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Od 2 do 12 kwietnia w kilku krajach Euro-
py, w tym tak¿e w Polsce, odbywa³ siê Euro-
pejski Tydzieñ Stoczniowy. Jego organizato-
rem w Europie jest Community of European
Shipyards Associations (CESA), a w Polsce �
Zwi¹zek Pracodawców Forum Okrêtowe. My
tak¿e � jako wydawca miesiêcznika �Nasze
MORZE� � uczestniczyli�my w przygotowa-
niach do tej imprezy w Polsce.

Przez kilka kwietniowych dni, pod has³em
�Stocznie otwieraj¹ drogi do �wiata�, w stocz-
niach, morskich uczelniach i szko³ach okrêto-
wych wybrze¿a, muzeach morskich, placów-
kach badawczych i okrêtowych odbywa³y siê
dni otwarte, wystawy i spotkania promuj¹ce
przemys³ okrêtowy. Celem by³o przyci¹gniê-
cie m³odzie¿y do stoczni, zachêcenie jej do
wyboru drogi ¿yciowej zwi¹zanej z przemy-
s³em morskim (o tym co dzia³o siê podczas
tego Tygodnia napiszemy w nastêpnym wy-
daniu �Naszego MORZA�).

Z powodu umiarkowanych sukcesów i prze-
ci¹gaj¹cych siê w czasie prywatyzacji stoczni
produkcyjnych w Gdyni w i Szczecinie, tym
razem zrezygnowano z imprezy g³ównej. Przy-
pomnijmy, ¿e przed dwoma laty, podczas ana-
logicznego cyklu, tak¹ imprez¹ by³a konferen-
cja po�wiêcona przysz³o�ci polskiego przemy-
s³u okrêtowego.

Dlaczego Europa chce promowaæ przemys³
okrêtowy? Poniewa¿ zapêdzi³a siê w przys³o-
wiowy kozi róg. W wielu krajach ograniczono
lub zlikwidowano ten przemys³, pozamykano
stocznie i wiele szkó³ okrêtowych, obni¿ono
nak³ady na szkolnictwo techniczne, morskie
i okrêtowe. Towarzyszy³a temu swoista spo-
³eczna i medialna antypromocja przemys³u
okre�lanego jako 3 x D (dirty, difficult and dan-
gerous � brudny, trudny i niebezpieczny). W bo-
gatych krajach zachodnich Europejczykom po
prostu nie chce siê pracowaæ w stoczniach i za-
wodach morskich. Brakuje stoczniowców, ma-
rynarzy, specjalistów bran¿owych. W tych
zawodach wytworzy³a siê luka pokoleniowa,
której nie ma kim �zape³niæ�.

W najwiêkszej europejskiej grupie stocznio-
wej AkerYards �redni wieki pracowników to 46
lat, a najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ tam osoby
w wieku 55-59 lat. Zatrudnienie w europejskim
przemy�le stoczniowym spad³o z ponad 430
tys. w roku 1975 do 137 tys. w roku 2006.
W Polsce zatrudnienie w stoczniach znajduje

Stocznie otworz¹
 drogi do �wiata?

obecnie ponad 19 tys. osób, w latach 70. by³o
ich ok. 50 tys.

Europejczycy zeszli na l¹d. Chc¹ mieæ stat-
ki i zarabiaæ na transporcie morskim, ale budo-
waæ je i p³ywaæ na nich - niekoniecznie. Kto�
jednak musi to robiæ. Tym bardziej, ¿e prze-
mys³ okrêtowy nale¿y do najwa¿niejszych eks-
porterów w Unii Europejskiej sprzedaj¹c na-
bywcom spoza Unii ponad 50 proc. swej pro-
dukcji. Koniunktura w tym przemy�le jest taka,
¿e obecnie nawet stocznie dalekowschodnie
nie daj¹ rady sprostaæ zamówieniom na budo-
wê nowych statków. Bogata Europa siêgnê³a
wiêc po pracowników z Europy biedniejszej,
a tak¿e spoza niej. Do stoczni niemieckich, nor-
weskich, holenderskich i innych jad¹ Polacy,
Ukraiñcy, Rosjanie. Jad¹ po wy¿szy zarobek.
W efekcie w polskich stoczniach brakuje r¹k
do pracy.

Europa wymy�li³a now¹ strategiê Leader-
SHIP 2015. Chce konkurowaæ z Dalekim
Wschodem, który buduje tanio, poprzez kon-
struowanie skomplikowanych technologicznie
statków, których tanio zbudowaæ siê nie da.
Przemys³ 3 x D staje siê przemys³em Hi-Tech.
Europa siê broni. Chce teraz odzyskaæ w prze-
my�le okrêtowym to, co na w³asne ¿yczenie
straci³a. W koñcu morze � to przysz³o�æ. Tego
nie kwestionuje nikt rozs¹dny. Czy jeszcze nie
jest na to za pó�no? Miejmy nadziejê, ¿e nie�

Grzegorz.Landowski@naszemorze.com.pl
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Bêdziemy tu budowaæ statki
- Jestem prawnikiem, zajmujê siê

g³ównie prawem cywilnym i handlo-
wym. Nie pracowa³em w przemy�le
okrêtowym. Znam jednak dobrze pol-
skie realia. Jestem i pracujê w Polsce
jako mened¿er od czterech lat. Uczest-
niczy³em w tworzeniu grupy ISD w Pol-
sce od podstaw. Jestem cz³onkiem rady
nadzorczej ISD Huta Czêstochowa,
cz³onkiem zarz¹du ISD Trade, proku-
rentem ISD Polska, dyrektorem depar-
tamentu administracyjno-prawnego
ISD Polska no i wiceprezesem Stoczni
Gdañsk. � mówi Igor Jacenko, wicepre-
zes Stoczni Gdañsk SA.

Woda nie wybacza
Formoza jest jedn¹ z najbardziej taj-

nych grup specjalnych w polskim woj-
sku. W internecie i innych mediach o jej
dzia³alno�ci znale�æ mo¿na jedynie bar-
dzo sk¹pe informacje. Nie wiadomo, któ-
re s¹ autentyczne, a które wyssane z palca.

- Ze wzglêdu na nasz¹ specyfikê,
nie szukamy kontaktu z dziennikarza-
mi � mówi kmdr por. Jan Paw³owski,
dowódca Formozy, zwi¹zany z ni¹ od
ponad dwudziestu lat, jedyny ¿o³nierz
tej jednostki, którego nazwisko mogli-
�my ujawniæ w tek�cie. - Dla �Naszego
MORZA� zrobili�my wyj¹tek.
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Wyspa w Sopocie
Za kilka lat wizytówk¹ Trójmiasta nie

bêdzie Skwer Ko�ciuszki w Gdyni, molo
w Sopocie, czy ul. D³uga w Gdañsku.
Najbardziej charakterystycznym obiek-
tem Wybrze¿a ma szansê staæ siê sztucz-
na wyspa na Zatoce Gdañskiej zbudo-
wana na granicy Gdañska i Sopotu. Z l¹-
dem ³¹czyæ j¹ bêdzie pó³kilometrowej
d³ugo�ci ci¹g komunikacyjny sk³adaj¹cy
siê z trzech elementów. Samochody je�-
dziæ bêd¹ do³em (3,5 metra nad po-
wierzchni¹ morza), nad nimi spacerowaæ
bêd¹ ludzie (na wysoko�ci  8,5 metra)
a jeszcze wy¿ej (11 metrów nad lustrem
wody) je�dziæ bêdzie kolejka na podusz-
ce powietrznej.
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 - Jak wielu nowych mened¿erów
zatrudniono od chwili przejêcia
Stoczni Gdañsk SA przez ISD Polska
i czy s¹ to g³ównie mened¿erowie
z Ukrainy? Pan obj¹³ swoje stanowi-
sko w grudniu 2007 r.

- Mamy zarówno zupe³nie nowych, jak
i �nowych starych� przedstawicieli zarz¹-
du, czyli osoby wytypowane z lokalnego
�rodowiska przemys³u okrêtowego, zna-
j¹ce dobrze Stoczniê Gdañsk. Je¿eli cho-
dzi o nowych mened¿erów pochodz¹cych
z Ukrainy, to jest to 5-6 osób: dyrektor
handlowy, z-ca dyrektora generalnego,
osoba odpowiadaj¹ca za nadzór budowy
statków, jeszcze jedna osoba, która od-
powiada za zakupy i ja. Bêdzie jeszcze
prezes.

- Jest Pan wiceprezesem Stoczni
Gdañsk SA. W chwili, gdy rozmawia-
my - stanowisko prezesa nie jest jesz-
cze obsadzone. Jakie jest pañskie
do�wiadczenie zawodowe?

- Jestem prawnikiem, zajmujê siê
g³ównie prawem cywilnym i handlowym.
Nie pracowa³em w przemy�le okrêto-
wym. Znam jednak dobrze polskie realia.
Jestem i pracujê w Polsce jako mened¿er
od czterech lat. Uczestniczy³em w two-
rzeniu grupy ISD w Polsce od podstaw.
Jestem cz³onkiem rady nadzorczej ISD
Huta Czêstochowa, cz³onkiem zarz¹du
ISD Trade, prokurentem ISD Polska, dy-
rektorem departamentu administracyjno-
prawnego ISD Polska, no i wiceprezesem
Stoczni Gdañsk.

Nowa Stocznia Gdañsk

Z Igorem Jacenko, wiceprezesem Stoczni Gdañsk SA, rozmawiaj¹
Miriam Fahey z miêdzynarodowego tygodnika ¿eglugowego �Fairplay�
i Piotr B. Stareñczak z �Naszego MORZA�.

Bêdziemy tu
budowaæ statki

WYDARZENIA rozmowa miesi¹ca
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- Jak w lokalnym �rodowisku by³y
odebrane zwolnienia kilku dotych-
czasowych mened¿erów, o czym do-
nosi³a prasa?

- Zale¿y kogo mamy na my�li... Za-
cznijmy od cz³onków poprzedniego za-
rz¹du - dyrektora produkcji S³awomira
£ubiñskiego oraz dyrektora ds. handlo-
wych - Andrzeja Buczkowskiego. Te oso-
by odesz³y same. Wbrew spekulacjom -
nie zosta³y zwolnione. Rada Nadzorcza
odwo³a³a pana Buczkowskiego ze stano-
wiska cz³onka zarz¹du firmy, ale nastêp-
nego dnia on sam z³o¿y³ wypowiedze-
nie z pracy w Stoczni Gdañsk. Podobna
sytuacja by³a z p. £ubiñskim, który po mie-
si¹cu z³o¿y³ wypowiedzenie.

Je¿eli chodzi o pani¹ El¿bietê Zmy-
s³owsk¹ i pana Andrzeja Jaworskiego -
zmiany ich stanowisk wynikaj¹ jedynie
z tego, ¿e ISD, podobnie jak ka¿dy stra-
tegiczny inwestor, ma prawo i chce mieæ
swoich ludzi w �cis³ym zarz¹dzie. Oboje
pozostali w firmie i dobrze nam siê z nimi
pracuje. Pani Zmys³owska (by³y cz³onek
zarz¹du) zosta³a dyrektorem finansowym,
a pan Jaworski (by³y prezes zarz¹du) zo-
sta³ powo³any na stanowisko dyrektora
biura programowego, które odpowiada
za restrukturyzacjê, koordynuje j¹ i nad-
zoruje, jest równie¿ doradc¹ ISD Polska
w tych kwestiach.

Nowym cz³onkiem zarz¹du jest pro-
fesor Bo¿ydar Metschkow, osoba dobrze
znana w okrêtownictwie. Polegamy na
jego wielkiej wiedzy kierunkowej.

Ja zosta³em cz³onkiem zarz¹du jako
znaj¹cy regu³y gry i zadania realizowane
w grupie. Mam te¿ dobre relacje ze
wszystkimi spó³kami grupy ISD Polska.
To te¿ jest wa¿ne, by by³o dobre poro-
zumienie z inwestorem i hut¹, która do-
starcza stal.

- Jak wygl¹daj¹ relacje Stoczni
Gdañsk z Komisj¹ Europejsk¹ i na ja-
kim etapie znajduj¹ siê obecnie trud-
ne rozmowy dotycz¹ce kwestiono-
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wanej przez UE pomocy publicznej,
jak¹ w przesz³o�ci otrzyma³a Stocz-
nia Gdañska?

- Akurat dzisiaj (wywiad przeprowa-
dzony zosta³ 17 marca � red.) odbywaj¹
siê nasze rozmowy z przedstawicielami
Komisji Europejskiej w Brukseli. Z naszej
strony jest tam m.in. prof. Metschkow
i trzy osoby z grupy ISD Polska. Ale jest
to spotkanie robocze - jedno z wielu na
drodze przygotowania do decyduj¹cych
rozmów. Spotykamy siê, by wspólnie
wypracowaæ kompromis.

Dostarczyli�my dokumenty wymagane
przez KE, a dotycz¹ce g³ównie naszych
planów restrukturyzacji i naszych warian-
tów uwzglêdnienia wymogów Komisji Eu-
ropejskiej. Dzisiaj bêd¹ omawiane nasze
uwagi... Wbrew z³owieszczym spekulacjom
prasowym, stanowisko KE nie jest jeszcze
wyra�nie i stanowczo sprecyzowane.

- A kiedy siê mo¿na spodziewaæ
ostatecznego stanowiska Komisji
Europejskiej?

- Trudno powiedzieæ. Uwa¿am, ¿e
mo¿e to potrwaæ jeszcze co najmniej
miesi¹c, mo¿e nieco d³u¿ej. Na samym
pocz¹tku nasze i KE stanowiska bardzo
siê ró¿ni³y, jednak w miêdzyczasie do-
sz³o do ich zbli¿enia i zmierzamy w kie-
runku pogodzenia tych stanowisk.

- Czego oczekujecie od Komisji
Europejskiej?

- Generalnie oczekujemy, ¿e Komisja
Europejska zaakceptuje takie podej�cie
do pomocy publicznej, które pozwoli
z jednej strony zaspokoiæ wymagania ko-
misji w tym wzglêdzie, a z drugiej nie
spowoduje zaprzestania dzia³alno�ci
w Stoczni Gdañsk i pozwoli zrealizowaæ
nasze plany inwestycyjne i produkcyjne.
I to jest do pogodzenia.

- Pocz¹tkowe wymagania KE wy-
dawa³y siê byæ bardzo drastyczne,
a stanowisko sztywne...

- Po jednej i drugiej stronie s¹ ludzie
rozs¹dni. Ka¿dy ma swoje zadania. Trze-

ba wypracowaæ wspólne stanowisko. Przy
wsparciu przedstawicieli rz¹du polskiego
uwa¿am, ¿e to siê uda.

- A konkretnie - zwrotu jak du¿ej
kwoty pomocy publicznej spodziewa
siê Stocznia Gdañsk? W zesz³ym roku
wed³ug niektórych doniesieñ, mia-
³oby to byæ 600, a nawet 700 mln z³...

- Tak, taka kwota pad³a na pierwszym
spotkaniu Stoczni Gdañsk z przedstawi-
cielami KE, na której my - nowi w³a�ci-
ciele stoczni - byli�my obecni. Nasze sta-
nowisko i za³o¿enie mówi o kwocie 60
mln z³. Taka zreszt¹ by³a nasza wiedza
przed wej�ciem do stoczni w charakte-
rze inwestorów. Mamy nadziejê, ¿e ta
pomoc do zwrotu, w jakiejkolwiek osta-
tecznie kwocie by nie zosta³a ustalona,
nie zagrozi bytowi stoczni.

Wiele te¿ zale¿y od tego, jak siê liczy
kwotê pomocy publicznej. Metodologia
jest z jednej strony niby do�æ �cis³a, a z dru-
giej - daje spore pole do interpretacji i do-
wolno�ci. Mamy nadziejê, ¿e generalny
kierunek bêdzie taki, i¿ pomoc publiczna
zostanie uznana za legaln¹, a my ze swej
strony we�miemy na siebie pewne obo-
wi¹zki, zobowi¹zania, które bêd¹ prze-
s³ank¹ do uznania tej pomocy za legaln¹.
Ale to jest do�æ trudny temat, niemo¿liwy
do szczegó³owego rozwiniêcia, w zwi¹z-
ku z tym, ¿e nadal tocz¹ siê negocjacje
i nie mo¿na mówiæ wszystkiego.

- Na jakim etapie jest restruktury-
zacja w Stoczni Gdañsk?

- Krótko mówi¹c - restrukturyzacja jest
w toku. Za wcze�nie na rozmowê o jej
rezultatach.

- Czy grupa ISD Polska jest goto-
wa ujawniæ szczegó³y?

- Ale¿ my od samego pocz¹tku, ca³y
czas, jasno, publicznie, deklarujemy, na
czym polegaj¹ nasze plany restruktu-
ryzacyjne. W pierwszej kolejno�ci sku-
piamy siê na planach inwestycyjnych,
które nie s¹ poufne i od pocz¹tku o nich
mówili�my. To przede wszystkim za-
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miana Stoczni Gdañsk w stoczniê kom-
paktow¹ i skupienie produkcji na wy-
spie, z docelow¹ rezygnacj¹ z pochyl-
ni na rzecz monta¿u kad³ubów na p³y-
cie monta¿owej i wodowaniu ich po-
przez dok p³ywaj¹cy.

Pozosta³e kwestie zwi¹zane z re-
strukturyzacj¹ to zmiana struktury or-
ganizacyjnej, uporz¹dkowanie organiza-
cji pracy, zmniejszenie kosztów, popra-
wienie gospodarki materia³owej, nad-
zoru, ochrony mienia firmy, etc. To ty-
powe, �standardowe� podej�cie do fir-
my, któr¹ trzeba uzdrowiæ niezale¿nie
od bran¿y.

Nie ma tu szczegó³ów, które - co
do zasady - ró¿ni³y siê od praktyki in-
nych zak³adów. A ISD ma spore do-
�wiadczenie w uzdrawianiu firm.

- A program produkcyjny?
- Naszym celem jest budowanie stat-

ków ca³kowicie wyposa¿onych, a nie tyl-
ko czê�ciowo wyposa¿onych kad³ubów,
jak mia³o to miejsce dotychczas. Mamy
w planach budowê czterech wiêkszych
statków rocznie - kontenerowców (2700
TEU) i o�miu w ci¹gu roku jednostek dla
sektora offshore.

Je¿eli chodzi o ca³kowicie nowe kon-
trakty, które mia³yby byæ od pocz¹tku do
koñca zaaran¿owane przez nas (po prze-
jêciu stoczni), jeste�my w³a�nie na eta-
pie koñcowych, szczegó³owych ustaleñ
dotycz¹cych zamówieñ od nowych arma-
torów. Jest to w zasadzie odrabianie zale-
g³o�ci po tym, jak Stoczni Gdañskiej prak-
tycznie �nie by³o na rynku�. Natomiast
je�li chodzi o wcze�niejszych klientów
stoczni, to kontynuujemy wspó³pracê z ni-
mi, buduj¹c jednostki offshore. My�lê, ¿e
za kilka tygodni bêdziemy mogli poin-
formowaæ o pierwszych ca³kowicie no-
wych kontraktach.

- Skoro jeste�my przy restruktu-
ryzacji - jak du¿o macie zamiar zain-
westowaæ w stoczniê i czy na pewno
bêdziecie tu budowaæ statki?

- Od 500 do nawet 600 milionów z³.
To zale¿y od wielu czynników. Tak¿e od
rezultatów rozmów z Komisj¹ Euro-
pejsk¹... Bo je¿eli ograniczenia narzuco-
ne przez Brukselê bêd¹ takie, ¿e nie po-
zwol¹ uzyskaæ zwrotu z inwestycji, to fakt
ten przekre�la ich sens. Musieliby�my
wtedy realizowaæ inny plan restruktury-
zacji, inne plany inwestycyjne i produk-
cyjne.

W ka¿dym przypadku inwestycje bêd¹
i to w rozwój przemys³u okrêtowego.
Dodatkowo bêdzie rozpoczêta i rozwija-
na tak¿e produkcja konstrukcji stalowych
i elektrowni (wie¿) wiatrowych. Nie jako
alternatywa dla produkcji okrêtowej. Nie
my�limy w ogóle o zamianie produkcji
okrêtowej na wspomniane ga³êzie pro-
dukcji.

- Czê�æ takich �farm wiatrowych�
powstaje na morzu. W Polsce te¿ s¹
takie plany. Poza tym bran¿ê morsk¹
i elektrownie wiatrowe ³¹czy tak¿e to,
¿e nadzorem nad ich projektowa-
niem i budow¹ zajmuj¹ siê towarzy-
stwa klasyfikacyjne, wyros³e z sek-
tora morskiego. W Polsce produkuje
siê ju¿ elektrownie wiatrowe? Bêdzie-
cie mieli spor¹ konkurencjê?

- S¹ miejsca w Polsce, gdzie montuje
siê takie urz¹dzenia. Na po³udniu niewielki
zak³ad ma japoñska firma Mitsui. Jednak
dotychczas nie produkowano tu �wiatra-
ków� na du¿¹ skalê. My za� mamy za-
miar zbudowaæ do�æ du¿y zak³ad, który
by produkowa³ elektrownie wiatrowe,
nawet jedn¹ wie¿ê dziennie.

- Jaki rodzaj kapita³u do�wiadczeñ
i wiedzy, zwi¹zanej g³ównie z prze-
mys³em okrêtowym, ISD ma zamiar
wnie�æ do Stoczni Gdañsk poza ¿yw¹
gotówk¹?

- Generalnie zbieramy nadal tak¹ wie-
dzê i zbierali�my przed wej�ciem do gdañ-
skiej stoczni z ca³ego �wiata. Przy bada-
niu stoczni, przy opracowywaniu naszych
planów, zaanga¿owali�my miêdzynarodo-

we, do�wiadczone spó³ki konsultingowe
w rodzaju Mackenzie Consulting. Wizy-
tujemy zagraniczne stocznie. Nawet dzi-
siaj wyje¿d¿amy do Niemiec przyjrzeæ siê
z bliska stoczniom kompaktowym, które
powsta³y na miejscu dawnych stoczni
NRD-owskich. Tak¹ w³a�nie, kompak-
tow¹ stoczniê, chcemy w Gdañsku wy-
budowaæ.

Wci¹¿ siê uczymy, co nie znaczy, ¿e
nie mamy w³asnych do�wiadczeñ. Jeden
z top mened¿erów naszej stoczni by³ pre-
zesem stoczni na Krymie. Naszym atu-
tem jest te¿ wybitny okrêtowiec profe-
sor Metschkow. Poza tym w znacznym
stopniu bazujemy na fachowej, okrêto-
wej wiedzy polskiego �rodowiska, ludzi
zatrudnionych dot¹d w polskich stocz-
niach. Sama Stocznia Gdañsk jest �ród³em
wiedzy i do�wiadczenia. To, ¿e trzeba
w stoczni sporo zmieniæ nie znaczy, ¿e ta
wiedza jest nieprzydatna.

- Ilu ludzi zatrudnia obecnie stocz-
nia i jak mo¿e siê zmieniaæ zatrud-
nienie w efekcie przeprowadzanej
restrukturyzacji?

Panorama Gdañska. W centrum d�wigi i pochylnia
Stoczni Gdañsk SA, po prawej tereny postoczniowe.

WYDARZENIA rozmowa miesi¹ca

Marzec 2008 roku - burzenie
jednej z hal w Stoczni

Gdañsk.
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- Mamy 2700 pracowników. Wszyst-
ko zale¿y od planów produkcyjnych. Za
wcze�nie jeszcze ostatecznie wyrokowaæ
w tej sprawie. Obecnie badamy, czy te
zasoby ludzkie wystarcz¹ i uk³adamy je
pod HBS (harmonogram budowy stat-
ków). Zatrudnienie bêdziemy przystoso-
wywaæ do potrzeb produkcyjnych.

- Na koniec - czy móg³by siê Pan
podzieliæ swoimi refleksjami na te-
mat klimatu gospodarczego wokó³,
przechodz¹cej restrukturyzacjê
Stoczni Gdañsk i ocen¹ gospodar-
czych posuniêæ rz¹du.

- Zawsze dobrze oceniam ka¿dy rz¹d.
Jego przedstawiciele dok³adaj¹ wszelkich
starañ, by robiæ to, co - ich zdaniem - jest
potrzebne, by wzmacniaæ pozycjê kraju i

poprawiaæ sytuacjê jego obywateli. Ale
ten rz¹d pracuje zaledwie od czterech
miesiêcy. Sytuacja ekonomiczna oczywi-
�cie mog³aby byæ lepsza, ale to tak samo
jak w ka¿dym, nawet najbogatszym, kra-
ju. Zawsze da siê co� poprawiæ. Ale i tak
sytuacja ekonomiczna Polski nie jest z³a.

Oczywi�cie pó³-¿artem, ale zawsze
mo¿na wychwyciæ takie wska�niki eko-
nomiczne opisuj¹ce sytuacjê w Polsce,
które s¹ tu znacznie lepsze ni¿ w USA
(choæby te dotycz¹ce rynku kredytowe-
go nieruchomo�ci). Z³oty, niestety, nadal
wzmacnia siê w stosunku do dolara, choæ
niektórych i to mo¿e cieszyæ.

Gospodarka w Polsce siê rozwija. Na-
prawdê s¹ powody do optymizmu w�ród
kadry mened¿erskiej w przemy�le okrê-

WYDARZENIA rozmowa miesi¹ca

towym. A i w otoczeniu jest nie�le. We-
�my przyk³ad Huty Czêstochowa, w któ-
rej sporo ju¿ zdzia³ali�my i sprawy id¹ tam
w dobrym kierunku.

Jestem przekonany, ¿e ka¿dy mene-
d¿er ma prawo do my�lenia wy³¹cznie
o sukcesie. Trzeba my�leæ pozytywnie.
Pytany o to, czy w Stoczni Gdañsk bê-
dzie dobrze - zawsze odpowiadam, ¿e
bêdzie, bo po prostu nie mamy innego
wyj�cia.

Sytuacja Stoczni Gdañsk jest trudna,
ale nie beznadziejna. Najwa¿niejsze, ¿e
ma ona obecnie silne zaplecze finanso-
we w postaci grupy ISD. Nie bez znacze-
nia jest te¿ wsparcie, dobre relacje han-
dlowe z Hut¹ Czêstochowa, co wi¹¿e siê
te¿ z obecno�ci¹ obu wspó³pracuj¹cych
firm w jednej grupie kapita³owej.

Oczywi�cie ostatecznie sporo zale¿y
od tego, jaki bêdzie wynik rozmów z Ko-
misj¹ Europejsk¹. Mamy okre�lone plany
produkcyjne. Je¿eli stanowisko KE bêdzie
zbyt trudne do zaakceptowania, zmieni-
my swoje plany produkcyjne.

- S¹ jednak dodatkowe zjawiska
niesprzyjaj¹ce. Np. odp³yw wykwa-
lifikowanych pracowników na Za-
chód, zwiêkszona presja w kierun-
ku podwy¿ek pensji, etc.

- My�lê, ¿e wiêkszo�æ z tych pracow-
ników prêdzej czy pó�niej wróci do Pol-
ski. Po pierwsze warunki pracy i p³acy,
wobec poprawiaj¹cej siê sytuacji w Pol-
sce, zaczynaj¹ byæ w Zachodniej Europie
coraz mniej konkurencyjne. Poza tym
doszli�my do tego momentu, ¿e zaczy-
naj¹ byæ odczuwalne spo³eczne oraz oso-
biste i psychologiczne koszty wyjazdów
zarobkowych. Czê�æ ludzi jest ju¿ zmê-
czonych i maj¹ zamiar wkrótce wracaæ do
Polski.

A kiedy ludzie dostrzeg¹, ¿e w Polsce
(np. w tej stoczni) naprawdê siê co� dzie-
je, zmienia na lepsze - wróc¹... Obecnie
mamy z kim pracowaæ. Ludzie odchodz¹,
ale te¿ przychodz¹ nowi...

- Bêdziecie inwestowaæ nie tylko
w nowe instalacje produkcyjne, ale
i w ludzi?...

- Wzrost wynagrodzeñ ju¿ postêpuje.
Premiowani jednak bêd¹ najbardziej za-
anga¿owani, najbardziej efektywni pra-
cownicy. Pracownicy Stoczni Gdañsk bêd¹
zarabiaæ za jaki� czas nie mniej, ni¿ za-
trudnieni w najlepszych obecnie polskich
stoczniach.

- Dziêkujemy za rozmowê.
- Dziêkujê.

60-lecie Stoczni Gdañsk
� pa�dziernik 2007 r.  Wodowanie

kad³uba statku badawczego
Fugro Saltire dla stoczni

norweskiej Bergen
Mekaniskie.
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Andrzej Jaworski zosta³ odwo³any
z funkcji prezesa Stoczni Gdañsk w po-
³owie marca. Tymczasowo jego obowi¹zki
przej¹³ cz³onek dwuosobowego w tej
chwili zarz¹du Igor Jacenko (wywiad
z nim zamieszczamy na str. 5). Sam Ja-
worski nie wygl¹da na zmartwionego de-
cyzj¹ ukraiñskiego w³a�ciciela zak³adu. Jak
mówi, spodziewa³ siê odwo³ania, jego
kadencja up³ynê³a dwunastego marca
i by³ to naturalny moment na zmianê sta-
nowiska. Poza tym, nie odchodzi z zak³a-
du, otrzyma³ propozycje dalszej pracy w
ISD Polska jako doradca zarz¹du do spraw
restrukturyzacji w siedzibie spó³ki w War-
szawie. Bêdzie zajmowa³ siê tak¿e two-
rzeniem Fundacji Stoczni Gdañsk, której
celem ma byæ przede wszystkim pomoc
obecnym i emerytowanym pracowni-
kom, organizacja imprez i spotkañ. Za-
powiada, ¿e zorganizuje w Gdañsku du¿y,
otwarty koncert plenerowy.

Podsumowanie prezesury

Dwuletniego okresu swoich rz¹dów
w stoczni nie uwa¿a za zmarnowany.

Jak mówi, najwa¿niejsze, ¿e uda³o mu
siê oddzieliæ Stoczniê Gdañsk od Stocz-
ni Gdynia i pozyskaæ dla niej inwestora
strategicznego. Identycznie pracê by-
³ego prezesa ocenia szef stoczniowej
�Solidarno�ci� Roman Ga³êzewski: -
Oddzieli³ nas od Gdyni, doprowadzi³ do
wzglêdnie szybkiego znalezienia odpo-
wiedniego inwestora - mówi. - Jako je-
dyni z trzech najwiêkszych stoczni, je-
ste�my sprywatyzowani. Poza tym,
w okresie jego dzia³alno�ci stocznia nie
otrzyma³a z zewn¹trz ¿adnej pomocy
finansowej, poradzili�my sobie sami,
przetrwali�my ten trudny okres. I to
w czê�ci jest jego du¿a zas³uga.

Wed³ug zwi¹zkowca, odwo³anie Ja-
worskiego nie by³o niespodziank¹, �wiad-
czy³y o tym wcze�niejsze rozmowy z za-
rz¹dem ISD Polska: - Wiadomo by³o, ¿e
inwestor chce zmiany, ¿e teraz jest po-
trzebny inny cz³owiek, bo przed stoczni¹
stoj¹ inne zadania.

Sam, jako cz³onek rady nadzorczej
stoczni, g³osowa³ za odwo³aniem. Zwi¹zek
zawar³ bowiem z ISD umowê, ¿e nie bê-
dzie wtr¹ca³ siê do sprawy �przesuwania�

stoczniowców na inne stanowiska. - Je¿eli
jest zgoda co do takich dzia³añ wobec sze-
regowych pracowników, to z³ym sygna-
³em by³oby, gdybym w sprawie prezesa
Jaworskiego mia³ inne zdanie.

Koordynator

Jacek £êski, rzecznik ISD Polska do-
powiada, ¿e nowy inwestor jest zadowo-
lony z pracy Jaworskiego, czego dowo-
dem jest fakt, i¿ ów zostaje w stoczni.

- Kiedy� prezes ISD Polska Konstan-
ty Litwinow powiedzia³ w telewizji, ¿e
stocznia potrzebuje w³a�ciwie trzech pre-
zesów: na teraz, na czas, kiedy bêdzie
zmienia³a siê w stoczniê kompaktow¹
oraz na okres, gdy bêdzie ju¿ stoczni¹
�pe³n¹ gêb¹�. Jaworski by³ dobrym pre-
zesem �na teraz� - przeprowadzi³ stocz-
niê przez bardzo trudny okres, doprowa-
dzi³ do restrukturyzacji, do znalezienia
nowego w³a�ciciela, zadba³ o to, ¿eby
pracownicy mieli wyp³aty. A mog³o byæ
ró¿nie. Teraz bêdzie kim� w rodzaju
mened¿era, bêdzie zajmowa³ siê koor-
dynacj¹ prac kilku ekip.

W³a�ciciel Stoczni Gdañsk, ISD Polska rozpocz¹³ zapowiadane porz¹dki.
Na pocz¹tek zlikwidowa³ tzw. kanciapy i odwo³a³ prezesa Andrzeja Jaworskiego.
Trwaj¹ poszukiwania jego nastêpcy.

Czas restrukturyzacji

Stocznia
bez prezesa

WYDARZENIA polskie stocznie

Tak w pa�dzierniku 2007 r. stoczniowcy
ze Stoczni Gdañsk protestowali przeciwko
zahamowaniu prywatyzacji SG i usuniêciu

ze stanowiska przez PO prezesa
Andrzeja Jaworskiego.
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Przypomnijmy, ¿e Jaworski to z wy-
kszta³cenia etnolog, polityk Prawa i Spra-
wiedliwo�ci, przed objêciem funkcji pre-
zesa stoczni (wiosn¹ 2006 roku) nie ma-

j¹cy do czynienia z bran¿¹ stoczniow¹
(by³ m.in. szefem rady nadzorczej kon-
cernu Energa). Jest zwi¹zany z Lechem
Kaczyñskim i to poparcie obecnego pre-
zydenta RP (oraz przewodnicz¹cego Ga-
³êzewskiego) pozwoli³o mu obj¹æ fotel
prezesa SG. Ówczesna opozycja mówi³a
wprost o zaw³aszczaniu stanowiska przez
rz¹dz¹c¹ partiê i �malowanym prezesie�.
Startowa³ w wyborach na prezydenta
Gdañska (otrzyma³ 30 procent g³osów).
Po doj�ciu do w³adzy Platformy Obywa-
telskiej jej politycy ¿¹dali odwo³ania Ja-
worskiego. W jego obronie stanê³a wów-
czas czê�æ zwi¹zkowców.

Stoczniowe porz¹dki

Odwo³anie Jaworskiego (i cz³onka
zarz¹du El¿biety Zmys³owskiej, która zaj-
mowa³a siê finansami) to nie jedyne po-
rz¹dki w stoczni, która, jak zapowiada
nowy w³a�ciciel, ma za kilka lat byæ naj-
lepszym tego typu zak³adem w Europie.
Ukraiñski inwestor, chc¹c podnie�æ wy-
dajno�æ pracy, ogrodzi³ stoczniowe tere-
ny, a wstêp za bramê maj¹ tylko posia-
dacze przepustek. Zlikwidowano tak¿e
metalowe budy, nazywane �kanciapami�,
które w teorii mia³y byæ podrêcznymi
magazynami sprzêtu. W rzeczywisto�ci
stoczniowcy spêdzali tam przerwy, jedli
posi³ki, zamiast pracowaæ - odpoczywali
lub nawet pili alkohol. �Bez uporz¹dko-
wania zak³adu daleko siê nie zajedzie�
g³osi podtytu³ jednego z artyku³ów stocz-
niowej gazetki.

Kiedy poznamy nastêpcê Jaworskie-
go i kto nim bêdzie, nie wiadomo.

- Trwaj¹ rozmowy �na ró¿nych fron-
tach� � mówi Jacek £êski. - To nie jest
prosta sprawa. Trzeba siê zastanowiæ, czy
ma to byæ kto� z Ukrainy, Polski czy mo¿e
fachowiec z Zachodu. Pole manewru nie
jest niestety zbyt du¿e, szczególnie na
naszym rynku.

Rozmowy trwaj¹

Przewodnicz¹cy Ga³êzewski ma na
ten temat w³asne zdanie: - Wiem, ¿e s¹
prowadzone rozmowy ze specjalistami
z Niemiec i Skandynawii. Moje osobiste
zdanie jest takie, ¿e ISD �le robi szukaj¹c
prezesa za granic¹. Nie uwa¿am, by w Pol-
sce nie by³o odpowiednich specjalistów.
Wed³ug mnie prezesem powinien byæ
Polak, cz³owiek znaj¹cy nasze uwarunko-
wania, stan prawny, kszta³cony tutaj. Bez
znajomo�ci naszego prawa osobie z ze-
wn¹trz trudno bêdzie poruszaæ siê w wielu

Przemys³aw Sztuczkowski, w³a-
�ciciel Z³omreksu i jeden z najbo-
gatszych Polaków, otrzyma³ wy³¹cz-
no�æ na rozmowy w sprawie zaku-
pu Stoczni Gdynia. Ministerstwo
Skarbu zadecydowa³o, ¿e za³o¿ona
przez niego specjalnie pod k¹tem
inwestycji stoczniowych spó³ka
Amber, przedstawi³a lepsz¹ ofertê,
ni¿ drugi z potencjalnych inwesto-
rów - firma Ray Car Carriers, nale¿¹-
ca do izraelskiego armatora Ramie-
go Ungara (g³ównego klienta Stocz-
ni Gdynia, zamawiaj¹cego w niej
statki do przewozu samochodów).

- Czas najwy¿szy na tak¹ decy-
zjê, stocznia jad¹c na kroplówce nie
prze¿yje d³ugo. ̄ aden armator w ni¹
nie zainwestuje, je¿eli jej byt nie
zostanie okre�lony � komentuje
Dariusz Adamski, szef stoczniowej
Solidarno�ci.

Z³omrex to jeden z najwiêk-
szych w Polsce dostawców z³omu
stali oraz metali nie¿elaznych, a tak-
¿e producent i dystrybutor wyro-
bów hutniczych. W notowaniu za
2007 r. szef konsorcjum znalaz³ siê
na 30. miejscu listy 100 najbogat-
szych Polaków tygodnika �Wprost�.
MSP chce mu sprzedaæ 33 proc. akcji
stoczni. Obecnie trwaj¹ finalne ne-
gocjacje dotycz¹ce zakupu pakietu
wiêkszo�ciowego, odd³u¿enia spó³-
ki, inwestycji oraz urealnienia planu
restrukturyzacji.

Konieczne bêd¹ tak¿e rozmowy
z Komisj¹ Europejsk¹, która podej-
muje decyzje w sprawie zapowia-
danego ograniczenia mocy produk-
cyjnych Stoczni Gdynia. Spó³ka
Amber ma przedstawiæ program re-
strukturyzacji zak³adu do po³owy
kwietnia. Zgodnie z harmonogra-
mem, który Polska przedstawi³a
Komisji Europejskiej, Stocznia po-
winna byæ sprywatyzowana do koñ-
ca czerwca 2008 r.

Bursztynowa
Gdynia

WYDARZENIA polskie stocznie

kwestiach. ISD wiele decyzji podejmuje
w sposób chaotyczny.

Ga³êzewski widzia³by na tym stano-
wisku konkretn¹ osobê, ale nie chce po-
daæ jej nazwiska. Nie chce, by by³o to
odbierane jako lobbing na jej rzecz.

Ca³y czas trwaj¹ rozmowy przedstawi-
cieli stoczni z Komisj¹ Europejsk¹ dotycz¹ce
redukcji mocy produkcyjnych stoczni
i kwestii zwrotu pomocy publicznej.

