprócz warszawskiego Towarzy-
stwa Zachêty Sztuk Piêknych, nie nale-
¿a³ do ¿adnego stowarzyszenia artystycz-
nego o �ci�le wytyczonym programie.
Wypracowa³ w³asny styl, którego cech¹
charakterystyczn¹ by³ realizm po³¹czony

�Bitwa morska�, pocz. XX w., p³ótno olej, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.
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wszystkich detali przedstawionych jedno-
stek. Niewyra�ne sylwetki okrêtów s¹
raczej konsekwencj¹ panuj¹cej przedbu-
rzowej pogody, gdy ciê¿kie, o³owiane
niebo, roz�wietlone po prawej z³otaw¹
³un¹ bij¹c¹ z p³on¹cego pancernika, po-
woduje, ¿e toñ morska zdaje siê byæ nie-
przyjazna, ch³odna i ciemna. Morze zo-
sta³o tu przedstawione jako gro�ny
¿ywio³. Spienienie i przelewanie siê mas
wody, ich zmienna barwa, mog³y byæ
uchwycone tak wiernie tylko przez kogo�,
kto obserwowa³ je od dzieciñstwa, bo
wychowa³ siê nad morzem. Artysta pora-
dzi³ te¿ sobie bezb³êdnie z tym, co in-
nym malarzom czêsto sprawia trudno�æ,
z zachowaniem w³a�ciwych proporcji
portretowanych jednostek i ich natural-
nym usadowieniem na wodzie.

Morze w pastelach

Nie zawsze porusza³ artysta tak pesy-
mistyczne tematy. Wiêkszo�æ jego obra-
zów to pogodne w nastroju, niemal¿e idyl-
liczne pejza¿e, które szczególnie podo-
ba³y siê wczasowiczom wypoczywaj¹cym
nad morzem, poniewa¿ kojarzy³y siê
z beztrosk¹ letnich wakacji. Wiele z tych
prac to ³atwo rozpoznawalne portrety
okre�lonych miejsc. Takim jest np. obraz
�Or³owo� prezentuj¹cy jeden z najbardziej
charakterystycznych i urokliwych frag-
mentów polskiego wybrze¿a. Na pierw-
szym planie widzimy roz³o¿yste drzewo,
którego korona, niczym olbrzymi parasol,
rozpo�ciera siê nad rozleg³ym, lekko
i z wdziêkiem namalowanym krajobrazem.
Dzieñ jest s³oneczny i bezwietrzny, a g³ad-
ka jak lustro tafla wody wcina siê pomiê-
dzy zakomponowany po przek¹tnej klifo-
wy brzeg na pierwszym planie, a w¹ski
pas l¹du w g³êbi, wzd³u¿ linii horyzontu.

Kolejny z prezentowanych obrazów
to �Brzeg morski�. Zarówno jego temat,
jak i kompozycja s¹ dla artysty bardzo
charakterystyczne. Tu, jak i w wielu in-
nych jego pracach wystêpuje motyw lek-
ko wzburzonego morza z wysok¹ fal¹ na
pierwszym planie, która dekoracyjnie roz-
lewa siê na p³askim, piaszczystym brze-
gu. Aby osi¹gn¹æ efekt przezroczysto�ci
wody morskiej, artysta u¿ywa du¿o bieli,
a matow¹ farbê temperow¹ w pastelo-
wych odcieniach zieleni i b³êkitu nak³a-
da g³adko i cienko.

Zapis Helu

Ostatnie dwa omawiane obrazy Sote-
ra Jaxa-Ma³achowskiego powsta³y w He-

�Kutry helskie�, 1926 r., tektura, pastel, gwasz, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.

lu. Przedstawiaj¹ ten sam fragment nie-
wielkiego portu rybackiego, tylko trochê
inaczej skadrowany. Pierwszy, p.t. �Ku-
try helskie� ukazuje widok na morze za-
mkniête nieco powy¿ej po³owy wysoko-
�ci kompozycji przez molo, do którego
zacumowano trzy pomalowane na bia³o
jednostki. Drugi - �£odzie rybackie� przed-
stawia w zasadzie to samo miejsce, tylko
ogl¹dane z perspektywy brzegu, na któ-
rym spoczywaj¹ wyci¹gniête z wody
³odzie i rzucony na piach sprzêt rybacki.
Oba obrazy powsta³y w ró¿nym czasie,

co �wiadczy, ¿e artysta czêsto odwiedza³
Hel. Z upodobaniem malowa³ i rysowa³
charakterystyczne helskie ³odzie rybac-
kie, umiejêtnie odtwarzaj¹c ich kszta³ty
i szczegó³y budowy.

Liliana Gie³don

Ilustracje:
© Centralne Muzeum Morskie

w Gdañsku

�£odzie rybackie�, 1934 r., papier, pastel, Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku.
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- To ogromne wyró¿nienie dla nasze-
go kraju - mówi kmdr. ppor. rez. Edward
Olewiñski, prezes Bractwa Okrêtów Pod-
wodnych, które bêdzie gospodarzem spo-
tkania.

Bractwo istnieje od 26 lat. W tej chwili
skupia 110 cz³onków by³ych za³óg pol-
skich okrêtów podwodnych i ich sympa-
tyków. Organizacja, zachowuj¹c autonomiê,
dzia³a w ramach Ligi Morskiej i Rzecznej.

Stowarzyszenie polskich podwodnia-
ków dwa razy do roku wydaje biuletyn pt.
�Podwodnik�, za po�rednictwem którego,
a tak¿e poprzez spotkania z m³odzie¿¹
i okazjonalne akcje (np. rejsy �ladami pol-
skich okrêtów podwodnych z drugiej woj-
ny �wiatowej) stara siê kultywowaæ i upo-

wszechniaæ podwodniackie tradycje. Za
zas³ugi na tym polu zosta³o uhonorowane
�Pier�cieniem Hallera�, najwy¿szym odzna-
czeniem Ligi Morskiej i Rzecznej.

Bractwo Okrêtów Podwodnych bierze
te¿ aktywny udzia³ w dzia³alno�ci Miê-
dzynarodowego Stowarzyszenia Podwod-
niaków (ISA), które zrzesza podwodniac-
kie organizacje z ca³ego �wiata. ISA co
roku, za ka¿dym razem w innym kraju
cz³onkowskim, organizuje miêdzynarodo-
we kongresy. W 2007 roku odby³ siê on
we Francji. W tym roku, w dniach 14 - 17
maja, podwodniacy przyjad¹ do Gdyni.
Widoczn¹ oznak¹ tego, ¿e to Polska tym
razem bêdzie ich go�ciæ, jest specjalny
puchar przechodni, który Polacy otrzymali

od Francuzów. Na zakoñczenie spotka-
nia w Gdyni zostanie on przekazany or-
ganizatorom nastêpnego zjazdu - Ame-
rykanom. Do pucharu do³¹czona zosta-
nie upamiêtniaj¹ca je plakietka z napi-
sem: �Gdynia 2008�. Dlaczego akurat to
miasto zosta³o wybrane na miejsce spo-
tkania podwodniaków z ca³ego �wiata?

- G³ówny powód to jubileusz 90-lecia
powstania Polskiej Marynarki Wojennej,
której g³ówn¹ baz¹ jest w³a�nie Gdynia -
wyja�nia Olewiñski. - Ale to tak¿e okazja
do pochwalenia siê naszymi podwodniac-
kimi tradycjami. Mo¿e nie jeste�my naj-
wiêksz¹ podwodn¹ potêg¹, ale w czasie
drugiej wojny �wiatowej nasze okrêty
zapisa³y piêkn¹ kartê.

Kongres trwaæ bêdzie trzy dni. W tym
czasie podwodniacy bêd¹ rozmawiaæ o hi-
storii, tera�niejszo�ci i przysz³o�ci broni
podwodnej. Polacy planuj¹ te¿ pokazaæ
swoim zagranicznym kolegom Trójmiasto
i Kaszuby. Nie obêdzie siê oczywi�cie bez
wyj�cia w morze, a na zakoñczenie spo-
tkania odbêdzie siê uroczyste ekumenicz-
ne nabo¿eñstwo za  podwodniaków, któ-
rzy odeszli na wieczn¹ wachtê.

Pod bia³o-czerwon¹ bander¹ p³ywa³o
jak do tej pory 20 okrêtów podwodnych.
W momencie wybuchu drugiej wojny
�wiatowej Polska dysponowa³a piêcioma
jednostkami tego rodzaju. W czasie kam-
panii wrze�niowej nie odnotowa³y one
¿adnych sukcesów, a jednak dzia³ania
dwóch z nich przesz³y do legendy. Wilk
jako pierwszy przedar³ siê do Anglii. Za
nim, po brawurowej ucieczce z interno-
wania, pod¹¿y³ Orze³, który potem za-
gin¹³ w czasie jednego z patroli w nie-
wyja�nionych do dzi� okoliczno�ciach.
Trzy pozosta³e okrêty: ¯bik, Sêp i Ry�
zosta³y internowane w Szwecji, gdzie
spêdzi³y ca³¹ wojnê.

W czasie wojny pod polsk¹ bander¹
p³ywa³y jeszcze trzy inne okrêty pod-
wodne: Jastrz¹b, Sokó³ i Dzik. Jastrz¹b
zosta³ przypadkowo zatopiony przez
aliantów, zanim zdo³a³ cokolwiek zdzia-
³aæ przeciw nieprzyjacielowi. Za to Sokó³
i Dzik udowodni³y, ile s¹ warte. W czasie
s³u¿by na Morzu �ródziemnym, ze wzglê-
du na swoj¹ skuteczno�æ, zas³u¿y³y na
miano �straszliwych bli�niaków�.

