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Czy w Polsce powstanie przemys³ recyklin-
gu statków? Czy europejskie stocznie mog¹
konkurowaæ z Azj¹, z jednej strony buduj¹c
specjalistyczne statki i konstrukcje morskie, z dru-
giej za� � wdra¿aj¹c procesy �ekologicznej� ka-
sacji floty? Taki pomys³ przedstawili za³o¿yciele
pierwszego w Polsce Pomorskiego Klastra Mo-
rza i Zlewiska Wis³y, który ukonstytuowa³ siê
w koñcówce ub. roku. (czyt. na str. 75).

Warto�æ �wiatowego rynku demonta¿u flo-
ty ocenia siê na 1,5 mld USD rocznie. Do tej
pory dzia³alno�ci¹ tak¹ para³y siê: Indie (s³yn-
na stocznia z³omowa w Alang), Pakistan, Ban-
gladesz i Chiny. Robi³y to szybko i tanio, do
czego przyczynia³y siê  niskie koszty roboci-
zny i liberalne przepisy dotycz¹ce wymogów
bezpieczeñstwa ludzi i ochrony �rodowiska.
Koniunkturê na demonta¿ statków napêdza³ te¿
popyt na stal z³omow¹ zg³aszany przez chiñ-
skie i indyjskie huty. Jeszcze 20 lat temu w Eu-
ropie by³o wiele stoczni z³omowych, dzi� po-
zosta³o zaledwie kilka � g³ównie w Turcji
i Hiszpanii. Powód? Wy¿sze koszty pracy (�z³o-
mowy� robotnik w Indiach zarabia 1-2 USD
dziennie, w Holandii � 250 USD dziennie) i do-
datkowe koszty zwi¹zane z utylizacj¹ odpadów,
a wiêc o wiele mniej konkurencyjne ceny za
tê us³ugê oferowane armatorom w Europie.
Jednak idea od¿ywa obecnie z innych powo-
dów. Po pierwsze, chodzi nie tyle o samo po-
ciêcie kad³uba i przetopienie odzyskanej w ten
sposób stali, ile raczej o to, jak zregenerowaæ
lub przetworzyæ zdemontowane elementy
i urz¹dzenia statku, aby wykorzystaæ je ponow-
nie w produkcji przemys³owej lub us³ugach. Do
tego s¹ potrzebne wyspecjalizowane firmy.
Us³uga recyklingu by³aby wiêc dro¿sza ni¿ ty-
powa us³uga z³omowania, jednak jej efektem
by³aby mniejsza uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska, a to
jest jak najbardziej zgodne z polityk¹ unijn¹.

W najbli¿szych latach rynek ¿eglugowy
bêdzie w recesji. Koszty operacyjne statku
bêd¹ wiêksze ni¿ przychody ze stawek frach-
towych, a ceny statków u¿ywanych zrównaj¹
siê z cenami z³omowania. Armatorzy, chc¹c za-
chowaæ p³ynno�æ finansow¹ bêd¹ wiêc je z³o-
mowaæ. Do tej pory najwiêcej statków podda-
no kasacji podczas recesji w latach 1983-87,
kiedy to ³¹czna no�no�æ z³omowanej floty (45
mln ton) przekroczy³a no�no�æ nowych stat-
ków oddanych do u¿ytku (25 mln t). W koñ-
cówce lat 90. kasacji uleg³y statki wyproduko-
wane podczas boomu stoczniowego lat 70.
Potem demolition market �przysiad³� w zwi¹z-

Kasa z kasacji?

ku ze zwy¿k¹ rynku ¿eglugowego w latach
2002 � 2008. Teraz nadchodzi kolejna fala z³o-
mowañ. Wg szacunków w ostatnich latach, rocz-
na stopa kasacji przy ³¹cznej no�no�ci �wiato-
wej floty przekraczaj¹cej 1 mld ton i �rednim
wieku statku 28 lat, wynosi³a 35 mln ton. Obec-
nie ponad 90 mln ton no�no�ci �wiatowej floty
to statki  25-letnie. Zgodnie z regulacjami IMO,
do koñca 2010 roku z eksploatacji powinny byæ
wycofane wszystkie jednoposzyciowe zbiorni-
kowce do przewozu ropy. Z kasacji takiego
tankowca typu VLCC, którego cena siêga 100
mln i wiêcej USD, mo¿na �odzyskaæ� nawet 10
� 15 mln USD. W kolejce do stoczni z³omo-
wych wkrótce stan¹ te¿ wiekowe masowce
i kontenerowce.

W 2006 roku stoczniê z³omow¹ w Szczeci-
nie próbowa³a otworzyæ francuska firma V-Ship.
Bez powodzenia. Wcze�niej o zgodê na z³o-
mowanie na swym terenie kutrów rybackich
ubiega³a siê stocznia Gryfia. Tak¿e bez rezul-
tatu. Pomys³ recyklingu statków ma swoich
zwolenników i przeciwników. I jedni i drudzy
maj¹ argumenty. Pora na dyskusjê.
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Unrug na szczê�cie

W ksi¹¿ce �Admira³ Unrug. 1884-
1973� przeczytali�my: �Dawne wy-
posa¿enie admiralskiego pokoju
w Sielcu, dzi� zdobi gabinet wójta
gminy G¹sawa. S¹ to masywne i ele-
ganckie dêbowe biurko, bibliotecz-
ka, fotel, stó³ konferencyjny oraz
krzes³a�. - Jak to? - pomy�leli�my. -
Sk¹d siê tam wziê³y? Czy aby na
pewno nale¿a³y do s³ynnego pol-
skiego admira³a, legendarnego
obroñcy Wybrze¿a we wrze�niu
1939 roku? Dlaczego ogl¹daniem
pami¹tek po narodowym bohaterze
cieszy siê tylko wójt, jego urzêdnicy
i petenci?

Muzeum moje
widzê narodowe

- Panie dyrektorze, wie pan,
jak z³o�liwi rozszyfrowuj¹ skrót
CMM? Centrum Malarstwa Muze-
alnego.

- Jeste�my placówk¹ morsk¹, zaj-
mujemy siê wszystkimi dziedzinami
dzia³alno�ci cz³owieka na morzu,
z wyj¹tkiem troski o zbiory z zakre-
su ¿ywej fauny i flory mórz i oce-
anów. Malarstwo to jeden z elemen-
tów, które mo¿emy zaoferowaæ na-
szym go�ciom, przede wszystkim
kobietom, które mniej siê interesuj¹
technik¹.
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MORZE LISTÓW opinie Czytelników

Pó³metek i co dalej?
W maju 2008 �Nasze MORZE� zamie-

�ci³o mój artyku³ �Kogo morze obcho-
dzi?�, w którym krytycznie ustosunkowa-
³em siê do likwidacji Ministerstwa Gospo-
darki Morskiej, ale z du¿¹ doz¹ sympatii
i nadziei wita³em nowo mianowan¹ mi-
nister ds. gospodarki morskiej, pani¹ kpt.
¿.w. Annê Wypych-Namiotko.

Zapowied� koordynacji spraw trans-
portu w jednym Ministerstwie Infrastruk-
tury i w³a�ciwa ich ranga by³y wielokrot-
nie podkre�lane jako uzasadnienie decyzji
o reorganizacji i powo³aniu tego resortu.
Podobnie komentowano wpisanie w za-
kres jego dzia³ania odpowiedzialno�ci za
sprawy gospodarki morskiej, czego kon-
sekwencj¹ by³o utworzenie pionu kiero-
wanego przez wiceministra. Sprawy mor-
skie w tak silnym resorcie mia³y mieæ
wiêksz¹ si³ê przebicia, zarówno w rz¹-
dzie, jak i parlamencie.