- Z rozmów wynika, ¿e KE jest sk³on-
na pój�æ na ustêpstwa. Ca³y czas przeko-
nujemy j¹, ¿e zamkniêcie dwóch pochyl-
ni i ograniczenie mocy produkcyjnych do
100 tys. CGT (jednostka stoczniowej pro-
duktywno�ci) uczyni j¹ trwale nieren-
town¹. A tego KE przecie¿ nie chce �
wyja�nia rzecznik ISD Polska.

Firma zgadza siê zmniejszyæ moce
produkcyjne ze 170 do 160 tys. CGT, ale
do 2013 roku musi mieæ mo¿liwo�æ bu-
dowy statków na wszystkich trzech po-
chylniach. W tym czasie zak³ad zostanie
przebudowany na stoczniê kompaktow¹
wyspecjalizowan¹ w statkach offshore
i pochylnie nie bêd¹ ju¿ potrzebne.

- Nie ukrywam, ¿e przed³u¿aj¹ce siê
rozmowy z KE wi¹¿¹ nam nieco rêce �
mówi £êski. � Nie mo¿emy ruszyæ pe³n¹
par¹ nie znaj¹c ostatecznej decyzji w spra-
wie stoczni. Ale jeste�my dobrej my�li.

Czes³aw Romanowski

Kiedy� prezes Stoczni Gdañsk,
dzisiaj doradca zarz¹du ISD Polska

do spraw restrukturyzacji
w siedzibie spó³ki w Warszawie.
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Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie 25 lu-
tego, ale obowi¹zuje z dat¹ wsteczn¹, od
pierwszego stycznia. Urzêdnicy z Unii Eu-
ropejskiej opieraj¹c siê na wieloletnich pro-
gramach ochrony i odnowy dorsza uznali,
¿e mo¿na z programu wy³¹czyæ dwa ob-
szary po³owowe, ³owiska nr 27 i 28. Swoj¹
decyzjê opieraj¹ na sprawozdaniach
pañstw cz³onkowskich, które co roku ra-
portuj¹ po³owy tej ryby.

Dorsz nie chroniony

Polscy rybacy, którzy od lipca ub.r.
mieli ca³kowity zakaz po³owu dorsza, a w
tym maj¹ do od³owienia niewiele ponad
10 tysiêcy ton, s¹ oburzeni.

- Od wielu lat letnia ochrona dorsza jest
�wiêto�ci¹ dla ca³ej Unii Europejskiej i ¿aden
rybak nie mo¿e w tym czasie ³owiæ - mówi
Jerzy Wysoczañski, prezes Zwi¹zku Ryba-
ków Polskich. - Od lat mówi siê równie¿,
¿e dorsza jest ma³o i trzeba go chroniæ.
Wprowadza siê zakazy po³owu, olbrzymie
kary, dodatkowe dni ochronne, likwiduje
siê flotê ryback¹ tylko po to, aby nie wy-
³owiæ ca³kowicie ryby. I nagle okazuje siê,
¿e ryby jest tak du¿o, ¿e nie trzeba jej chro-
niæ wcale i rybacy mog¹ ³owiæ bez limi-
tów. Tylko dlaczego prawo to omija na-
szych rybaków?

Rybacy rozmawiali ju¿ na temat roz-
porz¹dzenia z Kazimierzem Plocke, wi-
ceministrem do spraw rybo³ówstwa w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któ-
ry win¹ obarcza poprzedni rz¹d.

- Rozporz¹dzenie dzia³a dopiero od
tego roku, ale ju¿ w poprzednim, jeszcze
za czasów PiS, ówczesny minister gospo-
darki morskiej zna³ jego tre�æ - przeko-

nuje Plocke. - ̄ aden z urzêdników jasno
nie sprzeciwi³ siê wtedy takiemu podej-
�ciu do sprawy. Dzisiaj mamy tego efek-
ty. Poza tym, nikt polskim rybakom nie
zabrania p³ywania na te obszary i po³a-
wiania dorsza.

- Nie rozumiem, jak minister odpowia-
daj¹cy za rybo³ówstwo mo¿e mówiæ ta-
kie rzeczy � mówi³ podczas spotkania
z rybakami Wysoczañski. - Polski kuter
z dobrym silnikiem bêdzie p³yn¹³ w jedn¹
stronê prawie dobê. Dla nas jest to o wiele
za daleko i nikomu nie bêdzie siê op³a-
ca³o p³ywaæ tam na po³owy dorsza.
Zreszt¹ nie o same po³owy tu chodzi,
a o nierówne traktowanie rybaków z po-
szczególnych krajów.

Za rybakami opowiadaj¹ siê równie¿
pos³owie.

Czysta dyskryminacja

- Dla mnie to rozporz¹dzenie jest ku-
riozalne i dyskryminuje polskie rybo³ów-
stwo � mówi pose³ PiS z Ko³obrzegu Cze-
s³aw Hoc. - Obna¿a dotychczasow¹ fik-
cyjn¹ politykê KE w zakresie ochrony
zasobów dorsza i jego odnowienia na
Ba³tyku. Z³o¿y³em w tej sprawie inter-
pelacjê poselsk¹ i bêdê domaga³ siê od
urzêdników bardziej stanowczych dzia-
³añ w tej kwestii.To nie pierwsza sytu-
acja, kiedy unijni urzêdnicy specjalnymi
rozporz¹dzeniami pozwalaj¹ rybakom na
po³owy dorsza. W ubieg³ym roku pisali-
�my o dokumentach, które pozwala³y na
po³owy dorsza rybakom ze Szwecji w cie-
�ninach Skagerraku, choæ wcze�niej na
tych obszarach obowi¹zywa³ zakaz po-
³owu.

- W ten sposób urzêdnicy unijni usank-
cjonowali prawie miesi¹c nielegalnych
po³owów dorsza - komentowa³ wtedy
Andrzej Tyszkiewicz, wiceprezes Zwi¹z-
ku Rybaków Polskich.Mo¿liwe jednak, ¿e
nasi urzêdnicy nie wnios¹ ¿adnej inter-
wencji w tej sprawie. Tym bardziej, ¿e
w ostatnim czasie podjêto decyzjê o wy-
cofaniu skargi z Europejskiego Trybuna-
³u Sprawiedliwo�ci, któr¹ rz¹d polski z³o-
¿y³, uznaj¹c, ¿e wprowadzenie w lipcu
ubieg³ego roku zakazu po³owu dorsza dla
polskich rybaków by³o niezgodne z pra-
wem. Teraz urzêdnicy wycofuj¹ pozew,
bo jak twierdz¹, sprawa i tak nie zosta³a-
by wygrana. Poza tym Polska chce za-
wrzeæ z UE kolejny kompromis dotycz¹-
cy dorsza. Dziêki poprzedniej umowie
urzêdnicy, na pocz¹tku tego roku, wy-
walczyli kilka tysiêcy ton, których nie
musimy oddawaæ, mimo udowodnienia,
¿e prze³awiamy dorsza (zamiast 14 ty-
siêcy ton bêdziemy musieli oddaæ tylko
8 tysiêcy i co roku bêdzie nam odliczane
od limitu 2 tysi¹ce ton).

- Oczywi�cie mo¿na dzisiaj dyskuto-
waæ, czy to dobrze, czy to �le, natomiast
przy za³o¿eniu, ¿e pozycja negocjacyjna
Polski by³a bardzo s³aba, uwa¿am, ¿e to
osi¹gniêcie zas³uguje na uznanie. - mówi
wiceminister Kazimierz Plocie. - Mo¿na
sobie przecie¿ wyobraziæ tak¹ sytuacjê,
¿e w roku 2008 polska flota rybacka nie
mia³aby kwot po³owowych, mia³aby na-
tomiast problemy z wyp³yniêciem na
Ba³tyk.

Hubert Bierndgarski

Unia Europejska zdecydowa³a, ¿e od pierwszego
stycznia 2008 roku na ³owiskach nr 27 i 28 (obszary na

pó³noc od Gotlandii, czyli Ba³tyk Pó³nocny) mo¿na bez
ograniczeñ po³awiaæ dorsza. Rybacy z Litwy, £otwy,
Estonii i Szwecji maj¹ na te ³owiska najbli¿ej. Polscy

rybacy s¹ oburzeni. Chc¹, aby polski rz¹d
interweniowa³.

Dorsz bez limitów i ograniczeñ?

Rybak rybakowi
nierówny

Nawet du¿e jednostki o mocnych silnikach,
aby dop³yn¹æ na ³owiska nr 27 i 28

potrzebuj¹ ponad 24 godziny. Dla polskich
rybaków takie rejsy s¹ nieop³acalne.
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Rejsy Roku rozdane!¯ycie

Najlepsi polscy ¿eglarze, najbardziej
presti¿owe wyró¿nienia i efektowna
oprawa � tak w tym roku wygl¹da³o
rozdanie nagród Rejsu Roku.
G³ówny laur przypad³ Jaros³awowi
Kaczorowskiemu, ale nie by³ on
jedynym bohaterem uroczysto�ci.

pod ¿aglami

WYDARZENIA ¿eglarskie nagrody
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Jaros³aw Kaczorowski
- najlepszy polski ¿eglarz

ubieg³ego roku.
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To by³a 38 ju¿ edycja nagród honoro-
wych Rejs Roku. Najbardziej cenionego
polskiego trofeum ¿eglarskiego. Tradycyj-
nie ju¿, w pierwszy pi¹tek marca, tym ra-
zem w g³ównej sali jednego z najbardziej
reprezentacyjnych budynków w Gdañsku
-  w Dworze Artusa -  zebra³a siê �mietan-
ka krajowego jachtingu. Organizator impre-
zy, Telewizja Polska zadba³a, by uroczy-
sto�æ zapad³a zgromadzonym w pamiêæ,
a dziêki bezpo�redniej transmisji mo¿liwo�æ
obejrzenia dokonañ polskich mi³o�ników
¿eglowania mieli tak¿e ci, którzy do grodu
nad Mot³aw¹ przyjechaæ osobi�cie nie
mogli. Dopisali tak¿e go�cie. W ¿eglarskim
�wiêcie udzia³ wziêli m.in. marsza³ek wo-
jewództwa pomorskiego Jan Koz³owski,
pose³ Maciej P³a¿yñski i minister infrastruk-
tury Cezary Grabarczyk.

Sukces samotnika

 Tytu³ ¯eglarza Roku 2007, Srebrny
Sekstant i I Nagrod¹ Honorow¹ TVP Rejs
Roku 2007 przypad³ w udziale Jaros³a-
wowi Kaczorowskiemu, który jako dru-
gi w historii Polak, na jachcie Allianz.pl
wystartowa³ w ubieg³ym roku w jednym
z najbardziej wymagaj¹cych ¿eglarskich
wy�cigów � Mini Transat 6.50. W klasyfi-
kacji generalnej samotnych regat przez
Atlantyk, zaj¹³ 19 miejsce � co uznaæ trze-
ba za niezwyk³y sukces.

- To nie jest nagroda tylko dla mnie �
podkre�la³ skromnie laureat. - To praw-
da, ¿e ¿eglowa³em samotnie, ale poma-
ga³a mi w tym setka ludzi na l¹dzie. I za
to jestem im ogromnie wdziêczny.

 Kaczorowski by³ g³ównym bohate-
rem dorocznego �wiêta polskich ¿egla-
rzy. Ale na uwagê zas³ugiwali wszyscy
wyró¿nieni. Szczególne uznanie nale¿y
siê ma³¿eñstwu El¿biecie i Leszkowi Sy-
sakom. Ich dokonanie jest przyk³adem,
¿e ¿eglarstwo mo¿e byæ nie tylko pasj¹,
ale tak¿e sposobem na ¿ycie. Wspólnie,
na jachcie Monotonie Pañstwo Sysakowie
op³ynêli dooko³a �wiat. Zajê³o im to a¿
szesna�cie lat! P³ywali g³ównie po cie-
p³ych morzach odwiedzaj¹c w tym cza-
sie 80 portów i niezliczon¹ ilo�æ przysta-
ni oraz kotwicowisk.

¯eglarskie burze

 - Najgorsze w czasie naszej podró¿y
by³y sztormy, nie tylko te na morzu �
mówi El¿bieta Sysak. - Na szczê�cie
wszystkie uda³o siê jako� prze¿yæ. Na
jachcie Monotonie na pewno nie by³o
monotonnie. Choæ w ¿yciu bywa ró¿nie,

na pok³adzie rz¹dzi³ oczywi�cie kapitan.
Ju¿ docenione, ¿eglarskie ma³¿eñ-

stwo z Koszalina nie zamierza spoczy-
waæ na laurach i przygotowuje siê do
kolejnego rejsu.

 Sysakowie otrzymali drug¹ nagrodê,
wspólnie z innym ma³¿eñstwem - Joelle
i Januszem Kurbielami, którzy pop³y-
nêli w ubieg³ym sezonie do Grenlandi.
Trzecia nagroda przyznana zosta³a Janu-
szowi Kêdzierskiemu, który na 25-me-
trowym jachcie  Fazisi przyp³yn¹³ z No-
wego Jorku na Ba³tyk, aby wzi¹æ tu udzia³
w The Tall Ships Race Baltic 2007.

 Na honorowe wyró¿nienia zas³u¿yli:
Dominik Bac i S³awomir Skalmierski,
którzy dowodzili jachtem Stary w rejsie
z Vancouver w Kanadzie do Key West na
Florydzie, Andrzej Gruszka z Polskiego
Klubu ¯eglarskiego w Nowym Jorku za
transatlantycki rejs na jachcie Pacyfika
z USA do Polski oraz Krzysztof Mika za
rejs na trasie Balboa (Panama) � Gdynia
na jachcie Fujimo.

Polski Zwi¹zek ¯eglarski przyzna³
swoj¹ nagrodê Andrzejowi Armiñskie-
mu za zorganizowanie i sponsorowanie
Kobiecych Regat Dooko³a �wiata, w któ-
rych dwoma jachtami p³ynê³o w sumie
15 ¿eglarek.

- Po raz pierwszy w ¿yciu dostajê na-
grodê za rejs, w którym nie przep³yn¹-
³em ani mili � ¿artowa³ Armiñski.

Po wielkiemu cichu

 Humor dopisywa³ tak¿e kolejnemu
wyró¿nionemu Romanowi Kwiatkow-
skiemu, który dosta³ nagrodê od mie-
siêcznika �¯agle�. Kwiatkowski, na w³a-
snorêcznie zbudowanym, niespe³na 6-
metrowym jachcie Romu�, po¿eglowa³
z Ustki do portów Bornholmu, po³udnio-
wej Szwecji, Danii oraz Niemiec i przez
Szczecin, Ko³obrzeg powróci³ do Ustki.

- Nie spodziewa³em siê tej nagrody.
Stara³em siê p³yn¹æ po cichu � mówi
¿eglarz. - Ale, jak siê ma przyjació³, to
zawsze donios¹ gdzie trzeba.

 Laurem Bractwa Kaphornowców (eli-
tarnej organizacji skupiaj¹cej Polaków,
którzy pod ¿aglami op³ynêli Przyl¹dek
Horn) przyznawanym za dobr¹ robotê
¿eglarsk¹ w wyj¹tkowo trudnych warun-
kach, postanowiono uhonorowaæ Janu-
sza S³owiñskiego za rejs na wody An-
tarktyki na jachcie Bona Terra (wiêcej
o tej wyprawie czytaj na str. 14).

 W tym roku po raz pierwszy na-
grodê specjaln¹ Bursztynow¹ Ró¿ê Wia-
trów ufundowa³ tak¿e prezyden t Gdañ-
ska Pawe³ Admowicz. Trafi³a do w³adz
Szczecina za organizacjê �wiatowego
zlotu ¿aglowców The Tall Ships Races
2007.

Tomasz Falba

El¿bieta i Leszek Sysakowie � najlepszy przyk³ad na wspólne ¿ycie pod ¿aglami.
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W arktycznym
Polacy znowu poskromili Horn
i ¿eglowali po wodach wokó³ Antarktydy.
Arkadiusz Pawe³ek zosta³ pierwszym
cz³owiekiem na �wiecie, który op³yn¹³
Przyl¹dek Nieprzejednany (jak o Hornie
mówi¹ ¿eglarze) na pontonie.
A kilkana�cie dni przed jego wyczynem,
jacht Bona Terra pop³yn¹³ najdalej
na po³udnie w historii polskiego ¿eglarstwa.

Pokonali wiatr i lód

piekle
WYDARZENIA sukcesy Polaków

14 Nasze MORZE l nr 4 l kwiecieñ 2008

Wygrana z Hornem to drugi,
wielki �pontonowy� sukces

Arkadiusza Pawe³ka.Fo
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Dla ludzi morza pokonanie Przyl¹dka
Horn jest tym samym, czym zdobycie K-
2 dla himalaistów. Niezwykle kapry�ny,
nawet latem, akwen wokó³ niego, gdzie
stale wiej¹ silne wiatry, wywo³uj¹c fale
20-metrowej wysoko�ci, czyni go najtrud-
niejszym na �wiecie do nawigacji. Nic
dziwnego, ¿e op³yniêcie Hornu uznawa-
ne jest za nie lada wyczyn i �wiadczy
o najwy¿szych umiejêtno�ciach ¿eglar-
skich. W przypadku Pawe³ka sukces jest
tym wiêkszy, ¿e op³yniêcia Przyl¹dka Nie-
przejednanego dokona³ samotnie na
otwartym pontonie motorowym o d³ugo-
�ci zaledwie 7 metrów.

�wiatowy bohater

Op³yniêcie Hornu (wyprawa nosi³a na-
zwê Akuna Horn Expedition) jest drugim

sukcesy PolakówWYDARZENIA
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wielkim sukcesem w karierze tego pocho-
dz¹cego z Wroc³awia Polaka. Dziesiêæ lat
temu, równie¿ na pontonie, Pawe³ek prze-
p³yn¹³ samotnie Ocean Atlantycki (jako dru-
gi cz³owiek na �wiecie). W obu przypadkach
podró¿nik musia³ siê zmagaæ z kaprysami
natury. Tym razem, aby wyruszyæ w kierun-
ku Przyl¹dka Horn musia³ czekaæ kilka dni na
lepsz¹ pogodê.

Uda³o siê 24 lutego o godz. 23.44 czasu
polskiego. Nasz bohater p³yn¹³ z zachodu na
wschód. Jak wyznaje, u celu podró¿y by³ zmê-
czony, ale szczê�liwy.

- Co czu³em kiedy to siê ju¿ sta³o?
Ulgê, rado�æ, zmêczenie i skupienie - do
bezpiecznej przystani pozosta³o jeszcze
wiele godzin ¿eglugi, a mia³em uszko-
dzone ³adowanie akumulatorów i nie mo-
g³em w³¹czyæ autopilota � mówi pod-
ró¿nik.

Na szczê�cie wszystko u³o¿y³o siê po
my�li Pawe³ka. Najtrudniejsze, zdaniem
¿eglarza nie by³o jednak samo p³yniêcie
(choæ zdarzy³y siê krytyczne momenty),
ale zmaganie siê ze sprawami organiza-
cyjnymi. Najpierw trzeba by³o czekaæ na
ponton, którego transport na start wypra-
wy trwa³ dwa tygodnie d³u¿ej ni¿ pier-
wotnie zakladano, a potem na specjalne
pozowolenie od w³adz chilijskich umo¿-
liwiaj¹ce ¿eglugê na akwenie wokó³ Przy-
l¹dka Horn. Bez tego dokumentu nie
mo¿na by³o w ogóle wyp³yn¹æ. Trudno-
�ci uda³o siê jednak pokonaæ, a po op³y-
niêciu Hornu, Pawe³ek sta³ siê nagle bo-
haterem na skalê �wiatow¹ � gratulacje
otrzyma³ od ¿eglarzy z ka¿dego niemal
zak¹tka ziemi.

- Gdy wychodzi³em z Puerto Williams
do Ushuaia, koñcz¹c wyprawê, kilkudzie-

Bona Terra na antarktycznych wodach.
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siêciu oficerów i marynarzy ¿egna³o siê
ze mn¹ stoj¹c przed budynkiem kapita-
natu portu � wspomina podró¿nik. - To
by³o bardzo wzruszaj¹ce.

Rekordowy jacht

Pawe³ek ju¿ my�li o nastêpnych wy-
prawach. Morskich planów na najbli¿sz¹
przysz³o�æ zdradzaæ jednak nie chce.

- Na razie pozostajê na l¹dzie � mówi
- W kwietniu jestem komandorem rajdu
Poland Trophy, którego pierwsza edycja
odbêdzie siê w Górach Sowich. Co bê-
dzie dalej zobaczymy.

Arkadiusz Pawe³ek to nie jedyny Po-
lak, który tej zimy bi³ rekord na nieprzy-
jaznych wodach wokó³ Antarktydy.

11 lutego o godz. 17.05 czasu polskie-
go, 14-metrowy jacht Bona Terra, dowo-
dzony przez kpt. Janusza S³owiñskiego
z Jacht Klubu Marynarki Wojennej �Kotwi-
ca� z Gdyni zszed³ poni¿ej 68 stopnia sze-
roko�ci geograficznej po³udniowej
(osiagn¹³ dok³adnie 68 stopni 26 minut
i 15 sekund szerokosci geograficznej po-
³udniowej). Tym samym pobi³ poprzed-
ni rekord, ustanowiony 30 lat temu przez
jacht Gedania i sta³ siê jednostk¹, która
najdalej w historii polskiego ¿eglarstwa
zap³ynê³a na po³udnie.

- Mieli�my fatalne warunki pogodowe,
mg³ê, gêsty �nieg, praktycznie zerow¹
widoczno�æ � mówi jednen z uczestni-
ków wyprawy Andrzej Kucharczyk. -
Gdyby nie to, mogliby�my pop³yn¹æ jesz-
cze dalej na po³udnie. Kiedy jednak do-
datkowo pojawi³o siê niebezpieczeñstwo,
¿e wiatr, dochodz¹cy w porywach do
8 stopni w skali Beauforta, mo¿e nas ze-
pchn¹æ w zalegaj¹cy przy Wyspie Ade-

WYDARZENIA sukcesy Polaków
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Wody wokó³ Przyl¹dka Horn i to
nawet dla bardzo do�wiadczonych
¿eglarzy, wci¹¿ pozostaj¹ wyj¹tkowo
niebezpiecznym rejonem�  Ju¿ po
napisaniu artyku³u o sukcesie za³ogi
Bona Terry dotar³a do nas wiadomo�æ,
¿e jacht najprawdopodobniej zaton¹³
podczas sztormu.

Do fatalnego zdarzenia dosz³o 13
marca oko³o godz. 3 czasu polskiego.
Jak uda³o siê nam dowiedzieæ od Kry-
styny S³owiñskiej, ¿ony prowadz¹ce-
go jacht kpt. Janusza S³owiñskiego, jed-
nostka wesz³a na ska³y oko³o 17 km
na wschód od Przyl¹dka Nieprzejed-
nanego. Na pok³adzie by³ wtedy tylko
kpt. S³owiñski, który zamierza³ samot-
nie op³yn¹æ legendarny cypel.

Niestety, w trakcie tej próby wokó³
przyl¹dka gwa³townie za³ama³a siê po-
goda. Wiatr w porywach osi¹ga³ prêd-
ko�æ 180 km na godzinê. Fale docho-
dzi³y do 8-9 metrów wysoko�ci.

Wed³ug informacji chilijskich me-
diów kapitan do koñca stara³ siê ura-
towaæ siebie i jacht. Podda³ siê dopie-
ro, kiedy z³ama³y siê oba maszty i jed-
nostka zaczê³a nabieraæ wody. Wezwa³
pomoc. Do akcji ratunkowej przyst¹-
pi³a Chilijska Marynarka Wojenna i inne

Dramat Bona Terry

jednostki znajduj¹ce siê na tym akwe-
nie. Ostatecznie kapitan zosta³ zdjêty
z jachtu przez chilijski kuter rybacki.
Okaza³o siê, ¿e  S³owiñski mo¿e mó-
wiæ o du¿ym szczê�ciu. By³ wyziêbio-
ny i mocno poobijany, ale nic powa¿-
nego mu siê nie sta³o. Dopiero w szpi-
talu w Puerto Williams okaza³o siê, ¿e
ma uszkodzony krêgos³up. Chilijscy
lekarze musieli za³o¿yæ mu gorset.

- Ci¹gle nie mogê o tym spokojnie
rozmawiaæ � wyzna³a Krystyna S³owiñ-
ska. - Nikomu nie ¿yczê tego, co prze-
sz³am, kiedy dowiedzia³am siê o wy-
padku.

W chwili oddawania tego numeru
do druku kpt. S³owiñski ci¹gle jeszcze
znajdowa³ siê w Chile. Nie wiadomo
by³o dok³adnie, kiedy wróci do kraju.
Jak nas zapewni³a jego ¿ona, by³ w do-
brej kondycji psychicznej. To co mu
siê przydarzy³o, nie za³ama³o go. Ka-
pitan nie zamierza rezygnowaæ z dal-
szej przygody z morzem.

Mniej szczê�cia mia³a sama Bona
Terra. Wszystko wskazuje na to, ¿e za-
tonê³a. Trudne warunki atmosferycz-
ne uniemo¿liwi³y holowanie jednost-
ki. Zosta³a zostawiona na pastwê
¿ywio³ów.

Waldemar Waszczyk w polskiej
stacji polarnej na Antarktydzie.

Ponton, na którym
Pawe³ek ujarzmi³ Horn.
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lajdy lód, z ciê¿kim sercem musieli�my
zawróciæ.

Historyczny wyczyn ¿eglarze uczcili
symbolicznym drinkiem z pieczo³owie-
cie chronionej na tê okazjê butelki whi-
sky. Jak podkre�la Kucharczyk, spor¹
porcjê dosta³ tak¿e Neptun.

Zej�cie poni¿ej 68 równole¿nika nie
by³o jedynym rekordowym osiagniêciem
Bona Terry w rejsie o nazwie �Sails on
Antarctica 2007/2008�. Bona Terra by³a
tak¿e pierwszym w historii polskim jach-
tem, który dotar³ na Georgiê Po³udniow¹
� brytyjsk¹ wyspê znajduj¹c¹ siê na po-
³udniowy-wschód od Falklandów. Jacht,
jako jeden z nielicznych, odwiedzi³ rów-
nie¿ polsk¹ stacjê antarktyczn¹ im. Hen-
ryka Arctowskiego po³o¿on¹ nad Zatok¹
Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego.

Mistyczne ¿eglowanie

W tej czê�ci podró¿y jednostk¹ do-
wodzi³ kpt. Waldemar Waszczyk, który
równie¿ jest cz³onkiem Jacht Klubu Ma-
rynarki Wojennej �Kotwica�, jednocze�nie
prezesuj¹c Fundacji Morskiej �Hetman�,
która by³a wspó³organizatorem wyprawy.
Podobnie jak Kucharczyk i on podkre�la,
¿e rejs odbywa³ siê w trudnych warun-
kach pogodowych. Jacht trafi³ na sztor-
my, które da³y siê mocno we znaki jego
za³odze, dwukrotnie odrzuca³y jednost-
kê od 67 równole¿nika. A Przyl¹dek Horn
uda³o siê op³yn¹æ dopiero za trzecim
podej�ciem.

- Pomimo tego uwa¿am, ¿e ¿eglowa-
nie po antarktycznych wodach jest prze-
¿yciem nieomal mistycznym, a w ka¿dym
razie nieporównywalnym z niczym innym
� mówi Waszczyk. - Dla mnie najbardziej
fascynuj¹ce by³o obserwowanie albatro-
sów, które nic sobie nie robi³y ze z³ej
pogody.  Majestatycznie szybowa³y nad
wzburzonym oceanem, czasem zawisa³y
nad masztami prezentuj¹c niepowtarzal-
ny kszta³t skrzyde³. Patrzenie na nie uspo-
kaja³o, dawa³o nadziejê, ¿e ¿aden sztorm
nas nie zmo¿e.

Choæ za³oga Bona Terra wróci³a do
Polski, jej rejs trwa³ nadal. Kpt. S³owiñski
nie zamierza³ obieraæ kursu na dom.

- Wracam do kraju za pó³ roku � poin-
formowa³ w elektronicznym li�cie wys³a-
nym z pok³adu jachtu. - Teraz samotnie
Horn i Pacyfik.

* * *
Los zdecydowa³ inaczej - patrz ramka

na str. 16.

Tomasz Falba

sukcesy PolakówWYDARZENIA
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Antarktyczne wody,
które pokonali Polacy.
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�Nagroda Ba³tyckiego Bractwa ̄ egla-
rzy w Gdañsku jest uznaniem wybitnych
osobowo�ci morskich, przyznawana za
krzewienie przyja�ni, braterstwa na mo-
rzach i l¹dach �wiata, odkrywania ich piêk-
na dla innych, za popularyzacjê kultury
morskiej, za wybitne osi¹gniêcia w go-
spodarce morskiej. �Conrady� s¹ laurem
dla tych, których dokonania s³u¿yæ mog¹
za wzór innym w urzeczywistnianiu ma-
rzeñ, w realizacji ¿yciowych pasji, w two-
rzeniu morskich osi¹gniêæ zawodowych.�
� g³osi sentencja wybita na certyfikacie
nagrody.

Miêdzynarodowa Nagroda �Conrady�, przyznawana przez
jury Ba³tyckiego Bractwa ¯eglarzy w Gdañsku najznakomitszym indywidualno�ciom

morskim, trafi³a w tym roku do o�miu laureatów. Uroczysto�æ rozdania
presti¿owych statuetek odby³a siê w wype³nionej po brzegi

sali konferencyjnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.

Jedenaste �Conrady�

Za realizowane
marzenia

�Conrady 2007�, od lewej: Andrzej Radomiñski, Andrzej Drapella,
Marcin Sochaj, Piotr Soyka, Marian Kula i Bogdan Piskorski.

Kapitan Jerzy W¹sowicz wspomina rejs
Antic¹ z Andrzejem Sochajem. Po prawej
syn tego ostatniego, Marcin.

Andrzej Radomiñski ze statuetk¹
i egzemplarzem �Lorda Jima�
Josepha Conrada Korzeniowskiego.

WYDARZENIA morskie laury
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n José Azevedo �Peter� i José He-
nerique Gonsalves Azevedo
z Portugalii, twórcy kultowego
miejsca tradycji morskich - �Cafe
Sport� na Azorach.

n Andrzej Drapella z Gdyni, zna-
komity kapitan dwojga flot �
jachtowej i handlowej, organiza-
tor wypraw ¿eglarskich i dzia³al-
no�ci STA Poland.

n Marian Kula z Gdyni, utytu³owa-
ny morski ¿eglarz regatowy,
twórca polskiej idei regat wokó³-
ziemskich.

n Andrzej Radomiñski z Warszawy,
wybitny twórca filmowy, pisarz
marynista, ¿eglarz podró¿nik.

n Jerzy Radomski z Bielska-Bia³ej,
uczestnik trzydziestoletniej wy-
prawy jachtem Czarny Diament
dooko³a �wiata.

n Andrzej Sochaj z Wysp Bahama
� uczestnik wyprawy wokó³-
ziemskiej ¿aglowcem Antica,
znakomity ¿eglarz podró¿nik.

n Piotr Soyka z Gdañska - wybit-
ny mened¿er polskiej gospodar-
ki morskiej, przyjaciel ¿eglarzy.

Laureaci
�Conradów 2007�

�Conrady� przyznawane s¹ od jede-
nastu lat. Trofea - br¹zowe statuetki,
przedstawiaj¹ce  Josepha Conrada Korze-
niowskiego - otrzyma³o w tym roku
osiem osób, w wiêkszo�ci ¿eglarze. Jed-
nym z laureatów zosta³ tak¿e stocznio-
wy mened¿er - prezes Gdañskiej Stocz-
ni Remontowej SA Piotr Soyka, w uzna-
niu zas³ug dla rodzimej gospodarki mor-
skiej. Dodajmy, ¿e zwi¹zki stoczni z ¿e-
glarstwem s¹ nader czêste - w dokach

GSR goszcz¹ polskie i rosyjskie ¿aglow-
ce, w tym Dar M³odzie¿y, nad którym
Remontowa SA sprawuje patronat.

- Podejmuj¹c przed laty pracê w stocz-
ni kierowa³em siê tym, ¿e bêdê w niej
mia³ sta³y kontakt z lud�mi morza � mó-
wi³ podczas uroczysto�ci prezes Piotr Soy-
ka. � Dlatego cieszê siê, i¿ w ich towa-
rzystwie otrzyma³em nagrodê. Gdy by-
³em jeszcze budowniczym, marynarze
ze statków przyp³ywaj¹cych do stocz-
ni na remont opowiadali mi o swoich
prze¿yciach na morzu, a nawet o k³o-
potach osobistych. W ten sposób sta-
³em siê powiernikiem niejednej mor-
skiej tajemnicy.

Inny z laureatów, kpt. ¿.w. i zarazem
kpt. jachtowy Andrzej Drapella z Gdyni,
stwierdzi³, ¿e to dla niego najwa¿niejsze
¿eglarskie wyró¿nienie, poniewa¿ przy-
znawane jest przez ludzi wywodz¹cych
siê ze �rodowiska ludzi morza. Andrzej
Radomiñski, ¿eglarz, podró¿nik i twórca
filmów zacytowa³ z kolei ksi¹¿kê, która
go inspirowa³a - �Lorda Jima� Josepha
Conrada � patrona nagrody: �Obcowanie
z lud�mi jest równie wielk¹ Sztuk¹ jak
obcowanie ze statkami. I ludzie, i statki
¿yj¹ w niesta³ym ¿ywiole, podlegaj¹ sub-
telnym i potê¿nym wp³ywom. I pragn¹,
aby raczej zrozumieæ ich zas³ugi ni¿ siê
poznaæ na b³êdach.�

- ...i dlatego tematem moich filmów
by³ zawsze cz³owiek, statek i morze �
powiedzia³.

Na uroczysto�ci zabrak³o niestety lau-
reatów zza granicy. Jose Azevedo �Pe-
ter� i Jose Henriqe Gonsalves Azevedo
z Azorów trofeum otrzymaj¹ od za³ogi
pierwszego polskiego jachtu, który w naj-
bli¿szym czasie po¿egluje na Atlantyk
i odwiedzi wyspy. Nie by³o tak¿e miesz-
kaj¹cego na Wyspach Bahama ¿eglarza
Andrzeja Sochaja (statuetkê odebra³ jego
syn Marcin). Natomiast kpt. Jerzego Ra-
domskiego, �l¹skiego ¿eglarza, który od
30 lat ¿egluje po morzach i oceanach

Tak kapitan Andrzej Drapella
cieszy³ siê z �Conrada�.

Prezes Remontowej S.A. odebra³ tak¿e dar
od spo³eczno�ci ¿eglarskiej klubu �Zejman�

- nagrodê �Koraby 2007�. Tablica przedstawia
przedwojenn¹ mapê Portu Gdynia oraz tak¹¿

reklamê Stoczni Gdañskiej. Ju¿ po wojnie
dyrektorem technicznym tej stoczni by³

Henryk Soyka. By³ te¿ jednym z za³o¿ycieli
Gdañskiej Stoczni Remontowej w roku 1952.
Jej prezesem od 1989 r. jest jego syn - Piotr.

jachtem Czarny Diament, reprezentowa³
kpt. Bogdan Piskorski.

Jak nakazuje tradycja, ka¿dy z nagro-
dzonych przedstawi³ krótk¹ prezentacjê.
Zdobywca jednej z poprzednich statu-
etek �Conrada� kpt. Jerzy W¹sowicz
wspomina³ wspóln¹, sze�cioletni¹ pod-
ró¿ na swoim jachcie Antica, z tegorocz-
nym, nieobecnym niestety, laureatem
Andrzejem Sochajem. Andrzej Rado-
miñski pokaza³ jeden ze swoich filmów.
Uroczysto�æ w Centralnym Muzeum
Morskim zakoñczy³a prezentacja osi¹-
gniêæ zarz¹dzanej przez laureata Piotra
Soykê stoczni.

Tekst i zdjêcia:
Czes³aw Romanowski

morskie lauryWYDARZENIA

Nagrodê odbiera
Marian Kula.

Prezes Piotr Soyka - mened¿er w�ród
¿eglarskiej braci. Laudacjê wyg³osi³
europose³ dr Janusz Lewandowski.
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Chcesz zostaæ cz³onkiem jednej z najbardziej
elitarnych i najtajniejszych jednostek w polskiej
armii? Je�li nawet tak nie jest, przeczytaj ten tekst.
Uchylamy w nim r¹bka tajemnicy z dzia³alno�ci
polskiej specjalnej grupy p³etwonurków morskich,
nazywanej potocznie Formoz¹.

Podwodni komandosi
spod bia³o-czerwonejWodanie wybacza

Z WIZYT¥ U� morskie elity
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Znak rozpoznawczy - tajno�æ

To nie by³o takie proste. Formoza jest
jedn¹ z najbardziej tajnych grup specjal-
nych w polskim wojsku. W przeciwieñ-
stwie choæby do ju¿ wspomnianego Gro-
mu, nikt nie po�wiêci³ jej jeszcze ksi¹¿-
ki. W internecie i innych mediach o jej
dzia³alno�ci znale�æ mo¿na jedynie bar-
dzo sk¹pe informacje. Na dodatek nie
wiadomo, które s¹ autentyczne, a które
wyssane z palca.

Tajno�æ jest znakiem rozpoznawczym
Formozy. Odczuli�my to na w³asnej skó-
rze w czasie dwukrotnego pobytu w tej
jednostce i w czasie rozmów z jej cz³on-
kami. ̄ o³nierze stale zas³aniali siê tajem-
nic¹, na wiele pytañ nie uzyskali�my od-
powiedzi. Pomimo tego, dowództwo jed-
nostki niezwykle ¿yczliwie odnios³o siê

do nas otwieraj¹c siê przed nami, jak ni-
gdy dot¹d przed ¿adnymi mediami.

- Ze wzglêdu na nasz¹ specyfikê, nie
szukamy kontaktu z dziennikarzami �
mówi kmdr por. Jan Paw³owski, dowód-
ca Formozy, zwi¹zany z ni¹ od ponad
dwudziestu lat, jedyny obecny ¿o³nierz
tej jednostki, którego nazwisko mogli�my
ujawniæ w tek�cie. - Dla �Naszego MO-
RZA� zrobili�my wyj¹tek.

Nazwa by³a wcze�niej

Formoza to nieoficjalna nazwa jednost-
ki podwodnych komandosów. Kr¹¿y wie-
le legend wyja�niaj¹cych jej pochodze-
nie. Za prawdziw¹ uznaæ jednak nale¿y
tê, któr¹ zdradzi³ nam organizator i pierw-
szy dowódca Formozy kmdr dypl. w sta-
nie spoczynku Józef Rembisz. Okazuje
siê, ¿e nazwa jest starsza od jednostki. Zo-
sta³a wymy�lona na okre�lenie komplek-
su budynków, w których potem jednost-
ka znalaz³a siedzibê.

P³etwonurkowie specjalni zajmuj¹ ten
obiekt do dzisiaj. Sk³ada siê na niego ze-
spó³ budynków tworz¹cych wyspê na
Zatoce Gdañskiej, zlokalizowan¹ na tere-
nie Portu Wojennego w Gdyni. Wyspê
wznie�li w czasie drugiej wojny �wiato-
wej Niemcy. Znajdowa³ siê tam tajny o�ro-
dek naukowy prowadz¹cy do�wiadcze-
nia z nowymi rodzajami torped.

Po wojnie wyspa s³u¿y³a ró¿nym ce-
lom, zakwaterowywano tam m.in. na czas
egzaminów kandydatów do szko³y oficer-
skiej Marynarki Wojennej. Jak wspomina

Jeszcze cztery miesi¹ce temu Formo-
za wchodzi³a w sk³ad Marynarki Wojen-
nej. Jednak 1 stycznia tego roku, po utwo-
rzeniu Dowództwa Wojsk Specjalnych,
zosta³a mu podporz¹dkowana (zachowa-
no jednak marynarskie stopnie), razem
z innymi elitarnymi jednostkami polskich
komandosów, m.in. s³awnym Gromem.
I w³a�nie od dowódcy Wojsk Specjalnych
gen. dyw. W³odzimierza Potasiñskiego
uzyskali�my pozwolenie na wizytê w For-
mozie i zebranie materia³ów do tego ar-
tyku³u.