Obecnie polska flota dysponuje
(w czynnej s³u¿bie) piêcioma okrêtami
podwodnymi. Najwiêksz¹ flotê podwodn¹
�wiata ma marynarka amerykañska. Pod
bander¹ Stanów Zjednoczonych p³ywa
ponad 70 atomowych okrêtów podwod-
nych.

Tomasz Falba

�wiatowy
250 go�ci z 20 krajów �wiata przyjedzie w maju
do Gdyni na jubileuszowy, 45 Miêdzynarodowy

Kongres Podwodniaków.

 zjazd podwodniaków

Kmdr ppor.
rez. Edward Olewiñski,
prezes Bractwa
Okrêtów Podwodnych,
z dum¹ prezentuje
podwodniackie ber³o.
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By³a to najwiêksza bitwa morska
wszech czasów. Po obu stronach wziê³o
w niej udzia³ blisko 300 okrêtów (dok³ad-
nie 216 amerykañskich, 2 australijskie i 64
japoñskie, nie licz¹c ca³ej masy jednostek
pomocniczych) i kilkaset samolotów.
Tylko bitwa jutlandzka z czasów pierw-
szej wojny �wiatowej mo¿e jej dorównaæ
w liczbie okrêtów (star³o siê 151 jedno-
stek brytyjskich z 99 niemieckimi), ale
nie wytrzymuje porównania, je�li chodzi

Bitwa o Zatokê Leyte rozegra³a siê w dniach 23-26 pa�dziernika 1944 roku
u wybrze¿y Filipin. Zmierzy³y siê ze sob¹ floty Japonii i Stanów Zjednoczonych.
Niewiele o niej w Polsce wiadomo. Niemal na palcach jednej rêki policzyæ mo¿na
publikacje, które siê na ten temat ukaza³y w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat.
To zdumiewaj¹ce zwa¿ywszy, jakie mia³a znaczenie dla przebiegu drugiej
wojny �wiatowej na Pacyfiku.

Najwiêksza bitwa morska

o udzia³ lotnictwa, którego w bitwie ju-
tlandzkiej prawie w ogóle nie by³o.

Poczwórna bitwa

W batalii o Zatokê Leyte Amerykanie
zadali ostateczny cios japoñskiej flocie. Od
tego momentu przesta³a siê liczyæ w zma-
ganiach na Oceanie Spokojnym.

Po raz ostatni w historii, w klasycznym
artyleryjskim pojedynku, star³y siê ze sob¹

wielkie okrêty liniowe. W ten sposób za-
koñczy³o siê kilkusetletnie panowanie na
morzu tej taktyki walki. Teraz to nie pan-
cerniki mia³y rozstrzygaæ wojny morskie,
ale lotniskowce.

W czasie bitwy o Zatokê Leyte Japoñ-
czycy po raz pierwszy na zmasowan¹
skalê u¿yli w walce kamikaze.

Mo¿na by jeszcze znale�æ przynaj-
mniej kilka powodów, dla których warto
zainteresowaæ siê przebiegiem tej bitwy.

Amerykañska
flota inwazyjna.
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By³a np. jedn¹ z najbardziej skompliko-
wanych operacji morskich w dziejach. Nie
do�æ, ¿e zaanga¿owane w ni¹ by³y gigan-
tyczne ilo�ci okrêtów i samolotów, to jesz-
cze rozgrywa³a siê na czterech akwenach
naraz (na Morzu Sibuyan, w Cie�ninie Su-
rigao, u wybrze¿y wyspy Samar i u przy-

l¹dka Engano), st¹d bywa nazywana �po-
czwórn¹ bitw¹�. I choæ wszystkie znajdo-
wa³y siê na wodach Filipin, to jednak
odleg³e by³y od siebie o setki mil mor-
skich. Je�li dodatkowo we�miemy pod
uwagê, ¿e wszystkie walki odby³y siê w
ci¹gu zaledwie trzech dni, bêdziemy mieli

obraz nies³ychanie trudny do opisania. Byæ
mo¿e ta trudno�æ w³a�nie jest jednym
z g³ównych powodów, dla których bitwa
o Zatokê Leyte nie jest tak �popularna�
w�ród historyków, jak inne bitwy, które
rozegra³y siê na Pacyfiku podczas drugiej
wojny �wiatowej.

Pacyfik � rok 1944

Aby zatem nie pogubiæ siê w prze-
biegu bitwy o Zatokê Leyte przedstaw-
my na pocz¹tek sytuacjê militarn¹, jaka
panowa³a jesieni¹ 1944 roku na Pacyfi-
ku. Japonia nie mia³a ¿adnych szans na
zwyciêstwo, nie zamierza³a jednak tanio
sprzedaæ skóry. Zanosi³o siê na to, ¿e
wojna na Pacyfiku bêdzie trwaæ jeszcze
wiele d³ugich miesiêcy, a Amerykanie
bêd¹ zmuszeni zaciekle walczyæ o ka¿d¹
wysepkê, ponosz¹c przy tym gigantycz-
ne ofiary. Przebieg wojny, jak wiemy,
potwierdzi³ te przypuszczenia. Dopiero
zrzucenie bomb atomowych na Hiroszi-
mê i Nagasaki zmusi³o Japoniê do bez-
warunkowej kapitulacji.

Wróæmy jednak na Pacyfik w roku
1944. Aby wygraæ wojnê, Amerykanie
musieli najpierw zaj¹æ Filipiny. Po pierw-
sze dlatego, ¿e by³o stamt¹d blisko do
Kraju Wschodz¹cego S³oñca i ³atwo by³o
zgromadziæ si³y do ewentualnego desan-
tu. Po drugie, zajêcie Filipin odcina³o Ja-
poniê od dostaw surowców z Azji Po³u-
dniowo-Wschodniej, bez których nie
mog³a ona prowadziæ dzia³añ wojennych.
Dla Amerykanów zajêcie Filipin mia³o
priorytetowe znaczenie, dla Japoñczyków
za� stanowi³o �miertelne zagro¿enie. Nic
dziwnego zatem, ¿e obie strony staran-
nie siê do tego przygotowywa³y opraco-
wuj¹c skomplikowane plany operacyjne,
w realizacjê których zaanga¿owa³y
wszystkie niemal dostêpne si³y i �rodki.
Na miejsce l¹dowania Amerykanie wybra-
li Zatokê Leyte po³o¿on¹ w po³udniowej
czê�ci archipelagu filipiñskiego, z szero-
kimi, piaszczystymi pla¿ami.

Amerykanie kontra Japoñczycy

Desant rozpocz¹³ siê 20 pa�dziernika
1944 roku. W ci¹gu dwóch dni w Zatoce
Leyte wyl¹dowa³o 132 tysi¹ce ¿o³nierzy.
Flota inwazyjna sk³ada³a siê z 700 ró¿ne-
go rodzaju jednostek p³ywaj¹cych, zabez-
pieczanych przez ponad 1200 samolo-
tów. Desant na Filipiny os³ania³a te¿ flota
podzielona na trzy zespo³y okrêtów pod
ogólnym dowództwem wiceadmira³a
Williama Halseya.

Na tych wodach Amerykanie i Japoñczycy stoczyli
najwiêksz¹ bitwê morsk¹ II wojny �wiatowej.
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G³ówne si³y amerykañskie (6 pancer-
ników, 5 kr¹¿owników, 28 niszczycieli i 39
kutrów torpedowych) pod dowództwem
kontradmira³a Jesse Oldendorfa pilnowa-
³y wej�cia do Cie�niny Surigao zamykaj¹-
cej od po³udnia Zatokê Leyte. Na �ze-
wn¹trz�, od jej wschodniej strony, rozlo-
kowa³ siê zespó³ 16 lotniskowców eskor-
towych os³anianych przez 21 niszczycie-
li pod komend¹ kontradmira³a Thomasa
Sprague’a. W pobli¿u, gotowe do walki
czeka³o te¿ potê¿ne zgrupowanie czte-
rech zespo³ów lotniskowców, ka¿dy licz¹-
cy ponad 20 jednostek. Ich zadaniem
by³o zabezpieczenie l¹dowania na Filipi-
nach od strony pó³nocnej, szczególnie
Cie�niny San Bernardino.

Japoñczycy nie mogli przeciwstawiæ
Amerykanom podobnych si³. Dyspono-
wali flot¹ ponad trzykrotnie mniejsz¹. Ich
atutem mia³ byæ plan oparty na zasko-
czeniu i zwodzeniu przeciwnika. Przynêt¹
mia³ byæ zespó³ lotniskowców pod do-
wództwem wiceadmira³a Jizaburo Oza-
wy, który mia³ nadp³yn¹æ od strony Ja-
ponii i udawaæ g³ówne si³y rzekomo id¹-
ce na waln¹ bitwê z Amerykanami. Kie-
dy ci zaj¹æ siê mieli �ciganiem Ozawy,
prawdziwe g³ówne si³y uderzeniowe, po-
dzielone na trzy zespo³y (pod dowódz-
twem wiceadmira³a Takeo Kurity, kontr-
admira³a Teiji Nishimury i wiceadmira³a
Kiyohidy Shimy, mia³y od po³udnia za-
atakowaæ zgromadzone w Zatoce Leyte
amerykañskie okrêty. Planowi nadano
kryptonim �Sho-1� (�Zwyciêstwo-1�),
choæ szans na sukces nie by³o. W zgod-
nej opinii strategów i historyków zbyt
wiele zale¿a³o w nim od szczê�cia. W isto-
cie wiêc, pomimo wielkich nadziei jakie
pok³adali w nim Japoñczycy, by³ raczej
samobójcz¹ misj¹ w i�cie samurajskim
stylu.