Nieprzyjazny klimat

Min¹³ pó³metek z czterech lat kaden-
cji sejmu i rz¹du. Jak uda³o siê zrealizo-
waæ zamierzenia?

Sztandarow¹ inwestycj¹ polepszaj¹c¹
dostêp do portów Trójmiasta jest auto-
strada Pó³noc-Po³udnie Polski. Ukoñcze-
nie jej w 2012 roku jest zwi¹zane z orga-
nizacj¹ mistrzostw w pi³ce no¿nej, ale
dziêki temu mo¿emy mieæ pewno�æ, ¿e
zostanie ukoñczona w terminie i nie po-
dzieli losu �Trasy Kwiatkowskiego� bu-
dowanej przesz³o 30 lat.

Porty w Szczecinie i �winouj�ciu nie
mia³y tego szczê�cia. Inwestycje drogo-
we w tym regionie przesuniête zosta³y
na dalsze lata. Podobnie z po³¹czeniami
równole¿nikowymi pomiêdzy portami
zachodniego i wschodniego Wybrze¿a
oraz dalej, do Kaliningradu, na Litwê, Bia-
³oru� i Ukrainê. Efekty s¹ ju¿ widoczne,
tranzyt tych dwóch pañstw zosta³ prze-
jêty przez porty litewskie, a K³ajpeda
osi¹gnê³a prze³adunki wiêksze ni¿ Gdy-
nia czy Gdañsk.

Du¿o mówiono w resorcie infrastruk-
tury o konieczno�ci przejêcia przez kolej
czê�ci kontenerów z zat³oczonych pol-
skich dróg, tymczasem kolej zapowiada
podwy¿kê taryf , co oczywi�cie da sku-
tek odwrotny. Takimi rozwi¹zaniami jak
specjalne taryfy na transport i tranzyt do
polskich portów, czy w ogóle polityk¹
tranzytow¹, resort siê nie interesuje,
mimo ¿e ma w zakresie kompetencji
wszystkie elementy, tj. drogi, koleje,
porty i ¿eglugê.

Mo¿na z du¿¹ pewno�ci¹ przewidzieæ,
¿e bez podjêcia dzia³añ wspomagaj¹cych
eksport i import przez polskie porty,
wkrótce Hamburg i Brema bêd¹ prze³a-
dowywa³y wiêcej polskich kontenerów
ni¿ wszystkie polskie porty razem. Przy-
czyni siê te¿ do tego budowa autostrady
wschód-zachód przez Poznañ (te¿ Euro
2012) oraz agresywna promocja Pol-Zug,
spó³ki kolejowej, której udzia³owcem jest
m.in. Port Hamburg.

Zreszt¹ powiedzmy otwarcie, ¿e nie-
które nasze s³u¿by portowe �usilnie pra-
cuj¹� na przyznanie polskim portom na-
zwy �nieprzyjazne�. Chodzi o piêæ s³u¿b
kontrolnych i fito-sanitarnych dubluj¹cych
siê i udowadniaj¹cych konieczno�æ swe-
go istnienia. Wszelkie próby ³¹czenia
skoñczy³y siê fiaskiem. Podobnie wygl¹-
daj¹ sprawy pobierania VAT w portach
polskich w porównaniu do Hamburga.
Du¿a czê�æ drogich ³adunków w impor-
cie do Polski zosta³a ju¿ przekierowana
na porty niemieckie.

S¹ to sprawy le¿¹ce poza kompeten-
cjami resortu infrastruktury, ale kto ma
wnioskowaæ o usprawnienie pracy por-
tów, chyba nie spodziewamy siê, ¿e ta-
kie s³u¿by same siê zlikwiduj¹. W koñcu
to resort infrastruktury odpowiedzialny
jest za gospodarkê morsk¹ (�).

Pozytywne s¹ nowe inwestycje por-
towe, w szczególno�ci baz kontenero-
wych, ale bez aktywnej promocji polskich
portów, dobrej i przyjaznej obs³ugi oraz
zachêcaj¹cych taryf, nie mo¿na liczyæ na

pe³ne wykorzystanie ich potencja³u prze-
³adunkowego. Obecnie szacuje siê, ¿e jest
on wykorzystany w ok. 50 proc. W cza-
sach kryzysu i spowolnienia handlu drog¹
morsk¹, walka o ka¿dy kontener bêdzie
bardzo zaciêta.

Negatywnie nale¿y oceniæ prace nad
wprowadzaniem w ¿ycie ustawy o podat-
ku tona¿owym, który mia³ spowodowaæ
powrót floty pod polsk¹ banderê. Prace
nad ustaw¹ trwa³y blisko 10 lat, przed
dwoma laty zosta³a uchwalona przez Sejm,
niestety bez ustaw zapewniaj¹cych jej
realizacjê � chodzi g³ównie o ustawê o za-
trudnieniu i pracy na statkach PMH.

Wypowied� pani wiceminister z mar-
ca 2009 (�Nasze MORZE� nr 3), jest co
najmniej kuriozalna: �zaczynali�my od
zera�, �kategoryczna odmowa zwi¹zków
zawodowych w sprawie akceptowania
ustaw w kszta³cie, w jakim pozostawi³a
j¹ poprzednia ekipa�.

O co tu chodzi? Czy poprzednia eki-
pa nie rozmawia³a ze zwi¹zkami? Jakimi?
O jakie rozbie¿no�ci chodzi?

Bilans pod obc¹ bander¹

Czas wy³o¿yæ karty na stó³. Kto blo-
kuje ustawê i na czym polegaj¹ te roz-
bie¿no�ci? Brak jakiejkolwiek informa-
cji i dyskusji �rodowiskowej. W koñcu
kogo ma dotyczyæ ustawa o zatrudnie-
niu na statkach, marynarzy czy dzia³a-
czy zwi¹zkowych? Mo¿e znowu jak
przy podatku tona¿owym chodzi o tzw.
�zasady�, a nie o dobro pracownika czy
przedsiêbiorstwa.

Przecie¿ nie mo¿na przyj¹æ, ¿e resort
proponuje w ustawie warunki gorsze ni¿
obowi¹zuj¹ce w innych rejestrach pañstw
Unii Europejskiej.

Czy projekt ustawy jest uzgodniony
z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej? Enigmatyczne wypowiedzi pani mi-
nister z cytowanego wy¿ej wydania �Na-
szego MORZA� budz¹ co najmniej oba-
wê, ¿e resort nie panuje nad postêpem
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prac legislacyjnych i nie wskazuje win-
nych blokowania ustawy.

Nieudolno�æ czy wrêcz niechêæ do
przystosowania polskiego prawa w spra-
wach ¿eglugowych do wymogów rynku,
sprawi³y ¿e WYGONIONO polsk¹ flotê
handlow¹ pod obce bandery. Przez lata
t³umaczono, ¿e jakakolwiek zmiana pre-
feruj¹ca w³asn¹ flotê, spotka siê ze sprze-
ciwem Unii i naruszy spójny uk³ad podat-
kowy kraju.

Teraz okazuje siê, ¿e Unia daleko dalej
posz³a w preferowaniu w³asnej floty, a my
musimy �doganiaæ� przepisy unijne.

Do niedawna pogardzane, tzw. �tanie
bandery� Cypru i Malty, sta³y siê bande-
rami unijnymi. My mamy spójne przepi-
sy, tylko nie mamy floty.