Kmdr Józef Rembisz stworzy³ Formozê.

morskie elityZ WIZYT¥ U�
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kmdr Rembisz, to w³a�nie wtedy jeden z
oficerów okre�li³ budynki mianem Formo-
zy, maj¹c na my�li konflikt Chin i Tajwa-
nu. Po³o¿enie gdyñskiej wyspy geogra-
ficznie skojarzy³o mu siê z po³o¿eniem
Formozy (taka jest historyczna nazwa
wyspy Tajwan � red.) wobec Chin.

Obiekt po³¹czony jest z brzegiem
pó³kilometrowym betonowym molem na
stalowych palach. Po wej�ciu na wyspê
mo¿na siê poczuæ jak na okrêcie wojen-
nym, ze wszystkich stron otacza j¹ bo-
wiem morze. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e
dziêki takiemu usytuowaniu, jest to ide-
alne miejsce na siedzibê jednostki spe-
cjalnej. Dostaæ siê tutaj niezauwa¿onym,
by³oby zadaniem niemal niemo¿liwym do
wykonania.

Rozmy�lnie u¿ywamy wyra¿enia �nie-
mal�, bo w takim miejscu trzeba zacho-
waæ ostro¿no�æ w wyra¿aniu s¹dów co do
ludzkich mo¿liwo�ci. Formoza zosta³a
przecie¿ powo³ana do tego, aby wyko-
nywaæ zadania, których nikt inny wyko-
naæ nie jest w stanie. Cz³onkowie grupy
s¹ mistrzami skrytego dzia³ania w mor-
skich g³êbinach. Mog¹, przez nikogo nie-
zauwa¿eni, podp³yn¹æ do okrêtu i zaj¹æ
go niepostrze¿enie albo wysadziæ w po-
wietrze. Potrafi¹ zaminowaæ wrogi port,
odbiæ zak³adników z r¹k terrorystów, albo
przeprowadziæ rozpoznanie na ty³ach
przeciwnika.

Podwodnym komandosom wykona-
nie zadania u³atwia supernowoczesny
sprzêt, w który s¹ wyposa¿eni, niczym

Podwodni komandosi u¿ywani s¹
w walce od koñca pierwszej wojny
�wiatowej. Tego rodzaju jednostki
ma obecnie ka¿da szanuj¹ca siê ar-
mia �wiata. Brytyjska Marynarka
Wojenna np. - Special Boat Service
(SBS) - jednostkê specjaln¹ wyspe-
cjalizowan¹ w dzia³aniach na wodzie,
takich jak m. in. aborda¿, odbijanie
statków i platform wiertniczych z r¹k
terrorystów. Mo¿e tak¿e prowadziæ
dzia³ania wywiadowcze, minowaæ
okrêty i niszczyæ porty. Komandosi
s¹ równie¿ przygotowani do dzia-
³añ na l¹dzie. Jednostka liczy praw-
dopodobnie ok. 200 cz³onków. Swój
oddzia³ p³etwonurków bojowych,
zaliczany do najlepszych tego rodza-
ju si³ na �wiecie ma tak¿e Niemiec-
ka Marynarka Wojenna. Jednak naj-
s³ynniejsz¹ jednostk¹ podwodnych
komandosów dysponuj¹ Ameryka-
nie. Chodzi o s³awne komando foki
czyli oddzia³ o nazwie Navy Seals.
Jej ¿o³nierze walczyli w ka¿dym
wiêkszym amerykañskim konflikcie
od lat siedemdziesi¹tych. Dzi� s¹
u¿ywani do akcji niekonwencjonal-
nych i specjalnych operacji rozpo-
znawczych. Ich najs³ynniejsze dzia-
³ania mia³y miejsce podczas wojny
w Wietnamie, podczas której rebe-
lianci Wietkongu (komunistycznej
partyzantki) nazywali ich �diab³ami
z zielon¹ twarz¹� - gdy ich zobaczysz
to wiedz, ¿e spojrza³e� w oczy
�mierci.

Nie tylko Formoza
nie odbiegaj¹cy od najlepszych standar-
dów w tej dziedzinie. Sama jednostka ma
zreszt¹ opiniê jednej z najlepszych tego
rodzaju na �wiecie. O zagranicznych kon-
taktach Formozy �wiadcz¹ dyplomy i po-
dziêkowania, czêsto w jêzyku angielskim,
wisz¹ce na �cianach w g³ównym budyn-
ku jednostki.

Piankê uszy³a ¿ona

Kmdr Rembisz nie ukrywa, ¿e pocz¹t-
ki Formozy by³y trudne. Kiedy w 1973
roku, ten pochodz¹cy z rzeszowszczyzny
oficer Marynarki Wojennej, pasjonat nur-
kowania, otrzyma³ zadanie stworzenia
bojowej grupy p³etwonurków do zadañ
specjalnych, startowa³ od zera.

- To by³a prawdziwa orka na ugorze
� wspomina 78-letni dzisiaj Józef Rem-
bisz. - Jako Marynarka Wojenna nie mie-
li�my praktycznie ¿adnych do�wiadczeñ
w tej dziedzinie. O dzia³aniach takich
grup jak nasza w pañstwach zachodnich,
dowiadywali�my siê z powszechnie do-
stêpnych publikacji NATO. Bazowali�my
te¿ na w³asnych do�wiadczeniach wynie-
sionych z klubu �Kotwica�, do którego
nale¿eli�my. Trudno w to dzisiaj uwie-
rzyæ, ale pierwszy skafander piankowy
dla jednostki wykona³a moja ¿ona.

Co ciekawe, do dzielenia siê do�wiad-
czeniami nie byli skorzy tak¿e Rosjanie,
teoretycznie najwiêkszy ówczesny sojusz-
nik Polski. Rembisz dzia³a³ wiêc po omac-
ku i na wyczucie. Po roku prac koncep-

Z WIZYT¥ U� morskie elity

Dwa koniki morskie, spadochron i kotwica �
tak wygl¹da odznaka Formozy. Skrót u góry

oznacza Grupa Specjalna P³etwonurków.
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cja Formozy jednak powsta³a i 13 listo-
pada 1975 roku szef Sztabu Generalne-
go Wojska Polskiego powo³a³ do ¿ycia,
w ramach 3 Flotylli Okrêtów Wojennych
w Gdyni, Wydzia³ Dzia³añ Specjalnych
(dla ukrycia rzeczywistego celu dzia³al-
no�ci, nazywany po prostu Wydzia³em
P³etwonurków JW 2808).

Na pami¹tkê tamtego wydarzenia, 13
listopada obchodzony jest co roku, jako
�wiêto jednostki.

Rembiszowi uda³o siê przekonaæ do-
wództwo floty do wprowadzenia dwóch,
rewolucyjnych jak na ówczesne polskie
warunki zmian, k³ad¹c w ten sposób pod-
waliny pod budowê nowoczesnej jed-
nostki specjalnej, zdolnej do prowadze-
nia skutecznych operacji na morzu. Po

pierwsze Formoza zosta³a ju¿ na starcie
okre�lona jako grupa p³etwonurków, a nie
nurków. Jej cz³onkowie nosili wiêc pian-
ki, akwalungi i p³etwy, a nie ciê¿kie kom-
binezony z metalowymi he³mami po³¹-
czone z powierzchni¹ przewodami do-
prowadzaj¹cymi powietrze. Okre�lono
tak¿e, ¿e w Formozie podstawowym ze-
spo³em bêdzie para dwóch p³etwonur-
ków wzajemnie siê asekuruj¹cych. Do-
tychczas p³etwonurek nie móg³ wej�æ do
wody, je�li nie by³ przywi¹zany do linki
asekuracyjnej. Trzy pary ¿o³nierzy two-
rzy³y grupê, piêæ grup sekcjê. Ta zasada
obowi¹zuje do dzisiaj.

Po drugie, Formoza sk³ada³a siê w po-
³owie z ¿o³nierzy zawodowych, a w po-
³owie z ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej � co

by³o wtedy nowo�ci¹. Do tej sytuacji do-
stosowano cykl szkolenia, trzyletni, bo tyle
trwa³a wówczas s³u¿ba w MW. Wspó³cze-
�nie Formoza jest ca³kowicie zawodowa,
ale trzyletni cykl szkoleniowy zosta³ w niej
zachowany.

Kmdr Rembisz by³ dowódc¹ Formo-
zy do 1982 roku, kiedy to, na w³asn¹
pro�bê, odszed³ z wojska na emeryturê,
oficjalnie z powodów zdrowotnych. Nie-
oficjalnie t³umaczy dzi�, ¿e zrobi³ to tak-
¿e z pobudek politycznych, zniechêco-
ny lekcewa¿¹cym traktowaniem polskie-
go wojska przez �bratni¹� Armiê Ra-
dzieck¹. Za jego czasów jednostka sta³a
siê realn¹ si³¹ bojow¹, aczkolwiek nigdy
w tym okresie, w rzeczywistych dzia³aniach
bojowych nie zosta³a wykorzystana.

Kmdr por. Jan Paw³owski,
dowódca Formozy. Jedynie
jego twarz mo¿emy pokazaæ.
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jeziorach � red.). Projekt jednak nie wy-
pali³.

Dzisiaj Formoza jest ju¿ samodzieln¹
jednostk¹. Nie wiadomo dok³adnie ilu li-
czy cz³onków. Najprawdopodobniej nie
wiêcej ni¿ kilkudziesiêciu. S¹ podzieleni
na tych, którzy s³u¿¹ w grupach bojowych
oraz na �ca³¹ resztê�, czyli tzw. zaplecze.
W Formozie s³u¿y siê oko³o 15 lat. S³u¿-
ba jest trudna i niebezpieczna, ¿o³nierze
mog¹ zostaæ w ka¿dej chwili wys³ani do
akcji w czasie jednej z licznych misji woj-
skowych, w jakich obecnie bierze udzia³
polskie wojsko, np. do Afganistanu czy
Iraku.

O dotychczasowych operacjach
z udzia³em podwodnych komandosów z
Gdyni wiadomo jednak niewiele. Oni sami
nie chc¹ o tym rozmawiaæ. Prawdopodob-
nie, w latach 2001-2002, dzia³ali na Bli-
skim Wschodzie kontroluj¹c przestrzega-
nie embarga na³o¿onego przez Organi-
zacjê Narodów Zjednoczonych na Irak.

Na pewno jednak, rok pó�niej, ko-
mandosi Formozy zabezpieczali okrêt
wsparcia logistycznego Kontradmira³
Xawery Czernicki, który na Oceanie In-
dyjskim i w Zatoce Perskiej, wspólnie
z jednostkami kilku innych pañstw koali-
cji antyterrorystycznej operowa³ w sk³a-
dzie V Floty Stanów Zjednoczonych. Wy-
konywa³ zadania wsparcia, zabezpiecze-
nia i ochrony jednostek uderzeniowych
V Floty US Navy oraz okrêtów innych ban-
der uczestnicz¹cych w operacjach, które
w efekcie doprowadzi³y do obalenia re-
¿imu Saddama Hussajna.

Bez wzglêdu na to, w których opera-
cjach bojowych brali udzia³ ¿o³nierze For-
mozy, ka¿da tego rodzaju akcja mo¿e siê
zawsze zakoñczyæ �mierci¹ którego�
z nich. Komandosi z Gdyni s¹ jednak
oswojeni z takim ryzykiem. Zmusza ich
do tego codzienny trening w �rodowisku
wodnym, które nie wybacza b³êdów.

Cz³onkowie Formozy nie mog¹ s³u-
¿yæ w niej dla pieniêdzy. Jak bowiem
powszechnie wiadomo, pobory w pol-
skiej armii nie nale¿¹ do najwy¿szych,
choæ w Formozie, z racji tego, ¿e jest to
jednostka specjalna i tak s¹ na nieco wy-
¿szym poziomie ni¿ gdzie indziej.

Braki finansowe rekompensuje jednak
niezwyk³y presti¿ s³u¿by, mo¿liwo�æ
udzia³u w specjalistycznych szkoleniach,
czêsto zagranicznych, a tak¿e perspek-
tywy, które otwieraj¹ siê przed jej by³y-
mi ju¿ cz³onkami po przej�ciu na emery-

- Brali�my udzia³ w ró¿nych nietypo-
wych, jak na jednostkê specjaln¹, akcjach,
takich jak np. wy³awianie topielców �
opowiada. - Denerwowa³o mnie to za-
wsze bardzo, bo odrywa³o ¿o³nierzy od
g³ównych æwiczeñ, ale rozkaz jest roz-
kazem.

Jako�æ Formozy potwierdzili nieocze-
kiwanie w 1981 roku Rosjanie. W listo-
padzie tego roku na Zatokê Gdañsk¹
wszed³ radziecki kr¹¿ownik. Rosjanie za-
niepokojeni rewolucyjnymi poczynania-
mi �Solidarno�ci�, nie wiedz¹c jak w tej
sytuacji zachowa siê dotychczasowy so-
jusznik, powa¿nie obawiali siê, ¿e jednost-
ka mo¿e zostaæ zaatakowana przez p³e-
twonurków. Okrêt by³ zatem pilnie strze-
¿ony, tak¿e pod wod¹.

Obroñcy wolno�ci

W czasie swojej ponad 30-letniej dzia-
³alno�ci, Formoza wielokrotnie przeobra-
¿a³a siê organizacyjnie, zmienia³a te¿ na-
zwy, funkcjonuj¹c np. jako Grupa Spe-
cjalna P³etwonurków. Obecnie nosi na-
zwê Morskiej Jednostki Dzia³añ Specjal-
nych. Eksperymentowano tak¿e z jej
wyposa¿eniem. Pod koniec lat siedem-
dziesi¹tych, próbowano wprowadziæ mi-
niaturowe pojazdy podwodne polskiej
konstrukcji o nazwie �B³otniak� (pisali�my
o nich w lutowym numerze �Naszego
MORZA� - urz¹dzenie zrekonstruowa³
pasjonat wodnych militariów z Gdyni i od
czasu do czasu p³ywa nim po Zatoce
Gdañskiej, kaszubskich oraz mazurskich

Siedziba Formozy
ze wszystkich stron

otoczona jest morzem.

Komandosi z oddzia³u specjalnego.
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turê, co mo¿e nast¹piæ ju¿ w wieku oko-
³o 40 lat.

- Ci co odeszli ze s³u¿by nie narzekaj¹
na brak ofert pracy. To najwy¿szej klasy
specjali�ci. I nie chodzi tu tylko o rynek
us³ug ochroniarskich � przekonuje do-
wódca Formozy. - Na przyk³ad od kilku
lat bardzo modna jest turystyka nurkowa.
Ich do�wiadczenie wystarczy, ¿eby za³o-
¿yæ firmê organizuj¹c¹ wycieczki nad
Morze Czerwone. A z tego mo¿na ca³-
kiem nie�le ¿yæ.

Poszukiwani

Formoza nieustannie poszukuje
ochotników do s³u¿by w swoich szere-
gach. Jest to zwi¹zane z mniejszym ostat-
nio zainteresowaniem prac¹ w wojsku, jak
równie¿ trudno�ci¹ w znalezieniu odpo-
wiednich kandydatów. Og³oszenie o se-
lekcji do jednostki znale�æ mo¿na na stro-
nie internetowej Marynarki Wojennej
(www.mw.mil.pl) � tam te¿ podany jest
kontakt do jednostki.

Kandydaci do s³u¿by w Formozie nie
musz¹ mieæ skoñczonych studiów (po-
trzebna jest jednak matura) czy du¿ych
do�wiadczeñ nurkowych (choæ dobrze
je�li takowe maj¹). Musz¹ jednak posia-
daæ uregulowany stosunek do s³u¿by
wojskowej, wielk¹ sprawno�æ fizyczn¹
i odporno�æ psychiczn¹, a tak¿e �koñskie�
zdrowie.

Droga do Formozy jest dosyæ skom-
plikowana ale, jak nas zapewniono w jed-

nostce, rozpoznanie przydatno�ci do s³u¿-
by nie trwa zwykle d³u¿ej ni¿ kilka mie-
siêcy. Aby dostaæ siê w szeregi podwod-
nych komandosów trzeba zacz¹æ od prze-
s³ania do jednostki listu motywacyjnego
i ¿yciorysu. Przed przyst¹pieniem do se-
lekcji, kandydaci przechodz¹ testy psy-
chologiczne. Warunkiem koniecznym do
dalszego w niej uczestnictwa jest ich po-
zytywne zaliczenie.

Kolejne etapy to seria testów spraw-
no�ciowych okre�laj¹cych przydatno�æ do
dzia³ania w jednostce specjalnej. Zalicza

siê do nich m.in. biegi na ró¿nych dy-
stansach czy marsze na orientacjê. Wy-
konywane s¹ w ró¿nych rejonach Polski.
Przyszli cz³onkowie Formozy æwicz¹ nie
tylko nad morzem, ale tak¿e w górach.

- Nie chcia³bym nikogo zniechêcaæ,
ale prawda jest taka, ¿e osiemdziesi¹t
procent kandydatów odpada � mówi
kmdr por. Paw³owski. - Dlatego przede
wszystkim szukamy ludzi, dla których
s³u¿ba w takiej jednostce jak nasza jest
spe³nieniem marzeñ i bêdzie po prostu
pasj¹.

Tomasz Falba

Pokojowe manewry na Ba³tyku pod kryptonimem BALTOPS.
Na zdjêciu motorówka jednostki specjalnej Formoza.
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¯o³nierze elitarnej jednostki musz¹ pozostaæ anonimowi.
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Tym razem, na pocz¹tek, chcieliby�my zwróciæ uwagê na nowe
wydarzenie na mapie znacz¹cych morskich imprez. W tym roku

po raz pierwszy odbêd¹ siê �Hamburg Cruise Days� (�Hamburskie
Dni ̄ eglugi Wycieczkowej�). Metropolia nad £ab¹ stanie siê aren¹

dla parady sze�ciu �statków ze snów�, które odwiedz¹ Hamburg
w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia br.

 Hamburg Cruise Days 2008 zostan¹ zainaugurowane wej�ciem do
portu jednego z najwiêkszych w �wiecie wycieczkowców -

Queen Mary 2. W ci¹gu kolejnych dni wykupiæ bêdzie mo¿na
krótkie rejsy oferowane pod has³em �Romantyczno�æ morskich

rejsów�, pozwalaj¹ce zainteresowanym poznaæ przedsmak tego,
co czeka ich na pok³adach luksusowych statków pasa¿erskich
podczas normalnych, rozk³adowych wycieczek. W�ród innych

atrakcji (w tym konsumenckich targów turystyki morskiej, nocnej
iluminacji wycieczkowców i pokazów laserowych oraz sztucznych

ogni) warto szczególnie zwróciæ uwagê na �Wielk¹ Paradê Stat-
ków� (2 sierpnia), w której maj¹ uczestniczyæ wycieczkowce
AIDAaura, Astor i Deutschland oraz klasyczny drobnicowiec

(znany jako p³ywaj¹ce muzeum, zacumowane przy g³ównym
bulwarze nad rzek¹, jednak czasami �uruchamiany�) Cap San

Diego i ¿aglowiec rosyjski Sedov oraz inne, mniejsze jednostki.
Natomiast w ostatnim dniu Hamburg Cruise Days 2008 (3 sierpnia)

odbêdzie siê jeszcze jedna - po¿egnalna - parada tych statków.
G³ówne rejony, wokó³ których bêdzie siê skupia³a wiêkszo�æ

wydarzeñ w ramach �hamburskich dni wycieczkowców� to Ham-
burg Cruise Terminal oraz Övelgönne Museum Harbour (port

statków muzealnych).
 Warto zwróciæ uwagê, ¿e przygotowana z takim rozmachem

i wymagaj¹ca koordynacji pomiêdzy wieloma instytucjami i pod-
miotami gospodarczymi impreza odbywa siê w porcie, który
zanotowa³ w minionym roku zaledwie 74 zawiniêcia statków
wycieczkowych (o 6 wiêcej ni¿ w roku 2006), co jest liczb¹

porównywaln¹ do liczby zesz³orocznych zawiniêæ wycieczkowców
do portu Gdynia i znacznie mniejsz¹ w porównaniu do ³¹cznej

liczby zawiniêæ w Gdañsku i Gdyni. Jednak z drugiej strony trzeba
pamiêtaæ, ¿e Niemcy to jeden z najwiêkszych (obok Wielkiej
Brytanii) rynków europejskich, z którego rekrutuj¹ siê klienci
operatorów wycieczkowców, a Hamburg to nie tylko miejsce

zawiniêæ na trasie wycieczkowców (destination), ale w przypadku
czê�ci rejsów - tak¿e port bazowy (gateway, turnaround port).
 Przypomnijmy jeszcze o 819. urodzinach portu (ten wspania³y

festiwal morza i statków odbêdzie siê w tym roku w dniach 9-12
maja 2008), o których pisali�my w poprzednim wydaniu �Naszego
MORZA�, a na które zapowiedziano zawiniêcia 8 wycieczkowców

(czê�æ z nich równie¿ bêdzie �paradowa³o� przed publiczno�ci¹
zgromadzon¹ na bulwarach Hamburga i wzd³u¿ brzegów £aby).

 Sczegó³ow ¹ listê wycieczkowców spodziewanych w Hamburgu
w roku 2008 znale�æ mo¿na na www.hamburgcruisecenter.de.

Warto te¿ zajrzeæ pod adres: www.hamburgcruisedays.com

po hambursku
CZERWIEC

Wismarer Hafentage
13-15 - Wismar
(g³ównie Alten Hafen), Niemcy
17. ju¿ edycja dni portu Wismar  - bogaty
program kulturalno-rozrywkowy i shiplover-
ski (np. statki udostêpnione do zwiedzania).
info: www.wismarer-hafentage.de

V European Championship
in NS section (NAVIGA)
26.06-02.07 - Pabianice, Polska
Zawody (V Mistrzostwa Europy) redukcyj-
nych modeli p³ywaj¹cych klasy NS.
info: www.naviga.org/NS_EM_08_Pabia-
nice_E.htm oraz www.naviga.org

A Magical History Tour
do 27.09.2009 - Maritime Museum; Liverpo-
ol, Wielka Brytania
Du¿a wystawa dokumentuj¹ca 800-letni¹ hi-
storiê Liverpool�u i jego bogate tradycje jako
miasta portowego.
info: www.merseysidemaritimemu-
seum.org.uk

LIPIEC

Gdynia Sailing Days
- World Cup Series Event
01-03 � Gdynia, Polska
Cykl regat i ¿eglarskich imprez towarzysz¹-
cych.
info: www.gdyniasailingdays.com
oraz www.gdynia.pl

34. Wochenende an der Jade
3-6 - Wilhelmshaven, Niemcy
Tydzieñ nad zatok¹ Jade. Festiwal portu i stat-
ków. W tym roku bêd¹ udostêpnione do
zwiedzania (lub bêdzie mo¿na na nich od-
byæ krótkie wycieczki) nastêpuj¹ce statki:
muzealny stawiacz boi Kapitän Meyer, latar-
niowiec Weser, najwiêkszy, tradycyjny ¿aglo-
wiec �wiata Sedovi zabytkowy statek piloto-
wy Seelotse.
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Visserijdagen Bruinisse 2008
17-19 - Bruinisse, Holandia
Tego nie znali�my�  W Holandii wybieraj¹ �miss-
rybkê�...  podczas typowej dla tego kraju imprezy.
Oczywi�cie jarmark, mo¿liwo�æ zwiedzania statków
rybackich lub odbycia na nich krótkich przeja¿d¿ek,
bogaty program rozrywkowo-kulturalny i degusta-
cje ryb�
info: (tak¿e zdjêcia uroczej �miss-rybki� z 2007 r.):
www.visserijdagen-bruinisse.nl

34. Bremerhavener Festwoche
17-20 - Bremerhaven
(Alter Hafen / Neuer Hafen), Niemcy
Jeden z wiêkszych festiwali portowych w Europie
� �34. tydzieñ bremeñski� koncentrowaæ siê bê-
dzie wokó³ statków i wszystkiego, co morskie. Cykl
imprez dla ca³ej rodziny obfitowaæ bêdzie m.in. w
takie atrakcje, jak �dni otwarte� na statkach, g³ów-
nie zabytkowych, specjalistyczne spotkania dla
shiploverów, zlot statków historycznych i wspó³-
czesnych, pokazy ratownictwa morskiego, prze-
ja¿d¿ki na statkach, etc. Mo¿na siê te¿ spodziewaæ
dni otwartych stoczni i innych firm i instytucji mor-
skich.
info: www.bremerhaven-touristik.de/festwoche

Torbay Lifeboat Week

20-27 - Tor Bay (Brixham), Wielka Brytania
Tydzieñ stacji ratowniczej RNLI Torbay. Æwiczenia
ratownictwa morskiego przed publiczno�ci¹, dzieñ
otwarty stacji ratowniczej (27.07) i inne atrakcje.
info: www.torbaylifeboat.org.uk/lifebo-
atwk2008.htm

XXIII Regaty Heweliusza
23-28 - na trasie Gdañsk - K³ajpeda - Gdañsk
¯aglowe regaty morskie na Ba³tyku.
info: www.portowiec.com/regaty/heweliusz/
heweliusz.html

Lowestoft Sea Front Air Festival
24-25- Lowestoft, Wielka Brytania
Ta impreza nie tylko w nazwie ³¹czy dwa ¿ywio³y
- wodê i powietrze. Centralnym jej punktem s¹
pokazy lotnicze ogl¹dane przez wielotysiêczn¹
publiczno�æ z piêknych pla¿ Lowestoft. Festiwal,
podobnie jak wiele innych imprez w naszym ze-
stawieniu, przygotowywany jest przez organizacjê
non-profit, wspomagan¹ przez lokalnych wolonta-
riuszy, sponsoruj¹ce i charytatywne instytucje oraz

info: www.wochenendeanderjade.de

Hartlepool Maritime Festival
04-06 - Hartlepool, Wielka Brytania
Nie bardzo �shiploverski�, raczej kulturalny i roz-
rywkowy festiwal z morskim tematem przewod-
nim (m.in. koncerty, teatry uliczne, etc.).
info: www.hartlepoolmaritimefestival.co.uk

Baltic Sail Gdañsk 2008
10-13 - Gdañsk, marina przy ul. Szafarnia, Polska
Miêdzynarodowy zlot (ma³ych) ¿aglowców.
info: www.sailgdansk.pl

Nationale Vlootdagen
(Marinedagen 2008)
11-13 - Den Helder (Nieuwe Haven), Holandia
Narodowe Dni Floty (Marynarki Wojennej Holan-
dii) w bazie NATO, pokazy - m.in. z udzia³em �mi-
g³owców Lynx  - a tak¿e jednostek p³ywaj¹cych
Stra¿y Wybrze¿a (Kustwacht) i ochotniczej organi-
zacji ratownictwa morskiego (KNRM), zwiedzanie
okrêtów holenderskich i z innych krajów.
info: www.nationalevlootdagen.nl

O innych wydarzeniach zwi¹zanych z Holendersk¹
Marynark¹ Wojenn¹ mo¿na siê dowiedzieæ z witryny:
www.marine.nl/nieuws/evenementen

Wiele ró¿nych imprez odbywaj¹cych siê w ci¹gu
ca³ego roku w Holandii (m.in. liczne  �Dni �ledzia�,
festiwale szant, zloty oldtimerów) znajdziemy w ka-
lendarzu umieszczonym na stronie:
http://www.fonv.nl/evenementen.html

Brest 2008
11-17 - Brest, Francja
Znany i uznany zlot ¿aglowców ma³ych i wielkich.
Zapowiedziano udzia³ równie¿ ma³ych oldtimerów,
jachtów klasycznych, staków i ³odzi rybackich, etc.
Z Polski na Brest 2008 wybieraj¹ siê m.in.: Dar
M³odzie¿y, Fryderyk Chopin i Iskra.
info: www.brest2008.fr

Husumer Hafentagen
16-20 - Husum, Niemcy
Najwiêkszy festiwal morski na zachodnim wybrze-
¿u landu Schleswig-Holstein.
info: www.husum-tourismus.de
oraz www.sh-tourismus.de
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wodne), ale równie¿ np.: arktyczne statki nauko-
wo-badawcze oraz �mig³owce i samoloty. Bêd¹ tak-
¿e pokazy lotnictwa morskiego i ratownictwa, po-
kazy broni i wyszkolenia marynarzy, poza tym, tak-
¿e imprezy typowo festynowe i rekreacyjne. Szko-
da, ¿e Polska Marynarka Wojenna podobnego ro-
dzaju imprez organizuje bardzo ma³o, a w niektó-
rych latach - w ogóle.
info: www.meetyournavy.co.uk

Hamburg Cruise Days 2008
30.07-03.08 - Hamburg, Niemcy
Pierwsza edycja bardzo atrakcyjnej dla shiplove-
rów imprezy promuj¹cej rejsy wycieczkowe w�ród
mieszkañców i go�ci Hamburga oraz promuj¹ce
Hamburg jako �destylacjê� w rejsach wycieczko-
wych. W ramach wydarzenia - m.in. �Wielka Para-
da Statków�.
info: www.hamburgcruisedays.com

SIERPIEÑ

EDF Energy Bristol Harbour Festival
01-03 - Bristol, Wielka Brytania (rejon statku mu-
zeum s.s. Great Britain Brunel�a, Harbourside oraz
Queen Square, Old City)
Festiwal portowy w Bristolu, celebruj¹cy jego mor-
skie tradycje, to przede wszystkim impreza kultu-
ralna z koncertami na wielu scenach, wystêpami
teatrów muzycznych, festynami i jarmarkiem, jed-
nak z licznymi akcentami morskimi. Poprzednie
edycje zawieraj¹ce m.in. takie atrakcje, jak mo¿li-
wo�æ zwiedzania ¿aglowców i innych statków, �ci¹-
ga³y do Bristolu po ok. 250 jednostek p³ywaj¹cych
(w tym tall ships) i 200 tys. widzów i uczestników
(w pi¹tek od 18.30 do 22.00, w sobotê od 10.00
do 22.30, a w niedzielê - do 17.00)
info: www.bristol-city.gov.uk/harbourfestival

Festival Maritim
08-10 - Bremen-Vegesack, Niemcy
Szanty oraz �morski rock i folk� to nie jedyne atrak-
cje tego, g³ównie kulturalnego, festiwalu. Tak¿e
shiploverzy znajd¹ tu co� dla siebie. Impreza od-
bywa siê na przedmie�ciach Bremen, gdzie istnia³
kiedy� port, a przede wszystkim znana (nie istnie-
j¹ca ju¿) zas³u¿ona stocznia Bremer Vulkan.
info: www.festival-maritim.de

Visserijfeesten Breskens
09-10 - Breskens, Holandia
Zlot aktywnych statków rybackich i rybaków, jar-
mark staroci i nie tylko, wystêpy i konkursy arty-
styczne, festyny i konkursy dla ca³ej rodziny.
info: www.visserijfeesten.nl

Torbay Lifeboat - open evening
17  - Paignton Harbour, Wielka Brytania
Mo¿liwo�æ zwiedzania ³odzi ratowniczej RNLI (od
18.30 do 20.00).

przez lokalny biznes i w³adze miasta. Ka¿dy widz
czy uczestnik festiwalu proszony jest o dobrowoln¹
op³atê 1 funta brytyjskiego. W zamian ma ok. 4 go-
dziny pokazów wszelkich typów samolotów w po-
wietrzu, ³¹cznie ze s³ynnym zespo³em akrobatycz-
nym Arrows oraz wspó³czesnymi i zabytkowymi
samolotami wojskowymi i cywilnymi, pokazy sprzê-
tu wojskowego, festyn i jarmark.
Podczas tegorocznego Lowestoft Sea Front Air Fe-
stival odbêd¹ siê tak¿e widowiskowe zawody szyb-
kich ³odzi motorowych z serii Honda Powerboat
Grand Prix z uczestnictwem ok. 40 ³odzi (w oba
dni festiwalu, po pokazach lotniczych).
info: www.lowestoftairfestival.co.uk

Kotka Maritime Festival
(Kotkan Meripäivät 2008)
24-27 - Kotka, Finlandia
Najwiêkszy fiñski festiwal morski - festyn i jarmark
portowy (nautykwaryczny i z gad¿etami morski-
mi), zlot jednostek p³ywaj¹cych (w tym np. zabyt-
kowych lodo³amaczy) z mo¿liwo�ci¹ ich zwiedza-
nia. Edukacyjno-morskie konkursy dla dzieci.
info: www.meripaivat.com/
index.asp?link=2913.5&language=2

Spotkania (nie tylko) z Royal Navy

25-27 - Portsmouth, Wielka Brytania
Wielka impreza promuj¹ca znaczenie marynarki
wojennej dla obronno�ci kraju, s³u¿¹ca przyci¹gniê-
ciu rekrutów i pokazaniu spo³eczeñstwu na co (np.
na jaki sprzêt i jaki poziom wyszkolenia maryna-
rzy) wydawane s¹ pieni¹dze podatników.
Podczas �wiêta Royal Navy w Portsmouth udostêp-
nione bêd¹ do zwiedzania nie tylko liczne okrêty
wojenne (m.in. tra³owce min, fregaty typu 23, lot-
niskowiec, szybkie ³odzie szturmowe, okrêty po-
mocnicze RFA, niszczyciele typu 42, okrêty pod-



29Nasze MORZE l nr 4 l kwiecieñ 2008

kalendariumPRZEWODNIK MORSKI

29

info: www.torbaylifeboat.org.uk/calen-
dar_2008.htm

Filmy �pod ba³tyckim �ledziem�
21-24 - Rauma, Finlandia
Festiwal filmów krótkometra¿owych �Baltic Her-
ring Short Film Competition� dla twórców z pañstw
ba³tyckich odbywaj¹cy siê w ramach 15th Blue Sea
Film Festival. ��ledziowe oskary� przyznawane bêd¹
filmom do 30 minut, o tematyce morskiej, lub przy-
najmniej maj¹cych co� wspó³nego z wod¹.
info: www.blueseafilmfestival.com

Drezdeñska parada floty

16 - Drezno (start z nabrze¿a Dresden Terrassenu-
fer), Niemcy
Parada flotylli dziewiêciu historycznych pasa¿erskich
parowych bocznoko³owców i dwóch p³ywaj¹cych
�salonek� na trasie z Drezna w kierunku Pillnitz
i z powrotem.
info: www.saechsische-dampfschiffahrt.de

Fina³ Tall Ships� Races 2008
20-23 - Den Helder, Holandia
Fina³owy port regat Tall Ships� Races 2008 go�ciæ
bêdzie 90 ¿aglowców - od niewielkich jachtów po
najwiêksze tall ships.
info: www.saildenhelder2008.nl

Ca³y program tegorocznych Tall Ships� Races (za-
czynaj¹cych siê 18 lipca, przebiegaj¹cych na trasie
Liverpool - Maloy (Norwegia) - Bergen (Norwegia)
- Den Helder) znale�æ mo¿na na stronie:
www.sailtraininginternational.org/
page.asp?partid=841

Cowes - Torquay - Cowes Powerboat Race
24  - Tor Bay (Torquay), Wielka Brytania
40 do 50 szybkich ³odzi o silnikach wielkiej mocy
(morska �formu³a 1� - P1) w wy�cigu na trasie Co-
wes - Torquay - Cowes.
info - witryna cyklu zawodów w ramach mistrzostw
�wiata P1: www.powerboatp1.com

Visserijdagen 2008
27-30 - Harlingen, Holandia
Dni rybo³ówstwa, zlot statków rybackich, z mo¿li-

wo�ci¹ ich zwiedzania lub przeja¿d¿ek na nich i kier-
maszami rybnymi, pokazy ratownictwa morskiego,
jarmark, festyn i inne atrakcje (m.in. mo¿liwe wi-
zyty pojedynczych tall ships).
info: www.visserijdagenharlingen.nl

III Zlot Oldtimerów
29-31 - Gdañsk, Gdañska Marina, Polska
info: www.marinagdansk.pl

Havenfestival IJmuiden
30-31 - Ijmuiden, Holandia
Bogaty w zró¿nicowane imprezy festiwal morski
i portowy, m.in. ze zlotem i pokazami jednostek
p³ywaj¹cych (zarówno wspó³czesnych, jak i zabyt-
kowych), pokazy ratownictwa morskiego, etc.
info: www.havenfestivalijmuiden.nl

Dni otwarte morskich drogowskazów
sierpieñ  (najprawdopodobniej trzecia niedziela
tego miesi¹ca) - dostêpne dla turystów latarnie
morskie zarz¹dzane przez Urz¹d Morski w Gdyni,
Polska
W ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê sierpnia obchodzony jest
�wiatowy Dzieñ Latarñ Morskich. W tym dniu
wszystkie latarnie, którymi zarz¹dza UM w Gdyni
s¹ udostêpniane do darmowego zwiedzania. W od-
powiednim czasie informacje zapowiadaj¹ce ten
dzieñ pojawi¹ siê prawdopodobnie na witrynie
Urzêdu Morskiego w Gdyni:
www.umgdy.gov.pl

Podobny sposób uczczenia �wiatowego Dnia La-
tarñ Morskich mo¿e mieæ miejsce na Pomorzu Za-
chodnim. W poszukiwaniu imprez z tej okazji lub
np. zwi¹zanych z Dniami Morza, warto zajrzeæ na
witrynê szczeciñskiego Urzêdu Morskiego:
www.ums.gov.pl

Radzimy te¿ sprawdzaæ
zapowiedzi imprez na witrynie:
www.latarnie.com.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w morskich
imprezach i do kopiowania oraz przeno-
szenia ich na nasz, polski grunt. Zachêca-

my te¿ do informowania o morskich
imprezach (niezale¿nie od tego, czy

nadsy³aj¹cy zawiadomienie jest wspó³orga-
nizatorem wydarzenia, czy te¿ chce
przekazaæ informacjê zas³yszan¹ lub

o imprezie, w której poprzedniej edycji
sam uczestniczy³ jako go�æ lub widz...).

Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres:
piotr.starenczak@naszemorze.com.pl

lub sekretariat@naszemorze.com.pl
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Sopot lepszy od Dubaju

 Wyspa , a �ci�lej port jachtowy-mari-
na w Sopocie (taka jest oficjalna nazwa
obiektu) ma byæ zbudowana na granicy
Gdañska i Sopotu. Z l¹dem ³¹czyæ j¹ bê-
dzie pó³kilometrowej d³ugo�ci ci¹g ko-
munikacyjny sk³adaj¹cy siê z trzech ele-
mentów: promenady spacerowej (z wy-

dzielon¹ �cie¿k¹ rowerow¹), jezdni dla
samochodów i toru kolejki poruszaj¹cej
siê na poduszce powietrznej. Samocho-
dy je�dziæ bêd¹ do³em (3,5 metra nad
powierzchni¹ morza), nad nimi spacero-
waæ bêd¹ ludzie (na wysoko�ci  8,5 me-
tra) a jeszcze wy¿ej (11 metrów nad lu-
strem wody) je�dziæ bêdzie kolejka. Pa-
sa¿erowie kolejki wysi¹d¹ na dworcu,
a dla zmotoryzowanych przygotowano na
wyspie podziemny parking na 720
miejsc. Zaplanowano te¿ 20 stanowisk dla
autokarów i dwa l¹dowiska dla helikop-
terów.