Zaskoczenia nie by³o

Zespó³ Kurity sk³ada³ siê z 5 pancer-
ników (w tym najwiêkszych, jakie kie-
dykolwiek zbudowano superpancerni-
ków Musashi i Yamato o wyporno�ci
ponad 70 tysiêcy ton!), 12 kr¹¿owników
ciê¿kich i lekkich, oraz 15 niszczycieli.
Admira³ zamierza³ przej�æ przez Morze
Sibuyan, przedostaæ siê przez Cie�ninê
San Bernardino i od pó³nocy zaatakowaæ
amerykañskie okrêty w Zatoce Leyte.
Pech chcia³, ¿e zaraz na pocz¹tku mar-
szu, nieopodal wyspy Palawan, natkn¹³
siê na dwa amerykañskie okrêty podwod-
ne. Nie tylko, ¿e ich dowódcy natych-
miast zameldowali o pojawieniu siê Ja-

poñczyków (przez co w ³eb wzi¹³ g³ów-
ny element ich planu, czyli zaskoczenie)
to jeszcze zdo³ali zadaæ Kuricie pierw-
sze straty zatapiaj¹c jego flagowy kr¹¿ow-
nik Atago, kr¹¿ownik Maya i uszkadzaj¹c
kolejny Takao. Najgorsze jednak by³o to,
¿e zespó³ Kurity zosta³ dostrze¿ony
wcze�niej ni¿ Ozawy, przez co ten ostat-
ni przesta³ byæ �przynêt¹�. Admira³ nie
zrezygnowa³ jednak z misji. Ruszy³ dalej
odpieraj¹c jednocze�nie ataki amerykañ-
skich samolotów, które pojawi³y siê nad

jego zespo³em zaalarmowane przez
wspomniane ju¿ okrêty podwodne. Ju¿
na Morzu Sibuyan lotnicy zadali Kuricie
najbole�niejszy cios zatapiaj¹c superpan-
cernik Musashi.

Japoñczcy �odgry�li siê� Amerykanom
podrywaj¹c samoloty z lotnisk na Filipi-
nach i skierowuj¹c je na amerykañskie
lotniskowce. Uda³o im siê na tyle uszko-
dziæ jeden z nich, Princeton, ¿e Amery-
kanie musieli go dobiæ torpedami w³a-
snych okrêtów.

Unikatowe zdjêcie zespo³u Kurity id¹cego na zatracenie.

Amerykanie l¹duj¹ w Zatoce Leyte.
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Halsey mia³ powody do zadowolenia.
Po zebraniu meldunków od pilotów do-
szed³ do przekonania, ¿e zespó³ Kurity
przesta³ byæ gro�ny. By³a to pomy³ka
mog¹ca mieæ du¿e konsekwencje dla
dalszych losów bitwy. Na swoj¹ obronê
Halsey móg³ tylko powiedzieæ, ¿e zrobi³
to pod wp³ywem informacji, ¿e z pó³no-
cy nadci¹ga du¿e zgrupowanie japoñskich
lotniskowców. Halsey (jak zak³adali Ja-
poñczycy) uzna³ je w tym momencie za
wiêksze zagro¿enie. W efekcie skierowa³
przeciwko Ozawie swoje g³ówne si³y
zostawiaj¹c dla Kurity otwart¹ na o�cie¿
Cie�ninê San Bernardino.

Wyspy nie ucierpia³y

Tymczasem do drugiej cie�niny: Suri-
gao, zbli¿a³y siê dwa inne japoñskie ze-
spo³y. Nishimura prowadzi³ tam 2 pancer-
niki, 1 ciê¿ki kr¹¿ownik i 4 niszczyciele,

za� Shima 2 ciê¿kie kr¹¿owniki, 1 lekki kr¹-
¿ownik i 9 niszczycieli. Pierwszy, w nocy
z 24 na 25 pa�dziernika, na miejsce dotar³
Nishimura. Poniewa¿ zosta³ wykryty przez
Amerykanów zanim dosz³o do bezpo�red-
niego starcia, postanowi³ nie czekaæ na
Shimê i od razu uderzyæ na amerykañskie
okrêty. Choæ brzmi to mo¿e brutalnie, Ol-
dendorf �potraktowa³� Japoñczyków pod-
rêcznikowo. Najpierw wys³a³ przeciwko
nim kutry torpedowe, potem niszczyciele,
na koñcu za� rozpocz¹³ ostrza³ artyleryjski
z liniowo ustawionych burtami do Japoñ-
czyków najciê¿szych okrêtów (jednostki
Nishimury mog³y strzelaæ tylko z artylerii
dziobowej). Niektórzy historycy uwa¿aj¹,
¿e bój w Cie�ninie Surigao nie zas³uguje
na miano bitwy, ale ¿e w³a�ciwiej by³oby
go nazywaæ po prostu masakr¹ japoñskich
okrêtów. Sporo w tym prawdy. Z zespo³u
Nishimury ocala³ tylko jeden okrêt: nisz-
czyciel Shigure. Sam Nishimura zgin¹³ na

pok³adzie pancernika Yamashiro, który do
koñca szed³ na czele zgrupowania.

Przyby³y na miejsce Shima, zoriento-
wawszy siê w sytuacji, zarz¹dzi³ odwrót
swojego zespo³u. Ucieczka admira³a z po-
la bitwy nie przynios³a mu chwa³y. Przy
okazji omy³kowo storpedowa³ znajduj¹-
ce siê nieopodal ma³e wysepki, które
wzi¹³ za amerykañskie okrêty. �Wyspom
to nie zaszkodzi³o� - komentowano po-
tem z³o�liwie. Podczas zawracania  do-
sz³o te¿ do kolizji jednego z kr¹¿owni-
ków Shimy z kr¹¿ownikiem Nishimury.
O tym jak wielkie by³o w czasie tej bi-
twy zamieszanie niech �wiadczy te¿ fakt,
¿e ofiar¹ amerykañskiej kanonady pad³
ich w³asny niszczyciel.

Totalna zag³ada

Te dwa zwyciêstwa: na Morzu Sibuyan
i w Cie�ninie Surigao nie oznacza³y koñca

Superpancernik Yamato.
Na tym zdjêciu widaæ doskonale
ogromne rozmiary okrêtu.

Superpancernik Musashi
atakowany przez

amerykañskie lotnictwo
na Morzu Sibuyan.

MORZE TAJEMNIC kulisy historii
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bitwy o Zatokê Leyte. Halsey nie móg³
jeszcze �wiêtowaæ. Jak ju¿ wspominali�my,
zespó³ Kurity nie niepokojony przez Ame-
rykanów, przeszed³ Cie�ninê San Bernar-
dino i wzd³u¿ brzegów wyspy Samar szed³
na po³udnie nieuchronnie zbli¿aj¹c siê do
Zatoki Leyte. Na szczê�cie dla Ameryka-
nów, po drodze natkn¹³ siê na prawie nie-
chroniony zespó³ lotniskowców eskorto-
wych Sprague’a. Sytuacja by³a gro�na, bo
amerykañskie okrêty liniowe, po walce
w cie�ninie Surigao, nie mia³y wystarczaj¹-
cej ilo�ci amunicji dla odparcia ewentual-
nego ataku silnego zespo³u Kurity. Spra-
gue pokaza³ wielki talent.

Gdyby Japoñczycy wykazali trochê
wiêcej determinacji, mogliby ³atwo po-
s³aæ jego lotniskowce na dno. Przewaga
ognia by³a mia¿d¿¹ca. Sprague poderwa³
wszystkie zdolne do lotu samoloty. Do
nierównego boju z Japoñczykami posz³y
te¿ niszczyciele i eskortowce. Admira³
postawi³ zas³onê dymn¹ i na maksymal-
nych obrotach zacz¹³ odchodziæ na po³u-
dnie. Sprzyja³a mu deszczowa pogoda, no
i mia³ szczê�cie. Japoñczycy odpu�cili i za-
wrócili z pola walki. Straty po stronie

amerykañskiej wynios³y: 1 lotniskowiec
i 3 niszczyciele. Japoñczycy stracili 3 kr¹-
¿owniki.

Nic tak jednak nie pokazuje bezna-
dziejno�ci japoñskiego po³o¿enia, jak sy-
tuacja zespo³u wiceadmira³a Ozawy.
Przez d³u¿szy czas robi³ wszystko, aby
zostaæ �przypadkowo� odnaleziony przez
Amerykanów. Kiedy ju¿ to siê sta³o, nie-
daleko przyl¹dka Engano, w pó³nocnej
czê�ci Filipin, jedynym jego zadaniem
by³a szybka ucieczka. Choæ jego zespó³
robi³ na oko gro�ne wra¿enie (w jego
sk³ad wchodzi³o 5 lotniskowców, w tym
dwa przerobione z pancerników, 3 kr¹-
¿owniki i 8 niszczycieli) to w rzeczywi-
sto�ci niewiele by³ wart. A to z braku sa-
molotów i do�wiadczonych pilotów.
Wiêkszo�æ nie potrafi³a samodzielnie
wyl¹dowaæ na pok³adzie lotniskowca,
wiêc po wykonaniu zadania mieli rozkaz
kierowania siê na lotniska l¹dowe na Fili-
pinach. Zanosi³o siê na totaln¹ zag³adê
zespo³u Ozawy. I tak te¿ siê sta³o. Czte-
ry najlepsze japoñskie lotniskowce zosta-
³y zatopione jeden po drugim. Ameryka-
nie nie stracili ani jednego okrêtu. Na iro-

niê zakrawa fakt, ¿e pochodz¹ca z hisz-
pañskiego nazwa przyl¹dka Engano zna-
czy w tym jêzyku tyle co �u³uda� albo
�z³udzenie�.