Cze�æ zosta³a wyprzedana, zlikwido-
wano prawie ca³¹ ¿eglugê liniow¹. Tram-
py pracuj¹ na obcych rynkach ³adunko-
wych, ile jest warta ta flota i jakie przy-
nosi zyski nie wie chyba ani minister fi-
nansów, ani skarbu.

Czy kto� w rz¹dzie, czy chocia¿by
w resorcie wie, ile p³aci nasza przesz³o
dwumilionowa flota (DWT) , formalnie
w³asno�æ pañstwowa, rejestrom Panamy,
Malty, Liberii, Cypru czy Wanuatu? Mini-
ster skarbu szuka oszczêdno�ci tn¹c wy-
datki, ka¿da z³otówka jest dobra, a co
z utrat¹ wp³ywów za prawo podniesie-
nia polskiej bandery? Czasem wydaje siê,
¿e ministerstwa nie dbaj¹ o zwiêkszenie
wp³ywów z gospodarki, zadawalaj¹c siê
podatkami i cieciami kosztów. Marny to
gospodarz, który nie dba o pomna¿anie
swego maj¹tku.

W Polsce jest znane przys³owie �ki-
jem tego, co nie pilnuje swego�. Wiêk-
szo�æ spraw, o których piszê dotyczy
przedsiêbiorstw pañstwowych i efektów
dzia³alno�ci pañstwa. Zbankrutowa³y pañ-
stwowe przedsiêbiorstwa rybo³ówstwa
dalekomorskiego nie doczekawszy do-
p³at do po³owów, ani efektywnego dzia-
³ania naszych s³u¿b dyplomatycznych czy
resortowych w sprawie zabezpieczenia
praw po³owowych. Na naszych oczach
ginie trzecia bran¿a gospodarki morskiej
� stocznie produkcyjne.

Dzi� ju¿ nikt nie wierzy w katarskie-
go inwestora, czy w ogóle w podjêcie

produkcji statków w Gdyni i Szczecinie.
(�)

Brak spójnej polityki

M¹drzy greccy armatorzy stosuj¹ za-
sadê � statki kupuje siê podczas kryzysu,
kiedy stocznie nie maj¹ co robiæ, a sprze-
daje, kiedy frachty id¹ w górê i brak to-
na¿u na rynku.

Polska Grupa REMONTOWA SA po-
kaza³a, ¿e mo¿na produkowaæ zyskow-
nie statki na w³asne potrzeby. Nawet
gdyby koszty produkcji w Polsce by³y
wy¿sze ni¿ w Chinach, to chyba lepiej
dop³aciæ do produkcji dla siebie ni¿ dla
obcego armatora, b¹d� utrzymywaæ armiê
bezrobotnych.

P¯M mia³ ju¿ zamówiony prom
w Stoczni Szczeciñskiej (przed jej ban-
kructwem), co z dywersyfikacj¹ dostaw
paliwa? Grupa Lotos zapowiada import
kilku milionów ton ropy morzem do Gdañ-
ska, Orlen ma odciête dostawy z ruroci¹-
gów rosyjskich do rafinerii w Mo¿ejkach.
To jest oko³o 6 mln ton ropy przez porty
litewskie. W dalszej perspektywie trans-
port LNG do �winouj�cia. Kto to przewie-
zie? Czy mamy pozbawiæ siê gestii trans-
portowej i daæ zarobiæ obcym na naszych
³adunkach?

W wypowiedziach prezesów Orlenu
i Lotosu nie widaæ ¿adnego zainteresowa-
nia tym tematem. �Kupimy ropê w kon-
traktach terminowych, albo SPOT,
a w sprawach transportu wystarczy jeden
telefon do Hamburga�. Konsument za to
zap³aci.

Sprawy transportu s¹ g³ównymi ele-
mentami polityki morskiej pañstwa. Kto,
jak nie ministerstwo powinno siê tym
zaj¹æ. Nie mamy co liczyæ na ¿adne lob-
by czy zespo³y, to musi byæ inicjatywa,
projekty resortu i decyzje rz¹dowe.

Dwa lata obecnej kadencji rz¹du wy-
ra�nie pokaza³y, ¿e brak jest spójnej po-
lityki w gospodarce morskiej. Czasem
odnosi³o siê wra¿enie, ¿e rz¹d stanowi
federacjê kilkunastu resortów, w której
ka¿dy realizuje swoje odrêbne zadanie.
Natomiast ten, który ma w swym statu-
cie gospodarkê morsk¹ nie wykazywa³
wiêkszej aktywno�ci i koordynacji dzia³añ

innych podmiotów gospodarczych, czy
te¿ inicjatyw w pracach rz¹du.

Trudno nazwaæ sukcesem prace re-
sortu nad implementacj¹ przepisów unij-
nych do krajowego ustawodawstwa (na
pewno bardzo wa¿ne), ale to nic innego,
jak przystosowanie i nie ma czym siê
chwaliæ. Mo¿na by³o spodziewaæ siê po
dwu latach wiêkszych osi¹gniêæ, gdy ma
siê do dyspozycji oprócz swoich depar-
tamentów, zaplecze naukowo badawcze
dwu Akademii Morskich i Instytutu Mor-
skiego.

Czego mo¿emy spodziewaæ siê
po drugiej po³owie kadencji?

Byæ mo¿e zakoñczy pracê miêdzyre-
sortowy zespó³ i przedstawi projekt spój-
nej polityki pañstwa, ale nie ³ud�my siê,
bêdzie to kolejny projekt bez rozporz¹-
dzeñ i ustaw wprowadzonych w ¿ycie.

Co z ustaw¹ o pracy na polskich stat-
kach handlowych? Jest najbardziej ocze-
kiwana. Czy mo¿emy spodziewaæ siê ak-
tywniejszego dzia³ania resortu w rz¹dzie
i parlamencie?

(...)
Czy resort planuje przygotowanie na

posiedzenie rz¹du informacji i wniosków
w sprawie gospodarki morskiej, czy te¿
czekamy na kolejny, krytyczny raport
NIK?

Takich pytañ mo¿na postawiæ wiêcej.
Mo¿na te¿ za³o¿yæ, ¿e nastêpne dwa lata
bêd¹ okresem stagnacji, a wszystkiemu
winien bêdzie kryzys. Po wyborach za�
kolejny minister og³osi, ¿e wszystko musi
zacz¹æ od zera. Jak¿e gorzko brzmi¹ za-
mieszczone w sierpniowym numerze �Na-
szego MORZA� s³owa odbiorcy ostatnie-
go statku na Stoczni Gdyñskiej:

�Sprawa stoczni polskich pokazuje, ¿e
Polska nie doczeka³a siê jak dot¹d spraw-
nych rz¹dów i m¹drych polityków�.

Na przyk³adzie gospodarki morskiej
dotyczy to nie tylko stoczni. Ale to po-
wiedzia³ obcy armator i my siê z tym nie
zgadzamy.

Romuald Pietraszek
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Panie Redaktorze!
Dziêkujê za wielki tekst o naszej per-

le muzealnej, ale mimo wa¿kich argu-
mentów � popieram opiniê dowódcy
okrêtu (�.). Bo ORP B³yskawica B£YSZ-
CZY! A lat ma wiele. B³yszczy w porów-
naniu z �moim� Darem Pomorza � gdzie
to jest za³oga muzealna, fachowa etc., etc.