Centrum na wodzie

 Sopocki port jachtowy  bêdzie du-
¿ym obiektem. Zajmie 20 hektarów.
Kszta³tem przypominaæ bêdzie elipsê
o wymiarach 550 na 450 metrów. Wiel-

Zbuduj¹ wyspê

Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ za kilka lat wizytówk¹
Trójmiasta nie bêdzie Skwer Ko�ciuszki w Gdyni,
molo w Sopocie, czy ul. D³uga w Gdañsku. Najbardziej
charakterystycznym obiektem Wybrze¿a ma szansê
staæ siê sztuczna wyspa na Zatoce Gdañskiej.

ko�æ wyspy mo¿e zobrazowaæ fakt, ¿e
wiod¹cy dooko³a niej bulwar spacero-
wy liczyæ ma 2 kilometry d³ugo�ci.
Wewn¹trz elipsy znajdzie siê miejsce
dla 350 jachtów i kilku jednostek bia-
³ej floty. Dziêki temu bêdzie to naj-
wiêksza w Polsce marina. I dodajmy -
najbardziej nowoczesna i komfortowa.
¯eglarze znajd¹ w niej wszystko, cze-
go potrzebuj¹, od hotelu po stanowi-
ska do zimowania jachtów dla 63 jed-
nostek. Elipsoidalny kszta³t wyspy po-
wodowaæ bêdzie, ¿e nawet w czasie sil-
nego sztormu wewn¹trz mariny bêdzie
spokojnie jak w zacisznej lagunie.

Wyspa s³u¿yæ ma jednak nie tylko
¿eglarzom, ale tak¿e mieszkañcom Trój-
miasta i turystom. Maj¹ siê na niej zna-
le�æ hotele, restauracje, a nawet kina. Ma
byæ te¿ centrum konferencyjne i wie¿a
widokowa wznosz¹ca siê na wysoko�æ 11
piêter. Oblicza siê, ¿e w marinie przeby-
waæ i pracowaæ bêdzie mog³o naraz po-
nad 6 tysiêcy ludzi. W pe³ni bezpiecznie,
posadowiona bêdzie ona bowiem na spe-
cjalnych skrzyniach ¿elbetowych (a nie
na palach, jak np. molo w Sopocie).

Morska fantazja

 Autorem projektu jest 34-letni sopoc-
ki architekt Tomasz Bosiacki z istniej¹ce-
go od blisko dwudziestu lat Biura Archi-
tektonicznego E. Z. Bosiaccy s.c., znane-
go z projektów realizowanych nie tylko
w Polsce, ale i w Luksemburgu, czy Ni-
gerii. Dziewiêæ lat temu jego projekt
zosta³ wy³oniony w konkursie, rozpisa-
nym przez Wydzia³ Architektury Politech-
niki Gdañskiej, zorganizowanym na zle-
cenie w³adz Sopotu. Choæ od tamtego
momentu minê³o sporo czasu, projekt siê
nie zestarza³. Przeciwnie. W 2000 roku
przeprowadzono (sfinansowane z Fundu-
szu Phare) badania dna morza w okoli-
cach planowanej inwestycji. Dziêki temu
wiadomo, ¿e jej budowa jest mo¿liwa i nie
zagra¿a w ¿aden sposób �rodowisku na-
turalnemu.

- Ka¿dy kto patrzy na mój projekt
pyta, czy nie wzorowa³em siê na s³ynnej

 Film o wyspie
w Sopocie obejrzeæ mo¿na

na www.naszemorze.com.pl
� zak³adka AUDIO/VIDEO.

Kliknij na Numer 04/2008. Autorem
filmu jest Tomasz Bosiacki/Biuro

Architektoniczne E.Z. Bosiaccy s.c.
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wizj¹. Teraz jednak okazuje siê, ¿e po-
mys³ mo¿e zostaæ zrealizowany. W tej
chwili projekt jest konsultowany spo³ecz-
nie � na jego temat maj¹ siê wypowie-
dzieæ sopocianie. Choæ formalnie wynik
konsultacji nie jest wi¹¿¹cy, w³adzom
miasta zale¿y na poznaniu opinii miesz-
kañców. Wiadomo, ¿e bud¿et najs³ynniej-
szego polskiego kurortu nadmorskiego nie
uniesie kosztów realizacji inwestycji sza-
cowanych na oko³o 900 milionów z³otych.
Projekt zrealizowaæ maj¹ prywatni inwe-
storzy, dla których mo¿e to byæ �wietny
interes. Jak twierdzi projektant i w³adze
Sopotu, zainteresowanie obiektem jest
du¿e. Jego budowa - od momentu roz-
poczêcia prac - potrwaæ powinna nie d³u-
¿ej ni¿ trzy lata.

Budowa sztucznych wysp nie
jest na �wiecie nowo�ci¹, mo¿na je
napotkaæ na Karaibach i w Australii.
Liderem w ich tworzeniu jest jed-
nak arabski emirat Dubaj po³o¿ony
w Zatoce Perskiej. Istnieje tam kil-
kaset (sic!) takich obiektów. Naj-
s³ynniejszym jest na pewno �Palm
Islands�, kompleks wysp przypomi-
naj¹cy z powietrza palmê. Maj¹ siê
na niej znale�æ luksusowe aparta-
mentowce i hotele dla bogatych.
Ostatnio tak¿e rosyjscy dewelope-
rzy przedstawili plany budowy
sztucznej wyspy na Morzu Czarnym.
Jej kszta³t ma byæ odwzorowaniem
topograficznego kszta³tu Federacji
Rosyjskiej. Pewien holenderski biz-
nesmen chce wybudowaæ sztuczn¹
wyspê o powierzchni 100 hektarów
u wybrze¿y Portugalii. O sztucznej
wyspie my�li tak¿e rz¹d S³owenii,
który zamierza w ten sposób zwiêk-
szyæ d³ugo�æ swoich pla¿. Obiekt
ma mieæ kszta³t delfina. Na jego
brzegach powstan¹ k¹pieliska,
a w �rodku - ogród botaniczny i re-
kreacyjny o�rodek termalny. Ca³o�æ
zostanie po³¹czona z l¹dem mostem.
Najbardziej chyba znanym polskim
sztucznym obiektem wychodz¹cym
daleko w morze jest Molo Po³udnio-
we w Gdyni, przy którym cumu j¹
m.in. okrêt i statek-muzeum B³yska-
wica i Dar Pomorza. Ma³o który
z tysiêcy turystów odwiedzaj¹cych
co roku to miejsce zdaje sobie spra-
wê, ¿e nie jest to twór naturalny.

Sztuczne wyspy
Megalomania

 Oskar¿enia o megalomaniê pod ad-
resem inwestycji znale�æ mo¿na bez tru-
du w internecie. W³adze Sopotu nie oba-
wiaj¹ siê jednak, ¿e marina �wieciæ bê-
dzie pustkami. Co prawda w Trójmie�cie
istniej¹ ju¿ trzy mariny, a kolejne dwie s¹
planowane, w³odarze uwa¿aj¹ jednak, ze
¿eglarstwo ci¹gle siê rozwija i ju¿ teraz
nowy port jachtowy z prawdziwego zda-
rzenia jest na Wybrze¿u niezbêdny. Licz¹
tak¿e, ¿e z oferty skorzystaj¹ ¿eglarze z za-
granicy � Skandynawii i Niemiec.

- Poziom ¿ycia Polaków ro�nie z roku
na rok � przekonuje prezydent Sopotu
Jacek Karnowski. - Liczymy, ¿e za tym
i�æ bêdzie tak¿e wzrost zainteresowania
¿eglarstwem.

Tomasz Falba

Wyspa na Zatoce Gdañskiej
� wizja, która ma szansê na realizacjê.

Tomasz Bosiacki
zaprojektowa³ marinê
dla ¿eglarzy bazuj¹c
na w³asnych ¿eglarskich
do�wiadczeniach.
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wyspie w kszta³cie palmy, która powsta-
je w Dubaju � �mieje siê Bosiacki. - Cier-
pliwie przekonujê, ¿e nie mam z tym nic
wspólnego. Mój projekt powsta³ dwa lata
wcze�niej.

 Kiedy Tomasz Bosiacki projektowa³
wyspê, wydawa³a siê ona futurystyczn¹
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Bezpieczny

�Latarnia Michalaka�
by³a widoczna z daleka.
Trzeba by³o jednak
determinacji i pieniêdzy,
¿eby przywróciæ
jej niegdysiejsz¹
�wietno�æ. Po niewielkiej
�latarence Wójtowicza-
Podhorskiego� mog³o
nie byæ �ladu. W tym
wypadku oprócz pasji
niezbêdna by³a tak¿e
spostrzegawczo�æ.

Latarnicy � ratownicy

promieñ

Uroczysto�æ przekazania latarni
morskiej w Nowym Porcie, od
lewej Stanis³aw Jacek Michalak -
nowy w³a�ciciel latarni i prezydent
Gdañska Pawe³ Adamowicz.
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�Latarnia ta jest o�miok¹tn¹ wie¿¹,
zwê¿aj¹c¹ siê lekko ku górze, zbudowan¹
z ceg³y i posadowion¹ na cokole ob³o-
¿onym piaskowcem. Na wie¿y znajduje
siê równie¿ o�miok¹tna galeria z porê-
czami z misternie kutego ¿elaza, okala-
j¹ca okr¹g³¹ podstawê bia³ej laterny
(przeszklone pomieszczenie latarni mor-
skiej, w którym znajduje siê urz¹dzenie
optyczne i aparatura umo¿liwiaj¹ca �wie-
cenie - red.). Posiadaj¹ca czarny, kopula-
sty dach laterna ma okr¹g³e okienka
w trzech z o�miu �cian. To z nich widoczne
by³o �wiat³o latarni. Z boku wie¿y widocz-
ne jest miejsce wype³nione ja�niejszymi
ceg³ami - �lad po wojennych uszkodze-
niach. �ród³em �wiat³a w roku 1894 by³
uk³ad optyczny sk³adaj¹cy siê z ¿arówki
umieszczonej przed metalowym reflekto-
rem, pó�niej wielokrotnie modyfikowany.
Przed wy³¹czeniem w laternie znajdowa³a
siê soczewka bêbnowa z 1000 W ¿arówk¹.
�wiat³o wydostawa³o siê z laterny w trzech
sektorach roz³o¿onych co 90 stopni.
W czerwcu 1984 roku, jednocze�nie z uru-
chomieniem latarni w Porcie Pó³nocnym,
latarnia zosta³a wy³¹czona.�

Takie informacje o budowli w gdañskim
Nowym Porcie mo¿na przeczytaæ na jed-
nej ze stron po�wiêconych latarniom mor-
skim. Na szczê�cie z chwil¹ wy³¹czenia nie
zakoñczy³a siê jej historia.

Hobbysta, pasjonat, biznesmen

Stanis³aw Michalak, syn lekarza okrêto-
wego p³ywaj¹cego m.in. na Darze Pomo-
rza i statku Pi³sudski, wspó³twórcy Aka-
demii Medycznej w Gdañsku, studiowa³
elektronikê na Politechnice Gdañskiej i War-
szawskiej. Pod koniec lat 60. wyjecha³ z Pol-

ski, je�dzi³ po �wiecie, by w koñcu osi¹�æ
w Kanadzie. Jest wspó³w³a�cicielem firmy
w Anglii produkuj¹cej urz¹dzenia elektro-
medyczne. Dzia³a w stowarzyszeniach sku-
piaj¹cych mi³o�ników latarni. Gdy w 1999
roku zwiedza³ latarnie na polskim Wybrze-
¿u, natkn¹³ siê tak¿e na tê w Nowym Por-
cie. Piêkn¹. Zamkniêt¹ na cztery spusty.
Wzorem zachodnich biznesmenów-pasjo-
natów, którzy przywracaj¹ blask tego typu
nieczynnym budowlom, postanowi³ zrobiæ
to samo.

Magdalena Kacprzak, która w imieniu
mieszkaj¹cego za granic¹ Michalaka nad-
zoruje latarniê mówi, ¿e w zesz³ym roku
zwiedzi³o j¹ oko³o 10 tysiêcy ludzi. W tym
mo¿e byæ ich jeszcze wiêcej, zaintereso-
wanie wzrasta.

- Przychodzi tu coraz wiêcej ludzi,
g³ównie tury�ci z Polski, mieszkañcy
Gdañska, ale te¿ ludzie zza granicy. �
opowiada. - Zachwycaj¹ siê sam¹ bu-
dowl¹ i widokiem, który z niej mo¿na
ogl¹daæ. Czê�æ to entuzja�ci, ludzie, któ-
rzy �na³ogowo� ogl¹daj¹ stare latarnie.
Przywo¿¹ potem znajomych i w ten spo-
sób zyskujemy na popularno�ci.

O swoim �szefie� mówi: - Jest hob-
byst¹, entuzjast¹ latarñ, rodzinnie zwi¹-
zany z Gdañskiem, tu by³ na studiach,
mieszka³ wiele lat, potem wyjecha³ za
granicê. Gdy przyjecha³ do Nowego Portu
i zobaczy³ niszczej¹c¹ latarniê, postano-
wi³ co� z tym zrobiæ. Uratowaæ zabytek.

Bezpieczny promieñ �wiat³a

- Latarnia morska ma tyle¿ romanty-
zmu, ile utylitaryzmu. Wskazywanie dro-
gi podró¿nym i czasami jedyna szansa na
ratunek, jedyny pomocny promieñ �wia-

t³a prowadz¹cy do bezpiecznego portu.
Dzisiaj nawigacja satelitarna skutecznie
wypiera latarnie morskie i tak jedna po
drugiej gasn¹. Grozi³oby im nieuchronne
unicestwienie, gdyby nie mecenat osób
prywatnych, instytucji � t³umaczy³ w jed-
nym z wywiadów sw¹ mi³o�æ do latarni
Stanis³aw Michalak.

Jak opowiada Magdalena Kacprzak,
on sam i jego pomys³ spotyka³ siê z nie-
zwyk³¹ ¿yczliwo�ci¹ w³adz: prezydenta
miasta, konserwatora zabytków, Urzêdu
Morskiego w Gdyni � w³a�ciciela budow-
li. Wspomina te¿ dobr¹ atmosferê przy
za³atwianiu formalno�ci. W 2001 roku
podpisano akt notarialny i Michalak sta³
siê w³a�cicielem zabytkowej budowli.
Kolejne dwa lata to remont, bo zabytek
by³ w op³akanym stanie...

Latarniê, z pomp¹, otwarto wiosn¹
2004 roku. Na maszt przed budynkiem
wci¹gniêto gdañsk¹ flagê. Od tej pory
mog¹ ja zwiedzaæ tury�ci. Na górê wcho-
dzi siê po oko³o stu stopniach (Kacprzak:

Tak latarnia w Nowym Porcie wygl¹da³a w 1894 roku.

Latarnia w Nowym Porcie by³a
wyposa¿ona w reflektory elektrycz-
ne (z w³asnej pr¹dnicy napêdzanej
maszyn¹ parow¹). Jej wysoko�æ to
27,3 m, a licz¹c od poziomu morza
31,3 m. Zasiêg �wiat³a 13 Mm. Jest
kopi¹ latarni w Cleveland, która
uchodzi za jedn¹ z najpiêkniejszych
w Ameryce. Podobno by³o tak, ¿e
przybyli w 1893 r. na Wystawê �wia-
tow¹ w Chicago delegaci miasta
Gdañska zostali oczarowani wizyto-
wan¹ latarni¹ w Cleveland (zbudo-
wan¹ dwadzie�cia lat wcze�niej),
która architektonicznie przypomina-
³a gdañskie budynki tamtej epoki.
Po powrocie do Gdañska postano-
wiono zbudowaæ identyczn¹ latar-
niê w Gdañsku. Ta hipoteza kon-
kuruje z teori¹, ¿e to in¿ynierowie
i architekci gdañscy, którzy wyemi-
growali do Ameryki zbudowali
w Cleveland wspomnian¹ latarniê.
Zabytkow¹ latarniê w Nowym Por-
cie zast¹pi³a nowoczesna, umiesz-
czona w 1984 roku na wie¿y kapi-
tanatu portu w gdañskim Porcie Pó³-
nocnym.

Latarnia
ze Stanów

ocaliæ od zapomnieniaLUDZIE MORZA
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- Tury�ci je czêsto licz¹, nie zawsze wy-
chodzi im setka). W �rodku zobaczyæ
mo¿na ryciny i zdjêcia przedstawiaj¹ce
historiê gdañskiego latarnictwa, orygi-
naln¹ i bardzo nowoczesn¹ na ówczesne
czasy soczewkê, która zapewnia³a, ¿e
�wiat³o latarni widoczne by³o a¿ za He-
lem. No i wspania³¹ panoramê z tarasu:
Gdañsk, uj�cie Martwej Wis³y, kana³y
portowe, Sopot, Gdynia, Zatoka Gdañ-
ska, zabudowania na Pó³wyspie Helskim,
Westerplatte�

No w³a�nie, 1 wrze�nia 1939 roku nie-
mieccy ¿o³nierze ustawili na latarni kara-
bin maszynowy, z którego jednocze�nie z
pancernikiem Schleswig-Holstein (Michalak
twierdzi nawet, ¿e kilka minut przed)
ostrzeliwano Westerplatte. Polacy �odgry�li
siê�, drugi pocisk z jedynego dzia³ka pol-
skiej sk³adnicy trafi³ w latarniê. Teraz w tym
miejscu znajduj¹ siê ja�niejsze ceg³y �
Niemcy �za³atali� nimi dziurê.

- Ju¿ w tym roku by³ u nas Anglik in-
teresuj¹cy siê histori¹ � opowiada Mag-
dalena Kacprzak. - Przyjecha³ do Gdañ-
ska odwiedzaæ miejsca historyczne, zawi-
ta³ te¿ do nas, z tego w³a�nie powodu,
¿e tutaj ustawiono karabin maszynowy
ostrzeliwuj¹cy Westerplatte.

Czas kuli czasu

Latarnia w Nowym Porcie nie tylko
wskazywa³a drogê statkom, s³u¿y³a tak-
¿e, w czasach, kiedy nie by³o jeszcze ra-

dia, pilotom. Musieli mieæ punkt, z które-
go mogliby wypatrywaæ, czy stoj¹ce na
redzie statki nie wywieszaj¹ flag oznacza-
j¹cych wezwanie na burtê. To dla nich
by³o piêtro otoczone tarasem, poni¿ej
poziomu, na którym zamontowana by³a
sama soczewka latarni.

Ale to nie wszystko, budynek s³u¿y³
tak¿e za bazê tzw. kuli czasu, zreszt¹ je-

YDP.COM.PL

Mariusz Wójtowicz-Podhorski:
- Teraz nie jest w najlepszym stanie, ale to bêdzie zgrabna latarenka.

dynej w pó³nocnej Europie. Urz¹dzenie
o tak niezwyk³ej nazwie s³u¿y³o niegdy�
oficerom nawigacyjnym na statkach do
nastawiania chronometrów (dok³adnych
zegarów okrêtowych umo¿liwiaj¹cych
wyznaczanie d³ugo�ci geograficznej).

- Ca³e urz¹dzenie opiera siê na ¿ela-
znej kuli o �rednicy pó³tora metra, zamon-
towanej na 3-metrowym maszcie na ko-
pule latarni. Latarnik wci¹ga³ korbk¹ kulê
na szczyt masztu. Codziennie, punktual-
nie o godz. 12, z obserwatorium astrono-
micznego w Berlinie, przychodzi³ telegra-
ficzny sygna³ oznaczaj¹cy po³udnie. Elek-
tryczny sygna³ telegrafu zwalnia³ kulê
(o �rednicy 150 cm i wadze 70 kg), która
opada³a w dó³ masztu. Kapitanowie stat-
ków w porcie i na redzie mogli dziêki
temu dok³adnie dostroiæ swoje chrono-
metry � t³umaczy³ Michalak.

Kula niestety nie zachowa³a siê do
dzisiejszych czasów - usuniêto j¹ w 1929
roku, gdy czas pok³adowy potrzebny do
nawigacji zaczêto ustalaæ na podstawie
radia. Wed³ug innych �róde³, zniszczona
zosta³a podczas wyj¹tkowo silnego sztor-
mu. W tej chwili na �wiecie dzia³aj¹cych
kul czasu jest zaledwie kilka. W³a�ciciel
latarni od pocz¹tku zapowiada³, ¿e ma
zamiar j¹ zrekonstruowaæ. Na razie jed-
nak siê to nie uda³o.

- Kula czasu na pewno tu bêdzie �
zapewnia kustosz latarni w Nowym Por-
cie. - Nie chcemy jednak mówiæ, kiedy
zostanie zamontowana. Wszystko prze-
ci¹gnê³o siê z przyczyn niezale¿nych od
nas. Ale jest szansa na ten rok.

Rok temu latarnia wpisana zosta³a do
rejestru zabytków. Bêdzie mo¿na j¹ zwie-
dzaæ od po³owy maja.

Taka fajna latarenka

�Swoj¹� latarniê, a w³a�ciwie lataren-
kê, bo mierzy zaledwie oko³o sze�ciu
metrów, Mariusz Wójtowicz-Podhorski
znalaz³ na majdanie Mewiego Szañca, na
terenie Westerplatte. Wójtowicz zajmuje
siê rewitalizacj¹ terenu dawnej sk³adnicy
wojskowej, jest pe³nomocnikiem woje-
wody pomorskiego przy tym projekcie.
Mewi Szaniec to miejsce, gdzie ju¿ po
kapitulacji zebrano za³ogê Westerplatte.
Obecnie na placu znajduje siê sk³adowi-
sko sprzêtu Urzêdu Morskiego. W³a�nie
podczas jednej z wizyt w tym miejscu
Wójtowicz natkn¹³ siê na kupê pomalo-
wanego na zielono ¿elastwa, w którym
rozpozna³ dziewiêtnastowieczn¹ lataren-
kê stoj¹c¹ kiedy� u wej�cia do gdañskie-
go portu.

Jeszcze w 2004 roku latarnia sta³a
przy wej�ciu do portu.

Nowa zielona latarnia zast¹pi³a t¹ z XIX wieku.

LUDZIE MORZA ocaliæ od zapomnienia
Fo

t. 
Cz

es
³a

w 
Ro

m
an

ow
sk

i

Fo
t. 

Cz
es

³a
w 

Ro
m

an
ow

sk
i

Fo
t. 

Pi
ot

r B
. S

ta
re

ñc
za

k



35Nasze MORZE l nr 4 l kwiecieñ 2008

- Mieli�my z architektem inspekcjê,
chodzili�my po Mewim Szañcu � opowia-
da. - Jak  weszli�my na majdan, pierwsza
rzecz, która mi siê rzuci³a w oczy, to ta
latarnia. Od razu wiedzia³em co to jest,
choæ gdy tak le¿y nie wygl¹da reprezen-
tacyjnie. Dla mnie jest jednak bardzo cha-
rakterystyczna, bo widzia³em j¹ z okna,
gdy mieszka³em na Przymorzu. Sta³a przy
wej�ciu do portu, podobnie jak ta czer-
wona latarnia z drugiej strony. Jej kszta³t
gdzie� tam sobie zakodowa³em.

Latarenka ponad sto lat sta³a przy
wej�ciu do portu. Mo¿na j¹ zobaczyæ np.
na zdjêciach z 1939 roku, gdy pancernik
Schleswig-Holstein wp³ywa³ do Gdañska
kilka dni przed wybuchem II wojny �wia-
towej. Sta³a tam tak¿e po wojnie.

Zosta³a zdemontowana, przeciêta
na pó³ i przewieziona na teren Mewie-
go Szañca najprawdopodobniej jesieni¹
2006 roku, podczas poszerzania wej-
�cia do portu.

- Pomy�la³em sobie od razu, ¿e fajnie
by³oby j¹ zrekonstruowaæ, po to ¿eby sta-
nê³a na przyk³ad na terenia Centralnego
Muzeum Morskiego, ko³o So³dka. Napi-
sa³em do CMM. Otrzyma³em odpowied�,
¿e nie s¹ zainteresowani, ¿e latarnia nie
przedstawia ¿adnej warto�ci muzealnej,
nie ma �ladów po pociskach, nie jest za-
bytkiem � opowiada Wójtowicz-Podhor-
ski. - A t³umaczy³em przecie¿, ¿e �lady
po pociskach w³a�nie s¹, w kilku miej-
scach, dobrze widoczne. Mog³y powstaæ
w 1939, a ju¿ na pewno w 1945 roku.
Czyli to oryginalna, XIX-wieczna konstruk-
cja. A poza tym, to fajna latarenka, meta-
lowa, bardzo zgrabna. Oczywi�cie nie

w obecnym, nie najlepszym stanie. Ale
zachowa³a swój oryginalny charakter.
Po odmowie CMM, historyk zadzwoni³ do
Urzêdu Morskiego w Gdyni z pytaniem,
czy mo¿e pozyskaæ tê latarenkê dla zbio-
rów maj¹cego nied³ugo powstaæ Muzeum
Westerplatte.

- Odpowied� otrzymali�my od rêki �
stara latarenka nie przedstawia warto�ci
techniki muzealnej.

Pomys³ jest taki, ¿eby stanê³a gdzie�
nad kana³em portowym, przy Zakrêcie
Piêciu Gwizdków. W tym miejscu bêdzie
czê�æ muzealna, punkt widokowy. ̄ eby
nie wprowadza³a w b³¹d, pomalujemy j¹
na szary kolor, neutralny.

Latarnia
niewiadomego pochodzenia

Po lewej stronie wej�cia do gdañskie-
go portu, patrz¹c od morza, stoi wspo-
mniana przez Podhorskiego czerwona la-
tarenka. Pomorski konserwator zabytków
chce j¹ wpisaæ do rejestru zabytków. K³o-
pot w tym, jak t³umaczy Marcin Tymiñ-
ski, rzecznik konserwatora, ¿e nie wiado-
mo, czy przedstawia ona jak¹kolwiek
warto�æ historyczn¹.

- Tak¹ latarnie widaæ wprawdzie na
pocztówkach z koñca XIX wieku � mówi
Tymiñski. � Ale istnieje obawa, ¿e zosta-
³a ona po wojnie ca³kowicie wyremonto-
wana. Tak wiêc, zachowuj¹c przedwojen-
ne parametry, jest obiektem nowym.
Musimy to zbadaæ.

Czes³aw Romanowski

Od �redniowiecza do XVIII stu-
lecia drogê do portu wskazywa³a
statkom latarnia w Wis³ouj�ciu. Po-
zosta³a po niej tzw. wie¿a Starej La-
tarni w Twierdzy Wis³ouj�cie. Jest
to najstarsza latarnia, zbudowana w
1482 roku.

Wie¿a mia³a wysoko�æ 60 stóp.
Na jej szczycie umieszczono plat-
formê i wieczorem rozpalano ogieñ
(najpierw z drewna, potem wêgla).
Z czasem, wokó³ niej powstawa³y
kolejne budowle obronne i miejsce
to sta³o siê znakomicie umocnion¹
fortyfikacj¹. W latach 1584 -1602
zbudowano nowe umocnienia, two-
rz¹c tzw. fort carre. Wcze�niej,
w 1577 r. artyleria Stefana Batore-
go zniszczy³a wie¿ê latarni. Zosta³a
jednak szybko odbudowana, a na-
wet podwy¿szona, jej wysoko�æ
wynosi³a wówczas 17 metrów.
Szczyt zwieñczono he³mem i zain-
stalowano nowe �wiat³o, którego
�ród³em by³y cztery lampy oliwne
z reflektorami wykonanymi z pole-
rowanego mosi¹dzu. �wiat³o latar-
ni, którego �ród³em by³y �wiece,
pali³o siê w okresie od 24 wrze�nia
do 24 marca. Wie¿a przesta³a s³u-
¿yæ jako latarnia w 1758 roku. Upa-
dek jej znaczenia by³ zwi¹zany
z wykorzystaniem przez statki
wchodz¹ce do portu gdañskiego
G³êbi Zachodniej jako nowego toru
podej�ciowego. �wiat³o w Wis³ouj-
�ciu by³o mylone czêsto ze �wia-
t³em helskiej blizy. Zdarza³o siê na-
wet, ¿e statki grzêz³y na mieli�nie.

Wis³ouj�cie
� pierwsza latarnia

Wie¿a najstarszej
gdañskiej latarni w Wis³ouj�ciu.
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Podwodne po³¹czenie

Zdaniem niektórych uczonych cie�niny Dardanele
i Bosfor po³¹czy³y Morze Marmara ze �ródziemnym
oko³o 6-7 tysiêcy lat temu. Inni twierdz¹, ¿e by³o to
3 tysi¹ce lat wcze�niej. Dzisiaj od tych sporów wa¿niejsza
jest budowa tunelu, który po³¹czy Europê z Azj¹.

Tunel

tramwajów wodnych, pilotówek, promów
i pasa¿erskich katamaranów.

Metro w tunelu

Stambu³ jest ogromn¹ aglomeracj¹,
a liczba jego mieszkañców podwaja siê
co dwana�cie lat. Dla opanowania sytu-
acji, w 1973 roku zbudowano pierwszy
most - Bosforski - ³¹cz¹cy Europê z Azj¹.
Nie na d³ugo siê to zda³o i ju¿ w 1988
roku by³ gotowy kolejny most, Most Meh-
meda Zdobywcy. Jednocze�nie ju¿ wcze-
�niej, w roku 1984, przyst¹piono do pro-
jektowania nowego po³¹czenia obu czê-
�ci miasta, Europy z Azj¹. Mia³ to byæ tu-
nel pod Bosforem, którym pobiegnie
metro. W maju 2004 roku przyst¹piono
do budowy. Przedsiêwziêcie o nazwie
�Marmaray� planowano ukoñczyæ w roku
2008, pojawiaj¹ siê jednak g³osy, ¿e na-
st¹pi to w 2009 roku. Ca³a linia ma byæ
testowana w 2010 roku, a rok pó�niej
oddana do eksploatacji.

Linia metra d³ugo�ci 76,3 kilometra
³¹cz¹ca stacjê Halkali na europejskim
brzegu, ze stacj¹ Gebze na brzegu azja-

Wcze�niej, jak pokazuj¹ plansze w
Muzeum Archeologicznym w Stambule,
w latach 16 000-12 000 p.n.e. Morze Mar-
mara by³o jeziorem o powierzchni po³o-
wê mniejszej ni¿ obecna,  któr¹ osi¹gnê-
³o przed 7500 rokiem p.n.e. Kataklizm,
lub kataklizmy, które pó�niej nast¹pi³y,
sprawi³y ¿e dotychczasowe jezioro po-
³¹czy³o siê z morzami Czarnym i Egej-
skim. W latach 5000-3000 p.n.e. po-
wierzchnia morza osi¹gnê³a stan obecny
(ok.11 472 km2). Niektórzy wi¹¿¹ te zda-
rzenia z biblijnym potopem, inni z histo-
ri¹ Atlantydy. Okolica jest wci¹¿ aktyw-
na sejsmicznie.

Rzeka podró¿na

Biegn¹cy dolin¹ prarzeki Bosfor, po-
�redniczy w wymianie wód miêdzy mo-
rzami Czarnym i Marmara (i dalej Egej-

skim). Przelewa siê przezeñ 12,6 tys m3/
sek. wody z Morza Czarnego oraz nad
dnem 6,1 tys. m3/sek. w kierunku odwrot-
nym. Taki bilans wody wywo³uje sta³y
po³udniowy pr¹d powierzchniowy o sile
2 do 4,5 wêz³ów. Na si³ê pr¹du du¿y
wp³yw maj¹ pó³nocne wiatry.

Nad Bosforem, w okolicy zatoki Z³o-
ty Róg, powsta³o greckie miasto Bizan-
tion, przekszta³cone w Konstantynopol
i przemianowane na Istanbul (Stambu³),
które dzisiaj, po obu stronach Bosforu, zaj-
muje powierzchniê 150 x 50 km zamiesz-
ka³¹ przez 11 milionów mieszkañców.
Cie�nin¹, w odstêpach kilkuset metrów
p³yn¹ z i na Morze Czarne du¿e frach-
towce ró¿nych bander, gdy¿ na podsta-
wie Konwencji Montrux (1936 r.) Bosfor
ma status drogi miêdzynarodowej. Dodat-
kowo w poprzek i wzd³u¿, p³ywa tu bez
chwili wytchnienia niepoliczalna ilo�æ

pod Bosforem

Dok³adnie pod widocznym na zdjêciu
statkiem niebawem pojedzie metro. Ponad

dziobem widaæ konstrukcje zwi¹zane
z budow¹. W dali Most Bosforski.

�WIAT Z BLISKA niezwyk³e konstrukcje
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tyckim bêdzie kosztowa³a 2,5 miliarda
euro. Na d³ugo�ci 63 kilometrów metro
bêdzie bieg³o na powierzchni. Pozosta³e
13,6 kilometrów bêdzie prowadzone
w tunelu, z czego 2 kilometry przykryt¹
odkrywk¹, 9,6 kilometra wydr¹¿one w li-
tej ziemi, a 1,4 kilometra pod Bosforem
w zanurzonej �rurze�. Owa rura bêdzie
siê sk³ada³a z wykonanych na l¹dzie sta-
lowych sekcji o wysoko�ci 8,75 metra
i szeroko�ci 15,3 metra. Jedna z sekcji bê-
dzie d³ugo�ci 95 metrów, dwie po 110
metrów i osiem po 135 metrów. Tunel-
rura bêdzie zatopiony w wykopie na dnie,
58 metrów (�sufit�) poni¿ej lustra wody
i przysypany trzymetrow¹ warstw¹ ziemi.
Tajemnicze urz¹dzenia p³ywaj¹ce obec-
nie po Bosforze w okolicy Wie¿y Dziew-
czyny zwi¹zane s¹ z budow¹.

Blisko�æ Europy i Azji

Podziemne stacje to Kazlicesme �
Yenikapi - Sirkeci po europejskiej stronie
i Uskudar - Ayrlikcesme po stronie azja-

ska: �Ataturka� (europejskie) i �Sabiha
Gogcen� (azjatyckie). W Yenikapi po³¹-
czy siê z systemem kolei europejskich.
Natomiast w Gebze z kolej¹ biegn¹c¹ do
stolicy Turcji, Ankary.

Budowa tunelu pod Bosforem nie jest
pomys³em zupe³nie nowym. Ju¿ w 1860
roku, w okresie �marzeñ imperialnych�
Osmanów, zrodzi³ siê podobny pomys³.
Wykonano rysunki techniczne. Projekt
przewidywa³ prowadzenie dwu równo-
leg³ych rur-tuneli na siedmiu podporach,
na wysoko�ci umo¿liwiaj¹cej przep³ywa-
nie nad nim statkom, czyli gdzie� na po-
³owie g³êboko�ci.

Obecn¹ budowê wykorzystano do
przeprowadzenia szeroko zakrojonych
badañ archeologicznych. W ich wyniku
odkryto na terenie dawnego portu z IV
wieku wiele znalezisk, w tym dziesiêcio-
metrow¹ ³ód� z ³adunkiem. Jej wiek sza-
cuje siê na ponad tysi¹c lat. Du¿o wiêcej
na temat historii powstania Bosforu i Mo-

rza Marmara, na te-
mat ³odzi i znalezisk,
tak¿e planów budo-
wy tunelu w po³owie
XIX wieku oraz budo-
wy tunelu pod Bosfo-
rem, mo¿na znale�æ
w kilku salach Mu-
zeum Archeologicz-
nego, w Stambule.

Tekst i zdjêcia:
Marian Lenz

Statek z ³adunkiem znaleziony podczas
badañ archeologicznych.

tyckiej (7108 m + 1387 m + 5063 m,
³¹cznie 13 558 m). Ca³a linia bêdzie li-
czy³a 39 stacji. Poci¹g odleg³o�æ miedzy
stacjami koñcowymi pokona w 105 mi-
nut. Metro przewiezie w ci¹gu godziny
75 000 pasa¿erów. Podniesie to udzia³
transportu kolejowego w komunikacji
Stambu³u z 3,6 do 27,7 proc. Mo¿na te¿
powiedzieæ, ¿e metro zbli¿y dwa lotni-

Budowa tunelu
pod Bosforem.

niezwyk³e konstrukcje�WIAT Z BLISKA

Rekonstrukcja w Muzeum Archeologicznym
w Stambule.
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przedstawicielstwa teoretycznie mo¿e byæ
odpowiedzialny kapitan!

Wi¹¿¹cy kontrakt

Pomiêdzy kapitanem a armatorem
musi istnieæ wiê� prawna, nadaj¹ca temu
pierwszemu uprawnienie do dowodzenia
konkretnym statkiem. T¹ wiêzi¹ jest umo-
wa o pracê (w praktyce morskiej nazy-
wana kontraktem), która kszta³tuje sto-
sunki na statkach handlowych. Mo¿e ni¹
byæ tak¿e spó³dzielcza umowa o pracê
(ta forma ju¿ zanik³a, dawniej wystêpo-
wa³a g³ównie w rybo³ówstwie), a tak¿e
poza pracownicze formy zatrudnienia
(umowa zlecenie, umowa o dzie³o), re-
gulowane przez Kodeks cywilny. Nie
obejmuj¹ one jednak ¿eglugi handlowej,
a przede wszystkim sportow¹ lub rekre-
acyjn¹. Taka wiê� (stosunek prawny)
w momencie powstania uaktywnia repre-
zentacjê (przedstawicielstwo) kapitana
wobec armatora, a co za tym idzie - sze-
reg kodeksowych i pozakodeksowych
praw i obowi¹zków. Umowa o pracê lub
stosunek cywilnoprawny z kapitanem za-
wierana jest przez armatora, natomiast
sam akt podpisania dokumentu nie musi
byæ przez niego dokonany osobi�cie. Czê-
sto jest to fizycznie niemo¿liwe, gdy¿
wspó³cze�nie armatorzy to wielkie przed-
siêbiorstwa ¿eglugowe. Umowa taka naj-
czê�ciej jest zawierana przez upowa¿niony
organ osoby prawnej bêd¹cej armatorem
lub przez jego pe³nomocnika.

Skutki reprezentacji

 Czym jest przedstawicielstwo i gdzie
le¿y jego �ród³o? Zgodnie z Kodeksem
cywilnym przedstawicielstwo polega na
tym, ¿e jedna osoba (przedstawiciel, w na-
szym przypadku kapitan) dokonuje w imie-
niu drugiej osoby (reprezentowanego, tu
armatora) czynno�ci prawnej, która, je�li
mie�ci siê w granicach upowa¿nienia

przedstawiciela do dzia³ania w cudzym
imieniu (umocowanie), poci¹ga za sob¹
skutki bezpo�rednio dla reprezentowane-
go. S¹ one nieodwracalne, chyba ¿e przed-
stawiciel dokona jakich� czynno�ci, które
przekrocz¹ zakres praw i obowi¹zków. Ten
zakres okre�lony jest w³a�nie w Kodeksie
morskim w art. 54 § 1. Kwesti¹ problema-
tyczn¹ jest, gdzie le¿y �ród³o tej reprezen-
tacji. Trzeba bowiem podkre�liæ, i¿ prawo
rozró¿nia dwa rodzaje przedstawicielstwa
� ustawowe (którego �ród³em jest usta-
wa) oraz pe³nomocnictwo (które powsta-
je poprzez o�wiadczenie woli reprezento-
wanego). W doktrynie prawniczej kapitan
uwa¿any jest za przedstawiciela ustawo-
wego, a w takiej sytuacji �ród³em jego praw
i obowi¹zków (a szerzej reprezentacji) jest
ustawa Kodeks morski. Stanowi o tym art.
54 § 1: �kapitan statku jest z mocy prawa
przedstawicielem armatora i zainteresowa-
nych ³adunkiem w zakresie zwyk³ych
spraw zwi¹zanych z wykonywaniem ¿eglu-
gi oraz zwyk³ym zarz¹dem statkiem i ³a-
dunkiem. W tych granicach kapitan mo¿e
w imieniu armatora i zainteresowanych
³adunkiem dokonywaæ poza portem ma-
cierzystym czynno�ci prawnych oraz za-
stêpowaæ ich przed s¹dem�. Ta bardzo
wa¿na norma nadaje w praktyce ogromn¹
w³adzê kapitanowi � ka¿dy jego podpis,
jako podpis kapitana danego statku (z wy-
j¹tkiem sytuacji, kiedy zastrzega, i¿ dzia³a
we w³asnym imieniu) zobowi¹zuje praw-
nie armatora. Oznacza to, ¿e � je�li tylko
czynno�æ nie bêdzie wychodziæ poza za-
kres � armator poniesie maj¹tkowe skutki
takiego zobowi¹zania. Zakres ten to w³a-
�nie zwyk³e sprawy zwi¹zane z wykony-
waniem ¿eglugi oraz zwyk³y zarz¹d stat-
kiem i ³adunkiem.