Szaleñstwo kamikaze

Bitwa o Zatokê Leyte zakoñczy³a siê
ca³kowitym zwyciêstwem Amerykanów.
Japoñczycy stracili w niej 3 pancerniki,
4 lotniskowce, 10 kr¹¿owników ciê¿kich
i lekkich oraz 9 niszczycieli, praktycznie
tak¿e przesta³o dzia³aæ ich lotnictwo po-
k³adowe. Amerykañskie straty to: 1 lotni-
skowiec, 2 lotniskowce eskortowe, 3 nisz-
czyciele i kuter torpedowy. W procen-
tach proporcje te wygl¹daj¹ jeszcze bar-
dziej przygniataj¹co: Japoñczycy stracili
prawie po³owê wszystkich bior¹cych w bi-
twie okrêtów, Amerykanie za� jedynie
niespe³na 3 procent. Dla tych pierwszych
by³y to ju¿ straty nie do odrobienia.

W tej sytuacji Japoñczycy siêgnêli po
�rodki nadzwyczajne. Po raz pierwszy
u¿yto w bitwie o Zatokê Leyte kamika-
ze. Na nieszczê�cie dla setek m³odych
Japoñczyków atak ten zakoñczy³ siê suk-
cesem. 25 pa�dziernika w trakcie bitwy
u wybrze¿y wyspy Samar kamikadze za-
topili  lotniskowiec eskortowy St. Lo. To
szaleñstwo nie mog³o ju¿ jednak zmieniæ
wyniku wojny. W marcu 1945 roku Ame-
rykanie zdobyli stolicê Filipin. Droga do
Japonii stanê³a przed nimi otworem.

Tomasz Falba

Opuszczenie bandery
na ton¹cym u przyl¹dka
Engano lotniskowcu Zuikaku.

P³onie lotniskowiec
Princeton.

kulisy historiiMORZE TAJEMNIC
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K³opotliwy
Borowiak

6666

MORZE KSI¥¯EK nowo�ci

Mariusza Borowiaka nikomu chyba
przedstawiaæ nie trzeba. Ten 44-letni au-
tor ksi¹¿ek po�wiêconych historii Polskiej
Marynarki Wojennej dobrze jest znany
mi³o�nikom tej tematyki. Ka¿da jego pu-
blikacja wzbudza wiele emocji w�ród czy-
telników.

Borowiak pokazuje bowiem dzieje
naszej floty ze wszystkimi jej blaskami
i cieniami.

To w³a�nie on, jako jeden z pierw-
szych ujawni³, ¿e dowódca Westerplatte
za³ama³ siê w czasie legendarnej obrony
tej placówki we wrze�niu 1939 roku. On
tak¿e pokaza³, ¿e dowódca s³awnego
okrêtu podwodnego Orze³ stchórzy³
w obliczu wroga i symulowa³ chorobê,
aby zej�æ z jednostki. To Borowiak po-
stawi³ tezê, ¿e dowódca okrêtu podwod-
nego Wilk pope³ni³ samobójstwo, bo za-
sugerowali mu to jego... prze³o¿eni.

Dorobi³ siê opinii autora kontrower-
syjnego. Nieraz zarzucano mu �szkalowa-
nie� dobrego imienia Marynarki Wojen-
nej i stawianie ryzykownych tez dla ta-
niego poklasku. K³opot z Borowiakiem
polega jednak na tym, ¿e jak do tej pory,
nikt nie podwa¿y³ jego teorii. I choæ od
publikacji jego pierwszych ksi¹¿ek (�We-
sterplatte. W obronie prawdy� i dwóch
tomów �Ma³ej floty bez mitów�) minê³o
wiele lat, nikt nie podj¹³ siê powa¿nej
z nim polemiki.

Tymczasem Borowiak nie pró¿nowa³.
Spod jego pióra wysz³y kolejne znako-
mite ksi¹¿ki - pierwsze polskie monogra-
fie po�wiêcone: legendarnemu obroñcy
Wybrze¿a w 1939 roku Józefowi Unru-
gowi (�Admira³. Biografia Józefa Unruga�),
historii polskich okrêtów podwodnych
(�Stalowe drapie¿niki. Polskie okrêty pod-
wodne w wojnie�) i zbrodni pope³nionej
przez ukraiñskich nacjonalistów na pol-
skich marynarzach z Flotylli Piñskiej (�Za-
pomniana flota. Mokrany�). Publikacje
udowodni³y, ¿e nie jest on tylko ³owc¹
sensacji, ale rzetelnym badaczem, z któ-
rym mo¿na siê nie zgadzaæ, ale którego
nie wolno ignorowaæ. Dorobek Mariusza
Borowiaka stawia go w tej chwili na cze-
le badaczy dziejów naszej MW.

Dowód na to, ¿e autor nie straci³ for-
my, znajduje siê w jego najnowszej pra-
cy � wydanych przez wydawnictwo
Alma-Press �Plamach na banderze�. Wra-
ca w nich do starych w¹tków i je posze-
rza, ujawnia te¿ nowe, nieznane dot¹d
szerszemu krêgowi odbiorców, fakty.
Znajdziemy tam m. in. informacje o udzia-

le Polskiej Marynarki Wojennej w wojnie
domowej w Hiszpanii, do której dosz³o
w po³owie lat trzydziestych. Okazuje siê,
¿e jedna z jednostek naszej floty ewaku-
owa³a z Hiszpanii do Polski zwolenników
genera³a Franco. Udzielaj¹c im pomocy,
Polska stanê³a w jednym rzêdzie z hitle-
rowskimi Niemcami, które tak¿e go wspie-
ra³y. Borowiak pisze te¿ o okrêcie pod-
wodnym Ry�, który w 1936 roku prze-
prowadzi³ operacjê szpiegowsk¹ przeciw
Zwi¹zkowi Radzieckiemu w okolicach
Leningradu oraz opisuje niezwyk³¹ karie-
rê Józefa Bartosika, polskiego oficera MW,
który dos³u¿y³ siê po wojnie stopnia ad-
miralskiego w brytyjskiej flocie wojennej,
zrywaj¹c w zamian za to swoje zwi¹zki
z krajem. Reszty zdradzaæ nie bêdziemy.

Zachêcamy do lektury. Tym bardziej,
¿e to kolejna pozycja, która ukazuje siê
z logo �Naszego MORZA� na ok³adce. Dla
pierwszych trzech Czytelników, którzy
siê z nami skontaktuj¹, mamy trzy egzem-
plarze �Plam na banderze�.

Tomasz Falba
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Temat globalnego ocieplenia regular-
nie przewija siê w ostatnich latach przez
media, najczê�ciej w kontek�cie nietypo-
wych lub gwa³townych zjawisk pogodo-
wych nawiedzaj¹cych ró¿ne rejony Zie-
mi. Pó�niej przycicha � a¿ do wyst¹pie-
nia kolejnych anomalii. By pokazaæ, jak

wielkie jest to niebezpieczeñstwo, ame-
rykañski re¿yser telewizyjny Davis Gug-
genheim (wspó³twórca wielu popular-
nych seriali, m.in.: �24 godzin�, �Ostrego
dy¿uru�, �Agentki o stu twarzach� i �De-
adwood�) oraz by³y wiceprezydent USA
Al Gore zrealizowali 1,5-godzinny doku-

ment �Niewygodna prawda�, nagrodzo-
ny m.in. Oscarem dla najlepszego filmu
dokumentalnego 2006 roku. Od niedaw-
na obraz ten dostêpny jest w Polsce na
p³ytach DVD. Szkoda tylko, ¿e polskie
wydanie nie jest tak proekologiczne, jak
amerykañskie, którego opakowanie wy-

Ocieplenie klimatu jest dla Ziemi jak bomba zegarowa. Je�li racjê maj¹ ostrzegaj¹cy
przed skutkami tego zjawiska naukowcy, ludzko�æ ma najwy¿ej 10 lat na odwrócenie
niebezpiecznych zmian pogodowych, które doprowadzaj¹ do niespotykanych
wcze�niej powodzi, suszy, huraganów i innych kataklizmów. Potem mo¿e byæ
za pó�no, ¿eby zapobiec zniszczeniu ca³ego systemu klimatycznego naszej planety...

Nagrodzona Oscarem
�Niewygodna prawda�
na p³ytach DVD

Klimatyczna
apokalipsa

DVDMORZE FILMÓW
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granych w 2000 roku wyborach prezy-
denckich (wygra³ je niewielk¹ przewag¹
na Florydzie George Bush), wycofa³ siê
z polityki i ca³kowicie po�wiêci³ dzia³a-
niom na rzecz uratowania Ziemi przed nie-
odwracalnymi zmianami klimatycznymi.

- Zacz¹³em zajmowaæ siê tym tema-
tem pod koniec lat 60., zaalarmowany przez
jednego z moich profesorów w college’u,
Rogera Revelle � opowiada w filmie Al
Gore. - Pomaga³em tak¿e organizowaæ
pierwsze przes³uchania w tej sprawie
w Kongresie pod koniec lat 70., po wybra-
niu mnie do Izby Reprezentantów. W la-
tach 80. dyskutowa³em o globalnym ocie-
pleniu z przywódcami innych krajów �wiata
i zorganizowa³em miêdzynarodow¹ sieæ
ustawodawcz¹, która mia³a siê zaj¹æ w³a-
�nie tym tematem. Jako amerykañski se-
nator, a nastêpnie wiceprezydent bra³em
udzia³ w licznych rozmowach na ten te-
mat, miêdzy innymi podczas Szczytu Zie-
mi w Rio de Janeiro w 1992 roku, czy pod-
czas negocjacji zwi¹zanych z Protoko³em
z Kyoto w 1997 roku. Ka¿de z kolejnych
badañ naukowych potwierdza³o i pog³ê-
bia³o powody mojego niepokoju. Zacz¹-
³em traktowaæ konieczno�æ u�wiadomie-
nia �wiatu tego globalnego kryzysu, jako
rodzaj misji, jak¹ mam do spe³nienia. Ka¿-
dego dnia uczê siê, jak bardziej efektyw-
nie informowaæ innych - dodaje by³y ame-
rykañski wiceprezydent.