I wstyd mi by³o na uroczysto�ciach 100-
lecia wodowania Daru, bo robiê od lat
u Niemców (kapitan kontenerowców, ma-
³ych i du¿ych). Bo znam swoich pracodaw-
ców� naród matrosów, ¿e hej. I jak us³y-
sza³em, ¿e na obchodach jest delegacja
niemieckiej stoczni Blohm & Voss (która
Dar budowa³a), TO POPATRZY£EM ICH
OCZAMI (z brzegu, po co siê pchaæ na
szkafut � gdy takie t³umy) na: za�niedzia-
³y telegraf maszynowy (a przecie¿ to 3
godziny roboty dzi�, gdy Brasso w p³ynie
i szmaty w nadmiarze), dawno nieod�wie-
¿ony ster (ko³o sterowe � punkt nr 1 do
fotografii pami¹tkowej) � to te¿ robota za-
ledwie parogodzinna. (�), okucia pod sa-
lingiem kreutza (tylnego masztu) by³y na
tej imprezie ju¿ wyra�nie pordzewia³e�
Filipiñczyków dwóch (dwóch moich za³óg)
zrobi³oby tam porz¹dek w jeden dzieñ i za-
k¹tek l�ni³by jak na� B³yskawicy. Maszty
s¹ bardzo wa¿ne, oko turysty zaraz tam
zmierza! (�)

Patrzy³em tedy oczami �moich Niem-
ców� i widzia³em, ¿e porównuj¹ Dar Po-
morza ze swoimi statkami muzealnymi
(w ka¿dym du¿ym porcie parê!). BAR-
DZO ZADBANYMI. Czêsto nadal gotowy-
mi do ruchu. A to dziêki tak¿e shipslo-
versom� WIELU, bo to do ko�ci morski
naród, od wieków. (�)

Mog³em raz zerkn¹æ okiem na team
shipsloversów w dzia³aniu. Mój niedu¿y
kontenerowiec budowy niemieckiej ze
stoczni Sietas (nat³ukli tak¹ seriê feederów,
480 TEU � chyba 75 sztuk. UDANE!) rzu-
ci³ kotwicê na rzece w Bremenhaven �
wody nie by³o w tankach wiêcej jak 100
litrów, potrzebna nie tylko na zupê. Arma-
tor lokalny � te¿ z shipsloversów. Mieli�my

staæ na kotwie dobê � chodzi³o o parê ton
wody � by dotrwaæ do kei. I oto podcho-
dzi holownik parowy, mia³o to cudo lat ko³o
STU! Panie redaktorze: jak da³ po gwizd-
ku, jak brzêcza³ telegraf (b³yszcz¹cy, ¿e hej)
ciêgnami mechanicznymi przy sk³adaniu
siê do mej rufy!... MUZYKA! Dym wali³
z komina, owszem; anty�rodowiskowy�
Dzi� by�my ocenili: nieekologiczny pojazd.
Na szczê�cie to by³o dziesiêæ lat temu�
I to by³ holownik muzealny. Na chodzie!
Obsadzali go� shiploveresi, z bran¿y, fakt.
Pogada³em z szyprem � bo zaraz przyle-
cia³ na mostek: �Capt, p³ywa³em na takim
Sietasie, daj pogapiæ siê ze strychu�� Fa-
cet by³ czynnym kapitanem wielkiego
kontenerowca z �Hamburg Süd� (�). No
to pogadali�my � jak stare ch³opy, jasne.
Ja nie taki stary� wtedy.

Szanowny Panie Redaktorze!
Z najwiêksz¹ uwag¹ przeczyta³em

wywiad z panami komandorami ze
sztabu WP �Gotowi do k³ótni�. Zacznê
od tego, ¿e kocham morze. Wycho-
wa³em siê nad du¿ym jeziorem Sel-
mêt Wielki w Laskach Du¿ych. Potem
s³u¿ba w Marynarce Wojennej na mo-
rzu, na niszczycielach. Potem praca dla
Marynarki Wojennej, g³ównie przy
sprzêcie do p³ywania podwodnego
i nawigacji. Teraz na emeryturze - wie-
loletnie uczestnictwo w Zarz¹dzie To-
warzystwa Przyjació³ Okrêtu Muzeum
ORP B³yskawica. Chodzê na wszyst-
kie wystawy i pokazy dotycz¹ce Ma-
rynarki Wojennej i Handlowej. Uwiel-
biam chodziæ nad morze.

S³owa uznania dla �Naszego MORZA�
i Panów komandorów. Nie ¿eby mieæ na-
dziejê na rozwi¹zanie problemu, ale na-
dziejê na trafienie na Wielkiego Polaka,
który nie tylko pojmie problem, ale
przebije siê z nim do realizacji.

Mi³o�nicy
po sze�ædziesi¹tce

A szypra za³oga liczna mia³a samych
zapaleñców PO SZE�ÆDZIESI¥TCE. Po
prostu lubili odmianê � w swoim czasie
wypoczynku �od cholernego p³ywania�,
ZAWODOWEGO.

Hm, nie pyta³em o ubezpieczenie,
wpisy w ksi¹¿eczkê ¿eglarsk¹, listy za³o-
gi, deklaracje celne i niecelne. ALE WIA-
DOMO, ̄ E TO JAKO� TAM HULA I JEST
ZAPIÊTE NA GUZIK OSTATNI. Ordnung
muss sein.

¯yczê polskim okrêtom i statkom
muzealnym, by mia³y ludzi za³óg muze-
alnych nie tylko zdolnych do sprawdza-
nia biletów i zagadywania turystek (trze-
ba im przybli¿aæ widnokr¹g, jasne), ale
i do roboty! SZAREJ, CO DNIA KONIECZ-
NEJ. Bo soli w porcie mniej, ale i pacjenci
szczególni. I kryzys niewiele usprawiedli-
wia!

G³êbokie uk³ony.

Marek Frankowski kpt. ¿.w.
(nadal w grze)

Zacznê od truizmów. Wydaje mi siê,
¿e Polska ma wojskowy i cywilny prze-
mys³ okrêtowy. (�) Dotacje PAÑSTWA
do kontraktów zagranicznych, prze-
znaczy³bym na krajow¹ produkcjê. Kto
tego nie pojmie, jego rzecz. Oczywi�cie,
jak ka¿dy szanuj¹cy siê cz³owiek i b. ma-
rynarz nie wypowiem siê autorytatywnie,
jakie jednostki nale¿y dostarczyæ MW RP,
ale rysuje siê m¹dry projekt, do szczegó-
³owego rozwi¹zania przez specjalistów.

Trzon MW, to fregaty, do pe³nej
wspó³pracy z NATO. Minimum to 4-6
sztuk. Nastêpnie okrêty podwodne kla-
sy �redniej. Minimum 10 sztuk. Kolejne
to szybkie okrêty dozorowe. Minimum 10
sztuk. Ma³e, b. szybkie okrêty w du¿ej ilo-
�ci we wszystkich portach Rzeczypospo-
litej. W ka¿dym porcie po minimum 2-3
szt. Uzupe³nieniem bêdzie lotnictwo i l¹-
dowe si³y rakietowe. Taka wizja na teraz
i do roku minimum 2025.

A.D.E.D
(nazwisko do wiadomo�ci redakcji)

Wizja do 2025 roku
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Z wielkim zainteresowaniem przeczy-
ta³em artyku³ o ORP B³yskawica w �Na-
szym MORZU�. Jestem wielkim fanem
tego najcenniejszego morskiego zabyt-
ku narodowego, za jaki bezwzglêdnie
powinien byæ uznany (oby jak najszyb-
ciej).