 Co jest �ród³em rzeczonej reprezen-
tacji kapitana wobec armatora � ustawa czy
o�wiadczenie woli? To kwestia niejedno-
znaczna � moim zdaniem jednak jest nim
o�wiadczenie woli, bowiem status kapita-
na nie mo¿e istnieæ bez podstawowego
stosunku miêdzy nim a armatorem.

Przedstawiciel czy pe³nomocnik

 Osoba, aby uzyskaæ status kapitana,
musi zostaæ wyznaczona przez armatora
(poprzez zawarcie umowy). To moment
zawarcia umowy (powstania stosunku
pracy lub stosunku cywilnoprawnego)
uruchamia artyku³ Kodeksu morskiego,
który zawiera zakres czynno�ci jakie ka-
pitan mo¿e wykonywaæ w imieniu arma-
tora. Czy kapitan jest w czystej postaci
przedstawicielem ustawowym, czy te¿

W poprzednim, pierwszym odcin-
ku serii artyku³ów o kapitanie, opisa-
³em niektóre funkcje kierownicze, po-
ruszy³em równie¿ kwestiê �ród³a repre-
zentacji (przedstawicielstwa) kapitana
wobec armatora. Dzi� skupiê siê na tej
w³a�nie problematyce. Jest ona istotna
choæby z tego wzglêdu, ¿e kapitan jako
przedstawiciel armatora, dzia³aj¹c w je-
go imieniu, nawi¹zuje w toku normal-
nej ¿eglugi wiele stosunków prawnych,
w których zobowi¹zanym wprost jest
armator. Dlatego, aby unikn¹æ niepo-
rozumieñ, w interesie obu stron le¿y
posiadanie wiedzy o rodzaju i zakresie
tych czynno�ci.

Sytuacje, w których kapitan przekra-
cza ramy reprezentacji, wystêpuj¹ spora-
dycznie (niesubordynacja mo¿e byæ przy-
czyn¹ rozwi¹zania z nim umowy), jednak
w razie gdyby taki fakt mia³ miejsce, ar-
mator mo¿e zwolniæ siê z odpowiedzial-
no�ci za skutki takich czynno�ci. Warto
zatem wiedzieæ, jakie czynno�ci dokony-
wane przez kapitana wi¹¿¹ prawnie ar-
matora, a jakie s¹ dla niego bezskutecz-
ne (brak skutku prawnego w maj¹tku ar-
matora). Tym bardziej, ¿e za skutki czyn-
no�ci dokonywanych poza zakresem

Pozycja prawna kapitana (2)

armatora
Przedstawiciel

MORZE PRAWA kodeks

Piotr Radwañski
prawnik
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pe³nomocnikiem? Problematyka przedsta-
wicielstwa kapitana to temat bardzo sze-
roki, podam wiêc jedynie dwa argumen-
ty przemawiaj¹ce za pe³nomocnictwem.
Przede wszystkim swoboda wyboru i od-
wo³ania kapitana, która ze wzglêdu na
odpowiedzialno�æ tej funkcji, jest bardzo
istotna. Pe³nomocnictwo bowiem powsta-
je i ustaje na mocy o�wiadczenia repre-
zentowanego (jednostronnej czynno�ci
prawnej), mo¿e równie¿ wynikaæ z umo-
wy miêdzy stronami. Natomiast przedsta-
wicielstwo ustawowe ma swoje �ród³o
i kres w ustawie albo w akcie wydanym
przez s¹d lub organ administracyjny.
W przypadku przedstawicielstwa ustawo-
wego, reprezentowany nie ma wp³ywu
na to, ¿e staje siê przedstawicielem � sta-
je siê nim bowiem z mocy prawa w mo-
mencie wyst¹pienia zdarzenia prawnego
(tak jak np. rodzic wobec dziecka). Przy
pe³nomocnictwie z kolei, mocodawca
decyduje o osobie, któr¹ chce mianowaæ
kapitanem, a co najwa¿niejsze, mo¿e
w ka¿dej chwili j¹ odwo³aæ (prawo do
zwolnienia kapitana zale¿y naturalnie od
postanowieñ umowy miêdzy nimi, ale
w rzeczywisto�ci armator ma tu swobo-
dê). Gdyby natomiast przyj¹æ, ¿e kapi-
tan jest przedstawicielem ustawowym, re-
prezentowany nie mia³by prawa do sa-
modzielnego jego odwo³ania! Mo¿e tego
dokonaæ bowiem tylko ustawa albo akt
w³adzy. Kolejnym wa¿nym argumentem
jest skuteczno�æ czynno�ci dokonanej
poza zakresem z art. 54 § 1  (gdy kapitan
uczyni³ wiêcej, ni¿ do czego zosta³ upraw-
niony). Przy przedstawicielstwie ustawo-
wym czynno�æ taka by³aby bezwzglêd-
nie bezskuteczna (czyli nie mo¿e wy-
wrzeæ skutków w maj¹tku armatora), na-
tomiast przy pe³nomocnictwie uleg³aby
zawieszeniu i jej skuteczno�æ zale¿a³aby od
potwierdzenia czynno�ci przez armatora.

W momencie powstania wiêzi miêdzy
kapitanem a armatorem, ten pierwszy sta-
je siê równie¿ przedstawicielem osób za-
interesowanych ³adunkiem. S¹ nimi, frach-
tuj¹cy, za³adowcy, odbiorcy, sprzedawcy,
kupuj¹cy, w³a�ciciele ³adunków, podmio-
ty zajmuj¹ce siê po�rednictwem morskim
(agenci, maklerzy) lub �wiadcz¹ce porto-
we us³ugi pomocnicze (przedsiêbiorstwa
spedytorskie, sztauerskie, prze³adunkowe,
rzeczoznawczo-kontrolne), a tak¿e ubez-
pieczyciele cargo. Kapitan jest uprawnio-
ny, a tak¿e obowi¹zany dzia³aæ w interesie
tych osób w celu zabezpieczenia ich przed
stratami oraz w miarê mo¿liwo�ci powinien
zawiadamiaæ ich o szczególnych zdarze-
niach dotycz¹cych ³adunku. Mo¿e zawie-

raæ umowy m.in. z przewo�nikami, prze-
³adowcami, ratownikami itp. Nale¿y pamiê-
taæ, aby przy ich zawieraniu zastrzec, ¿e
dzia³a siê w ich interesie, tak aby nie anga-
¿owaæ odpowiedzialno�ci swojej lub swo-
jego armatora.

Prawnie kapitan?

 To jak ró¿ne skutki prawne wynikaj¹
z zakwalifikowania kapitana jako przed-
stawiciela ustawowego lub pe³nomocni-
ka obrazuje sytuacja, któr¹ opisa³em w
poprzednim numerze �Naszego MORZA�.
Kto zast¹pi kapitana, który z powodu
powa¿nej choroby nie mo¿e pe³niæ obo-
wi¹zków na statku? Zwyczajowo jest
przyjête, ¿e kierownictwo sprawuje wów-
czas starszy oficer albo najstarszy stop-
niem oficer nawigacyjny. Natomiast czy
i w jaki sposób uzyskuje on status kapi-
tana? Je�liby kapitana kwalifikowaæ jako
przedstawiciela ustawowego, sta³by siê
nim z mocy prawa - czyli automatycz-
nie. Gdyby kwalifikowaæ go jako pe³no-
mocnika musia³by byæ wyznaczony �
choæby na odleg³o�æ � przez armatora.
Jak ju¿ wspomina³em, nie ma tu znacze-
nia brak kwalifikacji kapitañskich zastêp-
cy, gdy¿ Kodeks morski nie narzuca ta-
kiego wymogu. W opisanym kazusie
bardziej praktyczne jest zostanie kapita-
nem z mocy prawa, bowiem uzyskanie
³¹czno�ci z armatorem nie zawsze jest
mo¿liwe. Uzasadnienie prawne tej kwe-
stii jest koniecznie, gdy¿ status kapitana
statku jest nierozerwalnie zwi¹zany
z przedstawicielstwem wobec armatora.

 Czy to, ¿e okre�limy kapitana jako
przedstawiciela ustawowego czy pe³no-
mocnika ma jakie� znaczenie praktyczne?

Przecie¿ w rzeczywisto�ci armator nie za-
stanawia siê, czy mo¿e zwolniæ kapitana,
który kwalifikowany jest jako przedstawi-
ciel ustawowy. A gdyby kapitan by³ inter-
pretowany jako pe³nomocnik i dokona³by
czynno�ci poza zakresem kodeksowym,
nikt nie podnosi³by kwestii, ¿e skuteczno�æ
takiej czynno�ci jest zawieszona do mo-
mentu potwierdzenia jej przez armatora.
Jednak moim zdaniem teoria ró¿nych
�róde³ reprezentacji mog³aby byæ przydat-
na, gdyby zosta³a podniesiona przed s¹-
dem w razie ewentualnego sporu.

Piotr Radwañski
piotr.radwanski@op.pl

(Autor jest prawnikiem, specjalist¹
z zakresu prawa morskiego)
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�ród³a:
n Kodeks morski z 2001 r. z dalszymi

zmianami
n Jan £opuski, Prawo morskie dla oficerów

marynarki handlowej i rybo³ówstwa,
Gdañsk 1974

n Stanis³aw Matysik, Prawo Morskie. Zarys
systemu. Tom I, Wroc³aw 1971

n Aleksander Wolter (red.), cywilne, Zarys
czê�ci ogólnej, Warszawa 1999

n Zbigniew Radwañski, cywilne � czê�æ
ogólna, Warszawa 2003

Kapitan statku jest z mocy prawa przedstawicielem armatora i zainteresowanych ³adunkiem
w zakresie zwyk³ych spraw zwi¹zanych z wykonywaniem ¿eglugi oraz zwyk³ym zarz¹dem.
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W nastêpnym odcinku:

Definicja zakresu z art. 54 § 1 Ko-
deksu morskiego � zwyk³e sprawy
zwi¹zane z wykonywaniem ¿eglugi
oraz zwyk³y zarz¹d statkiem i ³adun-
kiem. Opis czynno�ci wchodz¹cych
do powy¿szego zakresu oraz czyn-
no�ci przekraczaj¹ce zakres.
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POCZTÓWKA Z MORZA polskie ¿aglowce

40

... ¿ycie p³ynie jak w bajce ...
A komu i jak siê p³ynê³o oraz czy

na pewno by³o tak bajkowo, spróbujemy opisaæ poni¿ej.

Pod ¿aglami
Zawiszy...

Zawisza Czarny

Jesieni¹ 1934 roku, wieczorem, na
gdyñskiej redzie pojawi³ siê niewielki
¿aglowiec. Za³oga pilotówki na banderze
rozpozna³a du¿e, czerwone i bia³e pla-
my, wiêc zameldowa³a, ¿e statek jest
prawdopodobnie japoñski. Rankiem ta-
jemniczy szkuner wp³yn¹³ pod ¿aglami

do Basenu Prezydenta i wybieraj¹c prze-
wiezione na l¹d cumy dobi³ do nabrze¿a
Wilsonowskiego, gdzie w tym czasie mie-
�ci³y siê siedziby gdyñskich klubów ¿eglar-
skich. Okaza³o siê wówczas, ¿e jest to
niedawny nabytek polskich harcerzy,
nosz¹cy odpowiedni¹ nazwê Harcerz.

Tajemnicza bandera okaza³a siê bander¹
harcersk¹ � stosowan¹ przez jednostki
nale¿¹ce do Harcerskiego O�rodka Mor-
skiego: na czerwonym tle znajdowa³y siê
dwa bia³e, uko�ne pasy, na ich przeciê-
ciu du¿e, bia³e ko³o, a w nim harcerska
lilijka. Harcerz przyby³ do Gdyni, gdzie
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k³adowego i kucharza. Najwyra�niej nie
przynios³o to spodziewanych efektów,
a w dodatku po latach s³u¿by niektóre ele-
menty konstrukcji statku okaza³y siê
przegni³e. W 1931 roku ¿aglowiec sprze-
dano armatorowi z Skarhamn, za kwotê
zaledwie 8500 koron.

 Zim¹, na prze³omie lat 1933 i 1934,
Petrea sta³a w Helsinkach, bez zatrudnie-
nia. W³a�ciciel wystawi³ j¹ na sprzeda¿,
a wiadomo�æ o tym dotar³a do Kierow-
nictwa Harcerskich Dru¿yn ̄ eglarskich.

 Do Kopenhagi (bo tam przyby³ sta-
tek w swej ostatniej podró¿y pod
szwedzk¹ bander¹) udali siê przedsta-
wiciele KHD¯ i po oglêdzinach wydali
pozytywn¹ opiniê o ¿aglowcu. W po-
cz¹tkach czerwca 1934 roku szkuner na
silniku przeszed³ do Gdyni. W ci¹gu
trzech dni zakoñczono formalno�ci i sta-

tek przeszed³ w polskie rêce. Podnie-
siono na nim, wspomnian¹ wcze�niej,
banderê harcersk¹, nadano nazwê Har-
cerz i odprowadzono do Jastarni, do po-
wstaj¹cego wówczas Harcerskiego
O�rodka Morskiego.

Przebudowa

 Harcerze kupili statek za 40 tys. z³o-
tych � równowarto�æ 29 tys. koron.
Z pewno�ci¹ ostatni szwedzki w³a�ciciel
Petrei zrobi³ na nim interes ¿ycia... Pie-
ni¹dze uda³o siê zebraæ dziêki ¿yczliwo-
�ci wielu ludzi i organizacji. Wystarczy³o
ich na zakup i przebudowê ¿aglowca.
Z komisji likwidacyjnej Komitetu Floty Na-
rodowej ZHP uzyska³o 40 tysiêcy z³otych,
20 tysiêcy � od Pañstwowego Komitetu
Wychowania Fizycznego, 2 tysi¹ce � od

POCZTÓWKA Z MORZA polskie ¿aglowce

mia³ byæ przebudowany i przystosowa-
ny do zadañ szkoleniowych.

Pierwsze lata
� w szwedzkiej s³u¿bie

 Przysz³y flagowiec ZHP powsta³
w 1902 roku w stoczni nale¿¹cej do pa-
nów Holma i Gustafssona, w niewielkim
porciku Raa, w pobli¿u Hälsingborga w
Szwecji. Jego pojemno�æ wynosi³a 173
BRT, by³ najwiêkszym statkiem, jaki po-
wsta³ w tej stoczni, a zbudowano go na
zamówienie grupy 28 udzia³owców: ka-
pitanów, szyprów, urzêdników. Znale�li
siê w�ród nich nawet miejscowy malarz
oraz wdowa. Jeden z udzia³owców by³
jednocze�nie kapitanem ¿aglowca i ple-
nipotentem ca³ej grupy. Nowy statek wy-
ruszy³ w morze pod nazw¹ Petrea. O¿a-
glowany jako szkuner gaflowy, popular-
ny w tym rejonie Ba³tyku, nosi³ w tym
czasie ok. 500 m2 ¿agla

Statek p³ywa³ g³ównie w ¿egludze
ba³tyckiej. Okazjonalnie odwiedza³ por-
ty Morza Pó³nocnego, wyprawia³ siê na-
wet na Grenladiê. W 1916 roku zmieni³
port macierzysty na Halmstad, ale w 1920
roku powróci³ do Raa, odkupiony za kwo-
tê 70 tys. koron. Jego nowi w³a�ciciele
skorzystali z powojennej koniunktury
i o¿ywienia gospodarczego. W latach dwu-
dziestych szkuner pojawia³ siê w Gdañ-
sku, po wêgiel. Kryzys ¿eglugowy, po-
stêp techniki i rosn¹ce koszty osobowe
spowodowa³y, ¿e w 1930 roku zainstalo-
wano na nim silnik spalinowy o mocy 80
KM, dziêki czemu za³ogê mo¿na by³o
ograniczyæ do piêciu ludzi: kapitana, ster-
nika (bosmana), marynarza, ch³opca po-

Galion wykonany przez
M�cis³awa Kociejowskiego.

Wyk³ad genera³a Zaruskiego.
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Szefa KMW, a kolejne 2 tysi¹ce zgroma-
dzili harcerze w ramach zbiórki na Fun-
dusz ̄ eglarski.

 Szkuner przyby³ do Jastarni ju¿ pod-
czas sezonu ¿eglarskiego. Nie by³ przy-
stosowany do planowanej funkcji, nie
by³o te¿ odpowiedniej za³ogi. Jedynym
wykwalifikowanym marynarzem by³ ab-
solwent PSM Jan Kuczyñski, który podj¹³
siê wyszkolenia podstawowej kadry.

W pierwszym sezonie pod polsk¹ ban-
der¹ Harcerz s³u¿y³ g³ównie jako stacjo-
narna baza szkoleniowa podczas kursów
morskich prowadzonych tam przez ZHP.
Okazjonalnie wychodzi³ na Zatokê Puck¹,
aby uczestnicy obozów ¿eglarskich � do-
tychczas szkoleni na ma³ych jachtach �
mieli okazjê zaznajomiæ siê z tak du¿ym
statkiem. Pod koniec sezonu plany prze-
budowy by³y ju¿ sprecyzowane, a ponie-
wa¿ nadchodz¹ce jesienne sztormy mo-
g³y zagra¿aæ statkowi w Jastarni � posta-
nowiono przeprowadziæ go do Gdyni.

Wówczas to � jesieni¹ 1934 roku � do-
sz³o do wspomnianego na pocz¹tku �ja-
poñskiego� incydentu w karierze przy-
sz³ego Zawiszy.

Ju¿ wcze�niej zaczêto poszukiwanie
zak³adu, który podj¹³by siê przebudowy
statku. Najtañszym okaza³a siê Stocznia
Gdañska, która za ca³o�æ prac za¿yczy³a
sobie kwotê 270 tysiêcy z³otych � nie-
wyobra¿aln¹ dla harcerzy. Dlatego posta-
nowiono statek przebudowaæ w³asnymi
si³ami.

Przeprowadzono go w odludny kraniec
portu w Gdyni, w rejon torfowisk pod Ob-
³u¿em. Zaanga¿owano ekipê cie�li z Su-
chej Beskidzkiej (ze stawk¹ godzinow¹
o po³owê mniejsz¹, ni¿ lokalnych szkutni-
ków), w Wadowicach zakupiono wagon
dêbiny (dostarczony bezp³atnie przez PKP)
i przyst¹piono do pracy. Górale braki w
wiedzy szkutniczej zastêpowali wrodzon¹
smyka³k¹ do ciesielstwa, a nad wszystkim
od strony fachowej czuwa³ Jan Kuczyñski.

Wymieniono gnij¹ce fragmenty kon-
strukcji, przebudowano ca³e wnêtrze
i wykonano now¹ nadbudówkê na po-
k³adzie, mie�ci³y siê w niej kuchnia,
umywalnia i ubikacje. Kabina nawiga-
cyjna znajdowa³a siê w nadbudówce
rufowej, a obok niej umieszczono ka-
biny kapitana i dwóch oficerów. Prze-
strzeñ pod pok³adem podzielono w tra-
dycyjny sposób: w czê�ci rufowej by³y
pomieszczenia oficerskie (dwie kabiny
dla 5 osób i mesa oficerska). �rodkow¹
czê�æ (tzw. miêdzypok³ad) przeznaczo-
no dla kursantów: przy burtach umiesz-
czono dwupiêtrowe koje (po roku
zmienione na trzypiêtrowe), a po�rod-
ku mo¿na by³o zawiesiæ hamaki �
³¹cznie mo¿na by³o zaokrêtowaæ 35
(potem 40) kursantów. W czê�ci dzio-
bowej zbudowano sze�cioosobow¹ ka-
binê dla marynarzy, umywalniê i pro-
wiantury. Skrajnik dziobowy tradycyj-
nie wykorzystano na magazynek bos-
mañski.

Podczas prac kad³ubowych, przy oka-
zji wymiany przegni³ych fragmentów,
zmieniono kszta³t dziobnicy, a pod buksz-
prytem umieszczono galion wykonany
przez M�cis³awa Kociejowskiego � har-
cerza, ¿eglarza i studenta Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie.

 W ramach remontu wykonano nowe
stengi i drzewca ruchome: gafle i bomy.
Nowy komplet ¿agli, o powierzchni 432
m2, zamówiono w Danii.

 Jeszcze w trakcie remontu, na ¿ycze-
nie przysz³ego dowódcy statku � gen.

Zawisza Czarny w gali, 1936 r.

K¹piel na pok³adzie.

POCZTÓWKA Z MORZA polskie ¿aglowce
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Mariusza Zaruskiego � zmieniono nazwê
szkunera na Zawisza Czarny, aby przy-
pomina³, ¿e �na s³owie harcerza polegaj,
jak na Zawiszy�.

 Ostatni etap remontu wykonano
w Stoczni Gdañskiej, gdzie statek zado-
kowano, uszczelniono, a burty przema-
lowano na bia³o. Tam te¿ wyposa¿ono
¿aglowiec w system t³umienia po¿aru
dwutlenkiem wêgla. Polscy pracownicy
Stoczni Gdañskiej na z³omowanych tam
statkach zbierali nadaj¹ce siê jeszcze do
u¿ytku sprzêty i meble, które wykorzy-
stano na Zawiszy. Równie¿ w Gdañsku
w³adowano na Zawiszê balast sta³y � 80
ton ¿eliwnych kostek, przys³anych ze
�l¹ska jako dar tamtejszych hut.

Ca³o�æ kosztów nabycia, remontu i wy-
posa¿enia zamknê³a siê kwot¹ 79 tysiê-
cy z³otych.

Pocz¹tki harcerskiej s³u¿by

Idea szkolenia harcerzy na w³asnym
statku by³a logiczn¹ konsekwencj¹ roz-
woju wychowania morskiego w ZHP.
Jego pocz¹tki siêgaj¹ jeszcze 1919 roku,
gdy w dalekowschodnim Charbinie pol-
scy skauci (ju¿ wówczas zwani harcerza-
mi) rozpoczynali wios³owanie i ¿eglowa-
nie na obozach organizowanych przez
polski Hufiec Syberyjski. Ich dzia³alno�æ
kontynuowa³y sierociñce przyby³e z tam-
tych rejonów Rosji, od 1923 roku dzia³a-

j¹ce w Wejherowie � dawny hufcowy
z W³adywostoku dr Józef Jakubkiewicz
pocz¹³ organizowaæ letnie obozy ¿eglar-
skie na Pó³wyspie Helskim. ̄ eglarstwem
zainteresowa³y siê te¿ dru¿yny harcerskie
w g³êbi kraju. W ¿eglarstwie upatrywano
� s³usznie � drogê do poprawienia tê¿y-
zny fizycznej i nauki odpowiedzialno�ci.
W 1931 roku G³ówna Kwatera Harcerzy
powo³a³a Kierownictwo Harcerskich Dru-
¿yn ̄ eglarskich. Wkrótce dla HD¯ zaku-
piono kilkana�cie jachtów, a w Jastarni do
ich dyspozycji oddano budowany w³a�nie
o�rodek ¿eglarski w Jastarni.

 Propagatorem szkolenia harcerzy na
du¿ym ¿aglowcu by³ wspomniany wcze-
�niej Jan Kuczyñski, który swe przemy-
�lenia opublikowa³ w 1933 roku. Uzna³,
a poparli go inni cz³onkowie KHD¯, ¿e
masowe szkolenie nawigacyjne i ¿eglar-
skie naj³atwiej jest przeprowadziæ na
wiêkszym statku, pod okiem wykwalifi-
kowanych instruktorów. Skutkiem tych
idei by³ zakup Zawiszy i jego przebudo-
wa. Wydawa³o siê, ¿e bêdzie on natural-
nym kandydatem na dowódcê tego
¿aglowca, ale posiadane kwalifikacje � by³
porucznikiem ¿eglugi ma³ej � wyklucza-
³y jego kandydaturê. Dowódc¹ zosta³ w
maju 1935 roku gen. Mariusz Zaruski �
legenda polskiego ¿eglarstwa. Pe³ni³ tê
funkcjê spo³ecznie, do wybuchu wojny.
Urz¹d Morski przymkn¹³ oko na fakt, ¿e
nie nostryfikowa³ swego rosyjskiego dy-
plomu, ale za¿¹da³, aby w�ród oficerów
na Zawiszy w ka¿dej podró¿y by³ choæ
jeden absolwent PSM. W pierwszej pod-
ró¿y takim gwarantem fachowo�ci by³
J. Kuczyñski, jednak jego wspó³praca
z genera³em nie u³o¿y³a siê najlepiej i po
tym rejsie musia³ rozstaæ ze statkiem, który
wymy�li³, zakupi³ i przebudowa³ wed³ug
w³asnych idei.

 Pierwszy rejs prowadzi³ szkuner
w lipcu 1935 roku na Morze Pó³nocne.
W Kopenhadze odebrano nowy komplet
¿agli, po czym Zawisza po¿eglowa³ do
Londynu. Tam wzbudzi³ zawi�æ lokalnych
skautów � w tym czasie by³ najwiêkszym
¿aglowcem we w³adaniu jakiejkolwiek
organizacji m³odzie¿owej. Potem nast¹-
pi³y jeszcze wizyty w Antwerpii i Am-
sterdamie i po siedmiu tygodniach szku-
ner powróci³ do Gdyni. Po zmianie za³o-
gi i uzupe³nieniu zapasów wyszed³ pod
koniec sierpnia w drugi, miesiêczny rejs
do portów ba³tyckich. W za³odze znajdo-
wa³o siê m.in. 29 kandydatów PSM, któ-
rzy zdobywali w ten sposób praktykê �
Dar Pomorza dopiero wraca³ z podró¿y
doko³a �wiata.Po�wiêcenie ¿aglowca - 1936 r.
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 Zim¹ 1935 roku Zawiszê skierowa-
no na remont do Stoczni Marynarki Wo-
jennej. Tam podbudowano mu stêpkê
o 25 cm (dla poprawienia ¿eglowno�ci),
przebudowano koje na trzypiêtrowe,
poprawiono wentylacjê oraz wbudowa-
no dodatkowe zbiorniki wody s³odkiej.
Wiosn¹ zacumowa³ � po raz pierwszy �
w zbudowanym dopiero co Basenie
¯eglarskim. W czerwcu tego roku uczest-
niczy³ w obchodach Dnia Morza. Ich g³ów-
nym punktem by³o uroczyste po�wiêce-
nie... Zawiszy Czarnego. Poprzedniego
roku uroczysto�ci nie zd¹¿ono zorganizo-
waæ i teraz nadrabiano to z nawi¹zk¹: po-
�wiêcenia dokona³ biskup �morski� Sta-
nis³aw Okoniewski, �matk¹ chrzestn¹�
by³a p. prezydentowa Maria Mo�cicka,
a podczas uroczysto�ci podniesiono bande-
rê ufundowan¹ przez miasto Warszawa.

Pod harcersk¹ bander¹

 Od tego czasu Zawisza Czarny kilka
razy w czasie sezonu wyrusza³ w podró-
¿e zagraniczne.

W 1936 roku wyp³yn¹³ z Gdyni dwu-
krotnie: w lipcowy rejs do Szwecji, Finlan-
dii i Estonii, a w sierpniowy (trwaj¹cy do
po³owy wrze�nia) � do Szwecji i Danii.

 Kolejny rok zapisa³ siê sporem miê-
dzy genera³em Zaruskim, a polsk¹ admi-
nistracj¹ morsk¹ na temat bandery, któr¹
powinien nosiæ Zawisza. Genera³ konse-
kwentnie, od lat dwudziestych, na dowo-
dzonych przez siebie statkach podnosi³
banderê marynarki handlowej. Urz¹d
Morski sta³ na stanowisku, ¿e prawo do

takiej bandery maj¹ jedynie statki polskie,
zarejestrowane jako handlowe. Ca³y spór
zakoñczy³ siê ustanowieniem w nastêp-
nym roku polskiej bandery sportowej �
bia³o-czerwonej z god³em i znaczkiem
PZ¯ przy drzewcu. Spór o banderê nie
zatrzyma³ oczywi�cie Zawiszy w porcie:
w drugiej po³owie czerwca pop³yn¹³
w dwutygodniowy rejs do Szwecji, a w po-
cz¹tkach lipca w nieco tylko d³u¿szy, na
£otwê. Pod koniec lipca wyszed³ do Ho-
landii, gdzie uczestniczy³ w V Jamboree
Skautów w Ijmuiden. Powróci³ 1 wrze-
�nia 1937 roku, a w 20 dni pó�niej wy-
szed³ w dwutygodniowy rejs do Szwecji.

 W 1938 roku Zawisza Czarny po-
p³yn¹³ w piêæ pó³miesiêcznych podró¿y
do Szwecji, £otwy i Danii. Podobnie mia³
wygl¹daæ sezon 1939 roku. Zdo³ano wy-
konaæ cztery podró¿e, do Danii i Szwecji.

Pi¹ta podró¿ zosta³a odwo³ana. Zbli-
¿a³a siê wojna i 20 sierpnia 1939 roku,Walka na bomie.

Gen. Zaruski
w�ród m³odzie¿y,
na dziobie Zawiszy.
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po wyj�ciu z Gdyni statek skierowano na
redê Jastarni, a nastêpnie, 23 sierpnia,
z powrotem do Gdyni, gdzie za³ogê i kur-
santów wyokrêtowano. Wkrótce niektó-
rzy z za³ogi sta³ej zostali zmobilizowani
i musieli wyjechaæ. 28 sierpnia gen. Za-
ruski o�wiadczy³, ¿e ¿aglowiec zosta³ za-
rekwirowany przez marynarkê wojenn¹
i dwa dni pó�niej wyjecha³ do Warszawy.

 Po zajêciu Gdyni przez Niemców nie-
uszkodzony szkuner wpad³ w ich rêce.
�Zaj¹³� siê nim niemiecki Treuhander �
pe³nomocnik rz¹du do spraw dawnego
polskiego maj¹tku. Pod koniec 1940 roku
przydzielono go niemieckiej Kriegsmari-
ne. Po krótkim remoncie w Gdañsku zo-
sta³ wcielony do s³u¿by jako Schwarzer
Husar, statek szkolny dla kadetów; sta-
cjonowa³ w Glücksburgu.

Powojenne losy

Zawiszê Czarnego odnaleziono
w Niemczech latem 1946 roku i z koñcem
lipca zosta³ przez alianckie w³adze zwol-
niony. Pod koniec pa�dziernika w Neustadt
przejê³a go polska za³oga i 30 pa�dzierni-
ka przeholowano do Lubeki, gdzie stan¹³
w doku do remontu. Dopiero 13 grudnia
przeholowano go do Travemünde, gdzie
oczekiwa³ na powrót do Polski.

 20 grudnia 1946 roku Zawisza Czar-
ny wyszed³ do Polski w ósmej podró¿y
rewindykacyjnej, prowadzony przez ho-
lownik Rekin. Po trzytygodniowym ocze-
kiwaniu na lepsz¹ pogodê w szwedzkim
Ystad, przyby³ 16 stycznia 1947 do Gdy-
ni, na holu Rekina. W dwa dni pó�niej
przekazano go przedstawicielom ZHP.

Dalsze losy legendarnego szkunera s¹
� mówi¹c delikatnie � niezrozumia³e.

 Istnia³y dwie instytucje, które powin-
ny siê zaj¹æ zas³u¿onym weteranem.
Pierwsz¹ z nich by³ Zwi¹zek Harcerstwa

mont, a potem na eksploatacjê. Od same-
go pocz¹tku w oficjalnych doniesieniach
mówiono o Zawiszy jak o wraku (...powró-
ci³ z przeciekami, ze zdekompletowanym
takielunkiem, ...ze zdemontowanym wnê-
trzem, ...z uszkodzonym motorem, ...jest
sêdziwy, ...remont bêdzie utrudniony...).
Sytuacji nie poprawi³ fakt, ¿e zaraz po za-
winiêciu do Gdyni, trzeba by³o z niego
wypompowaæ wodê.

 Przez ca³y rok w³a�ciciele zastanawiali
siê, co zrobiæ z Zawisz¹. Sytuacji nie u³a-
twia³y spory ideologiczne, które od koñ-
ca wojny odgrywa³y coraz wiêksz¹ rolê
w ¿yciu kraju. Harcerstwo toczy³o w tym
czasie walkê o byt, (któr¹ zreszt¹ prze-
gra³o w 1949 roku) i nie mia³o mo¿liwo-
�ci organizacyjnych i finansowych zajêcia
siê statkiem. PCWM znalaz³o w 1947 roku
w Trzebie¿y dwa nieukoñczone, ponie-
mieckie kad³uby du¿ych jachtów budo-
wanych tam dla Marine-Hitlerjugend, któ-
re postanowiono ukoñczyæ dla swoich
potrzeb (by³y to pó�niejsze Janek Kra-
sicki i Zew Morza). Liga Morska dopiero

co pozby³a siê nazwy cz³onu Kolonialna
i próbowa³a znale�æ sobie miejsce w no-
wej rzeczywisto�ci. Posiada³a w tym cza-
sie dwa du¿e jachty (Genera³ Zaruski
i Dar ¯oliborza) i te¿ nie by³a zaintere-
sowana odbudow¹ wraku. Marynarka wo-
jenna spodziewa³a siê przybycia Iskry,
a PSM jeszcze w 1945 roku odzyska³a swój
skarb � Dar Pomorza.

 W tej sytuacji Zawiszê Czarnego
przeholowano z Nabrze¿a Rotterdamskie-
go i postawiono �w krzakach�, na terenie

Polskiego � z racji prawa w³asno�ci i wy-
nikaj¹cych z niego obowi¹zków. Drug¹
instytucj¹ mog³oby byæ Pañstwowe Cen-
trum Wyszkolenia Morskiego, prze¿ywa-
j¹ce w³a�nie swój rozkwit � realizowa³o
program szkolenia m³odzie¿y zbli¿ony do
przedwojennego; co wiêcej � w³a�nie
w PCWM znale�li siê dawni inicjatorzy za-
kupu Zawiszy i cz³onkowie jego za³ogi.

 Niestety, obie instytucje najwyra�niej
obawia³y siê przejêcia statku, który wyma-
ga³by do�æ znacznych nak³adów na re-

37,6 ca³k. x 8,1 x 3,1

Dane techniczne:

Pojemno�æ

Wymiary
Silnik

Pow. ¿agli
Za³oga

Jako Petrea
(po zbudowaniu)

173 BRT, 133 NRT, 305 t
no�no�ci

-
Ponad 500 m2

6

Jako Zawisza Czarny
(po przebudowie)
  165 BRT, 68 NRT

Spalinowy (Saeffle), 80 KM
 432 m2

12 + 40 kursantów

Za³oga Zawiszy w strojach sztormowych.

Zawisza po podniesieniu z dna, w 1948 r.
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Zawisza Czarny  nierozerwalnie
zwi¹zany jest z osob¹ genera³a Mariu-
sza Zaruskiego, którego silna osobo-
wo�æ na d³ugie lata nada³a polskiemu
szkolnictwu morskiemu i ¿eglarstwu
romantyczny, a jednocze�nie utylitar-
ny kierunek.

 Urodzony w 1867 roku, by³ posta-
ci¹ i�cie renesansow¹. Podczas studiów
w Odessie pracowa³ jako junga na tam-
tejszych ¿aglowcach, a po zes³aniu
w 1894 roku do Archangielska, za dzia-
³alno�æ patriotyczn¹, ukoñczy³ tam-
tejsz¹ szko³ê nawigacyjn¹ i z czasem
dowodzi³ szkunerem Nadie¿da w ark-
tycznych rejsach.

W 1899 roku powróci³ ze zsy³ki do
Odessy, o¿eni³ siê i wyjecha³ do Krako-
wa. W 1901 roku rozpocz¹³ studia w kra-
kowskiej Akademii Sztuk Piêknych, któr¹
ukoñczy³ w 1906 roku. W 1904 roku
osiad³ z Zakopanym, a w piêæ lat pó�-
niej sta³ siê jednym z za³o¿ycieli Tatrzañ-
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego i jego pierwszym kierownikiem.
�mia³o mo¿na nazwaæ go jednym z pio-
nierów polskiego narciarstwa i taternic-
twa. W 1912 roku wst¹pi³ do �Strzel-
ców�, a w 1914  - do Legionów Polskich.
Do 1926 roku pozostawa³ w s³u¿bie
czynnej w Wojsku Polskim, dochodz¹c
do stopnia genera³a brygady. Dowodzi³
u³anami, a w latach 1923-1924 by³ adiu-
tantem generalnym prezydenta RP.
W latach 1927-1028 pe³ni³ funkcjê sta-
rosty morskiego.

 Cz³owiek niespo¿ytej energii, po za-
koñczeniu kariery wojskowej rzuci³ siê

Genera³ Mariusz Zaruski

w wir pracy spo³ecznej. Ju¿ wcze�niej
zwi¹za³ siê z ¿eglarstwem � by³ jednym
z organizatorów polskiego ¿eglarstwa,
wspó³za³o¿ycielem Yacht Klubu Polski
i Oficerskiego Yacht Klubu, dowodzi³
polskimi jachtami w pierwszych wypra-
wach do portów zagranicznych. Pod
koniec lat dwudziestych zaj¹³ siê orga-
nizacj¹ Komitetu Floty Narodowej, któ-
rego dzia³alno�æ zaowocowa³a zakupem
Daru Pomorza.

Jedn¹ z pasji gen. Zaruskiego by³a
literatura. By³ utalentowanym poet¹,
z kilkoma zbiorami wierszy, publikowa-
nych jeszcze przed I wojn¹ �wiatow¹.
Pozostawi³ po sobie wspomnienia oraz
relacje morskie i tatrzañskie, w ksi¹¿kach
zajmowa³ siê równie¿ narciarstwem, je�-
dziectwem i badaniem jaskiñ.

 Mariusz Zaruski by³ prominentnym
dzia³aczem Stowarzyszenia �Bandera
Polska� i Ligi Morskiej. Z tej racji uczest-
niczy³ we wszystkich wa¿niejszych wy-
darzeniach ¿eglarskich lat dwudzie-
stych i trzydziestych. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e w pocz¹tkach 1935 roku de-
legacja KHD¯ zwróci³a siê do niego
z pro�b¹ objêcia dowództwa nad Za-
wisz¹ Czarnym. Ma³o która pro�ba
mog³a bardziej uradowaæ zapalonego
¿eglarza i urodzonego wychowawcê.
W pierwszy rejs wyruszy³ 29 czerwca
1935 roku, na Morze Pó³nocne.

 Po odwo³aniu kolejnej podró¿y, pod
koniec sierpnia 1939 roku gen. Zaruski
wyjecha³ z Gdyni i zg³osi³ siê do s³u¿by
czynnej. W pa�dzierniku 1939 roku
NKWD aresztowa³o go we Lwowie.
Os³abiony wiêzieniem, zmar³ na chole-
rê w kwietniu 1941 roku w Chersoniu.

Dzi� w Zakopanym znajduje siê jego
symboliczny grób. Pamiêæ o nim by³a
na tyle silna, ¿e w 1946 roku mieszkañ-
cy ¯oliborza (gdzie genera³ mieszka³
przed wojn¹) podczas spo³ecznej zbiór-
ki zebrali fundusze na remont du¿ego
jachtu, znalezionego w Gdyni. Pod ko-
niec sezonu 1946 roku wszed³ do eks-
ploatacji w Lidze Morskiej jako Dar ̄ oli-
borza. Wcze�niej � w styczniu 1946
roku � pod polsk¹ banderê wcielono
¿aglowiec Genera³ Zaruski, zbudowa-
ny jeszcze na przedwojenne zamówie-
nie Ligi Morskiej. O jego losach opowie-
my w innym odcinku naszego cyklu.