Objazdowe show

Tak narodzi³ siê pomys³ zorganizowa-
nia serii wyk³adów, w których z u¿yciem

n Jest spowodowane uwalnia-
niem siê dwutlenku wêgla i innych
zatrzymuj¹cych ciep³o gazów w at-
mosferê ziemsk¹. Gazy te dzia³aj¹
jak gruby koc, zatrzymuj¹cy ciep³o
s³oneczne i powoduj¹cy ocieplenie.
Powstaj¹ na skutek spalania paliwa
przez samochody i elektrownie, a
tak¿e zmniejszaj¹c¹ siê powierzch-
niê lasów.
n Jest problemem cywilizacji,

powoduje bowiem powa¿ne sztor-
my i susze, topnienie lodowców,
podnoszenie siê poziomu wód
w morzach i oceanach, zmianê wzor-
ców pogodowych, rozprzestrzenia-
nie siê chorób.
n Naukowcy twierdz¹, ¿e je�li

nie ograniczymy emisji dwutlenku
wêgla, �rednia temperatura mo¿e do
koñca stulecia wzrosn¹æ od 3 do 9
stopni.

Czym jest
globalne ocieplenie?

najnowocze�niejszych technik multime-
dialnych, w prosty i czytelny sposób Al
Gore przekazuje zwyk³ym ludziom za-
skakuj¹c¹ prawdê o tym, co nazywa �pla-
netarnym stanem kryzysowym�. To swo-
iste objazdowe show na temat globalne-
go ocieplenia, w ci¹gu kilku lat obejrza³y
tysi¹ce ludzi na ca³ym �wiecie. Zainspi-
rowani wyk³adem Gore’a filmowcy na-
mówili by³ego wiceprezydenta do reali-
zacji filmu dokumentalnego, który na kan-
wie jego wyk³adów uzmys³owi³by lu-
dziom nadchodz¹ce zagro¿enia. Dziêki
temu Al Gore ze swoj¹ misj¹ ratowania
�wiata zyska³ szansê trafienia ju¿ nie do
tysiêcy, lecz milionów osób na ca³ym
�wiecie!

Sam dokument jest równie porywaj¹-
cy, jak sposób prezentacji tematu przez
Ala Gore’a, graj¹cego tu pierwszoplanow¹
rolê. W zabawny, pe³en zaanga¿owania
i otwarty sposób film i jego bohater przed-
stawiaj¹ widzom problem, o którym zda-
wa³oby siê trudno mówiæ innym ni¿ na-
ukowy, jêzykiem. Nic bardziej mylnego.
Wyniki badañ, ich analizy i dalsze pro-
gnozy, znane do tej pory tylko garstce
naukowców, po prze³o¿eniu na zwyk³y
jêzyk i zilustrowaniu odpowiednio dobra-
nymi obrazami, robi¹ na widzach pioru-
nuj¹ce wra¿enie!

Przera¿aj¹ce statystyki

W ci¹gu ostatnich 50 lat, �rednia �wia-
towa temperatura ros³a w najszybszym
tempie, jakie odnotowano kiedykolwiek
w historii. Podobnie jest w przypadku

konane zosta³o w 100 procentach z su-
rowców wtórnych!

Misja wiceprezydenta

�Niewygodna prawda� jest filmow¹
wersj¹ wyk³adów, z jakimi od kilku lat
je�dzi po ca³ym �wiecie Al Gore. Po prze-
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wzrostu obecno�ci dwutlenku wêgla
w atmosferze. Zreszt¹ wykresy obu tych
warto�ci, porównane na przestrzeni lat,
s¹ wyj¹tkowo zbie¿ne. Wzrostowi dwu-
tlenku wêgla zawsze towarzyszy³ wzrost
temperatury na Ziemi. Nigdy jednak nie
by³y one tak wysokie, jak w ostatnim
pó³wieczu! Co gorsze, je�li zrobiæ zesta-
wienie np. 10 najgorêtszych lat w histo-
rii �wiata, oka¿e siê, ¿e ca³a dziesi¹tka
przypada na okres po 1990 roku! Sk¹d
tak dok³adne dane? M.in. z odwiertów
przeprowadzonych w lodowcach Antark-
tyki, w których zachowa³y siê np. pê-
cherzyki powietrza sprzed tysiêcy lat.
Szczegó³owe badania lodowców Antark-
tyki dowodz¹, ¿e koncentracja dwutlen-
ku wêgla na Ziemi jest obecnie wy¿sza
ni¿ kiedykolwiek w ci¹gu ostatnich 650
tysiêcy lat!

Znikaj¹ce
��niegi Kilimand¿aro�

I chocia¿ zmiany zachodz¹ce w kli-
macie naszej planety to bardzo skompli-
kowane procesy, w du¿ym skrócie to
w³a�nie nadmiar dwutlenku wêgla w at-
mosferze jest podstawow¹ przyczyn¹
wszystkich kolejnych niekorzystnych
zmian pogodowych.

Zacieranie siê wyra�nych granic miê-
dzy poszczególnymi porami roku, nastê-
puj¹ce po sobie gwa³towne powodzie lub
susze, silniejsze ni¿ jeszcze kilkana�cie lat
temu ¿ywio³y - to wszystko nastêpstwa
wzrostu obecno�ci dwutlenku wêgla w at-
mosferze Ziemi.

- Je�li wcze�niej mog³o nam siê wy-
dawaæ, ¿e zmiany w przyrodzie zachodz¹
zbyt wolno, ¿eby je zauwa¿yæ, lub, ¿e
ziemia jest zbyt rozleg³a, a jej naturalne
si³y zbyt potê¿ne, aby�my mogli poczy-
niæ jaki� uszczerbek na jej kondycji - wie-
my teraz, jak bardzo siê mylili�my � mówi
Al Gore i przedstawia widzom niepod-
wa¿alne dowody globalnego ocieplenia.

Widzimy m.in. zdjêcia pokrytego lo-
dowcem szczytu Kilimand¿aro sprzed 30
lat i wspó³czesne, na którym po s³ynnych
��niegach Kilimand¿aro� nie zosta³o ju¿
niemal �ladu. Naukowcy mówi¹ wprost -
przy obecnym tempie topnienia, mog¹
one znikn¹æ zupe³nie do 2020 roku! Po-
dobnie zreszt¹ jest z innymi górskimi lo-
dowcami na ca³ym �wiecie � czego foto-
graficzne przyk³ady mo¿emy zobaczyæ
w �Niewygodnej prawdzie�.

Coraz cieplejsze
morza i oceany

Jednym z najbardziej niepokoj¹cych
skutków efektu cieplarnianego jest pod-
noszenie siê temperatury wody w oce-
anach, na skutek m.in. topnienia lodow-
ców na biegunie pó³nocnym i po³udnio-
wym. Pr¹dy wodne op³ywaj¹ce ca³¹ zie-
miê by³y bowiem do tej pory w natural-
ny sposób sch³adzane, gdy dociera³y do
rejonów podbiegunowych i zawraca³y
z powrotem. Obecnie pokrywa lodowa
gwa³townie topnieje, co w niezwykle
sugestywny sposób obrazuj¹ przedsta-
wione w dokumencie zdjêcia satelitarne.
Niesie to za sob¹ kolejne zagro¿enie,

w postaci przenikania do oceanu du¿ej ilo-
�ci wody s³odkiej z roztopionych lodów,
co owocuje zmniejszeniem zasolenia
wody morskiej, a to z kolei zak³óca rytm
pr¹dów morskich i jeszcze bardziej przy-
spiesza podgrzewanie wody.

Jedna z epok lodowcowych w historii
naszej planety spowodowana by³a stopie-
niem siê ogromnego lodowca pokrywa-
j¹cego ca³¹ Amerykê Pó³nocn¹ (pozosta-
³o�ci¹ po nim s¹ dzisiejsze wielkie jezio-

n Czê�ciowym rozwi¹zaniem
problemu mo¿e byæ zwiêkszenie
wydajno�ci �róde³ energii, ochrona
przyrody, odnawialne �ród³a ener-
gii czy nowa polityka poszczegól-
nych pañstw. Technologia, która
mog³aby odwróciæ skutki globalne-
go ocieplenia ju¿ istnieje. Nale¿y
podj¹æ natychmiastowe kroki, aby
konstruowaæ mniej zanieczyszczaj¹-
ce powietrze pojazdy, produkowaæ
bardziej wydajne urz¹dzenia elek-
tryczne i oszczêdzaæ energiê w skali
miêdzynarodowej.
n Kluczem do kontroli globalne-

go ocieplenia mo¿e byæ rozwój no-
wych technologii zwi¹zanych z czyst¹
energi¹ - elektrownie wiatrowe i s³o-
neczne, hybrydowe silniki, i inne al-
ternatywne �ród³a energii.