Prawie co roku jestem na pok³adzie
okrêtu, a dodatkowo mi³o mi by³o wzbo-
gaciæ zbiory kilkoma eksponatami, z któ-
rych jeden (zegarek podarowany przez
artylerzystów dowódcy artylerii okrêtu
w okresie walk pod Narvikiem), jest eks-
ponowany od 2009 roku w ramach no-
wej ekspozycji.

Korzystaj¹c z uprzejmo�ci poprzed-
niego z.d.o., komandora ppor. Zdzis³a-
wa Krygera, mog³em zobaczyæ niedostêp-
ne ruchowi turystycznemu miejsca. Ju¿
wtedy, w 2007 roku, (�) niepokój za³o-
gi wzbudza³a wie�æ o przekazaniu okrê-
tu na w³asno�æ Muzeum MW, co wi¹zano
z ograniczeniem obecnego stanu za³ogi.
Osobi�cie nie wyobra¿am sobie okrêtu bez
ceremonia³u morskiego, umundurowanej
za³ogi, oddawania honorów, podnoszenia
bandery itp. Dla mnie ograniczenie
tych oznak tradycji morskich jest nie do
zaakceptowania.

Jak s³usznie napisa³ w artykule red.
Tomasz Falba, konieczne jest powiêksze-
nie kubatury trasy turystycznej.

Jednocze�nie za³oga musi posiadaæ
pomieszczenia mieszkalne, socjalne itp.,
co ogranicza ruch turystyczny.

O ile wiêcej mo¿na by eksponowaæ:
sterówkê, pomost dowodzenia, pomiesz-
czenia mieszkalne, ci¹gi komunikacyjne,
stanowiska artylerii przeciwlotniczej, kuch-
nie, itp.

Po zwiedzeniu tych miejsc, muszê nie-
stety zauwa¿yæ ograniczenia, które mu-
sia³yby zostaæ rozwi¹zane. Do wiêkszo-
�ci tych miejsc prowadz¹ bardzo strome,
wrêcz pionowe zej�ciówki i luki. Jak roz-

wi¹zaæ problem bezpiecznej komunika-
cji dla, w koñcu niekoniecznie m³odych
i sprawnych, zwiedzaj¹cych? Gdzie po-
mie�ciæ za³ogê, je¿eli ograniczy siê jej
ilo�æ pomieszczeñ?

Mo¿e znajd¹ siê w pobli¿u okrêtu po-
mieszczenia dla za³ogi i mo¿liwo�æ noc-
legu. Korzystnym by³oby poszerzenie
prezentacji o formê ��wiat³o � d�wiêk�,
jak to ma miejsce np. na HMS Belfast na
Tamizie, gdzie mo¿na us³yszeæ w maszy-
nowni odg³osy pracuj¹cych turbin i wa-
³ów napêdowych, odg³osy walki artyle-
ryjskiej w wie¿ach dzia³owych, wydawa-
nych komend na stanowisku dowodze-
nia itp. Sala kinowa na okrêcie to dobry
pomys³. Przyk³adem mo¿e byæ forma
ekspozycji w Muzeum Miasta Gdyni lub
organizacja Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Te innowacje, jak s¹dzê, nie wy-
maga³yby wielkich nak³adów finanso-
wych.

Podczas rozmów na pok³adzie �B³y-
skotki� dowiedzia³em siê, ¿e najwiêksze
wydatki na utrzymanie okrêtu stanowi¹
�niewidoczne� inwestycje, jak remont
czê�ci podwodnej, utrzymanie w dobrym
stanie zbiorników balastowych oraz do-
kowania. Czy bud¿et Muzeum MW te
wydatki ud�wignie? Czy otrzymanie
w 2007 roku �wiatowego wyró¿nienia (In-
ternational Maritime Herigate Anward)
i zaliczenie okrêtu do nielicznych jedno-
stek �wiatowego dziedzictwa morskiego,
nie mo¿e skutkowaæ staraniami o otrzy-
manie, przez ten najstarszy zachowany
na �wiecie niszczyciel, wsparcia finanso-
wego na rozwój muzeum na pok³adzie
z funduszy UE?

Trudno jednoznacznie oceniæ, co bê-
dzie lepsze dla okrêtu: pozostanie w ra-
mach Marynarki Wojennej czy przekaza-
nie Muzeum MW. Wed³ug mnie �z³oty
�rodek�� to za³oga z MW, odrêbne finan-
sowanie z bud¿etu MON, okrêt jako w³a-

Absolutny sno�æ Muzeum, z wpisaniem do rejestru
zabytków. Po bezsensownym pociêciu na
¿yletki Burzy i nieod¿a³owanego Sêpa,
zachowanie ORP B³yskawica dla nastêp-
nych pokoleñ powinno stanowiæ priory-
tet we wspó³pracy Muzeum MW i Mary-
narki Wojennej.

 Z powa¿eniem
Krzysztof Miklaszewski

priorytet

Piotr Radwañski

Drodzy Czytelnicy!
Cykl artyku³ów popularno-praw-

nych o kapitanie dobieg³ koñca. Mia-
³em ogromn¹ przyjemno�æ byæ
z Pañstwem przez niemal 2 lata, za
które bardzo dziêkujê. Je�li teksty
mojego autorstwa zaciekawi³y lub
przybli¿y³y Pañstwu realia prawne
¿eglugi morskiej, zapraszam do lek-
tury �The Maritime Workera�, gdzie
aktualnie omawiam ubezpieczenia
armatorskie. Je�li istnieje aspekt
prawno-morski, który chcieliby�cie
Pañstwo bli¿ej poznaæ lub wyja�niæ,
proszê o informacjê na mój poni¿-
szy adres mailowy, a postaram siê
zrobiæ co w mojej mocy, aby sku-
tecznie s³u¿yæ rad¹ i pomoc¹. Zapra-
szam do lektury!!!

Piotr.Radwanski@op.pl

S³owo
od prawnika
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Styczeñ

5 - Zaczyna obowi¹zywaæ �specustawa
stoczniowa� (prezydent podpisa³ j¹ 24
grudnia 2008 r.), która ma umo¿liwiæ po-
dzia³ maj¹tku likwidowanych stoczni
w Gdyni i Szczecinie i jego sprzeda¿
w otwartych przetargach. Wp³ywy maj¹
byæ przeznaczone na sp³atê wierzycieli,
a w pó�niejszej kolejno�ci na zobowi¹za-
nia wobec pañstwa. Na mocy ustawy pra-
cownicy zatrudnieni w obu stoczniach
oraz spó³kach zale¿nych otrzymaj¹ od-
szkodowania za utratê pracy, które w za-
le¿no�ci od sta¿u wynosz¹ od 20 do 60
tys. z³. Ustawê wymusi³a na Polsce Ko-
misja Europejska.

8 - Joanna Pajkowska zosta³a pierwsz¹
Polk¹, która samotnie i bez zawijania do
portów op³ynê³a �wiat dooko³a. Na do-
datek ustanowi³a na tej trasie polski re-
kord szybko�ci (o ponad 140 dni pobi³a
dotychczasowy, nale¿¹cy do Henryka Ja-
sku³y). Rejs trwa³ dok³adnie 198 dni i trzy
minuty. Licz¹ca 25 tysiêcy mil morskich
trasa wiod³a z Panamy przez Pacyfik,
Ocean Indyjski i Atlantyk z powrotem do
Panamy. Polka p³ynê³a na jachcie Man-
tra Asia (typu Mantra 28), o d³ugo�ci za-
ledwie 8,5 metra.