Stoczni Gdyñskiej, gdzie powoli niszcza³.
Co prawda Stocznia wyra¿a³a chêæ pod-
jêcia odbudowy ¿aglowca (nawet wpro-
wadzono go do doku, dla oglêdzin czê�ci
podwodnej), ale brakowa³o chêci ze stro-
ny w³a�ciciela. W sierpniu 1948 roku za-
ton¹³ przy nabrze¿u. Przyczyn¹ by³o wy-
szabrowanie jednego z kingstonów � nie
wiadomo, czy by³a to próba kradzie¿y,
czy mo¿e który� ze stoczniowców potrak-
towa³ Zawiszê jako podrêczny magazyn
deficytowych czê�ci. Do�æ, ¿e statek
przechylony, osiad³ na dnie w przechyle,
z ledwo wystaj¹cym nad wodê pok³a-
dem. Po jakim� czasie podniesiono go,
ale czas i brak opieki zrobi³y swoje � ¿aglo-
wiec nie nadawa³ siê do p³ywania.

Harcerze zrzekli siê k³opotliwego
maj¹tku na rzecz PCWM. Tam rozwa¿a-
no wykorzystanie kad³uba jako koszar dla
Szko³y Jungów, ale i ten pomys³ upad³.
Postanowiono rozebraæ statek, co okaza-
³o siê zadaniem ponad si³y � dostêpu do
wnêtrza broni³y dêbowe burty tak naszpi-
kowane bolcami, �rubami i nitami, ¿e po-
zyskane w ten sposób drewno nie nada-
wa³o siê nawet na opa³. Ostatecznie sta-
tek po cichu wyholowano z portu i zato-
piono (ponoæ przy pomocy ³adunków
wybuchowych) na Zatoce Puckiej,  w re-
jonie Cha³up. Nie znamy daty tego wy-
darzenia. Resztki wraku le¿¹ tam do dzi�,
na g³êboko�ci oko³o 20 metrów.

 Podczas swego krótkiego p³ywania
pod polsk¹ bander¹ Zawisza Czarny
przep³yn¹³ oko³o 14 tysiêcy mil, zawija-
j¹c do 28 portów w 10 krajach (niektóre
z portów odwiedzi³ kilkakrotnie). Podczas
17 podró¿y zagranicznych przeszkolenie
na jego pok³adzie przesz³o oko³o 550
osób. Po³owa z nich to harcerze, a w�ród
pozosta³ych znale�æ mo¿na by³o studen-
tów Politechniki Lwowskiej, kandydatów
do PSM, aktywistów Ligi Morskiej, a na-
wet oficerów Wojska Polskiego.

 Na szczê�cie kronika harcerskiego
¿aglowca nie zakoñczy³a siê tak smutnym
akcentem. W 1961 roku harcersk¹ ban-
derê podniós³ drugi Zawisza Czarny, któ-
ry bêdzie bohaterem jednego z kolejnych
odcinków naszego cyklu.

 
○ ○ ○

 A piosenka �Pod ¿aglami Zawiszy� tak
naprawdê powsta³a w 1935 roku na jach-
cie Gra¿yna, zwi¹zana by³a z dramatycz-
nym rejsem tego jachtu z ca³kowicie
¿eñsk¹ za³og¹ i zosta³a �zaw³aszczona�
przez za³ogê Zawiszy ...

Marek Twardowski
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Zdarzy³o siê
w polskiej gospodarce morskiej�

ARCHIWUM MORZA wa¿ne daty

kowskiego, Hieronima Majka i Jerzego
Raczkowskiego (na zdjêciu).

8 - W Stoczni Gdañskiej zwodowano traw-
ler-przetwórniê Atria - pierwszy z typu
B-671. Spo�ród rozpoczêtych 6 statków
tego typu, Dalmor odebra³ tylko 4; po-
zosta³e sprzedano w trakcie budowy od-
biorcom zagranicznym.

22 - Na Atlantyku, podczas ostatniej pod-
ró¿y do Nowego Jorku, w rejonie Nowej
Fundlandii, na zbiornikowcu Athenian
Venture (dawny polski Karkonosze,
31000 BRT) nale¿¹cym do polsko-cypryj-
skiej spó³ki Athenian Tankers nast¹pi³a
eksplozja. Statek prze³ama³ siê, zginêli
wszyscy znajduj¹cy siê na burcie: 5 pasa-
¿erów i 24 cz³onków za³ogi. Czê�æ dzio-
bowa zatonê³a w kilka dni pó�niej, a czê�æ
rufowa dopiero 17 czerwca, podczas ho-
lowania, 200 mil od hiszpañskiego Vigo.

23 - Nadano 5000 audycjê radiowego
�Studia Ba³tyk� � od 17 lat przybli¿aj¹c¹
mieszkañcom ca³ego polskiego wybrze-
¿a problemy gospodarki morskiej.

W polskich stoczniach zwodowano kon-
tenerowiec, statek pasa¿erski i trawler
rybacki.

30 lat temu
Kwiecieñ 1978 r.

7 - Do Portu Pó³nocnego w Gdañsku
wp³yn¹³ najwiêkszy do tego czasu statek
- zbiornikowiec Olimpia Arrow (216 tys.
ton no�no�ci) z ³adunkiem 116 tys. ton
ropy.

15 - P¯B zakupi³o prom pasa¿ersko-sa-
mochodowy Aalotar, któremu nadano
nazwê Rogalin.

17 - W Stoczni im. Komuny Paryskiej roz-
poczêto obróbkê blach prototypowego
masowca typu B-518, nazwanego pó�-
niej Charles L. D. (39 900 ton no�no�ci)

23 - Drobnicowiec Iwonicz Zdrój zderzy³
siê w gêstej mgle ze statkiem Rio D�oro
(2140 BRT, bandery greckiej) i zosta³ osa-
dzony na brzegu w rejonie Terschelling.
Pó�niej zosta³ wyremontowany i p³ywa³
pod polsk¹ bander¹ do 1986 r.

W polskich stoczniach zwodowano 2
masowce.

40 lat temu
Kwiecieñ 1968 r.

2 - S³u¿bê zakoñczy³ parowiec Marchlew-
ski, który 20 lat wcze�niej zwodowano
w Szczecinie jako Oliwa. W czerwcu prze-
holowano go do Szczecina, gdzie s³u¿y³
jako magazyn p³ywaj¹cy a¿ do z³omo-
wania w 1980 r.

5 - Parowiec P¯M Wroc³aw zaton¹³ z roz-
dartym dnem po wej�ciu na przeszkodê
w rejonie wyspy Saaremaa, wskutek b³ê-
du w nawigacji. By³ statkiem pechowym:
pierwszy raz zaton¹³ w wyniku kolizji
w grudniu 1935 r. na gdyñskiej redzie,
a drugi raz - po nalocie w �winouj�ciu
w sierpniu 1944 r.

13 - PHZ Centromor zakupi³o za ok. 3 mln
USD u¿ywany statek pasa¿erski Maas-
dam, który po rocznym remoncie i prze-
budowie wszed³ do polskiej s³u¿by jako
Stefan Batory.

W polskich stoczniach zwodowano 3 drob-
nicowce (w tym Seahawk  w Stoczni
Gdañskiej, pierwszy z serii B-448), 2 traw-
lery (przetwórniê i burtowy � Arcitic

10 lat temu
Kwiecieñ 1998 r.

1 - W Stoczni Gdynia przekazano arma-
torowi niemieckiemu kontenerowiec Co-
lumbia (2102 TEU) - prototyp serii 8148,
wyczarterowany Maerskowi, który zatrud-
ni³ go pod nazw¹ Maersk Genua.

4 - Na z³om sprzedano chiñski statek Yu
Mei, dawny polski Antoni Garnuszewski,
pe³ni¹cy funkcje statku szkolnego WSM
w Gdyni, którego utrzymanie finansowa-
³y PLO.

14 - W Rijece podniesiono polsk¹ ban-
derê na zbudowanym tam nowym stat-
ku Chipolbroku, nazwanym Norwid
(1094 TEU). Dwa dni pó�niej wyruszy³
w pierwsz¹ podró¿ eksploatacyjn¹.

30 - Po raz pierwszy do polskiego portu
(�winouj�cia) zawin¹³ masowiec Diana
p³ywaj¹cy w barwach P¯M pod cypryjsk¹
bander¹. Jego budowê w stoczni w War-
nie zakoñczono w lipcu 1997 r.

W polskich stoczniach zwodowano 3 kon-
tenerowce.

20 lat temu
Kwiecieñ 1988 r.

6 - Przy Nabrze¿u Francuskim portu gdyñ-
skiego, w obecno�ci kilkusetosobowej
za³ogi transatlantyku, odby³a siê smutna
uroczysto�æ opuszczenia polskiej bande-
ry na flagowym statku polskiej floty li-
niowej Stefanie Batorym. Po 19 latach
wiernej i szczê�liwej s³u¿by w PLO, w 36
roku ¿ycia statku. By³a to równie¿ okazja
do spotkania 4 kapitanów Stefana Bato-
rego: Jerzego Pszennego, Boles³awa Ra-
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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.

Buccaneer w SKP, prototyp serii B-427/
B), okrêt hydrograficzny i zbiornikowiec
bunkrowy.

50 lat temu
Kwiecieñ 1958 r.

2 - Prasa donios³a o zdjêciu ze statku Ge-
nera³ Walter, za próbê przemytu, do czasu
wykrycia winnych, ca³ej za³ogi.

W polskich stoczniach zwodowano 3 wê-
glowce, bazê ryback¹ (Sewierodwinsk
w Stoczni Gdañskiej, pierwsz¹ typu B-62)
i 3 trawlery burtowe.

60 lat temu
Kwiecieñ 1948 r.

1 - W pierwszy rejs wyruszy³ statek pa-
sa¿erski GAL-u s/s Jagie³³o, p³ywaj¹cy
w czarterze firmy Fratelli Cosulich na linii
z Genui do Hawany na Kubie.

3 - W Stoczni Gdañskiej po³o¿ono stêp-
kê pod pierwszy z zamówionych przez
¯eglugê Polsk¹ statków typu B-30, któ-
ry nastêpnie wszed³ do s³u¿by jako So³-
dek. Tego samego dnia po³o¿ono stêp-
kê pod pierwszy z czterech holowników
typu B-60, równie¿ zamówionych przez
¯P, który po ukoñczeniu zosta³ przejêty
przez marynarkê wojenn¹ i wcielony do
s³u¿by jako BG-7.

7 - W sk³ad Polskiej Marynarki Wojennej
wesz³y trzy tra³owce amerykañskiego
typu �Byms�, nazwane Delfin, Foka
i Mors. Statki zakupiono z demobilu
w Wielkiej Brytanii dla Urzêdu Morskie-
go, który przekaza³ je na cele wojskowe
(wbrew klauzulom zawartym w umowie
zakupu) w ramach rekompensaty za
przetra³owanie niektórych torów wod-
nych.

24 - W Szczecinie zwodowano kad³ub
drobnicowca Oliwa, pozostawionego na
pochylni przez Niemców. Statek przeho-
lowano do Gdañska, a po wyposa¿eniu
przekazano do eksploatacji jako Mar-
chlewski.

30 - Na redzie Tel Awiwu podczas silne-
go sztormu zosta³ rzucony na ska³y drob-
nicowiec Lewant, co spowodowa³o jego
prze³amanie na wysoko�ci czwartej
³adowni i konieczno�æ osadzenie go na
mieli�nie. Tam przez kilkana�cie dni za-
³oga, g³ównie w³asnymi si³ami, przy po-
mocy przewo¿onego ³adunku, którym
by³y szyny kolejowe doprowadzi³a sta-
tek do takiego stanu, ¿e móg³ samodziel-
nie pop³yn¹æ do Triestu, gdzie poddano
go gruntownemu remontowi.

30 - Do Szczecina przyby³ pe³nomorski
holownik-lodo³amacz Swaro¿yc. Jego
budowê rozpoczêto podczas wojny
w stoczni amsterdamskiej, po wojnie zo-

sta³ zakupiony przez Polskê i ukoñczony
dla potrzeb szczeciñskiego portu.

70 lat temu
Kwiecieñ 1938 r.

1 - Powo³ano do ¿ycia przedsiêbiorstwo
�Delfin� - Po³owy Dalekomorskie SA
Gdynia.

11 - Podniesiono polsk¹ banderê na nie-
wielkim drobnicowcu Rozewie, zbudowa-
nym w Finlandii dla ̄ eglugi Polskiej. Mie-
si¹c wcze�niej do s³u¿by wszed³ jego bli�-
niak � Oksywie.

29 - W stoczni w Papenburgu zwodowa-
no lugier Korab I, budowany na zamó-
wienie rz¹du RP.

30 - W angielskiej stoczni w Burntisland
zwodowano wêglowiec Robur VIII (2864
BRT) - najwiêkszy statek �Polskarobu�.

80 lat temu
Kwiecieñ 1928 r.

21 - W brytyjskiej stoczni w Newcastle
zwodowano przybrze¿ny statek Jadwiga,
budowany na zamówienie ¯eglugi Pol-
skiej.

W brytyjskiej stoczni w Stockton-on-Tees
przekazano ̄ egludze Polskiej masowiec
Niemen.
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Pawe³ Beneke, Adam Mieros³awski, Ignacy Blumer,
Józef Olszewski. Ma³o kto dzisiaj pamiêta kim byli i co robili.

Tymczasem ich dzia³alno�æ dowodzi, ¿e Polacy, na równi z innymi
nacjami, potrafili tak¿e zajmowaæ siê piractwem.

Polacy pod pirack¹ bander¹

i z³odzieje?
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 Nawet dziecku nie trzeba dzi� t³uma-
czyæ kim byli piraci. Mo¿na o nich prze-
czytaæ w niezliczonych ksi¹¿kach, obej-
rzeæ na dziesi¹tkach filmów, a nawet sa-
memu zostaæ jednym z nich graj¹c
w opart¹ na pirackich przygodach grê
komputerow¹. Uczyñmy jednak od razu
zastrze¿enie: choæ wiêkszo�æ z powy¿-
szego utwierdza nas w przekonaniu, ¿e
piraci byli romantycznymi morskimi ra-
busiami chroni¹cymi swe skarby na tajem-
niczych wyspach, mit ten ma niewiele
wspólnego z rzeczywisto�ci¹.

 Piraci istnieli na morzu od kiedy ist-
nieje ¿egluga. Od zawsze, pod ka¿d¹ sze-
roko�ci¹ geograficzn¹, znajdowali siê tacy,
którzy napadali na statki przewo¿¹ce
³adunki i próbowali je si³¹ zagarniaæ, mor-
duj¹c broni¹cych je ludzi. Piraci byli po
prostu zwyczajnymi z³odziejami i morder-
cami.

Swój najwiêkszy rozkwit prze¿y³ ten
proceder po odkryciu przez Krzysztofa
Kolumba Ameryki. Przez kilka wieków
ulubionym miejscem pirackiej dzia³alno-
�ci by³o Morze Karaibskie, gdzie krzy¿o-
wa³y siê szlaki ¿eglugowe wiod¹ce z No-
wego �wiata do Europy. Pe³en wysp i wy-
sepek akwen u³atwia³ nieoczekiwane ata-
ki na niczego nie spodziewaj¹ce siê stat-
ki handlowe, umo¿liwia³ te¿ szybkie zna-
lezienie bezpiecznej kryjówki.

Kaperski s¹d

 Szczególn¹ form¹ piractwa by³o kor-
sarstwo , czy te¿ mówi¹c bardziej po ba³-
tycku - kaperstwo. Kaprowie byli ¿egla-
rzami, którzy oferowali swoje us³ugi
w zwalczaniu wrogich statków w³adcom,
w zamian za udzielenie im ochrony praw-
nej i zapewnienie udzia³u w ³upach.
W pewnym sensie by³o to wiêc piractwo
zalegalizowane. Granica by³a cienka, na-
gminnie zdarza³o siê, ¿e kaprowie wyko-
rzystywali swoj¹ sytuacjê napadaj¹c na
jednostki neutralne, a czasem nawet so-
jusznicze. Warto jednak podkre�liæ, ¿e to
w³a�nie z kaperstwem wi¹¿¹ siê pocz¹t-
ki polskiej floty.

Przyjmuje siê, ¿e pierwsz¹ w Polsce
flotê kapersk¹ wystawi³ król Kazimierz
Jagielloñczyk w czasie wojny trzynasto-
letniej z Zakonem Krzy¿ackim. Króla nie
by³o staæ na budowê i utrzymanie w³a-
snej sta³ej floty, wiêc kaprowie wydawali
siê idealnym rozwi¹zaniem. I rzeczywi-
�cie, okazali siê skuteczni. 15 wrze�nia
1463 roku na Zalewie Wi�lanym rozgro-
mili niemal doszczêtnie ca³¹ flotê Wiel-
kiego Mistrza. W starciu, po obu stronach,

wziê³o udzia³ ponad 70 jednostek. Bata-
lia ta nale¿y do naj�wietniejszych w hi-
storii polskiego orê¿a. A na dodatek jest
jedyn¹ w naszej historii bitw¹ morsk¹,
w której zwyciêstwo przyczyni³o siê do
wygranej w ca³ej wojnie.

 Tak jak i  inne grupy zawodowe, tak
i kaprowie mieli swoje, jakby�my to dzi-
siaj powiedzieli �gwiazdy�. Jedn¹ z najja-
�niejszych by³ niew¹tpliwie Pawe³ Bene-
ke (wystêpuj¹cy tak¿e jako Paul Benec-
ke). Ws³awi³ siê tym, ¿e w roku 1473
roku, dowodz¹c statkiem Piotr z Gdañ-
ska, dokona³¸ zuchwa³ego aborda¿u p³y-
n¹cego do Londynu burgundzkiego gale-
onu �wiêty Tomasz. Po jego zajêciu oka-
za³o siê, ¿e przewozi on obraz wybitne-
go malarza niderlandzkiego Hansa Mem-
linga �S¹d Ostateczny� z przeznaczeniem
dla jednego z ko�cio³ów we Florencji.
Zagrabione dzie³o kaper przekaza³ w da-
rze Bazylice Mariackiej w Gdañsku, w któ-
rym to mie�cie do dzisiaj dzie³o to pozo-
staje, ciesz¹c oczy turystów.

 Piractwem trudnili siê nie tylko kapi-
tanowie szybkich i du¿ych statków. Od
czasu do czasu nie gardzili nim tak¿e Ka-
szubi. £upy ze zrabowanych statków sta-
nowi³y powa¿ne uzupe³nienie ich skrom-
nych bud¿etów, szczególnie w chudsze
w lata ryby. Kaszubi sprowadzali na mie-

lizny statki, które potem bezlito�nie ra-
bowali. By³ to proceder g³êboko zako-
rzeniony w�ród zamieszkuj¹cych ba³tyc-
kie wybrze¿a S³owian, którzy ju¿ w wie-
ku XII potrafili wychodziæ na swych
³odziach na rozbójnicze wyprawy w kie-
runku Skandynawii.

Przygody kapitana Adama

 Jedn¹ z najbarwniejszych postaci po-
s¹dzanych o zajmowanie siê piractwem
by³ Marek Jakimowski (Jacek Komuda
uczyni³ go bohaterem swojej najnowszej
powie�ci �Galeony wojny� � pisali�my
o tym w marcowym wydaniu �Naszego
MORZA� - red.). Polski szlachcic z Podo-
la, po bitwie pod Cecor¹ w 1620 roku,
dosta³ siê do tureckiej niewoli baszy Kas-
symbeka, który postanowi³ sprzedaæ go
na targu niewolników w Aleksandrii. Jaki-
mowski, razem z dwustu innymi polski-
mi jeñcami, mia³ tam dop³yn¹æ na wiel-
kiej galerze. W czasie podró¿y galernicy
zbuntowali siê, przejêli statek i pod do-
wództwem Polaka dotarli do Rzymu, gdzie
nasz rodak zosta³ gor¹co przywitany
i gdzie z³o¿y³ u stóp papie¿a admiralsk¹
flagê Kassymbeka. Potem, wraz ze �wie-
¿o po�lubion¹ ma³¿onk¹, tak¿e zreszt¹
by³¹ niewolnic¹, wróci³ na Podole. Przy-

�ród³o � W
ikipedia

Walka piratów o skarb,
ilustracja z ksi¹¿ki

o piratach Howarda Pyle�a.
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gody dzielnego szlachcica sta³y siê g³o-
�ne w ca³ej Europie. Rzeczywisto�æ wy-
miesza³a siê tu jednak z legend¹ i trudno
ju¿ dzisiaj odró¿niæ, co jest w niej prawd¹,
a co fa³szem. Niektórzy badacze s¹dz¹,
¿e zanim  Jakimowski wróci³ w rodzinne
strony, dowodz¹c galer¹ zagarniêt¹ Kas-
symbekowi, napada³ na tureckie statki
rabuj¹c je i pal¹c bez lito�ci. Mia³ siê dziê-
ki temu wzbogaciæ na tyle, ¿eby ¿yæ do-
statnio do koñca swoich dni.

 Jakimowski nie jest jedynym Pola-
kiem �podejrzanym� o pirack¹ dzia³alno�æ.
Innym jest m³odszy brat dobrze znanego
z podrêczników historii, s³awnego dzia-
³acza niepodleg³o�ciowego, Ludwika Mie-
ros³awskiego - Adam Piotr Mieros³awski.
Bra³ udzia³ w Powstaniu Listopadowym,
gdzie m.in. walczy³ na Woli pod komend¹
genera³a Józefa Sowiñskiego. Ranny
w czasie obrony legendarnej reduty Or-
dona trafi³ do niewoli, sk¹d uda³o mu siê
zbiec i dotrzeæ do Francji. Tam zaci¹gn¹³
siê na statek zd¹¿aj¹cy na Reunion. Tak
zaczê³a siê jego niezwyk³a morska karie-
ra. Niezwyk³a, bo Polak w wieku zaled-

wie 25 lat zosta³ kapitanem we Francu-
skiej Marynarce Wojennej. S³u¿bê porzu-
ci³ w 1840 roku osiadaj¹c na Reunionie,
gdzie te¿ wkrótce siê o¿eni³.

Niestety, ledwie miesi¹c po �lubie
¿ona, któr¹ bardzo kocha³¸ niespodziewa-
nie zmar³a. Mieros³awski ponownie wiêc
wyruszy³ na morze. Kupi³ statek, którym
¿egluj¹c natrafi³ w po³udniowej czê�ci
Oceanu Indyjskiego na dwie malutkie
wysepki. Poniewa¿ nie znalaz³ ich na
mapach uzna³ siê za ich odkrywcê i za-
mierza³ urz¹dziæ tam polsk¹ koloniê.

 Na wie�æ o Wio�nie Ludów wyruszy³
do Europy. U boku swego brata, jako
dowódca floty, wspiera³ W³ochów w ich
walce o niepodleg³o�æ. Potem powróci³
na Reunion, gdzie zaj¹³ siê handlem
¿egluj¹c po Oceanie Indyjskim statkiem
o znamiennej nazwie Moja Polska.

 Podobno Mieros³awski nie tylko jed-
nak handlowa³. �Bywa³o, ¿e na spróch-
nia³ym, szmatami zatkanym galeocie, sam
z dziesiêcioma lud�mi po jaskiniach, od-
ludnych wysp zwerbowanymi, wióz³
z jednej czê�ci �wiata do drugiej, w po-

rach ca³ej ¿egludze zabronionych, maj¹-
tek i nadziejê wielu rodzin. Potêga jego
woli i pogarda �mierci tak by³y znane kor-
sarzom Oceanu Indyjskiego, ¿e cztery
razy ¿eglowa³ bez zadra�niêcia po�ród flo-
tylli malajskich, które p³ynê³y pustoszyæ
brzegi Kochin-Chiny, bo przesz³o w przy-
s³owie, ¿e �kapitan Adam� nie przyjmuje
nikogo na swój pok³ad, chyba pal¹c cyga-
ro przy beczce prochu.� - tak wspomina
go jego brat Ludwik. Jak by³o naprawdê,
zapewne nigdy siê nie dowiemy. Adam
Mieros³awski zmar³ w 1851 roku w czasie
jednej ze swych morskich podró¿y.

Senior Isidro sieje postrach

 Je�li nawet mieliby�my w¹tpliwo�ci,
czy wszyscy wymienieni dot¹d Polacy
zajmowali siê rzeczywi�cie piractwem, to
takich problemów z okre�leniem profesji
nie mamy w odniesieniu do  takich ludzi,
jak Ignacy Blumer, Wincenty Kobylañski
czy Józef Olszewski. Oni byli prawdziwy-
mi piratami i to na dodatek z samych os³a-
wionych Karaibów.

Bitwa na San Domingo
pêdzla Januarego Suchodolskiego.

 �ród³o � internet
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Polacy pojawiali siê na Karaibach od
XVII wieku. Na Tobago bowiem istnia³a
kolonia Kurlandii, ksiêstwa lennego Rze-
czypospolitej za³o¿ona tam w 1654 roku.
W okresie swojej �wietno�ci zamieszki-
wa³o j¹ 12 tysiêcy Kurlandczyków. Na
skutek staræ z Holendrami musieli siê jed-
nak stamt¹d wycofaæ w roku 1686. Byæ
mo¿e ju¿ wtedy czê�æ z nich zasili³a pi-
rackie szeregi.

Kolejna du¿a grupa Polaków przyby-
³a w rejon Karaibów na pocz¹tku XIX stu-
lecia. Byli to ¿o³nierze Legionów Polskich
za³o¿onych przez Jana Henryka D¹brow-
skiego we W³oszech. W sumie, na roz-
kaz Napoleona, 6 tysiêcy Polaków wziê-
³o udzia³ w t³umieniu antyfrancuskiego
powstania niewolników na wyspie San
Domingo w latach 1802-1803. Ekspedy-
cja zosta³a jednak rozbita.

Z San Domingo do domu wróci³o za-
ledwie kilka setek naszych rodaków. Po-
lacy ginêli nie tylko od kul. Dziesi¹tko-
wa³a ich tak¿e ¿ó³ta febra. Samopoczu-
cia naszych ¿o³nierzy nie polepsza³ te¿
fakt, ¿e musieli toczyæ bitwy z lud�mi,
którzy tak jak i oni walczyli za wolno�æ.
Nie ma siê zatem co dziwiæ, ¿e zaczêli
siê buntowaæ, a nawet przechodziæ ca³y-
mi oddzia³ami na stronê dotychczasowe-
go wroga. Zaskarbili sobie tym przychyl-
no�æ powstañców do tego stopnia, ¿e
kiedy ju¿ San Domingo og³osi³o niepod-
leg³o�æ, Polacy otrzymali prawo zamiesz-
kania na wyspie. Czê�æ skorzysta³a z tej
propozycji, wiêkszo�æ jednak postanowi-
³a wróciæ do kraju. Niewielka za� grupa
nie wybra³a ani jednego, ani drugiego.
Pozostali na Karaibach zaci¹gaj¹c siê do
pirackich za³óg. Niebawem zrobi³o siê
o nich g³o�no.

 Do pierwszych s³awnych Polaków �
piratów z Karaibów zaliczaj¹ siê z pew-
no�ci¹ Ignacy Blumer i Wincenty Koby-
lañski. Blumer nigdy zapewne nie zacz¹³-
by uprawiaæ pirackiego fachu gdyby
w drodze powrotnej z San Domingo do
kraju statek, którym podró¿owa³ nie na-
potka³ jednego z angielskich okrêtów wo-
jennych. Anglicy uprowadzili ze sob¹ Fran-
cuzów, zostawiaj¹c, obecnych na pok³a-
dzie Polaków, z których wiêkszo�æ cho-
rowa³a na ¿ó³t¹ febrê, na pastwê losu.
Wtedy to dowództwo jednostki przej¹³
Blumer. Statek zamieni³ w piracki okrêt,
napada³ na angielskie jednostki ³upi¹c je
niemi³osiernie. Kiedy ju¿ on i jego kom-
pani wystarczaj¹co siê ob³owili, wrócili
w rodzinne strony. Blumer za� kontynu-
owa³ karierê wojskow¹ dochodz¹c do ge-
neralskiego stopnia. Podobnie u³o¿y³ siê

tak¿e los Wincentego Kobylañskiego, któ-
ry powróci³ do domu ca³y i zdrów, wcze-
�niej nie�le zachodz¹c za skórê Brytyjczy-
kom, których nêka³ operuj¹c z terytorium
Kuby.

Obu oficerów s³aw¹ przewy¿szy³ Izy-
dor Borowski, zwany �Senior Isidro�.
G³ówn¹ baz¹ tego pochodz¹cego spod
Pu³tuska szlachcica by³a s³ynna Tortuga.
Szybko sta³ siê znacz¹c¹ postaci¹ pirac-
kiego pó³�wiatka. Ale jego dzia³alno�æ nie
ogranicza³a siê tylko do ³upienia bezbron-
nych brytyjskich statków wy³adowanych
po brzegi drogocennym towarem. �Senior
Isidro� nie zapomnia³ o polskich korze-
niach i pomaga³ bojownikom walcz¹cym
o niepodleg³o�æ Wenezueli dostarczaj¹c
im zdobyczn¹ broñ oraz amunicjê.

 Anglicy byli g³ównymi wrogami Po-
laków spod pirackiej bandery. Niektórzy
jednak starali siê, na ile to oczywi�cie by³o
tylko mo¿liwe, zalegalizowaæ jako� swój
proceder, staj¹c siê korsarzami. Tak by³o
w przypadku Kazimierza Luxa. Wycier-
piawszy wiele w czasie niemal dwulet-
niego pobytu w brytyjskim wiêzieniu na
Jamajce, jedynym czego pragn¹³ po uwol-
nieniu, by³a zemsta. W tym celu wystara³
siê od francuskiego genera³a Jeana Fer-
randa o specjalny list kaperski upowa¿-
niaj¹cy do podejmowania akcji w imie-
niu Francji. Lux wykorzysta³ to do maksi-
mum. Na swoim 60-osobowym okrêcie
Mosquito grabi³ i rabowa³ ile siê da³o.
£upy sprzedawa³ g³ównie na Kubie. Co
jednak ciekawe, nie zapomnia³ o roda-
kach, szczególnie tych, których wojna
okaleczy³a. Czê�æ pieniêdzy przekazywa³
na pomoc dla potrzebuj¹cych Polaków �
inwalidów  i uciekinierów z angielskich
wiêzieñ.

Józio by³ ostatni

 Osobn¹ postaci¹ karaibskich wód by³
Józef Olszewski. Osobn¹, bo znalaz³ siê
w tym regionie inaczej ni¿ jego koledzy
z Legionów. Olszewski pochodzi³ z wio-
ski ko³o P³ocka. Od m³odo�ci marzy³ o da-
lekich podró¿ach. Z nadziej¹ zaci¹gniê-
cia siê na statek dotar³ do Gdañska gdzie
zamustrowa³ na holendersk¹ jednostkê
o nazwie Najade. Na jej pok³adzie dotar³
wkrótce na Kubê. Tam przypadkowo
zgubi³ siê w porcie i spó�ni³ na statek. Po
jakim� czasie trafi³ na niewielki szkuner,
którego za³oga, jak sie niebawem okaza-
³o, z wielkim zaciêciem uprawia³a pirac-
two. Po kilku wyprawach statek zaatako-
wany zosta³ przez inny i zatopiony, a jego
za³oga, poza Olszewskim, który wkrótce

zaskarbi³ sobie zaufanie kapitana, zakuta
w kajdany.

Salamandra, bo tak siê nazywa³ sta-
tek, na którym teraz s³u¿y³ m³ody Polak,
trudni³a siê handlem niewolnikami. £owi-
³a ich w Afryce i przywozi³a na Karaiby,
gdzie znajdowa³y siê liczne plantacje eg-
zotycznych owoców nieustannie cierpi¹-
ce na brak r¹k do pracy. Olszewski szyb-
ko nauczy³ siê zasad niewolniczego biz-
nesu. Pamiêtajmy, ¿e ju¿ wtedy by³ to
proceder, przynajmniej oficjalnie, potê-
piany i �cigany. Salamandra zosta³a po
jakim czasie zatopiona. Olszewskiemu
jednak sprzyja³o szczê�cie. Wyszed³ ca³o
z tej przygody wzbogacaj¹c siê dodatko-
wo o skarb, którego miejsce ukrycia zdra-
dzi³ mu umieraj¹cy kapitan Salamandry.
Po spieniê¿eniu kosztowno�ci Olszewski,
znany w morskim pó³�wiatku pod pseu-
donimem �Yousyu� (od polskiego �Józia�)
kupi³ statek, który obsadzi³ ¿adn¹ zysku
i przygód za³og¹. Na w³asny ju¿ rachu-
nek Olszewski trudzi³ siê handlem nie-
wolnikami nie gardz¹c te¿ dzia³alno�ci¹
pirack¹. By³ jednym z ostatnich przed-
stawicieli tego fachu na Karaibach.

Piractwo nie umar³o wraz z XIX wie-
kiem. Do dzisiaj ¿egluga w niektórych
regionach �wiata, g³ównie na Oceanie
Indyjskim nie jest bezpieczna. Co jaki�
czas docieraj¹ do nas informacje o kolej-
nych napadach na statki handlowe czy
platformy wiertnicze. Choæ od czasów
�Józia� Olszewskiego nie s³ychaæ by³o
o piratach z polsko brzmi¹cymi nazwiska-
mi, to jednak nikt nie zarêczy, ¿e w�ród
wspó³czesnych morskich rozbójników ich
nie ma.

Tomasz Falba
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Sprawy z Murzynem

Plantacje polskie w Liberii zosta³y zor-
ganizowane przez Ligê Morsk¹ i Kolonial-
na i s¹ przez ni¹ traktowane jako swego
rodzaju szko³a dla przysz³ych pionierów
kolonialnych. Przybywaj¹cy tu bowiem
kolonista musi sobie samodzielnie dawaæ
radê z wielu zagadnieniami, których do-
brze nie zna, a których rozwi¹zanie sta-
nowi nieraz do�æ du¿e trudno�ci. (...) Plan-
tator musi znaæ siê na wszystkim: powi-
nien umieæ zbudowaæ dom czy magazyn,
przeprowadziæ pomiary miernicze, zbu-
dowaæ most, wytyczyæ drogê � s³owem
wiedzieæ ca³y szereg rzeczy, które s¹
zwi¹zane z gospodark¹ plantacyjn¹. Pod-
stawowe wiadomo�ci z medycyny s¹ rów-
nie¿ bardzo potrzebne. (...)

Poniewa¿ Liberia jest pokryta gêst¹
puszcz¹, poluje siê w nocy przy lampach
elektrycznych umieszczonych na g³owie.
Emocj¹ takiego polowania jest to, ¿e strze-
laj¹c do zwierzyny, widzi siê w³a�ciwie
tylko oczy i zazwyczaj nie wiadomo, czy
to, co siê bierze za ma³¹ antylopê nie jest
bawo³em. Omy³ka mog³aby byæ nieco
ryzykowna. Naturalnie w miarê zdobywa-
nia do�wiadczeñ, mo¿na czasami z kolo-

ru �wiec¹cych oczu czy ich ruchów roz-
poznaæ zwierzynê, ale to nigdy nie jest
pewne. (...)

Za³atwienie sprawy z Murzynem nie
nale¿y do rzeczy ³atwych. Murzyn, maj¹c
interes do bia³ego przychodzi zwykle
w otoczeniu swoich ¿on i przyjació³ z tra-
dycyjn¹ bia³¹ kur¹ w rêku i zaczyna pó³-
godzinne przemówienie, zaczynaj¹ce siê
zwykle od s³ów: �panie, ja pragnê ciê
widzieæ�. Dopiero po tej przemowie
mo¿na siê dowiedzieæ, o co mu chodzi.
(...)

(�W wolnej republice czarnych�,
Kazimierz Armin)

Smakowita szarañcza

(...) Bez przygody mijamy prze³êcz
³añcucha gór Bucoie, biegn¹cego z pó³-
nocy na po³udnie. Lecz oto na czystym

przed chwil¹ horyzoncie, spostrzegamy
olbrzymi¹ czerwon¹ chmurê, która ro�nie
w oczach. Zdaje siê, ¿e s³oñce przykry³a
wielka ciemno-ruda zas³ona. Jednocze�nie
mimo warkotu silnika do uszu naszych
dochodzi równomierny, stale wzrastaj¹cy
szum, jakie� suche, chropowate szelesz-
czenia.

- Co to? � pytam zaniepokojony.
Oczy kierowcy staj¹ siê dziwnie b³ysz-

cz¹ce. Chwilami widaæ tylko bia³ka.
- To szarañcza. Bardzo, bardzo dobra

szarañcza � szofer mlaska smakowicie
jêzykiem.

Dowiadujê siê pó�niej, ¿e szarañcza
jest ulubionym przysmakiem czarnych.
Taka, piêknie wygl¹daj¹ca chmura sza-
rañczy ci¹gnie siê nieraz setkami kilome-
trów i biada plantacji, na której osi¹dzie,
bo po¿arte zostanie dos³ownie wszystko.
(...) Po przybyciu do Posto Quipeio, za-
war³em znajomo�æ z innym szkodnikiem
afrykañskim �bissond¹�, wielk¹ czerwon¹
mrówk¹. Owad ten posiada mocne klesz-
cze i wyrwaæ go mo¿na jedynie z cia³em,
tote¿ stanowi postrach d¿ungli. Ucieka
przed ni¹ wszystko: lew, s³oñ, nosoro¿ec.
Mrówki te maj¹ doskonale zorganizowa-
ne spo³eczeñstwo i robi¹ prawdziwe
wyprawy wojenne. (...)

Pragn¹³bym jeszcze nadmieniæ s³ów
parê o wierzeniach murzyñskich. Negr
�rodkowo-afrykañski w �cis³ym tego s³o-
wa znaczeniu religii nie posiada. Nie wie,
co to jest Bóg, jako cz³owiek niezmiernie
lekkomy�lny nie zadaje sobie nawet tru-
du wysuniêcia koncepcji jakiegokolwiek
b¹d� ¿ycia pozagrobowego. Jedyn¹ reli-
gi¹ jego jest �strach�, który przeniesiony
w p³aszczyznê wierzenia, wyra¿a siê

�Morze�,

70 lat temu,
w kwietniu 1938 roku:
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Zachowali�my
oryginaln¹ pisowniê.
Archiwalne numery

�Morza� mo¿na
znale�æ na stronie:

http://www.magemar.com.pl/

Rybak i jego trudy

Dotkliwy brak rybaków morskich by³
pierwszym i � bodaj¿e jest po dzi� � naj-
wa¿niejszym czynnikiem hamuj¹cym roz-
wój tej dziedziny gospodarki. Jedyn¹ rad¹
na to niedomaganie jest realnie zaplano-
wana i szeroka akcja szkolenia rybackie-
go. W koñcu 1947 r. przyst¹piono do za-
k³adania wiêkszych o�rodków szkolenia
rybaków. (...) Nie pozbawionym tak¿e
znaczenia jest moment pochodzenia

60 lat temu,
w kwietniu 1948 roku:

w ca³kowitym uznaniu dla czarów i cza-
rowników.