Co robiæ?
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ra). Ogromna ilo�æ s³odkiej wody, jaka
dosta³a siê wówczas do pó³nocnego
Atlantyku, ca³kowicie zmieni³a bieg oce-
anicznych pr¹dów, przyczyniaj¹c siê do
zamarzniêcia du¿ej czê�ci ówczesnej Eu-
ropy. Je�li raz to siê zdarzy³o, mo¿e wy-
darzyæ siê ponownie � ostrzegaj¹ wspó³-
cze�ni naukowcy. Jako przyk³ad podaj¹
gwa³town¹ erozjê lodów Grenlandii, któ-
ra � je�li siê jej nie powstrzyma � mo¿e
powa¿nie zagroziæ ca³ej pó³nocnej pó³-
kuli. Przedstawione w filmie symulacje
tego, co mo¿e siê staæ po stopieniu lo-
dów Grenlandii, s¹ niemal apokaliptycz-
ne. Takie miejsca jak Floryda, du¿a czê�æ
Nowego Jorku czy nawet ca³a Holandia
� po prostu przesta³yby istnieæ, ca³kowi-
cie zalane wod¹.

Tymczasem, jak pokazuj¹ statystyki,
od 1978 roku powierzchnia lodu arktycz-
nego zmniejsza siê o 9 procent co dzie-
siêæ lat! W 2000 roku na Biegunie Pó³-
nocnym po raz pierwszy w historii zauwa-
¿ono... mewy. Natomiast inny ¿yj¹cy na
tym terenie gatunek � nied�wied� polar-
ny zagro¿ony jest wyginiêciem. Coraz
czêstsze s¹ bowiem przypadki utoniêcia
tych majestatycznych zwierz¹t podczas
prób przedostania siê z jednych dryfuj¹-
cych kawa³ków lodu na drugie.

Gor¹cy problem

Ju¿ do�wiadczamy wielu negatywnych
skutków globalnego ocieplenia. Nêkaj¹-
ce wybrze¿a USA coraz liczniejsze i sil-
niejsze huragany spowodowane s¹ m.in.
wy¿sz¹ temperatur¹ wód, nad którymi

�Niewygodna prawda�

Re¿yseria: Davis Guggenheim

Obsada: Al Gore

Czas trwania: 93 minut

Obraz: 1.78:1 (anamorficzny 16:9)

D�wiêk: Dolby Digital 5.1 - angielski, polski (lektor)

Napisy:
angielskie, polskie, czeskie, chorwackie, greckie,

hebrajskie, arabskie, serbskie, bu³garskie, wêgierskie, rumuñskie,
s³oweñskie, islandzkie, portugalskie.

Dodatki:
- By³y wiceprezydent Al Gore

- Realizacja �Niewygodnej prawdy�
- �I Need To Wake Up� � teledysk Melissy Etheridge

- Komentarze re¿ysera i producentów

rodz¹ siê te ¿ywio³y. Pokazana w doku-
mencie analiza zdjêæ satelitarnych s³yn-
nej Katriny, która niemal ca³kowicie znisz-
czy³a Nowy Orlean, ukazuje, ¿e huragan
znacznie os³ab³, gdy dotar³ do Florydy,
by ponownie przybraæ na sile pod wp³y-
wem ciep³ych wód Morza Karaibskiego.

Rok 2005 � w którym realizowano
�Niewygodn¹ prawdê� - by³ najgorêtszym
rokiem od czasów, kiedy zaczêto mierzyæ
temperaturê atmosfery. Latem 2005 roku
przekroczone zosta³y rekordy ciep³a

w setkach miast na ca³ym �wiecie. Dwa
lata wcze�niej - latem 2003 r. � gwa³tow-
ne fale ciep³a spowodowa³y �mieræ po-
nad 30 000 osób w Europie i 1 500 w In-
diach. Czy proces ten mo¿na powstrzy-
maæ?

Al Gore przekonuje z ekranu, ¿e jest
jeszcze czas, aby wiele negatywnych
zmian klimatycznych odwróciæ...

Tomasz Konopacki
Zdjêcia: Imperial CinePix
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Opowie�ci o okrutnych atakach rekinów
na p³ywaków i surferów oraz film �Szczêki�
sprawi³y, ¿e zwierzêta te ciesz¹ siê bardzo
z³¹ s³aw¹. Prawda o tych prastarych dra-
pie¿nikach mo¿e byæ jeszcze bardziej prze-
ra¿aj¹ca...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Ataki rekinów

Emisja

�roda, 16 stycznia, godz. 11.00
Wtorek, 22 stycznia, godz. 08.00, 13.00
Czwartek, 14 lutego, godz. 16.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gro�ne ¿ywio³y:
Tsunami

Emisja

Pi¹tek, 18 stycznia, godz. 10.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
�widry g³êbinowe

Emisja

�r., 16 stycznia, godz. 21.00, 00.00, 03.00
�roda, 23 stycznia, godz. 09.00, 14.00

Wybrze¿e Big Sur nazywane jest czê-
sto najdoskonalszym po³¹czeniem l¹du i
 orza. To w³a�nie tu powietrze, woda, zie-
mia i ro�linno�æ stanowi¹ azyl dla kondo-
rów, soko³ów, wielorybów, rekinów i fok.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Raje na Ziemi:
Big Sur - dzikie wybrze¿e

Kalifornii

Emisja

Wtorek, 15 stycznia, godz. 08.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Po¿ar na pok³adzie

Emisja

�roda, 16 stycznia, godz. 12.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Najwiêksze

platformy wiertnicze

Emisja

�r., 16 stycznia, godz. 22.00, 01.00, 04.00
�roda, 23 stycznia, godz. 10.00, 15.00

Spotkanie z Markiem Marksem, który
codziennie ryzykuje ¿ycie z mi³o�ci do reki-
nów. Odrzucaj¹c opinie naukowców i lekce-
wa¿¹c gro�by rybaków, Mark postanawia
udowodniæ, ¿e ¿ar³acz ludojad to niezrozu-
miane przez cz³owieka zwierzê.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Przechytrzyæ
�mieræ:

Pokazy rekinów

Emisja

Sobota, 19 stycznia, godz. 12.00
�roda, 23 stycznia, godz. 08.00, 13.00

Platforma wiertnicza Piper Alpha wy-
dobywa³a 120 tysiêcy bary³ek ropy dzien-
nie. B³¹d podczas rutynowej konserwacji
doprowadzi³ do wycieku gazu, który prze-
rodzi³ siê w po¿ar. W wyniku eksplozji
�mieræ ponios³o 167 osób.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹:
Eksplozja

na Morzu Pó³nocnym

Emisja

Pi¹tek, 18 stycznia, godz. 20.00, 02.00
�roda, 23 stycznia, godz. 12.00

Wiosn¹ i latem kanadyjska Pó³noc
w spektakularny sposób budzi siê do ¿ycia.
Krótki okres �wiat³a i urodzaju przyci¹ga w te
strony wieloryby, foki, karibu i nied�wiedzie
polarne.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Raje na Ziemi:
Wyspa Southampton

- arktyczna oaza
w Kanadzie

Emisja

�roda, 16 stycznia, godz. 08.00
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W 1941 roku W³ochy przyst¹pi³y do woj-
ny. Ich pierwszym celem by³a kontrolowana
przez Brytyjczyków Malta. Ani wojska brytyj-
skie, ani Maltañczycy nie mieli zamiaru oddaæ
wyspy W³ochom.

Opowie�ci
 frontowe:

Bitwa o Maltê

PREMIERA

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

Niedziela, 20 stycznia, godz. 20.00, 02.00

Tragiczne wydarzenia podczas regat
Sydney-Hobart w 1998 roku. W trakcie roz-
szala³ej burzy 6 ¿eglarzy ponios³o �mieræ.
Relacje �wiadków i materia³y archiwalne ilu-
struj¹ grozê ¿eglarskich zmagañ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Punkt krytyczny:
Sydney-Hobart

- piek³o na wysokich
 falach

Emisja

Sobota, 19 stycznia, godz. 01.00
Pt., 25 stycznia, godz. 21.00, 00.00, 03.00
Wt., 12 lutego, godz. 21.00, 00.00, 03.00

Podczas II wojny �wiatowej uzbrojone
okrêty niemieckie, zamaskowane jako statki
transportowe, zatapia³y ³odzie wojsk alianckich
i krad³y zaopatrzenie. Jak Brytyjczycy pora-
dzili sobie z tym problemem?

Opowie�ci frontowe:
Niszczyciele statków

handlowych

PREMIERA

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

Niedziela, 20 stycznia, godz. 20.30, 02.30

Opowie�æ o przygodach pirata z XVII wie-
ku, Samuela Bellamy�ego i losach jego statku
Whydah. Na poszukiwania zatopionego pirac-
kiego statku wyrusza ekspedycja wspó³cze-
snych ³owców skarbów.

Pirackie skarby

PREMIERA

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

Niedziela, 20 stycznia, godz. 21.00, 03.00
Sobota, 26 stycznia, godz.08.00
Sobota, 2 lutego, godz. 21.00, 00.00
Sobota, 8 lutego, godz. 21.00, 00.00, 03.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zagadki �mierci:
Pirackie skarby

Jamesa Avery�ego

Emisja

Niedziela, 20 stycznia, godz. 23.00, 05.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sejsmiczne sekundy:
Zatoniêcie HMS Coventry

Emisja

Wtorek, 22 stycznia, godz. 09.00, 14.00

Dwóch nurków Rob Torelli i Mark Priest
robi niezwyk³e zdjêcia pod wod¹, utrwala-
j¹c na ta�mie filmowej fascynuj¹ce sceny
z ¿ycia morskich zwierz¹t, m.in. rekinów z
wybrze¿y RPA, Nowej Gwinei i Australii.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W poszukiwaniu rekinów

Emisja

Pn., 21 stycznia, godz. 08.00, 13.00

W tajemniczym Trójk¹cie Bermudzkim
statki i samoloty znikaj¹ bez �ladu. Grupa
badaczy twierdzi, ¿e znalaz³a przyczynê
tego zjawiska. Autorzy programu postana-
wiaj¹ to sprawdziæ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wierzyæ nie wierzyæ?:
Trójk¹t Bermudzki

Emisja

Czwartek, 24 stycznia, godz. 17.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Super³ód�

Emisja

�r., 23 stycznia, godz. 22.00, 01.00, 04.00
�roda, 30 stycznia, godz. 10.00, 15.00

W wodach pó³nocnego Pacyfiku rosyjski
miniokrêt podwodny zapl¹ta³ siê w rybackie
sieci. Ratownicy musz¹ uwolniæ za³ogê, zanim
skoñcz¹ siê zapasy tlenu. Rozpczyna siê wal-
ka z czasem.