9 - Somalijscy piraci, po otrzymaniu 3
milionów okupu, uwalniaj¹ saudyjski su-
pertankowiec Sirius Star. Na pok³adzie
znajdowa³a siê 25-osobowa za³oga,
w tym dwóch Polaków, kapitan i oficer

techniczny. Statek nale¿¹cy do saudyj-
skiej firmy naftowej Aramco uprowa-
dzony zosta³ 15 listopada podczas rej-
su z Arabii Saudyjskiej do USA, ponad
800 km od wybrze¿y Kenii. Przewozi³
dwa miliony bary³ek ropy o warto�ci
100 milionów dolarów. 4 kwietnia pi-
raci porywaj¹ inny statek, którego ka-
pitanem jest Polak (obywatel Niemiec),
Hansa Stavanger - p³ywaj¹cy pod nie-
mieck¹ bander¹ frachtowiec. Jednost-
ka zwolniona zostaje po niemal czte-
rech miesi¹cach. Piratom zap³acono
okup wysoko�ci 2,7 miliona dolarów.
Na pok³adzie by³o 24 marynarzy.

Luty
 
27 - W Stoczni Pó³nocnej SA z Grupy RE-
MONTOWA odby³o siê wodowanie dwu-
stronnego, przelotowego pasa¿ersko-sa-
mochodowego promu Moldefjord. Budo-
wany na zamówienie norweskiego arma-
tora Fjord1 MRF AS, jest pierwszym pro-
mem o napêdzie gazowym LNG z pol-
skich stoczni. Kontrakt opiewa na cztery
takie jednostki.

Marzec
 
3 -  Rada Nadzorcza Gdañskiej Stoczni Re-
montowej powo³a³a na stanowisko pre-
zesa zarz¹du Jaros³awa Flonta, dotychcza-
sowego szefa Stoczni Pó³nocnej SA, nale-
¿¹cej do Grupy REMONTOWA. Zast¹pi³
na tym stanowisku, kieruj¹cego stoczni¹
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niemal dwadzie�cia lat, Piotra Soykê, któ-
ry od marca pe³ni funkcjê przewodnicz¹-
cego Rady Nadzorczej.

6 - Rozdano najbardziej presti¿owe pol-
skie nagrody ¿eglarskie. Najlepszym
¿eglarzem 2008 roku zosta³ Tomasz Le-
wandowski. Otrzyma³ Srebrny Sektant.
Lewandowski dokona³ wyczynu nie no-
towanego dot¹d w historii polskiego
¿eglarstwa. Jego samotny rejs dooko³a
�wiata bez zawijania do portów prowa-
dzi³ tras¹ najtrudniejsz¹ � ze wschodu na
zachód, wokó³ przyl¹dka Horn. By³a to
dopiero szósta tego rodzaju wyprawa
w historii �wiatowego jachtingu.

7 - Ostatnie wodowanie w Stoczni Szcze-
ciñskiej Nowa. Na wodê sp³yn¹³ 180-me-

trowy kontenerowiec Fesco Vladimir.
W uroczysto�ci uczestniczy³o oko³o piêæ
tysiêcy widzów, mieszkañców Szczecina
i stoczniowców, w tym tych, którzy pamiê-
tali wodowanie z tej samej pochylni w 1952
roku Czu³yma - pierwszego statku zbudo-
wanego w powojennym Szczecinie.

Kwiecieñ

4 - Rozpoczê³o siê ratowanie s³ynnego,
przedwojennego ¿aglowca Genera³ Za-
ruski. Jednostka zosta³a przeholowana
z W³adys³awowa, gdzie przez lata nisz-
cza³a, zanim nie kupi³o jej miasto Gdañsk,
do Gdañskiej Stoczni Remontowej. Dziê-
ki piêknej pogodzie akcja odby³a siê bez
najmniejszego problemu. Licz¹c¹ oko³o
35 mil morskich trasê, nale¿¹cy do WU¯
Port and Maritime Services, holownik Atlas
II, pokona³ w niespe³na siedem godzin.
W trakcie operacji do �rodka nie dosta³a
siê ani kropla wody. Genera³ Zaruski jest
w Remontowej SA doprowadzany do
pierwotnego stanu.

20 - 23-letnia Marta Szi³ajtis-Obieg³o
wp³ynê³a do mariny w Puerto La Cruz
w Wenezueli, koñcz¹c tym samym samot-
ny rejs dooko³a �wiata. Jest najm³odsz¹
Polk¹ w historii ¿eglarstwa, która tego
dokona³a. Rejs rozpocz¹³ siê i zakoñczy³
27 kwietnia 2008 r. w tym samym por-
cie. Trwa³ 358 dni. M³oda ¿eglarka prze-
p³ynê³a ³¹cznie ponad 25 tysiêcy mil
morskich. Zatrzyma³a siê w 19 portach,

w 11 krajach. Polka ¿eglowa³a na jachcie
mantra ANIA, o d³ugo�ci zaledwie 8,5 m.

25 - Z suchego doku Stoczni Gdynia sp³y-
nê³y na wodê dwa ostatnie zbudowane
tam statki - samochodowiec CSCC Euro-
pe i kontenerowiec Sattha Bhum. Na uro-
czysto�æ przysz³o ponad tysi¹c osób -
mieszkañcy Gdyni, tury�ci i stoczniowcy
z rodzinami. - Trzeba wierzyæ, ¿e to nie
koniec, tylko pocz¹tek, choæ ju¿ nie pod
nazw¹ Stocznia Gdynia - mówi³ ostatni
prezes zak³adu, Mateusz Filipp.

28 - Na gazowcu Coral Methane podnie-
siona zosta³a bandera Królestwa Holan-
dii. Zbudowany w Stoczni Pó³nocnej SA,
nale¿¹cej do Grupy REMONTOWA sta-
tek, poza skroplonym gazem ziemnym,
mo¿e przewoziæ - w zale¿no�ci od zapo-
trzebowania - tak¿e inne gazy, w tym LPG
oraz etylen. Tak wszechstronnego gazow-
ca nie zbudowa³a przedtem ¿adna stocz-
nia w �wiecie. Odbiorc¹ gazowca jest ho-
lenderski armator Anthony Veder Rede-
rijzaken BV.

28/29 - W pobli¿u Bornholmu zagin¹³
kuter W£A-127 z Dar³owa, z piêcioma
rybakami na pok³adzie. Dwudniowa ak-
cja ratownicza nie przynios³a rezultatów.
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Kilka dni pó�niej, spoczywaj¹cy na dnie
morza, na g³êboko�ci 68 metrów kuter,
zosta³ odnaleziony przez duñsk¹ jednost-
kê. W czerwcu nurkowie z ORP Lech
wy³owili z wraku cia³a trzech marynarzy
W£A-127.

n Wraz z przejêciem przez Grupê Baltex
zakupionych od ¯eglugi Gdañskiej
dwóch towarowych statków rzeczno-
morskich Laila I (ex Laila 5, ex Ladoga
105) i Laila II (ex Lechia, ex Ladoga 108),
powsta³ nowy polski armator - Baltex
Transport Morski. Jednostki maj¹ byæ
wykorzystywane m.in. do przewozu kru-
szyw wydobywanych przez firmê grupy
Baltex (jedna ma byæ doposa¿ona, by móc
prowadziæ badania batymetryczne). Fir-
ma, dotychczas czarteruj¹c nowoczesn¹
pog³êbiarkê Charlemagne od belgijskiej
firmy DeMe, planuje te¿ budowê nowej
pog³êbiarki do pozyskiwania kruszywa
z dna morskiego.