(�Wspomnienia polskiego koloni-
sty�, Juliusz Gebethner)

Gdzie z³oto p³ynie�

Dzieñ otwarcia bazy morskiej w Sin-
gapore by³ na pewno wielkim dniem dla
W. Brytanii i Dalekiego Wschodu, a mo¿e
nawet � i dla ca³ego �wiata. W obecno�ci
dwunastu tysiêcy zaproszonych go�ci,
przedstawicieli najwy¿szych w³adz bry-
tyjskich, cywilnych i wojskowych, przy
asy�cie potê¿nego zespo³u si³ zbrojnych,
morskich, powietrznych i l¹dowych, przy
huku ciê¿kich dzia³ okrêtowych i baterii
nadbrze¿nych zainaugurowany zosta³ uro-
czy�cie i oddany do u¿ytku najwiêkszy
morski dok p³ywaj¹cy �wiata: dok im.
Jerzego VI-go. (...) jest tak obszerny, ¿e
mo¿e pomie�ciæ nawet transoceaniczne
kolosy w rodzaju �Queen Mary�. (...) 2200
stóp nadbrze¿y betonowych i wielka ilo�æ
kranów, z których ka¿dy ma si³ê no�n¹
150 ton, wreszcie � dziesi¹tki kilometrów
nowozbudowanych linij kolejowych � oto
poszczególne fragmenty tej olbrzymiej
bazy morskiej. Kosztowa³a ona W. Bryta-
niê, bez fortyfikacji i bez urz¹dzeñ bazy

lotniczej, oko³o dwudziestu piêciu milio-
nów funtów szterlingów (blisko siedem-
set milionów z³otych). Praca nad ca³o�ci¹
trwa³a, coprawda z pewnymi przerwami,
oko³o 15 lat. (...)

Bo dzisiejsze Singapore jest nie tylko
najpotê¿niejsz¹ twierdz¹ morsk¹ �wiata
i wielkim �wiatowym portem. Jest ono
tak¿e wielkim, pó³milionowym miastem,
stolic¹ ludnego i bogatego Pó³wyspu Ma-
lajskiego, potê¿nym o�rodkiem kauczu-
ku i o³owiu. Z³oto p³ynie tu strumienia-
mi, a jego blask nêci coraz to nowe gro-
mady spragnionych ³atwego zarobku w³ó-
czêgów, sprytnych i przedsiêbiorczych
�mia³ków, którzy jutro bêd¹ tu szanowa-
nymi powszechnie milionerami, lub bied-
ne, bezradne, pionki ludzkie, które zgin¹
szybko i bez �ladu w rojnym kosmopoli-
tycznym t³umie. (...)

(�Baza morska w Singapore�,
Edward Czerw)

Czynnik nowoczesny

6 marca 1938 roku o godzinie 8.30
salut admiralski 13 strza³ów oznajmi³, ¿e
oto przyby³ Polsce nowy okrêt wojenny
� najwiêkszy z istniej¹cych dotychczas.
O. R. P. �Gryf�, przezwyciê¿ywszy silne

sztormy na morzach Pó³nocnym i Ba³tyc-
kim (...), zacumowa³ siê szczê�liwie
w Gdyni. (...)

Jednak kto by powiedzia³, ¿e �Gryf�
jest, w porównaniu do okrêtów innych
pañstw, okrêtem ma³ym, i ¿e jego 2.250
ton, to zaledwie jedna dziesi¹ta jakiego�
pancernika � ten mia³by s³uszno�æ tylko
pozornie. Albowiem w dziedzinie obro-
ny wybrze¿a, �Gryf� stanowi czynnik
powa¿ny i nowoczesny. On to � jako sta-
wiacz min � zagrodzi w razie potrzeby
drogê do Gdyni. W ci¹gu kilku godzin
mo¿e postawiæ swe miny, których tra³o-
wanie (wydobywanie) nie bêdzie ³atwe.
Jest to wiêc okrêt obronny, �wiadcz¹cy
o tym, ¿e Polska cudzego nie chce, jed-
nak swego tak ³atwo nie da...(...)

Pamiêtajmy, ¿e nie bogactwo narodu
jest powodem do budowy floty wojen-
nej, ale ta w³a�nie flota jest �ród³em ko-
rzystnych przymierzy, pokoju, bezpie-
czeñstwa i dobrobytu narodowego. A ra-
duj¹c siê przybyciem �Gryfa�, my�leæ ju¿
winni�my o dalszych, coraz to wiêkszych
i silniejszych okrêtach � realizatorach na-
szych nadziei na lepsze jutro i naszej
wolno�ci suwerennej.

(�Okrêt Rzeczypospolitej Polskiej
>Gryf<�, In¿. J. G.)

WSPOMNIENIE �MORZA� archiwalia

Opr. Czes³aw Romanowski

uczniów tych szkó³. Winni nimi byæ g³ów-
nie mieszkañcy Wybrze¿a, ¿yj¹cy od lat
nad morzem, do�wiadczenie wykaza³o
bowiem, ¿e element nap³ywowy w po-

goni za du¿ym zyskiem wydatnie zasila³
kadry rybaków morskich, ale nie wytrzy-
mywa³ d³ugo ciê¿kich trudów pracy mor-
skiej, wycofuj¹c siê przy pierwszym nie-
powodzeniu i zetkniêciu z niebezpieczeñ-
stwem. Tylko rybak znaj¹cy od m³odo�ci
morze, potrafi wytrzymaæ trudy pracy
i czêste zastoje, spowodowane sztorma-
mi i niebezpieczeñstwa walki z ¿ywio-
³em.

(�Zagadnienia rybo³ówstwa mor-
skiego�, J. Wójcicki)
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Gdy zamknê tylko oczy widzê piasku pla¿e
Rybacy p³yn¹ w morze, wiatr chwieje li�æmi palm
Ponad Fortalez¹ dysk s³oñca siê roz¿arzy³
A moje bose stopy jêzory li¿¹ fal.

Z Corcovado Chrystus miastu b³ogos³awi
Rumby ognistej w Rio rozbrzmiewaj¹ d�wiêki
T³um karnawa³owy p³ynie ulicami
Daleki po widnokr¹g Atlantyku b³êkit

Copacabana zdobna cia³ kobiecych kwiatem
Z favel Orfeo Negro melodia siê s¹czy
Zwi¹zana z brazylijskiej kawy aromatem.
Na horyzoncie niebo blaskiem wód siê ³¹czy

W dali Buenos Aires w rytmie tanga tañczy
W Montevideo równie¿ rozbrzmiewa muzyka
W sadach drzewa ciê¿arne s³oñcem pomarañczy
Pod zamkniêt¹ powiek¹ ca³a Ameryka.

ok 1950 by³ dla Polski rokiem zdecydowanie niecieka-
wym. Po �zlaniu partii� PPS i PPR w Polsk¹ Zjedno-
czon¹ Partiê Robotnicz¹ praktycznie zakoñczy³a siê
dzia³alno�æ socjalistów w stylu Marsza³ka Pi³sudskiego

i coraz bardziej nasila³a siê walka z �reakcyjnym podziemiem�.
¯elazna kurtyna bardzo szczelnie i z du¿ym nak³adem kosz-
tów oddziela³a Polskê Ludow¹ od wolnego �wiata.

Prawem kontrastu i szczê�liwego losu � ów rok 1950, a przy-
najmniej jego �rodkowy, letni fragment � zapisa³ siê niezwykle
korzystnie i ciekawie w mojej pamiêci.

Po ukoñczeniu nauki na trzecim roku Wydzia³u Mechanicz-
nego Pañstwowej Szko³y Morskiej w Gdyni, nadszed³ czas na
kilkumiesiêczn¹, tak zwan¹ �dyplomow¹�, praktykê. Nieco przy-
spieszony rok szkolny zakoñczy³ siê bodaj¿e w po³owie kwietnia
i wkrótce potem stanêli�my przed obliczem dyrektora PSM,
magistra Mieczys³awa Jurewicza. My, to znaczy grupka sied-
mioosobowa, przeniesiona po ukoñczeniu Pañstwowego Liceum
Budowy Okrêtów na ostatni rok Peesemki.

Z grupki tej jedynie ja jeden odby³em przesz³o dwumie-
siêczny rejs na statku pe³nomorskim, pozosta³a szóstka by³a
prawdziwymi ¿ó³todziobami w marynarskim fachu.

- Poniewa¿ nie p³ywali�cie dotychczas, kierujê wasz¹ sió-
demkê na Dar Pomorza � o�wiadczy³ dyrektor.

- A za co, panie dyrektorze? � wyrwa³em siê, jak zwykle.
- Jak to, za co? � zdziwi³ siê dyrektor i spojrza³ na mnie.
- Przecie¿ na Dar mustruj¹ mechanicy za karê � odpowie-

dzia³em prawie zgodnie z prawd¹, a co najmniej zgodnie z po-
siadanymi w tym temacie wiadomo�ciami.

Istotnie, na praktykê na Dar Pomorza wysy³ano przewa¿-
nie ma³o zdyscyplinowanych s³uchaczy Wydzia³u Mechanicz-
nego. Na fregacie panowa³ do�æ ostry rygor, starannie egze-
kwowany przez oficerów i instruktorów, jak te¿ bosmana i in-
nych cz³onków sta³ej za³ogi, ³¹cznie z kucharzami, a zatem
by³o niewiele szans na rozmaite wyskoki. Poza tym � czym
kierownictwo Peesemki raczej siê nie przejmowa³o � silnik
Daru nie by³ szczytem nowoczesno�ci i dla absolwentów wy-
dzia³u mechanicznego praktyka na piêknym ¿aglowcu by³a
zawodowo ma³o przydatna.

Taka przynajmniej kr¹¿y³a opinia w�ród s³uchaczy Szko³y
Morskiej.

O dziwo, dyrektor Jurewicz po moim wystêpie, u�miechn¹³
siê i bez zw³oki zdecydowa³, ¿eby wys³aæ nas na praktyki dy-
plomowe na do�æ wtedy liczne polskie statki handlowe.

Mnie i mojemu przyjacielowi Ziemowitowi Krzy¿anowskie-
mu trafi³o siê chyba najlepiej z ca³ej siódemki. Zamustrowali�my
bowiem na spory na ówczesne czasy statek Pu³aski. Zbudowa-
ny w niemieckiej stoczni pod nazw¹ Leuna p³ywa³ w latach wojny
jako statek zaopatrzeniowy dla Korsarskich Kr¹¿owników Krieg-
smarine. Dla nas, przysz³ych mechaników, wa¿ne by³y dwie rze-
czy � po pierwsze Pu³aski posiada³ napêd turbinowy, a w ko-
t³owni sta³o a¿ piêæ kot³ów opalanych paliwem p³ynnym, co
by³o rzadko spotykane w tamtym czasie, a po drugie, statek
p³yn¹³ do� portów Po³udniowej Ameryki!!!

Ju¿ same nazwy - Brazylia, Argentyna, Urugwaj, a przede
wszystkim Rio de Janeiro budzi³y w mojej wyobra�ni kusz¹ce
wielokolorowe obrazy, tak bardzo ró¿ne od szarej, siermiê¿nej,
pe³nej powojennych gruzów Polski Ludowej, odciêtej szczeln¹
¿elazn¹ kurtyn¹ od tamtych wspania³o�ci.

Z bij¹cymi rado�nie sercami, obarczeni � jak przysta³o na
�prawdziwych� marynarzy � workami ¿eglarskimi, z ca³ym nie-
omal posiadanym dobytkiem, pojawili�my siê na statku.

Przybycie nasze nie wzbudzi³o sensacji, ani specjalnego
zainteresowania. Ochmistrz wpisa³ nas na listê za³ogi i skiero-
wa³ do kabiny.

Znajdowa³a siê na dziobie, czyli �pod bakiem�, surowe ume-
blowanie sk³ada³o siê z sze�ciu metalowych ³ó¿ek, przyspawa-
nych do stalowego pok³adu i tylu¿ blaszanych szafek, zamoco-
wanych dla odmiany do dziobowej �ciany, czyli do �forszotu�.
Na �rodku sta³ stó³ i dwie kilkuosobowe ³awy, równie¿ zamo-
cowane na sztywno. I tyle.

Przez �rodek tego ma³o przytulnego pomieszczenia prze-
chodzi³y od sufitu do pod³ogi dwie grube rury, na razie niewia-
domego przeznaczenia. Razem z nami tê imitacjê kabiny zaj-
mowa³o czterech absolwentów Wydzia³u Nawigacyjnego Pañ-
stwowej Szko³y Morskiej w Szczecinie. Jeden z nich zosta³ kil-
kana�cie lat pó�niej kapitanem polskiego flagowego pasa¿era
Stefana Batorego.

Kapitanem Pu³askiego by³ Jan Godecki, absolwent Wydzia³u
Nawigacyjnego Pañstwowej Szko³y Morskiej w Gdyni w 1930
roku. W nas, ówczesnych praktykantach, kapitan wzbudza³
szacunek i zaufanie,  ale dzieli³ nas niewyobra¿alny chyba dzi-
siaj dystans. Kapitan zawsze wystêpowa³ w mundurowej gali,
który to zwyczaj wyniós³ zapewne z przedwojennego p³ywa-
nia na pasa¿erach.

Naszym szefem w maszynie by³ Wies³aw Kochañski, rów-
nie¿ marynarz  konwojowy . Drugi mechanik by³ przed wojn¹
szefem kot³owni na polskim niszczycielu Wicher. Prze¿y³ jego
zatopienie na Helu we wrze�niu 1939. Trzeciego mechanika
nie pamiêtam, natomiast czwartym by³ mój pó�niejszy serdecz-
ny kolega i wspó³wyk³adowca w Szkole Morskiej Tadek Jê-
drzejczak, absolwent - prymus z rocznika 1948,  pierwszego
powojennego rocznika gdyñskiej Szko³y Morskiej.

 
○ ○ ○

W kilka dni po zamustrowaniu, wyszli�my z portu i tym
samym znale�li�my siê z Ziemkiem w wolnym �wiecie, po
drugiej stronie idiotycznej i bezsensownej ¿elaznej kurtyny, roz-
dzielaj¹cej dwa �wiaty. Ten fatalny i obrzydliwy kapitalistycz-
ny i ten szczê�liwy i radosny socjalistyczny, a w przysz³o�ci
nawet jeszcze lepszy, komunistyczny, jak wmawia³a polskie-
mu spo³eczeñstwu oficjalna propaganda.

R
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Pierwszym portem by³a Antwerpia. Ja, poniewa¿ ju¿ dwa lata
wcze�niej p³ywa³em na statku Boles³aw, by³em nieco uodpor-
niony, ale Ziemek niew¹tpliwie dozna³ szoku w tym zderzeniu
dwóch idei, dwóch obcych sobie, wrêcz wrogich, �wiatów.

Potem by³ egzotyczny, murzyñski Dakar w Senegalu, inte-
resuj¹cy dla mnie, mi³o�nika historii morskiej, z racji nieudane-
go desantu wolnej Francji gen. de Gaulle�a jesieni¹ 1940 roku.
Ale to wci¹¿ nie by³o to. Czeka³em na moj¹ Po³udniow¹ Ame-
rykê, po drugiej stronie Atlantyku i po drugiej stronie Równika.

A jak Równik, to oczywi�cie Równikowy Chrzest, do które-
go szykowali�my siê z zapa³em przede wszystkim my, mecha-
nicy i nawigatorzy z obu Morskich Szkó³. Oprócz nas �kaosz-
czak�, czyli zastêpca kapitana do spraw polityczno-wychowaw-
czych, czy jako� podobnie. By³ to cz³owiek w równej mierze
ograniczony, jak i z³o�liwy i nosi³ dziwnym zbiegiem okolicz-
no�ci zdecydowanie nie pasuj¹ce temu stanowisku nazwisko
Stu³a. I ten¿e Stu³a stanowczo zabroni³ przeprowadzenia Chrztu
Równikowego jako �szkodliwego zabobonu�.

Przeszli�my tedy równik nawet bez sygna³u syren¹ i zna-
le�li�my siê na po³udniowej pó³kuli, gdzie noc¹ b³yszcza³y na
bezchmurnym niebie inne, równie wspania³e konstelacje, z ma-
jestatycznym Krzy¿em Po³udnia na czele, a w dzieñ s³oñce
przebiega³o zupe³nie innym torem.

I wtedy, którego� popo³udnia radio z³apa³ Brazyliê i z g³o-
�nika na otwartym pok³adzie us³ysza³em w takt ¿wawej melo-
dyjki s³owa, które wry³y mi siê w pamiêæ:

Meldorau, Meldorau, sabanetti Meldorau� Sabanetti Le-
ven, sabanetti Lux�

I znowu: Meldorau� i tak dalej.
By³a to, jak siê pó�niej dowiedzia³em, do�æ prymitywna

reklama� myd³a, ale dla mnie po dzi� dzieñ, po niespe³na
sze�ædziesiêciu latach, ta melodia i s³owa uto¿samiaj¹ siê z po-
witaniem mnie przez Brazyliê.

 
○ ○ ○

W Rio de Janeiro wyszli�my na miasto w bia³ych mundur-
kach z niebieskimi ko³nierzami i w okr¹g³ych czapkach mary-
narskich z wst¹¿k¹, na której widnia³y czerwone litery z napi-
sem �SZKO£A MORSKA�.

Zwiedzali�my zach³annie to urokliwe miasto. Wszystko by³o
piêkne. I szerokie miejskie arterie zat³oczone samochodami,
i rozci¹gniête na wzgórzach favele � dzielnice biedoty, i piesza
wspinaczka, z powodu braku pieniêdzy, na kolejkê na Corco-
vado, do stóp potê¿nego pos¹gu Chrystusa, sk¹d roztacza³a siê
jedyna w swoim rodzaju, rozleg³a panorama zatoki, zamkniêtej
od oceanu masywem wynios³ej ska³y o nazwie G³owa Cukru.

Ale chyba najbardziej  wstrz¹saj¹cych wra¿eñ doznali�my
na pla¿y Copacabana, w�ród t³umów nader sk¹po ubranych,
ale jak piêknie zbudowanych dziewcz¹t. Nigdy ju¿ i nigdzie
nie widzia³em takiej pla¿y z takimi... ech, jest co wspominaæ!

 
○ ○ ○

Potem by³ Santos pachn¹cy upojnie kaw¹, której wówczas
w PRL praktycznie nie by³o i z pla¿¹ Gonzaga, znacznie mniejsz¹
od Copacabany, ale mo¿e ³adniejsz¹, a dziewczyny... By³o znów
na co popatrzeæ.

I wreszcie �Bones� czyli Buenos Aires, rozleg³e i nowocze-
sne, gdzie nasz Pu³aski ugrz¹z³ na prawie sze�æ tygodni, ale
nikt z za³ogi raczej nie narzeka³. Mo¿e z wyj¹tkiem kaoszczaka
Stu³y, który musia³ dbaæ o to, aby marynarze nie dali siê oma-
miæ truj¹c¹ propagand¹ kapitalistyczn¹. Wydaje siê, ¿e g³ów-

nie nasza dwójka spêdza³a mu sen z powiek, bo uda³o mu siê
szanta¿em i naciskami zmusiæ niestety jednego z naszych ko-
legów do wychodzenia z nami do miasta, a nastêpnie sk³ada-
nia meldunków. Na szczê�cie, nie by³o w tamtych czasach elek-
tronicznych mo¿liwo�ci pods³uchu, dziêki czemu, gdy uda³o
nam siê czasami urwaæ koledze, mogli�my z Ziemkiem swo-
bodnie prowadziæ ogl¹dy i wymieniaæ szczere pogl¹dy.

A ogl¹daæ w Bonesie by³o co. Nasze codzienne popo³u-
dniowe wyj�cia do miasta wygl¹da³y mniej wiêcej zgodnie z na-
stêpuj¹cym rytua³em. Wychodzili�my w mundurach, tym ra-
zem granatowych z racji panuj¹cej w Argentynie zimy, wyno-
sz¹c na l¹d po paczce zaoszczêdzonych w morzu amerykañ-
skich papierosów, które skupowa³ od nas w³a�ciciel drobnego
sklepiku gdzie by³o: myd³o, powid³o i inne delikatesy i który
mówi³ po polsku z zapamiêtanym sprzed wojny, charaktery-
stycznym akcentem.

Tak uzyskane zasoby pozwala³y na zakup dwóch biletów
do kina, których by³o co najmniej kilkana�cie na ulicy Lavalle,
na �czuracho� (nie wiem jak to siê pisze) czyli na solidny bef-
sztyk, na butelkê �vino tinto� i na �venticiuque mandarinos poza
uno peso� przed powrotem na statek.

Kin by³o sporo, filmów, których nie wy�wietlano w PRL w bród,
pogoda s³oneczna bez upa³ów,  a ¿e ka¿dego dnia spotykali�my
licznych tu Polaków, czas mija³ nam do�æ beztrosko.

I nagle... gazety i radio donios³y, ¿e rozpoczê³a siê kolejna
w moim ¿yciu wojna! Tym razem w Korei, ale mog³a siê bar-
dzo ³atwo przekszta³ciæ w �wiatow¹ zawieruchê, jako ¿e jedn¹
z walcz¹cych stron byli Amerykanie.

Wraz z t¹ wiadomo�ci¹, z dnia na dzieñ usta³ za³adunek
solonych skór na nasz statek, znikli za³adowcy, a na nabrze¿u
spacerowaæ zaczêli argentyñscy policjanci.

Na razie wypuszczano nas na l¹d i w czasie jednego z wyj�æ
zobaczyli�my spore og³oszenia, które informowa³y, ¿e amba-
sada USA przyjmuje zg³oszenia m³odych ludzi do wojska. Do
Army lub Navy. Poni¿ej podawano warunki, a w�ród nich: 300
dolarów zaliczki ¿o³du, a po miesi¹cu od jej otrzymania nale¿a-
³o siê zg³osiæ na przeszkolenie w Stanach Zjednoczonych. I po-
tem zapewne wyjazd na front do Korei.

No i zaczê³o siê... W Peerelu panowa³ wrêcz terror, raz po
raz mia³y miejsce pokazowe procesy �zaplutych kar³ów reak-
cji�. Akowcy siedzieli w wiêzieniach z wieloletnimi wyrokami,
w Wojsku Ludowym wielu wy¿szych oficerów ledwo mówi³o
po polsku. A tu takie perspektywy... tym bardziej, ¿e mia³em
w swoim nieujawnionym ¿yciorysie Szare Szeregi Harcerstwa
Armii Krajowej, a ojciec, przedwojenny oficer zosta³ w Anglii
na emigracji. Mój przyjaciel mia³ podobny ¿yciorys.

Przez nastêpne przesz³o dwa tygodnie zastanawiali�my siê
przy �vino tino�, dyskutowali i rozwa¿ali�my wszystkie �za�
i �przeciw�. Oczywi�cie mo¿liwe to by³o tylko wówczas, gdy
byli�my pewni, ¿e nikt nas nie pods³uchuje, na przyk³ad we
wnêtrzu odstawionego z pracy kot³a, który mozolnie czy�cili-
�my przez d³ugie godziny.

Kaoszczak w tej do�æ drastycznej dla niego sytuacji, wzmóg³
inwigilacjê. Jednym ze zwerbowanych przez niego by³ mes-
boy, czyli ch³opak kuchenny jawnie okazuj¹cy swoje komuni-
styczne przekonania.

Tymczasem wojna w Korei nabiera³a rozpêdu, o czym do-
nosi³y codzienne gazety, w tym i emigracyjna, polskojêzycz-
na, kr¹¿y³y pog³oski, ¿e argentyñskie w³adze � a panowa³
wówczas genera³ Peron i jego piêkna ma³¿onka Evita � bêd¹
internowa³y wszystkie statki zza ¿elaznej kurtyny, a za³ogi zo-

MORZE OPOWIADAÑ tylko u nas

58 Nasze MORZE l nr 4 l kwiecieñ 2008



59Nasze MORZE l nr 4 l kwiecieñ 2008

MORZE OPOWIADAÑ tylko u nas
Ilu

st
ra

cja
: A

da
m

 P
êk

al
sk

i

stan¹ zamkniête w obozach. Nic dziwnego, ¿e takie pog³oski
nie wzbudza³y naszego entuzjazmu i jeszcze bardziej sk³ania³y
do zg³oszenia siê na rekrutacjê.

W czasie jednego z zebrañ za³ogi kaoszczak nagle o�wiad-
czy³, ¿e nasz statek bêdzie na si³ê przebija³ siê na otwarte morze.
Pewno przeczyta³ gdzie� o ucieczce Or³a z Tallina w 1939 czy
z Dakaru w 1940.

Nie wzi¹³ jednak pod uwagê, ¿e stali�my bardzo g³êboko
w porcie, przy olbrzymiej rze�ni, za dwiema �luzami, a na do-
datek do�æ daleko od morza i ¿e na Rio de La Plata zapewne
patrolowa³y okrêty Argentyñskiej Marynarki Wojennej, i wresz-
cie, co postanowi³aby za³oga naszego statku wobec próby roz-
poczêcia niemo¿liwej do realizacji akcji.

Tak wiêc, w dalszym ci¹gu dyskutowali�my i naradzali we
dwójkê, czy to w zakamarkach maszynowni, czy te¿ na l¹dzie
w jednej z licznych bodeg, przy kolejnej butelce wina.

Bardzo istotnym, wrêcz przewa¿aj¹cym argumentem prze-
ciw, by³y rodziny w kraju. Moja samotna po wojnie matka,
z córk¹ � inwalidk¹ i staruszk¹ te�ciow¹ i rodzice przyjaciela ze
starszym od niego bratem � studentem Politechniki.

Po kilku tygodniach niepewno�ci i zastoju przyst¹piono do
zakoñczenia za³adunku, który przebiega³ teraz b³yskawicznie
i wypuszczono nasz statek w morze.

Polityka polityk¹, komunizm komunizmem, wojna w dale-
kiej Korei wojn¹, a biznes � biznesem.

 
○ ○ ○

W rejsie powrotnym by³o jeszcze Montevideo, Rio Grande
do Sul i ponownie Santos.

Oddalaj¹c siê od brazylijskich brzegów w kursie na Casa-
blankê po drugiej stronie Atlantyku us³ysza³em cichn¹c¹ coraz
bardziej znan¹ melodiê i s³owa:

MELDORAU, MELDORAU, SABANETTI MELDORAU...
S³owa, którymi ¿egna³a mnie Brazylia. ¯egna³a na d³ugo,

na bardzo d³ugo.
 
○ ○ ○

P.S. 1 W Buenos Aires z za³ogi Pu³askiego pozosta³ na l¹dzie
i �wybra³ wolno�æ� jedynie... ch³opak kuchenny, zaufany do-
nosiciel kaoszczaka Stu³y.

P.S. 2 Gdy w pocz¹tku lat sze�ædziesi¹tych spotka³em siê z by-
³ym kaoszczakiem na terenie wy�cigów konnych w Sopocie, ten
gêsto t³umaczy³ siê, ¿e nie wiedzia³, ¿e nie rozumia³, itp.
Na to ja odpowiedzia³em krótko, ale dosadnie
- Nie do�æ, ¿e g³upi, to na dodatek s...
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Za miesi¹c kolejne wspomnienia pt.
�Nowojorskie targi�.
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Wybitnie zdolny student, pó�niej autor tematów biblijnych, scen rodzajowych,
portretów i pejza¿y. Malowa³ panoramy i freski. Znany szerokiej publiczno�ci,

przez krytyków nierzadko atakowany za brak nowatorstwa.

Piewca tradycji
Tajniki dzie³ marynistów (27)
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tejki, bo jako jeden z nielicznych otrzy-
ma³ dziêki jego rekomendacji zlecenie
na namalowanie obrazu. By³o to �Zmar-
twychwstanie�, przeznaczone do kapli-
cy wiêziennej w Stanis³awowie.

Popiel pod okiem Matejki namalowa³
trzy obrazy o tematyce biblijnej, których
przyjêcie przez krytykê i publiczno�æ jest
bardzo znamienne dla oceny twórczo�ci
tego artysty. Obraz �¯ydzi w niewoli ba-
biloñskiej� naby³ Maurycy Poznañski, syn
najwiêkszego fabrykanta w £odzi, prze-
mys³owiec, dzia³acz gospodarczy, cz³o-
nek polskiej delegacji na Konferencjê
Pokojow¹ w Pary¿u. �Moj¿esz na górze
Synaj� by³ wielokrotnie wystawiany
i w 1890 otrzyma³ br¹zowy medal na Sa-
lonie Paryskim. Trzeci ze wspomnianych
obrazów - �Józef i ¿ona Putyfara� - eks-
ponowany w marcu 1883 w warszawskim
Salonie Krywulta, doczeka³ siê bezlitosnej
recenzji Boles³awa Prusa, opublikowanej
w �Kurierze Warszawskim� pod tytu³em
�O wp³ywie marcowych ch³odów na sto-
sunki Józefa z Putyfarow¹�.

Z³o�liwo�ci Prusa najwyra�niej nie za-
szkodzi³y karierze malarza, bo ju¿ od roku
1884 regularnie wystawia³ w Towarzy-
stwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warsza-
wie, a od 1885 zacz¹³ pokazywaæ swoje
prace równie¿ w Towarzystwie Przyjació³
Sztuk Piêknych w Krakowie. W tym¿e
roku wyruszy³ do Wiednia, by kontynu-
owaæ studia u Hansa Makarta. Dope³nie-
niem nauki by³y dwa lata spêdzone w Mo-
nachium, gdzie kszta³ci³ siê pod okiem
K. Piloty�ego i A. Wagnera. Oprócz tema-
tów religijnych malowa³ kompozycje hi-
storyczne, a tak¿e sceny rodzajowe, por-
trety i pejza¿e.

Po powrocie do kraju zorganizowa³
szko³ê rysunku dla kobiet (pó�niej tak¿e
dla mê¿czyzn). Przedsiêwziêcie to finan-
sowa³ Marceli Harasimowicz, malarz-pej-
za¿ysta, podobnie jak Popiel wykszta³co-
ny w Krakowie, Wiedniu i Monachium.
Tadeusz Popiel odby³ w jego towarzy-
stwie podró¿ po Europie w 1891 r. Dwa
lata pó�niej obraz Popiela zaprezentowa-
ny zosta³ w polskiej ekspozycji na Wy-
stawie �wiatowej w San Francisco, gdzie
otrzyma³ z³oty medal. Nagradzano go rów-
nie¿ w Chicago i Filadelfii, a ostatecznie
zosta³ nabyty do zbiorów muzealnych
w St. Louis.

Pracowity artysta

Wa¿n¹ czê�æ dorobku malarza stano-
wi udzia³ w tworzeniu panoram. Takie
malowid³a, eksponowane na wewnêtrz-

Tadeusz Popiel by³ rówie�nikiem po-
wstania styczniowego - urodzi³ siê w 1863
roku w miejscowo�ci Szczucin w Tarnow-
skiem. Jego ojciec, Antoni pracowa³ w ce-
sarsko-królewskiej s³u¿bie celnej, a po
latach zosta³ zarz¹dc¹ urzêdu celnego
w Brodach i w Szczakowej.

Prywatnie interesowa³ siê prowadze-
niem gospodarstwa rolnego, napisa³ na-
wet poradnik dotycz¹cy hodowli byd³a.
Brat przysz³ego malarza, równie¿ Antoni,
para³ siê rze�b¹.

Uznanie Matejki

Tadeusz Popiel rozpocz¹³ edukacjê
artystyczn¹ w 1876, wstêpuj¹c do kra-
kowskiej Szko³y Sztuk Piêknych. Jego
profesorami byli miêdzy innymi W³ady-
s³aw £uszczkiewicz i Florian Cynk.
Szybko zyska³ opiniê wybitnie zdolnego
studenta i w 1881 r. dosta³ siê do klasy
mistrzowskiej prowadzonej przez same-
go Jana Matejkê. Wydaje siê, ¿e Popiel
zaskarbi³ sobie przychylno�æ i uznanie Ma-

Pejza¿ morski, k. XIX w.,
ze zbiorów Centralnego Muzeum

Morskiego w Gdañsku.
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nej powierzchni rotundy i dziêki temu
daj¹ce widzowi z³udzenie znalezienia siê
w centrum prezentowanych wydarzeñ,
sta³y siê bardzo modne pod koniec dzie-
wiêtnastego wieku. Prezentowano w tej
postaci donios³e wydarzenia historyczne
- zazwyczaj bitwy: �Bitwa pod Sybinem�,
znana tak¿e jako �Bem w Siedmiogro-
dzie�, �Przej�cie przez Berezynê�, �Bitwa
pod piramidami� - a tak¿e tematy religij-
ne (�Golgota�). Ze wzglêdu na ogromne
rozmiary i trudno�ci ekspozycyjne dzie-
lono je czêsto ju¿ po zaprezentowaniu,
niektóre ulega³y zniszczeniu w zawieru-
chach dziejowych I po³owy XX wieku.
Jedyna zachowana do dzi� w ca³o�ci to
�Panorama Rac³awicka�, namalowana
w 1894 r. na zamówienie miasta Lwowa
z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej.
Panoramê stworzy³ zespó³, któremu prze-
wodzili Jan Styka i Wojciech Kossak. Po-
piel malowa³ do niej partie pejza¿owe
i postacie ch³opów. Jego praca zosta³a
przychylnie przyjêta przez krytykê pod-
czas wystawy we Lwowie w 1894 r.,
gdzie �Panoramê� wyeksponowano
w specjalnym pawilonie. Artysta bra³ tak-
¿e udzia³ w tworzeniu panoram �Bem
w Siedmiogrodzie� i �Golgota�.

Znacz¹ce sukcesy odnosi³ Popiel
w dziedzinie malarstwa �ciennego.

W 1899 roku wygra³ konkurs na malarsk¹
dekoracjê kaplicy p.w. �w. Stanis³awa
w katedrze padewskiej. Warunki konkur-
su przewidywa³y, ¿e przed rozpoczê-
ciem prac artysta przez rok przebywaæ
bêdzie we W³oszech, doskonal¹c sw¹
technikê. Popiel odwiedza³ kolejno Flo-
rencjê, Rzym, Wenecjê i Loreto. Ukoñ-
czone w 1900 roku prace przynios³y mu
s³awê, a co za tym idzie, liczne nowe za-
mówienia na dekoracje freskowe, prze-
wa¿nie do wnêtrz �wi¹tyñ. Nie sposób
w tym miejscu wyliczaæ wszystkich, ale
do najwa¿niejszych nale¿a³y: dekoracja
tzw. kaplicy holenderskiej w katedrze
w Padwie, dekoracja nawy g³ównej ko-
�cio³a franciszkanów w Krakowie, freski
w katedrze przemyskiej.

Tadeusz Popiel s³yn¹³ z pracowito-
�ci i liczne zamówienia nie przeszka-
dza³y mu w udziale w ¿yciu artystycz-
nym. Wspó³organizowa³ w 1900 r. sto-
warzyszenie �M³oda Sztuka� we Lwo-
wie, maj¹ce za cel pomoc i doradztwo
m³odym artystom, a tak¿e Stowarzysze-
nie Artystów w Poznaniu, w ramach
którego sam wystawia³ w latach 1908,
1910 i 1912. Kiedy artysta zmar³ w Kra-
kowie 22 lutego 1913 r., Stowarzysze-
nie zorganizowa³o tak¿e po�miertn¹
wystawê jego prac.

Jego twórczo�æ znana by³a szerokiej
publiczno�ci z licznych reprodukcji w cza-
sopismach, ale krytycy nierzadko j¹ igno-
rowali lub zarzucali brak nowatorskich
poszukiwañ stylistycznych. W jego dzie-
³ach czytelne jest przywi¹zanie do trady-
cyjnego repertuaru �rodków wyrazu wy-
niesione z pracowni Matejki, a tak¿e z aka-
demii w Monachium i Wiedniu. Jedynie
w malarstwie �ciennym wykracza³ nieco
poza ten kr¹g, sk³aniaj¹c siê ku estetyce
prerafaelitów.

Widok na morze

W Centralnym Muzeum Morskim
w Gdañsku znajduj¹ siê trzy obrazy Ta-
deusza Popiela. Najmniejszy z nich, zaty-
tu³owany �Morze�, jest znakomit¹ ilu-
stracj¹ pochwa³, jakie zbiera³ Popiel jako
pejza¿ysta. Namalowany zapewne pod-
czas pobytu we W³oszech w latach 1899-
1900 obraz przedstawia ogl¹dany z ka-
mienistego brzegu, którego skrawek wi-
doczny jest przy dolnej krawêdzi, rozle-
g³y widok na morze ze skalistym pó³wy-
spem po lewej, przy uniesionej do 2/3
wysoko�ci kompozycji linii horyzontu. Po
prawej w oddali taflê otwartego morza
o¿ywiaj¹ ¿agle dwóch niewielkich ³ódek,
tworz¹c zarazem optyczn¹ przeciwwagê

Brzeg morski w Sorrento (Przed burz¹), 1904, ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.
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Ilustracje:
© Centralne Muzeum Morskie

w Gdañsku

dla pó³wyspu po lewej. Centralnym ele-
mentem kompozycji jest jednak spienio-
ny wa³ morskiej wody rozbijaj¹cej siê
o kamienisty brzeg na pierwszym planie.
Ca³o�æ utrzymana w jasnej, ch³odnej ga-
mie b³êkitów i zieleni, podkre�lonych
biel¹ piany morskiej i br¹zowo-fioletowy-
mi odcieniami ska³. Ca³y ten rozleg³y kra-
jobraz, namalowany lekko, ale bez uprosz-
czeñ, z dba³o�ci¹ o realizm szczegó³ów,
mie�ci siê na niewielkiej deseczce o wy-
miarach 21,5 x 34,3 cm.

Drugi obraz, wiêkszy od poprzednie-
go, to jakby studium fragmentu pejza¿u.
Prawdopodobnie równie¿ powsta³ we
W³oszech. Jego kompozycja zdominowa-
na jest przez ukazan¹ po lewej grupê
g³azów, o które rozbijaj¹ siê nap³ywaj¹ce
z otwartego morza po prawej, fale mor-
skie. Ciemne, fioletowo-br¹zowe g³azy
odcinaj¹ siê wielk¹, masywn¹ bry³¹ od
�wietlistej tafli morza i jasnego nieba. Ar-
tysta wyrazi�cie odda³ kontrast miêdzy,
tward¹ i chropaw¹ materi¹ ska³, a prze-
�wietlon¹ s³oñcem, przezroczyst¹ wod¹
morsk¹, delikatnie zmieniaj¹c¹ barwy, od
jasnej zieleni na pierwszym planie po-
przez coraz ch³odniejsze tony b³êkitu, a¿
po niemal granatowe w oddali, przy unie-
sionej linii horyzontu. Gama rozbielonych
b³êkitów dominuje te¿ w tych partiach
wody, które ocieniaj¹ przedstawione na
obrazie g³azy.

Obraz do kolekcji

Najwiêkszy obraz w kolekcji CMM -
mierz¹cy 124 x 200 cm - to monumental-
ny widok brzegu morskiego w Sorrento,
zatytu³owany przez autora �Przed burz¹�.
Przedstawia fragment kamienistego brze-
gu morskiego z wznosz¹cymi siê nad wod¹
ska³ami po prawej. Nad lini¹ uniesionego
do 3/4 wysoko�ci kompozycji horyzontu
widoczne s¹ fioletowe chmury gromadz¹-
ce siê na miodowo-z³otym tle nieba. Bar-
wy morza zmieniaj¹ siê od jasnej zieleni
na pierwszym planie, poprzez zieleñ szma-
ragdow¹, a¿ do ch³odnego b³êkitu przy li-
nii horyzontu. Ska³y po lewej i przy dolnej
krawêdzi obrazu s¹ bardzo ciemne, fiole-
towo-niebieskie. Kompozycja ca³o�ci jest
bardzo precyzyjnie wywa¿ona, tak by zhar-
monizowaæ ryzykowne przecie¿ zestawie-
nie ciemnego masywu ska³ po lewej i de-
likatnej, niczym nie urozmaiconej tafli mo-
rza po prawej.