Punkt krytyczny:
Akcja ratunkowa

rosyjskiego
batyskafu

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

Sobota, 19 stycznia, godz. 20.00, 02.00
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Za³ogê statku Camilla w odlego�ci 500
km od portu zaskakuje potê¿ny cyklon. Na
pomoc marynarzom wyruszaj¹ jednostki ra-
townictwa morskiego.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W potrzasku:
Akcja ratunkowa

na oceanie

Emisja

Sobota, 26 stycznia, godz. 01.00

Doktor Robert Ballard prowadzi podwod-
ne badania wraku Titanica. To rzadka oka-
zja, by zobaczyæ ten s³ynny liniowiec i po-
znaæ, w jakim stanie znajduje siê spoczywa-
j¹cy na dnie morza statek.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Powrót
na Titanica

Emisja

Sobota, 26 stycznia, godz. 10.00
Sobota, 2 lutego, godz. 20.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Duchy Ba³tyku

Emisja

Sobota, 2 lutego, godz. 23.00
Pi¹tek, 7 lutego, godz. 12.00

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

Pi¹tek, 1 lutego, godz. 11.00
Sobota, 2 lutego, godz. 08.00

Rosyjski okrêt podwodny Kursk poszed³
na dno w wyniku dwóch wybuchów na po-
k³adzie. Jaka by³a przyczyna katastrofy?
Istnieje kilka teorii na ten temat, m.in. sabo-
ta¿ i kolizja z amerykañskim okrêtem pod-
wodnym.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tu¿ przed tragedi¹: Kursk

Emisja

�roda, 30 stycznia, godz. 20.00, 02.00

Czwartek, 7 lutego, godz. 12.00
Niedziela, 10 lutego, godz. 19.00
Poniedzia³ek, 11 lutego, godz. 07.00

W programie zdjêcia wraku okrêtu Hood
na dnie Atlantyku, 3000 metrów pod po-
wierzchni¹ morza. Hood zosta³ zatopiony
przez supernowoczesny hitlerowski pancer-
nik Bismarck. Podczas wojny okrêt ten za-
gra¿a³ dominacji brytyjskiej.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hood i Bismarck
- morska bitwa,

czê�æ 2

Emisja

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

Pn., 4 lutego, godz. 20.00, 02.00
Poniedzia³ek, 11 lutego, godz. 17.00

Wyprawa do �wiata pelagicznych ga-
tunków rekinów, które bardzo rzadko mo¿-
na spotkaæ na otwartych oceanach. Wizyta
na wyspach Galapagos, Hawajach i Baha-
mach w poszukiwaniu tych �miertelnie gro�-
nych i nieuchwytnych stworzeñ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rekiny

Emisja

Pi¹tek, 25 stycznia, godz. 08.00, 13.00

W maju 1941 roku brytyjski okrêt Hood
otworzy³ ogieñ w kierunku niemieckiego pan-
cernika Bismarck. Odpowied� potê¿nych
dzia³ wroga wywo³a³a po¿ar i eksplozjê amu-
nicji na brytyjskim okrêcie. Z za³ogi licz¹cej
1418 marynarzy, jedynie 3 usz³o z ¿yciem.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hood i Bismarck
- morska bitwa,

czê�æ 1

Emisja

Niedziela, 3 lutego, godz. 19.00
Poniedzia³ek, 4 lutego, godz. 07.00
�roda, 6 lutego, godz. 12.00

programy o morzuZOBACZ W TV
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W 1998 roku amerykañski miliarder po-
stanowi³ urzeczywistniæ swoje marzenia
i zbudowa³ najwiêkszy liniowiec oceanicz-
ny na �wiecie w rekordowo krótkim czasie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Queen Mary 2

Emisja

Czwartek, 7 lutego, godz. 17.00
�r., 13 lutego, godz. 22.00, 01.00, 04.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czysta nauka:
Ostrzec przed tsunami

Emisja

Pi¹tek, 7 lutego, godz. 11.00

Podczas budowy tego najdro¿szego
tunelu kolejowego w historii zdarza³y siê
powodzie i zawalenia dachu konstrukcji.
Jednak my�l techniczna zwyciê¿y³a i to ry-
zykowne przedsiêwziêcie zakoñczy³o siê
sukcesem.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Tunel pod kana³em La Manche

Emisja

Czwartek, 7 lutego, godz. 20.00, 02.00
Czwartek, 14 lutego, godz. 17.00

Zdjêcia: National Geographic Channel,
Wikipedia. Redakcja nie odpowiada

za zmiany w programie wprowadzone
przez stacjê po oddaniu numeru do druku.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Palmowa

Wyspa w Dubaju

Emisja

Wtorek, 12 lutego, godz. 20.00, 02.00

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Planeta
miêso¿erców:
Rekin ludojad

Emisja

�roda, 13 lutego, godz. 16.00

Obszar zwany �Czerwonym trójk¹tem�,
rozci¹gaj¹cy siê na d³ugo�ci 200 kilometrów
wzd³u¿ wybrze¿a Kalifornii, to miejsce, gdzie
dochodzi do najwiêkszej liczby ataków ¿ar³a-
czy ludojadów na ludzi.

Atak rekinów: Na wodach
�Czerwonego trójk¹ta�

PREMIERA

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

Poniedzia³ek, 11 lutego, godz. 16.00

Choæ Kana³ Panamski to jeden z naj-
trudniejszych do pokonania akwenów wod-
nych, co roku korzysta z tego szlaku 14 ty-
siêcy statków. Wzrost natê¿enia ruchu spra-
wi³, ¿e istniej¹ ju¿ plany rozbudowy kana³u.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wielkie konstrukcje:
Kana³ Panamski

Emisja

Pn., 11 lutego, godz. 20.00, 02.00

Co roku w maju i czerwcu, podczas pe³-
ni i nowiu Ksiê¿yca, skrzyp³ocze zbieraj¹ siê
na brzegach Zatoki Delaware, aby grupo-
wo sk³adaæ jaja. Hayden wyrusza z Wa-
szyngtonu do Delaware, aby zd¹¿yæ na
ostatni¹ pe³niê w maju.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hayden Turner � twarz¹
w twarz z natur¹: Skrzyp³ocze

Emisja

Sobota, 9 lutego, godz. 13.30

Ca³a prawda o ¿ar³aczach ludojadach.
W programie opinie ekspertów o zachowa-
niu, fizjologii i inteligencji tych rekinów i prze-
ra¿aj¹ce relacje osób, które stanê³y twarz¹
w twarz z tymi drapie¿nikami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rekin
doskona³y

Emisja

Wtorek, 12 lutego, godz. 16.00

ZOBACZ W TV programy o morzu

Nasze MORZE l nr 1 l styczeñ 200874



Rozwi¹zanie problemu, jakim jest oce-
na mo¿liwo�ci stosowania elastycznych
form zatrudnienia w konkretnej organi-
zacji, wymaga opisania poszczególnych
kroków postêpowania. Takie czynno�ci
mieszcz¹ siê w zakresie metodyki, która
okre�la, jak nale¿y postêpowaæ, aby osi¹-
gn¹æ cel. Poruszaj¹c siê w tej konwencji,
ocena mo¿liwo�ci to nic innego, jak okre-
�lenie zbiorów czynno�ci, które organiza-
cja musi wykonaæ, aby z du¿ym prawdo-
podobieñstwem odpowiedzieæ na zada-
ny problem.

Ocena mo¿liwo�ci stosowania
elastycznych form zatrudniania

dla konkretnego odbiorcy

Publikacje finansowane

ze �rodków Unii Eu
ropejskiej.

promocjaEUROSTER
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Elastyczno�æ kameleona

Wspó³czesne organizacje chc¹c kon-
kurowaæ w dynamicznie zmieniaj¹cym siê
otoczeniu, musz¹ pe³niæ dwie podstawo-
we funkcje: funkcjê adaptacyjn¹ i funk-
cjê innowacyjn¹. Funkcja adaptacyjna
w istniej¹cej rzeczywisto�ci organizacyjnej
oznacza, ¿e firma bêdzie musia³a wpro-
wadziæ mechanizmy, które pozwol¹ jej
precyzyjne odpowiedzieæ na potrzeby
i wymagania rynku, na którym funkcjo-
nuje. Natomiast pe³nienie funkcji innowa-

cyjnej polega na �wiadomym kreowaniu
zmian wewnêtrznych, w celu przygoto-
wania siê do ewentualnych okazji oraz na
odpowiednim oddzia³ywaniu na rynek, dla
poszerzenia swoich mo¿liwo�ci. W tym
przypadku mo¿na mówiæ o swego rodzaju
kreowaniu rzeczywisto�ci.