Maj

6 - W S¹dzie Apelacyjnym w Szczecinie
zapad³ wyrok uniewinniaj¹cy ostatecznie
sze�ciu cz³onków zarz¹du Stoczni Szcze-
ciñskiej Porta Holding. Wed³ug prokura-
tury byli szefowie zak³adu narazili firmê
na 67 milionów strat, powo³uj¹c spó³kê
pod nazw¹ Grupa Przemys³owa, dziêki
której wyci¹gali z Porty Holding pieni¹-
dze, a sze�æ z kilkudziesiêciu transakcji
by³o dzia³aniem na szkodê holdingu.
Wcze�niejszy, trwaj¹cy trzy i pó³ roku
proces w tej sprawie przed s¹dem okrê-

gowym, równie¿ zakoñczy³ siê wyrokiem
uniewinniaj¹cym.

14 - Ministerstwo Skarbu og³osi³o, ¿e
wiêksz¹ czê�æ maj¹tku Stoczni Gdynia
i Stoczni Szczeciñskiej Nowa kupi³a tajem-
nicza firma Stichting Particulier Fonds Gre-
enrights, dzia³aj¹ca w imieniu spó³ki Uni-
ted International Trust N.V. Inwestor de-
klarowa³, ¿e kupi³ stoczniowe aktywa, by
kontynuowaæ produkcjê statków. Maj¹tek
Stoczni Gdynia sprzedano za 305 mln z³,
SSN za 161 mln z³.

29 - Stocznie w Gdyni i w Szczecinie prze-
staj¹ produkowaæ statki. Wypowiedzenia
z pracy w Gdyni otrzymuje oko³o 3350
osób, w Szczecinie - oko³o 1200. £¹cznie
w obu zak³adach zwolnionych zosta³o
ponad 9 tys. pracowników. Otrzymuj¹ oni
odszkodowania (od 20 do 60 tys. z³), ofer-
tê szkoleñ zawodowych oraz zasi³ek na
czas przekwalifikowania siê i poszukiwa-
nia zatrudnienia.

Czerwiec

3 - Formalne przekazanie armatorowi jed-
nostki Sattha Bhum oznaczonej nr budo-
wy 8184/22. To ostatni kontenerowiec
zbudowany przez Stoczniê Gdynia SA
i przedostatni statek z tej stoczni. Opusz-
cza j¹ 10 czerwca.

30 - W Warszawie odbywa siê, z udzia-
³em Jana Ruurd�a de Jonge - przedstawi-
ciela Stichting Particulier Fonds Greenri-
ghts oraz ministra skarbu Aleksandra Gra-

da, konferencja prasowa, na której zapre-
zentowana zostaje spó³ka (wtedy jeszcze
nie zarejestrowana) Polskie Stocznie (Po-
lish Dockyards). Jej prezes Jan de Jonge
przedstawi³ ma³o konkretne i nierealne
plany produkcyjne (m.in. rych³e rozpo-
czêcie budowy w stoczni gdyñskiej ga-
zowców LNG).

25 - Gdyñski port i zamkniêt¹ ju¿ Stocz-
niê Gdynia opuszcza (tego dnia przeka-
zany armatorowi) ostatni samochodowiec
i ostatni statek w historii tej stoczni - CSCC
Europe (stoczniowy numer budowy
8168/25, GT 57 692, no�no�æ 21 300 t,
³adowno�æ - ok. 6500 samochodów oso-
bowych) przeznaczony dla armatora
Ray Car Carriers izraelskiego przedsiê-
biorcy Ramiego Ungara oraz dla czar-
teruj¹cego i operatora, China Shipping
Car Carrier Inc.

Lipiec

2-5 - W Gdyni, po raz czwarty, odbywa
siê zlot ¿aglowców The Tall Ships� Races
2009. W imprezie bierze udzia³ 105
¿aglowców, w�ród nich 22 klasy A, zali-
czanych do najwiêkszych i najpiêkniej-
szych na �wiecie, z imponuj¹cym rosyj-
skim Siedovem na czele. Imprezê w licz¹-
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cym 250 tys. mieszkañców mie�cie obej-
rza³o dwa i pó³ miliona osób.

9 - Do Warszawy przylatuje Neelie Kro-
es, unijna komisarz do spraw konkuren-
cji. Z przedstawicielami rz¹du rozmawia
o przebiegu procesu i zakoñczeniu re-
strukturyzacji przemys³u stoczniowego.
Nastêpnie odwiedza stocznie w Szczeci-
nie, Gdyni i Gdañsku. W tym ostatnim
zak³adzie zapowiada zaakceptowanie
przez Komisjê Europejsk¹ planu restruk-
turyzacji stoczni. Decyzja zostaje podjêta
dwa tygodnie pó�niej. Stocznia nie musi
zwracaæ udzielonej jej pomocy publicznej.

21 - Mija pierwotny termin zap³aty za
maj¹tek stoczni w Gdyni i Szczecinie.
Stichting Particulier Fonds Greenrights,
który w imieniu katarskiego inwestora
QInvest mia³ kupiæ oba zak³ady i konty-
nuowaæ produkcjê statków, prosi o dodat-
kowe informacje. Termin wp³aty zostaje
przesuniêty do 17 sierpnia. Pieni¹dze jed-
nak nigdy nie wp³ynê³y. Nied³ugo po-
tem tzw. �afera stoczniowa� (nagrania roz-
mów urzêdników zaanga¿owanych w pro-
ces sprzeda¿y stoczni) pokaza³a, ¿e sam
minister Grad i urzêdnicy Ministerstwa
Skarbu nie wiedzieli komu sprzedaj¹ za-
sadnicze sk³adniki produkcyjnego ma-
j¹tku Stoczni Gdynia i Stoczni Szczeciñ-
skiej Nowej.

27 - Do wiêkszego suchego doku (SD II)
zamkniêtej Stoczni Gdynia wprowadzo-
ny zostaje zbiornikowiec Altius. Rozpo-

czyna siê jego remont w doku, po raz
pierwszy w historii u¿ytym do tego celu,
a nie do budowy nowego statku. Remont
w SD II przeprowadza (dzier¿awi¹ca od
kilkunastu miesiêcy mniejszy suchy dok
gdyñskiej stoczni) Gdañska Stocznia Re-
montowa SA.

Sierpieñ

Przez trzy tygodnie sierpnia, pod has³em
�Ba³tyk � Najs³odsze morze �wiata. Chroñ-
my je!�, organizacja ekologiczna Green-
peace, prowadzi³a, w dziewiêciu miejsco-
wo�ciach nadmorskich, od �winouj�cia po
Gdyniê, akcjê na rzecz utworzenia pierw-
szego morskiego rezerwatu przyrody,
u stóp s³ynnego red³owskiego klifu
w Gdyni. Organizacji uda³o siê zebraæ 22
tysi¹ce podpisów pod petycj¹ popiera-
j¹c¹ tê ideê.

Wrzesieñ

1 - Polska i Rosja podpisa³y umowê
o swobodnej ¿egludze na Zalewie Wi�la-
nym. Ma ona zakoñczyæ trwaj¹cy od 2006
roku spór o ten akwen, który Rosjanie
zamknêli dla polskich jednostek nie prze-
puszczaj¹c ich przez Cie�ninê Pi³awsk¹.
Umowa obwarowana zosta³a jednak ob-
ostrzeniami, które w praktyce nadal utrud-
niaj¹ naszym statkom ¿eglugê po Zalewie.