Obraz namalowany zosta³ w 1904 roku.
Jedna z nalepek na odwrocie potwierdza
udzia³ obrazu w wystawie Stowarzyszenia
Artystów w Poznaniu. Niestety, brak daty
na nalepce nie pozwala stwierdziæ, o któr¹
wystawê chodzi - czy jedn¹ z trzech, w któ-
rych Popiel uczestniczy³ w latach 1908-12,
czy te¿ o wystawê po�miertn¹. Druga na-
lepka dotyczy przynale¿no�ci obrazu do
kolekcji rodziny Janta-Po³czyñskich. Kolek-

cjê malarstwa za³o¿y³ Roman Teodor Sta-
nis³aw Janta-Po³czyñski (1849-1916) - zie-
mianin, dzia³acz spo³eczny i gospodarczy,
publicysta, zwi¹zany z Wielkopolsk¹ i Po-
morzem. W roku 1890 zosta³ pos³em do
parlamentu niemieckiego z Pomorza. Ak-
tywnie wspiera³ organizacjê Muzeum Ka-
szubsko-Pomorskiego w Sopocie. Kolek-
cjê malarstwa za³o¿y³ w swoim wielkopol-
skim maj¹tku ¯abiczyn. Po jego �mierci
dzia³alno�æ kolekcjonersk¹ kontynuowa³
jego syn Roman Mieczys³aw Janta-Po³czyñ-
ski (1891-1984), ziemianin, dyplomata,
dzia³acz spo³eczny. Wszechstronnie wy-
kszta³cony - studiowa³ agrotechnikê, eko-
nomiê, prawo i geografiê w Krakowie,
Monachium i Lozannie - po wybuchu po-
wstania wielkopolskiego wróci³ do kraju
i rozpocz¹³ pracê w dyplomacji. Po kilku
latach zakoñczy³ j¹ i zaj¹³ siê prowadze-
niem gospodarstwa w swoich maj¹tkach
w ̄ abiczynie i na Powi�lu. W czasie II woj-
ny �wiatowej zbiory zgromadzone w ̄ abi-
czynie zdeponowano w Muzeum Wielko-
polskim. Po wojnie Roman Janta-Po³czyñ-
ski wróci³ z ocalonymi zbiorami malarstwa
do Sopotu.

Monika Jankiewicz-Brzostowska

Morze, ok. 1900, ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku.
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Pierwsza z nich to �Dzieje polskiej flo-
ty. Od Kazimierza Jagielloñczyka do Au-
gusta II Mocnego� Tadeusza Górskiego
(Wydawnictwo L&L). Publikacja absolutnie
wyj¹tkowa. Górski nie tylko przypomina
nam najdawniejsz¹ historiê polskiej obec-
no�ci na morzu (w sposób kompetentny
i kompletny), ale tak¿e pokazuje jej zu-
pe³nie do tej pory nieznane aspekty. Lek-
tura jego pracy uzmys³awia nam, czêsto
niezauwa¿ane do tej pory, znaczenie po-
dejmowanych w imiê polskich interesów
dzia³añ flotylli kozackich czajek na Mo-
rzu Czarnym. Mia³y one znaczny wk³ad
w powstrzymanie tureckiej ekspansji
w XVI i XVII wieku. Publikacja Górskie-
go zmienia obraz polskiej floty z czasów
I Rzeczypospolitej, pozwalaj¹c widzieæ
j¹ znacznie szerzej ni¿ dotychczas. Po-
winna znale�æ siê na pó³ce ka¿dego za-
interesowanego histori¹ polskiej floty.

Na podobne uhonorowanie zas³uguje
tak¿e najnowsza �produkcja� Krzysztofa
Kubiaka: �Dzia³ania si³ morskich po dru-
giej wojnie �wiatowej. Studia przypad-
ków.� (Wydawnictwo Ksi¹¿ka i Wiedza).
To praca, jakiej na naszym krajowym ryn-
ku dot¹d nie by³o. Dzie³o monumental-
ne. Na ponad o�miuset stronach Kubiak
opisuje rolê si³ morskich w najwiêkszych
i najbardziej znacz¹cych konfliktach zbroj-
nych, do których dosz³o od roku 1945 do
czasów wspó³czesnych. To pasjonuj¹ca,
w wielu miejscach bardzo odkrywcza
(przynajmniej dla polskiego czytelnika),
lektura. Podobnie jak w przypadku Gór-
skiego, praca Kubiaka stawia go na czele
polskich historyków wojennomorskich.

Na wyró¿nienie zas³uguj¹ tak¿e dwie
inne publikacje. Obie wydane przez wy-
dawnictwo Bellona. Chodzi o �Wojnê
U-Bootów. Walkê floty podwodnej Krieg-
smarine z alianck¹ marynark¹ handlow¹�
Bernarda Edwardsa i �Admira³ów Hitlera�

Od Jagiellonów
do U-Bootów

G.H. Bennetta i R. Bennetta. W pewnym
sensie s¹ to prace wzajemnie siê uzupe³-
niaj¹ce. Zarówno jedna, jak i druga trak-
tuj¹ o tym samym aspekcie drugiej woj-
ny �wiatowej na morzu. Pierwsza opo-
wiada o, nieraz niezwykle tragicznych
i wstrz¹saj¹cych, losach za³óg alianckich
statków handlowych zatopionych przez
U-Booty.

Druga to opublikowane po raz pierw-
szy opracowania niemieckich admira³ów
(w tym m.in. Karla Donitza � s³ynnego sze-
fa broni podwodnej, dowódcy Kriegsmari-
ne, a w koñcu tak¿e nastêpcy Hitlera), które
sporz¹dzili w latach 1945-1946, na pro�bê
wywiadu Brytyjskiej Marynarki Wojennej,
bêd¹c przetrzymywani jako jeñcy wojen-
ni. Opracowania dotycz¹  ca³ego okresu
drugiej wojny �wiatowej. Ich g³ówn¹ za-
let¹ jest to, ¿e zosta³y sporz¹dzone �na
gor¹co�, w wiêkszo�ci przypadków jesz-
cze przed procesem w Norymberdze. Po-
kazuj¹ stan umys³ów niemieckich admira-
³ów jeszcze nie u³adzony na potrzeby pó�-
niejszej obrony.

I na koniec kolejna publikacja �etato-
wego� skandalisty dziejów polskiej floty
wojennej Mariusza Borowiaka �Wester-
platte. W obronie prawdy�. To druga, po
�Plamach na banderze�, praca opubliko-
wana w cyklu �Nieznane oblicza historii�
wydawnictwa Ama-Press. W swojej naj-
nowszej pracy Borowiak opowiada o tym,
jak naprawdê wygl¹da³a obrona Wester-
platte. To poprawione i uzupe³nione
wydanie jego wcze�niejszej ksi¹¿ki na ten
temat. Mi³o�nicy talentu Borowiaka bêd¹
zachwyceni, jego przeciwnicy jak zwy-
kle zdegustowani. Wobec tej ksi¹¿ki nikt
nie przejdzie jednak obojêtnie. Dla dwóch
naszych Czytelników, którzy jako pierw-
si siê z nami skontaktuj¹ mamy darmowe
egzemplarze.

Tomasz Falba

Ostatnie miesi¹ce uraczy³y pasjonatów marynistyki
wyj¹tkow¹ obfito�ci¹ dobrych ksi¹¿ek.

Na pocz¹tek warto odnotowaæ dwie pozycje
o wrêcz unikatowym charakterze.

MORZE KSI¥¯EK nowo�ci
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Pingwiny sta³y siê ostatnio bardzo
popularnymi bohaterami kina. Najpierw
w 2006 roku Oscara dla najlepszego fil-
mu dokumentalnego zdoby³ francuski
�Marsz pingwinów�, a rok pó�niej za naj-
lepszy film animowany Amerykañska

Akademia Filmowa uzna³a �Happy Feet:
Tupot ma³ych stóp� (pisali�my o nim
w �Morzu Filmów� we wrze�niu ub.r.). Tak-
¿e najnowszy animowany obraz o czar-
no-bia³ych nielotach z krainy lodu by³
w tym roku nominowany do Oskara. Prze-

gra³ jednak rywalizacjê z �Ratatuj�, które-
go bohaterem jest... szczur przygotowu-
j¹cy potrawy dla klientów ekskluzywnej
paryskiej restauracji.

Czy to znaczy, ¿e �Na fali� nie jest
dobrym filmem? Przeciwnie! Po prostu

O pingwinach wiemy wiele - ¿yj¹ na Antarktydzie,
¿ywi¹ siê rybami, s¹ ptakami, ale nie lataj¹. S¹ za to
doskona³ymi p³ywakami i... - jak próbuje nas przekonaæ
animowany film �Na fali� - równie znakomitymi surferami!

�Na fali� � nominowana do Oscara animacja

DVD MORZE FILMÓW
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trzeci rok z rzêdu pingwiny nie mog³y
zdobyæ statuetki...

Wyrwaæ siê z Dreszczydo³ów

Bohaterem �Na fali� jest m³ody pin-
gwin Cody Maverick, który marzy tylko
o jednym � surfowaniu. Problemem jest
jednak to, ¿e jako mieszkaniec Dreszczy-
do³ów na Antarktydzie mo¿e co najwy-
¿ej sortowaæ ryby � jak wszystkie inne
pingwiny z jego stada. Jako odstaj¹cy od
powszechnie uznanych norm m³odzie-
niec, staje siê obiektem ¿artów i niezro-
zumienia. Ju¿ na pocz¹tku filmu jeden
z pingwinów ¿artuje sobie z Cody�ego,
pytaj¹c czy bêdzie tañczy³, czy �piewa³?
� co jest aluzj¹ do wspomnianej wy¿ej,
m³odszej o rok animacji o pingwinach
�Happy Feet: Tupot ma³ych stóp�.

Niezra¿ony Cody, ka¿d¹ woln¹ chwi-
lê po�wiêca na trenowanie p³ywania na
desce, czyli lodowej krze. Wierzy, ¿e kie-
dy� uda mu siê wyrwaæ z za�cianka i wy-
ruszyæ w wielki �wiat. Kiedy pewnego
dnia u wybrze¿y Antarktydy pojawia siê
wieloryb z ³owc¹ talentów na pok³adzie,
Cody�emu udaje siê zakwalifikowaæ do
grona zawodników maj¹cych wzi¹æ udzia³
w jubileuszowym 10. Memoriale Fali im.
Wielkiego Surfera Biga Z.

Byæ jak Big Z

�wiat surfingu - przynajmniej ten z �Na
fali� - nie zna³ wiêkszego mistrza ni¿ Big

�reality show�, zgrabnie po³¹czonych
z utrzymanymi w stylistyce paradoku-
mentalnej �archiwalnymi� wstawkami uka-
zuj¹cymi historiê pingwiniego surfingu.
W�ród nich znajdziemy wiele prawdzi-
wych artystycznych pere³ek, które ogl¹-
da siê z ogromn¹ przyjemno�ci¹ (np. czar-
no-bia³e i kolorowe sekwencje stylizowa-
ne na star¹, mocno zniszczon¹ i momen-
tami zacinaj¹c¹ siê ta�mê filmow¹).

Do tego dochodz¹ realizowane �z rêki�
zdjêcia telewizyjnej ekipy, non stop - na-
wet noc¹ - pod¹¿aj¹cej za bohaterami fil-
mu oraz zdjêcia z kamer zamontowanych
na ich deskach surfingowych, dziêki cze-
mu sceny �lizgania siê po fali wygl¹daj¹
niezwykle realistycznie i dynamicznie! Ca-
³o�æ momentami mo¿e nieco mêczyæ wi-
dza, wymaga bowiem - przynajmniej pod-
czas pierwszego ogl¹dania - mocnego sku-
pienia na tym, co dzieje siê na ekranie. Co
chwilê bowiem telewizyjne kamery poka-
zuj¹ nam now¹ postaæ, komentuj¹c¹ bie-
¿¹ce wydarzenia i samych surferów opo-
wiadaj¹cych o sobie. Taki styl realizacji fil-
mu wymaga³ równie¿ innego podej�cia do
dubbingu, tak, aby przedstawione postaci
mówi³y w naturalny sposób, a dialogi by³y
czêsto improwizowane i nak³adaj¹ce siê na
siebie.

Tym samym �Na fali� sta³ siê filmem,
w którego centrum s¹ postaci, a opowia-
dana historia momentami schodzi na plan
dalszy. Chocia¿ oczywi�cie nie mog³o
zabrakn¹æ tu wychowawczego dla m³o-
dych widzów mora³u, ¿e prawdziwy zwy-

Z Topanga. Przez lata by³ niedo�cignio-
nym mistrzem fali, zdobywaj¹cym jedno
po drugim wszystkie mo¿liwe surferskie
trofea. Niestety, dziesiêæ lat przed wyda-
rzeniami z filmu, wielki Big Z po raz ostatni
wzi¹³ udzia³ w zawodach. Fala, która znio-
s³a mistrza na ska³y, wyrzuci³a na brzeg
jedynie po³amane szcz¹tki jego deski. On
nigdy nie zosta³ odnaleziony. Od tego
czasu s³awa Biga Z obros³a legend¹, w du-
¿ej mierze dziêki organizowanym co roku
najwiêkszym surferskim zawodom na
�wiecie - Memoriale Fali im. Wielkiego
Surfera Biga Z.

Dla Cody�ego Big Z jest niekwestio-
nowanym idolem � s³awnym sportow-
cem, który osi¹gn¹³ w ¿yciu wszystko,
o czym on sam marzy. M³ody pingwin
wierzy, ¿e wygranie zawodów i zdoby-
cie tytu³u super surfera przynios¹ mu
uwielbienie i szacunek równie wielkie,
jakimi ciszy siê jego idol.

W konwencji reality show

Ca³y, trwaj¹cy blisko 1,5 godziny, film
zrealizowany zosta³ w konwencji telewi-
zyjnego show � na taki genialny w swej
prostocie pomys³ wpadli re¿yserzy Ash
Brannon (wspó³re¿yser �Toy Story 2�)
i Chris Buck (re¿yser �Tarzana�). Nie ma
tu tradycyjnej filmowej narracji znanej
z innych tego typu animacji. Ju¿ od pierw-
szej sceny zarzucani jeste�my ca³¹ mas¹
dynamicznie zmontowanych obrazków
rodem z telewizyjnych programów typu

Jest to sport wodny polegaj¹cy
na �je�dzie� (�lizgu) na specjalnej
desce, unoszonej przez czo³o fali
morskiej. Najlepsze efekty osi¹ga siê
surfuj¹c na przybrze¿nych falach
oceanicznych.

Oprócz zwyk³ego surfingu na
go³ej desce wyró¿nia siê jeszcze
windsurfing � kiedy deska wyposa-
¿ona jest w ¿agiel oraz kitesurfing �
w przypadku deski napêdzanej ro-
dzajem latawca-paralotni. Jednym
z rodzajów surfingu jest równie¿ bo-
dyboard, czyli �lizg na desce w po-
zycji le¿¹cej.

SURFING

 MORZE FILMÓW DVD
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Tytu³ oryginalny: Surf�s Up
Re¿yseria: Ash Brannon, Chris Buck

Obsada (w polskiej wersji jêzykowej):
Marcin Hycnar, Grzegorz Pawlak, Sylwia Gliwa, Jacek Lenartowicz,

Tomasz Karolak, Jakub Tolak, Joanna Wizmur, Tomasz Steciuk,
Pawe³ Szczêsny, Jacek Kopczyñski, Krzysztof Banaszyk

Czas trwania: 82 min.
Obraz: 1.85:1 (anamorficzny 16:9)

D�wiêk: Dolby Digital 5.1 - angielski, polski (dubbing), wêgierski
Napisy: angielskie, polskie, rumuñskie, wêgierskie

Dodatki:
- Komentarze twórców

- Animowane krótkometra¿ówki: �The ChubbChubbs�
(Oscar 2002 � Najlepszy Animowany Film Krótkometra¿owy)

oraz �ChubbChubbs ratuje �wiêta�
- Sceny niewykorzystane

- Reporta¿e
- Galerie fotosów

- Teledysk
- Gry: �Wieloryb i Kurczak Joe�, �Odnale�æ Cody�ego�

- Dodatki ukryte
- Zwiastuny

ciêzca nie zawsze pierwszy przekracza
liniê mety...

Trochê historii

Twórcy �Na fali� przekonuj¹ nas, ¿e
pionierami surfingu s¹... pingwiny. Tym-
czasem pierwsze zapiski na temat tego
sportu pochodz¹ z 1778 r. Kapitan James
Cook, podczas trzeciej wyprawy na Pa-
cyfik, zamie�ci³ w swych dziennikach
szczegó³owy opis mieszkañców wysp ha-
wajskich, którzy na deskach uje¿d¿ali fale
w zatoce Kealakekua. Jednak historycz-
ne korzenie �lizgania siê na desce po fa-
lach siêgaj¹ jeszcze dalej. Badacze przy-
puszczaj¹, ¿e Polinezyjczycy potrafili sur-
fowaæ ju¿ w IV wieku n.e., kiedy przyby-
li na Hawaje. Pewne jest tylko to, ¿e sport
ten narodzi³ siê na Oceanie Spokojnym
i stamt¹d rozprzestrzeni³ na ca³y �wiat.

Surfing sta³ siê popularny dopiero na
pocz¹tku XX wieku. Dziêki twórczo�ci
Jacka Londona oraz pokazom w Kalifor-

nii zrobi³ siê szum medialny wokó³ tego
sportu i w kolejnych latach jak grzyby
po deszczu zaczê³y powstawaæ stowa-
rzyszenia popularyzuj¹ce surfing. Naj-
wiêkszy sza³ wybuch³ jednak po 1953
roku, kiedy w amerykañskich gazetach
wydrukowano s³ynne po dzi� dzieñ zdjê-
cie trzech surferów na gigantycznej fali.
Od tamtego czasu surfing sta³ siê bardzo
modny i zacz¹³ siê dynamicznie rozwijaæ
do kilku odmian, w jakich jest uprawia-
ny w obecnie.

Tomasz Konopacki
Zdjêcia: Imperial CinePix

DVD MORZE FILMÓW
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Pomys³odawc¹ i organizatorem kon-
kursu jest Roland Berger Strategy Con-
sultants, a miêdzynarodowym patronem
medialnym telewizja CNN. Konkurs ma
na celu wy³onienie najlepszych i najbar-
dziej efektywnych przedsiêbiorstw euro-
pejskich. Dlatego te¿ ju¿ samo znalezie-
nie siê w europejskim finale jest du¿ym
wyró¿nieniem. W tym roku spotka³o ono
a¿ sze�æ polskich firm: LPP SA, Fabrykê
Maszyn Famur SA, Koelner SA w ka-

tegorii Wzrost, Gdañsk¹ Stoczniê Re-
montow¹ SA, Inter Groclin Auto SA
w kategorii Konkurencyjno�æ Miêdzyna-
rodowa oraz PKN Orlen w kategorii Fu-
zje i Przejêcia.

Laureaci polskiej edycji konkursu Best
of European Business konkurowali na
europejskim szczeblu z takimi firmami
jak: Benteler AG, CFF Derichebourg, Galp
Energia, Grupo EDP (jeden z najwiêk-
szych �wiatowych dostawców energii),

Fina³ konkursu Best of European Business w Brukseli

Grupo SOS, Haulotte Group, Martifer,
Schmitz Cargobull, SENER, Grupo de In-
geniería, Avanquest Software, AXA, BASF,
Befesa Medio Ambiente, Fresenius, Iber-
drola.

Najlepsi w Europie

Aby wy³owiæ czo³ówkê europejskie-
go biznesu potrzebnych by³o 9 miesiêcy
pracy ekspertów Roland Berger, którzy

21 lutego 2008 r. w Brukseli wrêczono nagrody najlepszym europejskim
przedsiêbiorstwom w trzeciej edycji konkursu Best of European Business.
Europejski fina³ konkursu odby³ siê w ramach Europejskiego Szczytu Biznesu.

Klimatdla biznesu
Zwyciêzcy europejskiego fina³u Best of European

Business 2007 (od lewej): Cyrille de Montgolfier,
dyrektor na Centraln¹ i Wschodni¹ Europê AXA Group,

Wolfgang Gerhardt, wiceprezes BASF AG,
Manuel Ferreira de Oliveira, prezes Galp Energia,

Wojciech Heydel, wiceprezes PKN Orlen.
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Idea i cel konkursu Best of European Business

Ogólnoeuropejski konkurs Best of European Business odby³ siê w Polsce ju¿ po raz trzeci.
Konkurs ten ma na celu wy³onienie najlepszych i najbardziej efektywnych przedsiêbiorstw

europejskich, w tym polskich. Konkurs Best of European Business, organizowany przez firmê
Roland Berger Strategy Consultants przy wspó³pracy z telewizj¹ CNN bêd¹c¹

miêdzynarodowym patronem medialnym, jest przeprowadzany w 7 krajach Unii Europejskiej:
we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, W³oszech oraz Polsce. Polska

jest jedynym nowym krajem Unii Europejskiej, który bierze udzia³ w tej inicjatywie.

Zwyciêzcy Best of European Business
edycja 2007 / 2008

Galp Energia
w kategorii �Wzrost�

Aby wy³oniæ zwyciêzcê w kategorii �Wzrost�,
jury oceni³o realizacjê strategii biznesowej

w kontek�cie wyników finansowych.
Portugalska Galp Energia, firma z sektora ropy

naftowej i gazu ziemnego, zdoby³a g³osy
jury dziêki dwucyfrowemu wzrostowi (15,3 proc.),

jaki osi¹gnê³a w latach 2002-2006. G³osuj¹cy docenili
równie¿ eksploracjê nowych obszarów

wydobywczych w Angoli i Brazylii.
Jury podkre�li³o te¿ pomy�ln¹ integracjê firmy Agip

w strukturach Galp Energia
w Hiszpanii.

AXA i PKN ORLEN w kategorii
�Transgraniczne Fuzje i Przejêcia�

AXA, jeden z najwiêkszych w Europie dostawców
ubezpieczeñ, zosta³a wyró¿niona przez jury za przejêcie

konkurencyjnej firmy Winterthur w 2006 roku.
Transakcja zakupu umo¿liwi³a firmie dostêp do

lukratywnego rynku w Szwajcarii. Poszerzy³a tak¿e grono
oferowanych przez AXA produktów, dziêki czemu

zwiêkszy³a swój udzia³ w �wiatowym rynku ubezpieczeñ
do 20 proc. Jury doceni³o warto�æ transakcji (8 miliardów
euro) i jej strategiczny wp³yw na wzmocnienie pozycji

firmy zarówno w Szwajcarii, jak i na kluczowych rynkach
Europy Zachodniej i Wschodniej. Przejêcie szwajcarskiego

podmiotu stworzy³o potencja³ synergii
o warto�ci 350 milionów euro.

Polski koncern paliwowy PKN ORLEN,
zosta³ równie¿ zwyciêzc¹ w kategorii

�Transgraniczne Fuzje i Przejêcia�

W maju 2006 roku firma og³osi³a najwiêksz¹
w swej historii transakcjê przejêcia, jak¹ by³o kupienie
litewskiej rafinerii w Mo¿ejkach. Transakcja o warto�ci

2,78 miliarda dolarów by³a najwiêksz¹ inwestycj¹
zagraniczn¹ Polski. Jury uhonorowa³o w swoim werdykcie

strategiê przejêcia i mo¿liwo�ci integracji wewn¹trz
struktur PKN Orlen. Przejêcie Mo¿ejek w 2006 roku

oraz dokonane wcze�niej w 2005 roku przejêcie
Unipetrolu wskazuje na kontynuowanie

strategii nakierowanej na regionaln¹
ekspansjê i umacnianie pozycji

rynkowej spó³ki.

BASF uhonorowany nagrod¹
�Green Business�

Jury wyró¿ni³o tak¿e koncern BASF
specjaln¹ nagrod¹ za wyj¹tkowe zaanga¿owanie

w upowszechnianie przyjaznych �rodowisku technologii
oraz za rozwijanie nowych rozwi¹zañ z wykorzystaniem

�zielonej� energii. Firma zdoby³a tak¿e nagrodê
�Best of European Business� w kategorii �Fuzje i

Przejêcia� w konkursie krajowym za niedawny zakup
amerykañskiego producenta katalizatorów,

firmy Engelhard. Jury uzna³o, ¿e to posuniêcie
wzmocni³o zaanga¿owanie firmy BASF
w aktywn¹ redukcj¹ emisji dwutlenku

wêgla na ca³ym �wiecie.
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opieraj¹c siê na publicznie dostêpnych
danych i indeksach badawczych, sklasy-
fikowali i ocenili ponad 6000 firm dzia³a-
j¹cych w najwiêkszych europejskich go-
spodarkach. Nastêpnie niezale¿ne kapi-
tu³y, w sk³ad których weszli przedstawi-
ciele �wiata biznesu, mediów i nauki,
wybra³y zwyciêzców z poszczególnych
krajów. W Polsce przewodnicz¹cym jury
by³ dr Ludwik Sobolewski, prezes Gie³dy
Papierów Warto�ciowych w Warszawie.

W tym roku zwyciêzcami fina³u euro-
pejskiego zosta³y cztery firmy. W kate-
gorii Wzrost zwyciê¿y³ lider portugalskie-
go sektora energetycznego - Galp Ener-
gia. Natomiast globalny potentat ubezpie-
czeniowy - francuska AXA oraz polski PKN
Orlen zosta³y uznane za liderów Fuzji
i Przejêæ. Dodatkowo firma BASF zdoby-
³a nagrodê �Green Business� za korzysta-
nie z technologii przyjaznych �rodowisku
naturalnemu.

Tylko 2 kategorie

Przypomnijmy, ¿e w listopadzie 2007
r. w finale polskiego konkursu, laureatów
wybierano w 3 kategoriach: Wzrost, Fu-
zje i Przejêcia oraz Konkurencyjno�æ

Miêdzynarodowa. Ostatnia z nich nie
znalaz³a siê jednak w ogóle w finale kon-
kursu europejskiego, co mo¿e nieco za-
skakiwaæ. W zwi¹zku z tym ani polskie,
ani inne europejskie firmy, które zwyciê-
¿y³y w tej kategorii w krajowych edycjach
konkursu, nie konkurowa³y w finale eu-
ropejskim. Nad takim, a nie innym dobo-
rem kategorii móg³ zaci¹¿yæ fakt, ¿e te-
goroczny fina³ konkursu Best of Europe-
an Business by³ imprez¹ towarzysz¹c¹
podczas Europejskiego Szczytu Biznesu,
który przebiega³ pod has³em mo¿liwo-
�ci, jakie stwarza dla biznesu rozwijanie
technologii sprzyjaj¹cych ochronie �rodo-
wiska naturalnego: �Greening the Econo-
my: new Energy for Business�. Tematy-
ka szczytu i wyst¹pienia panelistów po-
�wiêcone by³y przede wszystkim pro-
blemom paliwowym i energetycznym,
m.in. sprawie dywersyfikacji dostaw ener-
gii i gazu ziemnego dla Unii Europejskiej
i zwi¹zanej z tym polityki Brukseli wo-
bec Rosji.

1000 go�ci na gali

Uroczysta gala wrêczenia statuetek Best
of European Business w ramach VI Euro-

pejskiego Szczytu Biznesu i stanowi³a eu-
ropejskie wydarzenie wysokiej rangi.
W brukselskim Tour&Taxis zebra³o siê po-
nad 1000 prominentnych go�ci z europej-
skiego �wiata biznesu i polityki. Polska by³a
reprezentowana m.in. przez Jacka Szwaj-
cowskiego, prezesa Polskiej Grupy Farma-
ceutycznej, Jacka Chwedoruka, prezesa
Rothschild Polska, Marka Piechockiego i Da-
riusza Pachlê - prezesa i wiceprezesa LPP
SA, Wojciecha Heydla, wiceprezesa PKN
Orlen. Na gali by³ równie¿ obecny Marek
Kamiñski, nasz s³awny podró¿nik, zdobyw-
ca obydwu biegunów, a tak¿e przedstawi-
ciele firm: Solaris Bus&Coach oraz Gdañ-
skiej Stoczni Remontowej SA. Polscy go-
�cie uczestniczyli równie¿ w panelach dys-
kusyjnych podczas Europejskiego Szczytu
Biznesu, w którym udzia³ wziêli przedsta-
wiciele najwy¿szych instytucji Unii Euro-
pejskiej, a w�ród nich Jose Manuel Barro-
so, przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej,
Günter Verheugen, komisarz Unii Euro-
pejskiej do spraw przemys³u i przedsiê-
biorczo�ci, a tak¿e Fulvio Conti, szef w³o-
skiego koncernu energetycznego ENEL
oraz �wiatowej s³awy ekonomista Jere-
my Rifkin.

Grzegorz Landowski

W europejskim finale znale�li siê zwyciêzcy polskiej edycji Best of European Business 2007 (od lewej):
Czes³aw Kisiel, prezes zarz¹du TDJ Investments, wiêkszo�ciowego akcjonariusza Famur SA,
Piotr Soyka, prezes zarz¹du Gdañskiej Stoczni Remontowa SA, Joanna Drzyma³a, córka prezesa Inter Groclin Auto SA Zbigniewa Drzyma³y,
Waldemar Maj, wiceprezes ds. finansowych PKN Orlen, Dariusz Pachla, wiceprezes LPP i Tomasz Mogilski, wiceprezes zarz¹du spó³ki Koelner.
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 Najbardziej nara¿on¹ na utratê pracy
grup¹ spo³eczn¹ s¹ osoby w  wieku po-
wy¿ej 50 lat. Wielu spo�ród nich cechuje
obni¿ona konkurencyjno�æ na rynku pra-
cy, brak kwalifikacji i umiejêtno�ci wyko-
rzystywania nowych technik i metod pra-
cy zwi¹zanych z bardzo szybkim rozwo-
jem nowoczesnych technologii oraz � co
jest bardzo istotne - brak elastyczno�ci
wobec zachodz¹cych zmian na rynku.

 Zarz¹d Regionu Gdañskiego NSZZ
�Solidarno�æ�  chc¹c znale�æ rozwi¹zanie
problemu starszych, nie chcianych przez
pracodawców i wyrzucanych z pracy pra-
cowników, cztery lata temu zainicjowa³
projekt MAYDAY � Model Aktywnego
Wsparcia Pracowników i Firm wobec
Zmian Strukturalnych w Gospodarce.
Skierowany do pracowników, w wieku
powy¿ej 50 lat, firm sektora okrêtowego
oraz ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw,

odpowiada³ na wyzwania postawione
przez uchwa³ê Programow¹ Walnego
Zjazdu Delegatów zwi¹zku na lata 2002-
2006, g³ównie w zakresie budowy �Pak-
tu dla Pracy� jako narzêdzia przeciwsta-
wiania siê bezrobociu.

Zmiana �wiadomo�ci

 G³ównym rezultatem projektu jest
model systemu wsparcia pracowników
w wieku  powy¿ej 50 lat zatrudnionych
w firmach sektora okrêtowego, obejmu-
j¹cy system doradztwa, system szkoleñ,
system informacyjny s³u¿¹cy zmianie
�wiadomo�ci w zakresie potrzeby ucze-
nia siê przez ca³e ¿ycie. Cel projektu to
poprawa sytuacji tej grupy pracowników
przez zbudowanie innowacyjnego mode-
lu, aktywnego systemu wsparcia pracow-
nika zapewniaj¹cego utrzymanie jego ak-

tywno�ci zawodowej poprzez �ledzenie
potrzeb rynku pracy, dostosowywanie
kwalifikacji do wymogów rynku pracy
i realnych potrzeb pracodawców, zapew-
nienie wsparcia i doradztwa w sytuacjach
kryzysowych, konsultowanie kierunków
dokszta³cania.

 Po czterech latach pracy, mimo ¿e
Polska nadal zajmuje ostatnie miejsce
w�ród krajów unijnych pod wzglêdem
zatrudniania ludzi starszych oraz wieku ich
aktywizacji zawodowej, dziêki projekto-
wi zmieni³a siê �wiadomo�æ pracowni-
ków, pracodawców, instytucji rynku pra-
cy oraz polityków. Zmiana �wiadomo�ci
dotyczy mo¿liwo�ci dostosowania siê pra-
cowników w ka¿dym wieku do zmian
w zak³adzie pracy i gospodarce, dotyczy
potrzeby i konieczno�ci uczenia siê przez
ca³e ¿ycie. Projekt pokaza³ na wielu przy-
k³adach, i¿ liczy siê do�wiadczenie i kwa-

MAYDAYznaczy aktywizacja

Zespó³ zajmuj¹cy siê
realizacj¹ projektu.
Od lewej: Zbigniew
Kowalczyk, Zarz¹d Regionu
Gdañskiego NSZZ ,,S�;
Stanis³aw Szczepanik,
Zwi¹zek Pracodawców
Forum Okrêtowe;
Stanis³awa Gatz, Menager
Projektu; Joanna Wierszy³o,
CTO; Roman Kuzimski,
przedstawiciel BO SKPO
NSZZ ,,S�; Iwona
Kowalczyk, Woj. Urz¹d
Pracy; Tadeusz Grubich,
przedstawiciel
Beneficjentów
Ostatecznych Zarz. Reg;
Krzysztof ̄ muda, SKPO
NSZZ ,,S�;
W³odzimierz Przybylski,
Politechnika Gdañska .
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lifikacje, a nie wiek. Model zosta³ przete-
stowany poprzez przeszkolenie 300 pra-
cowników i pracodawców, opracowanie
30 modu³ów szkoleniowych, wdro¿enie
kompleksowych rozwi¹zañ inwestycyj-
nych w zakresie nowych technologii w fir-
mach sektora MSP, przeszkolenie pracow-
ników starszych w zakresie wykorzysta-
nia tych urz¹dzeñ i mentoringu, umo¿li-
wiaj¹c im pracê mistrza wobec m³odych
pracowników. Platformê internetow¹
przetestowano na 1600 osobach.

Proces wspieraj¹cy

 System mentoringu,  procesu wspie-
raj¹cego naukê i rozwój zawodowy pra-
cowników, opartego na partnerskich re-
lacjach pomiêdzy uczniem a mentorem
(nauczycielem), pilota¿owo zosta³ prze-
testowany w kilku przedsiêbiorstwach.
CTO SA, jeden z partnerów projektu,
podjê³o decyzjê o uruchomieniu pilota-
¿owego programu mentoringu przy pro-
jektowaniu statków. Wybór obszaru me-
rytorycznego, w którym przeprowadza-
no mentoring by³ podyktowany sytuacj¹
rynkow¹, gdzie si³y popytu i poda¿y
weryfikuj¹ dostêpne zasoby ludzkie. Sto-
suj¹c wypracowany zestaw narzêdziowy
próbowano po³¹czyæ wieloletnie do�wiad-
czenie starszych projektantów z wiedz¹
m³odych osób, które doskonale znaj¹
techniki ICT, ale niestety nie maj¹ dosta-
tecznie du¿ego do�wiadczenia zawodo-
wego. Statki � generalizuj¹c � to produk-
ty skomplikowane technicznie, dlatego
te¿ istotnym jest d¹¿enie do najlepszych,
innowacyjnych rozwi¹zañ w ich projek-
towaniu i budowie. Symbioza wieloletnie-
go do�wiadczenia zawodowego z wiedz¹
o nowoczesnych technikach wspomaga-

nych komputerowo mo¿e zagwarantowaæ
tê innowacyjno�æ.

 Do�wiadczenia uzyskane w trakcie
realizacji projektu przez  jego partnerów
mia³y wp³yw na zmianê �wiadomo�ci
zarówno uczelni wy¿szych w zakresie
potrzeby wypracowania sytemu kszta³-
cenia ustawicznego dostosowanego do
potrzeb gospodarki, jak i instytucji pracy
w kierunku zmiany podej�cia do aktywi-
zacji osób starszych.

Do�wiadczenia cz³onków w³adz Za-
rz¹du Regionu Gdañskiego zosta³y wy-
korzystane przy uchwalaniu programu
Regionu Gdañskiego NSZZ �S� na lata
2006-2010, który sprawê kszta³cenia,
podniesienia kwalifikacji swoich cz³on-
ków, stawia priorytetowo.

Rezultaty projektu s³u¿¹ podniesieniu
kwalifikacji pracowników i zapewnieniu pew-
no�ci i bezpieczeñstwa zatrudnienia. S³u¿¹
one równie¿ pracodawcom, którzy u�wiado-
mili sobie, ¿e starszy pracownik posiadaj¹-
cy du¿¹ wiedzê zawodow¹, nauczy siê
nowych technologii, a zapewnia jako�æ i od-
powiedzialno�æ przy realizacji zadañ.

Prawo do kszta³cenia

Wa¿nymi rozwi¹zaniami wypracowa-
nymi w projekcie s¹:

-  Pomorska Umowa Spo³eczna, jako
instrument partnerskiego rozwi¹zywania
problemów na poziomie regionalnego
dialogu spo³ecznego,

-  Regionalna Fundacja Pracy wspie-
raj¹ca pracowników i osoby bezrobotne,

-  System promocji na rzecz przeko-
nania pracowników, pracodawców i in-
stytucji szkoleniowych i kadry kierowni-
czej, co do konieczno�ci uczenia siê przez
ca³e ¿ycie.

Na podstawie wyników projektu uru-
chomiona zosta³a, przez partnera projek-
tu SKPO NSZZ �S�, reprezentuj¹ca Sekre-
tariat Metalowców NSZZ �Solidarno�æ�,
inicjatywa legislacyjna w kierunku zapew-
nienia prawa do kszta³cenia, podnosze-
nia kwalifikacji pracownikom w zak³adach
pracy, jednocze�nie uwzglêdniaj¹c inte-
res pracodawcy. Wnioski z realizacji pro-
jektu wykorzysta³y do wprowadzenia
zmian do Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki na lata 2007-2013 w zakresie
Priorytetu V � Dobre Rz¹dzenie, który
uzupe³niono o dzia³ania na rzecz dialogu
spo³ecznego zwiêkszaj¹c jego rolê oraz
dzia³ania na rzecz rozwoju reprezentatyw-
nych organizacji partnerów spo³ecznych
poprzez mo¿liwo�æ uzyskania �rodków fi-
nansowych z programu strukturalnego
Unii Europejskiej � Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego.

Rz¹dowy program

 Osi¹gniêcia projektu na rzecz osób
w wieku starszym zosta³y zauwa¿one
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
³ecznej, w wyniku, czego przedstawicie-
le projektu zostali zaproszeni do wspó³-
pracy nad rz¹dowym programem �Soli-
darno�æ pokoleñ 50+�. Wszystkie nowe
rozwi¹zania wypracowane w ramach pro-
jektu MAYDAY s³u¿¹ realizacji g³ównego
celu Strategii Lizboñskiej - �wiêcej lep-
szych miejsc pracy�, czyli poprawie sy-
tuacji pracowników na rynku pracy oraz
w zak³adach pracy. S³u¿¹ te¿ uznaniu
pozycji zwi¹zku zawodowego �Solidar-
no�æ� i docenieniu jego roli oraz roli dia-
logu spo³ecznego, jako jednego z istot-
niejszych instrumentów wsparcia pracow-
ników, w nieuniknionych procesach re-
strukturyzacji przedsiêbiorstw.

Projekt MAYDAY realizowany jest
przez konsorcjum �Partnerstwo na Rzecz
Rozwoju�, w sk³ad którego wchodz¹ na-
stêpuj¹cy partnerzy: Zarz¹d Regionu
Gdañskiego NSZZ �Solidarno�æ� � jako
wnioskodawca projektu, Akademia Mor-
ska w Gdyni, Centrum Techniki Okrêto-
wej SA, Zwi¹zek Pracodawców Forum
Okrêtowe, Politechnika Gdañska, Sekcja
Krajowa Przemys³u Okrêtowego NSZZ
�Solidarno�æ� oraz Wojewódzki Urz¹d Pra-
cy w Gdañsku.

Stanis³awa Gatz,
Manager Projektu MAYDAY

Joanna Wierszy³o,
Centrum Techniki Okrêtowej SA

Wizyta we w³oskiej stoczni Fincantieri w Moncalfone � styczeñ 2008 r.
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