Organizacja chc¹ca wykorzystaæ mo¿-
liwo�ci tkwi¹ce w niej i otaczaj¹cym j¹ ryn-
ku musi byæ zdolna do adaptacji do oto-
czenia. Kszta³t takiej organizacji bêdzie ule-
ga³ zmianom w miarê, jak �rodowisko i wy-
magania wobec niej bêd¹ siê zmieniaæ.
Tak¹ organizacjê mo¿emy wtedy porów-
naæ do kameleona potrafi¹cego nieustan-
nie przystosowywaæ siê do �rodowiska,
w którym funkcjonuje, a opisaæ j¹ mo¿na
za pomoc¹ przede wszystkim takich cech
jak elastyczno�æ - powoduj¹c¹ d¹¿no�æ do
ruchu, adaptacji i zmian wywo³ywanych
przemianami w otoczeniu i nastawienia na
ró¿norodno�æ, czyli wykorzystywania kom-
petencji i punktów widzenia, jakie ró¿no-
rodno�æ wnosi do procesu rozwi¹zywania
problemów rynku. Organizacja taka d¹¿y
do osi¹gniêcia ró¿norodno�ci, w tym tak¿e
do akceptacji d³u¿szego lub krótszego ty-
godnia i zró¿nicowanego podzia³u godzin
pracy w zale¿no�ci od wymagañ okre�lo-
nych zadañ.

Pracownicy kluczowi

Ka¿da organizacja chc¹ca we w³a�ciwy
sposób kreowaæ swój wizerunek na rynku
oraz maj¹ca na wzglêdzie prawid³owo�æ,
¿e efektywno�æ dzia³ania organizacji zaczy-
na siê od produktywno�ci jej pracowników,
powinna dokonywaæ analizy zasobów ka-

Wybór najbardziej korzystnych
dla danego przedsiêbiorstwa form
zatrudnienia zale¿y przede wszystkim
od charakteru i specyfiki pracy.
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drowych, ich potencja³u oraz stopnia jego
wykorzystania. Potencja³ pracownika jest
³¹cznym dzia³aniem zarówno cech jak
i kompetencji konkretnego zatrudnionego,
a wiêc jego: zdrowia, zdolno�ci, wiedzy
ogólnej i zawodowej, umiejêtno�ci prak-
tycznych, poziomu rozwoju moralnego,
motywacji do pracy i ci¹g³ego rozwoju oso-
bistego, zdobytego do�wiadczenia, zacho-
wañ przyczyniaj¹cych siê do zaspokojenia
wymagañ otoczenia, zw³aszcza w nowych
sytuacjach zawodowych. Analizy potencja-
³u kadrowego w przedsiêbiorstwie doko-
nuje siê w celu ustalenia, jak posiadany
kapita³ organizacji w postaci pracowników
mo¿e wp³ywaæ buduj¹co lub te¿ destabili-
zuj¹co na ca³¹ strukturê przedsiêbiorstwa.
Konsekwencj¹ analizy potencja³u kadro-
wego jest wiedza dotycz¹ca s³abych i sil-
nych stron zasobów w kontek�cie efektów
pracy i potencja³u rozwojowego okre�lo-
nych grup pracowniczych.

Drugi element procedury, to reko-
mendacja stanowisk o najwy¿szym stop-
niu kwalifikacji do wdra¿ania elastycznych
form zatrudnienia. Kluczowi pracownicy
organizacji � trzon firmy, to z regu³y wy-
soko wykwalifikowani specjali�ci i mene-
d¿erowie, którzy posiadaj¹ ca³¹ wiedzê
wyró¿niaj¹c¹ konkretn¹ organizacjê. Oso-
by te s¹ niezwykle cenne i trudno je za-
st¹piæ innymi. Wymaga siê od nich d³u-
giej i wytê¿onej pracy, zaanga¿owania
i dyspozycyjno�ci. Ich to¿samo�æ i cele
¿yciowe okre�lane s¹ w du¿ej mierze
przez pracê. To w³a�nie oni stanowi¹ or-
ganizacjê, dziêki ogromnemu zaanga¿o-
waniu i jednocze�nie uzale¿nieniu siê od
niej. Pozosta³e stanowiska i osoby je zaj-
muj¹ce stanowi¹ personel zadaniowy �
elastyczny, w którym dokonujemy anali-
zy pod k¹tem wprowadzenia elastycz-
nych form zatrudnienia.

Trzecim elementem procedury jest
badanie zasobów pracy, które opisuje ro-
dzaj i charakter wykonywanych prac. Sta-
nowi jednocze�nie podstawê do identyfi-
kacji grup pracowniczych, która doskona-
le wpisuje siê w drugi etap procedury
sprawdzaj¹cej mo¿liwo�ci wdro¿enia ela-
stycznych form zatrudnienia, jakim jest re-
komendacja stanowisk o najwy¿szym stop-
niu kwalifikacji do wdra¿ania EFS.

Stanowisko pracy

Analiza pracy to jedno z narzêdzi s³u-
¿¹cych w naukach o zarz¹dzaniu uspraw-
nianiu procesów wytwórczych. Metoda ta

polega na obserwacji pracownika wyko-
nuj¹cego czynno�ci na danym stanowi-
sku pracy. Analiza dotycz¹ca stanowisk
na wszystkich szczeblach (niskim, �red-
nim i wy¿szym) zarz¹dzania powinna pro-
wadziæ do stworzenia opisów stanowisk
pracy, które staj¹ siê podstaw¹ warto�cio-
wania tych¿e, wp³ywaj¹c na tworzenie
polityki personalnej i polityki wynagro-
dzeñ w organizacji. Analizê stanowisk pra-
cy najogólniej mo¿na scharakteryzowaæ
jako systematyczny proces zbierania, ana-
lizowania i przetwarzania danych dotycz¹-
cych wiedzy, umiejêtno�ci, uzdolnieñ
i wszelkich innych cech potrzebnych do
tego, by dobrze wykonywaæ pracê na
danym stanowisku; zadania, czynno�ci,
standardy wykonania zadañ, kontekst,
w którym praca jest wykonywana oraz ce-
chy osobowo�ciowe, jakie musi posiadaæ
osoba zajmuj¹ca to stanowisko - chodziæ
mo¿e na przyk³ad o specjalne uzdolnie-

nia lub zainteresowania, docelowe zdefi-
niowanie nie samych zadañ, ale te¿ pro-
duktu dzia³añ i procesów wykonywanych
na danym stanowisku w celu uzyskania
produktu.

W definicji analizy stanowisk pracy
znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e jest to pro-
ces gromadzenia danych. Oznacza to, ¿e
przeprowadzenie analizy polega na od-
powiednim zebraniu danych od pracow-
ników, po to, by stworzyæ pe³en obraz
wszystkich stanowisk, wykonywanych na
nich zadañ oraz umiejêtno�ci i wiedzy
potrzebnej na tych stanowiskach. Gdy
mamy zdefiniowane standardy, logicznym
etapem jest okre�lenie, jakie umiejêtno-
�ci ma mieæ osoba te czynno�ci wykonu-
j¹ca, by tym standardom podo³a³a.
W efekcie analiza stanowisk ma prze³o-
¿enie na te wszystkie dziedziny zarz¹dza-
nia zasobami ludzkimi, które zosta³y opi-
sane wcze�niej, a wiêc s³u¿y lepszemu
organizowaniu pracy i skuteczniejszemu
zarz¹dzaniu pracownikami.

Na podstawie opisu stanowiska pracy
tworzymy profil kandydata, czyli zestaw
kluczowych cech oraz ich natê¿enia, ocze-
kiwanych od kandydata aplikuj¹cego na
wybrane stanowisko. Nastêpnym etapem
jest analiza prawna rekomendowanych
stanowisk do wdro¿enia elastycznych
form zatrudnienia. Kolejny etap procedu-
ry, to analiza kompetencji zatrudnionych
osób na rekomendowanych stanowiskach.

Inn¹ technik¹ u¿ywan¹ tak¿e do oce-
ny personelu na interesuj¹cych nas stano-
wiskach jest portfolio personalne. Jest to
metoda s³u¿¹ca do oceny jako�ci zasobów
organizacji. Budowanie portfolia personal-
nego umo¿liwia ocenê sytuacji w wybra-
nych komórkach organizacyjnych lub gru-
pach zawodowych. Pozwala oszacowaæ,
w jakich obszarach organizacji wymagane
s¹ wzmocnienia (zatrudnienie dodatko-
wych osób, redukcja zatrudnienia).

Korzy�ci w firmie

Ka¿de przedsiêbiorstwo powinno roz-
wijaæ w³asne koncepcje odpowiadaj¹ce
jego specyficznym cechom i pozwalaj¹-
ce sprostaæ wymaganiom bran¿y. Wybór
najbardziej korzystnych dla danego przed-
siêbiorstwa form zatrudnienia zale¿y
przede wszystkim od charakteru i specy-
fiki pracy, zmienno�ci zapotrzebowania
na pracê, grup pracowników, rodzaju
wykonywanej przez nich pracy, obszaru
dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa oraz warun-
ków otoczenia.

Dokonuj¹c wyboru ró¿nych form za-
trudnienia, dywersyfikuj¹c zatrudnienie na
sta³e i elastyczne, nale¿y wybieraæ kryte-
ria najbardziej istotne z punktu widzenia
konkretnego przedsiêbiorstwa. W³a�ciwie
dobrany model zatrudnienia w krótkim
czasie zaowocuje wieloma korzy�ciami.
W szczególno�ci s¹ to:
n obni¿enie kosztów pracy w przedsiê-

biorstwie,
n optymalizacja stanu i struktury zatrud-

nienia do potrzeb przedsiêbiorstwa,
nawet w bardzo krótkich okresach,

n zwiêkszenie produktywno�ci i efek-
tywno�ci zatrudnienia,

n ograniczenie ryzyka i kosztów rozwi¹-
zywania umów o pracê,

n ograniczenie rozmiaru �wiadczeñ pra-
cowniczych.

Dr Sylwester Marek Kania
Instytut Organizacji i Zarz¹dzania

Uniwersytet Gdañski

W okre�leniu mechanizmów, które pozwol¹
precyzyjne odpowiedzieæ na potrzeby
i wymagania rynku, pomo¿e komputer�
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