1 - Pod naszym patronatem, przy bramie
wiod¹cej do Puckich Zak³adów Mecha-
nicznych Amex ods³oniêto popiersie kmdr
por. pil. Edwarda Szystowskiego i po�wiê-
con¹ mu tablicê. Edward Szystowski uzna-
wany jest za jednego ze wspó³twórców
polskiego lotnictwa morskiego. Od 1933
roku by³ dowódc¹ Morskiego Dywizjonu
Lotniczego w Pucku, jedynej jednostki
lotnictwa morskiego II Rzeczypospolitej.
Zgin¹³ w czasie bombardowania puckiej
bazy lotniczej w pierwszych minutach
drugiej wojny �wiatowej.

3 - Wybicie �szklanek� na dzwonie okrê-
towym przez Annê Wypych-Namiotko,
wiceminister infrastruktury, rozpoczyna
trzydniowe XV Miêdzynarodowe Targi
Morskie Baltexpo w Gdañsku. W impre-
zie bierze udzia³ 156 wystawców z 15
krajów, o wiele mniej ni¿ w poprzednich
latach. Podczas ceremonii otwarcia uho-
norowano laureatów nagrody prezesa
Krajowej Izby Gospodarczej. �Z³ote Ko-
twice 2009� otrzyma³y firma C. Hartwig
Gdynia SA za innowacyjn¹ metodê za³a-
dunków sztuk ciê¿kich i za pakiet bez-
pieczeñstwa tej firmy oraz Gdañska Stocz-
nia Remontowa SA za gazowiec LNG Co-
ral Methan, zbudowany w Stoczni Pó³noc-
nej SA w Gdañsku dla holenderskiego ar-
matora.
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16 - Po o�miu latach od po³o¿enia stêpki,
w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
wodowano wreszcie kad³ub korwety wie-
lozadaniowej Gawron. Wodowanie Gaw-
rona (a w³a�ciwie jedynie jego wyposa-
¿onego kad³uba) odby³o siê bez fajerwer-
ków, choæ mocno podkre�lano, ¿e jest to
pierwsze tego rodzaju wydarzenie dla
polskiej floty od 15 lat. W�ród kilkudzie-
siêciu go�ci, co znamienne, zabrak³o mi-
nistra obrony narodowej i dowódcy Ma-
rynarki Wojennej, a chwilê po tym jak
uczestnicy uroczysto�ci siê rozeszli, ka-
d³ub jednostki ponownie zacz¹³ wêdro-
waæ na l¹d, do hangaru. Tam czeka na
decyzjê Ministerstwa Obrony Narodowej
w sprawie zakupu uzbrojenia, która nie
wiadomo kiedy zostanie podjêta.

30 - Decyzj¹ Komisji Europejskiej
z dnia 30 wrze�nia 2009 roku Polski Re-
jestr Statków SA uzyska³ przed³u¿enie
uznania Wspólnoty do wykonywania
inspekcji i przegl¹dów na statkach mor-
skich z nieograniczonym rozszerzeniem
tego uznania. Decyzja ta nie zawiera
¿adnych ograniczeñ i dotyczy statków
wszystkich typów i wielko�ci objêtych
postanowieniami miêdzynarodowych
konwencji, p³ywaj¹cych na wszystkich
trasach. Wcze�niej PRS posiada³ jedy-
nie ograniczone uznanie (w zwi¹zku
z pewn¹ ilo�ci¹ wad w procedurach kla-
syfikatora, dotycz¹cych g³ównie: regu³
i procedur w zakresie kontroli jako�ci
w stoczni, weryfikacji nowo zbudowa-
nych statków, szkolenia i kwalifikacji in-

spektorów oraz przeniesienia klasy),
które otrzyma³ w 2006 r. na 3 lata.

Pa�dziernik

10 - Odby³y siê uroczyste obchody stule-
cia wodowania legendarnej Bia³ej Frega-
ty, czyli Daru Pomorza. Jubileusz sk³a-
da³ siê z dwóch czê�ci. W pierwszej od-
by³a siê ceremonia podniesienia na
¿aglowcu repliki pierwszej polskiej ban-
dery, która za³opota³a na nim 13 lipca
1930 roku. Potem ¿ona prezydenta Gdy-
ni Wojciecha Szczurka - Barbara, dokona-
³a symbolicznego odnowienia chrztu stat-
ku - wi¹zank¹ kwiatów. W drugiej czê�ci
urodzinowych uroczysto�ci, w auli Wy-
dzia³u Nawigacyjnego Akademii Morskiej
w Gdyni odby³a siê okoliczno�ciowa kon-
ferencja naukowa.

Listopad

26, 27 - Licytacje maj¹tku Stoczni Gdy-
nia i Szczeciñska Nowa nie wzbudzi³y
du¿ego zainteresowania. Stocznia Remon-
towa Nauta wylicytowa³a miêdzy innymi
rejony wyposa¿enia statków i prefabry-
kacji przestrzennych zak³adu w Gdyni,
a spó³ka Energomonta¿ Pó³noc Warszawa
wygra³a przetarg na rejon monta¿u stat-
ków, czyli tak zwany ma³y dok. Szcze-
ciñscy przedsiêbiorcy kupili natomiast
czê�æ stoczniowego nabrze¿a wraz z za-
pleczem oraz biurowiec, w którym dzia-
³a³o biuro projektowe. Pozosta³¹ czê�æ
maj¹tku obu stoczni wystawiono do po-

nownych przetargów, które równie¿ cie-
szy³y siê nik³ym zainteresowaniem (nikt
nie kupi³ m.in. du¿ego suchego doku
w Stoczni Gdynia).

21 - Uroczysty chrzest dwustronnych
przyjaznych �rodowisku (wyposa¿onych
w napêd spalinowo-elektryczny na czy-
ste paliwo - LNG) promów fiordowych
Romsdalsfjord i Fannefjord przy nabrze-
¿u wyposa¿eniowym w Stoczni Pó³noc-
nej SA i Moldefjord w Gdañskiej Stoczni
Remontowej SA. Na tym ostatnim, prak-
tycznie gotowym ju¿ do zdania armato-
rowi w dniu nadania imienia, podniesio-
no tak¿e norwesk¹ banderê.

Grudzieñ

18 - Po remoncie trwaj¹cym od prze³o-
mu listopada i grudnia, najwiêkszy dok
Gdañskiej Stoczni Remontowej SA i port
gdañski opu�ci³ najwiêkszy pod wzglê-
dem tona¿u pojemno�ciowego brutto (GT
59 912) i zdolno�ci przewozowej pasa-
¿erów prom pasa¿ersko-samochodowy,
obs³u¿ony dot¹d w polskich stoczniach.
Prom trafi³ do gdañskiej stoczni niespo-
dziewanie, z powodu awarii jednego ze
sterów, ale armator zleci³ przy okazji
znacznie szerszy zakres prac, które stocz-
nia zrealizowa³a terminowo i w sposób
bardzo satysfakcjonuj¹cy armatora - jak
powiedzia³ �Naszemu MORZU� kapitan
Silja Europa.
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Zebrali:
 Tomasz Falba,

Czes³aw Romanowski,
Piotr B. Stareñczak
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W po³owie grudnia ubr. próbowano
sprzedaæ czê�ci maj¹tku obu zak³adów,
które wcze�niej nie znalaz³y nabywców.
Szczeciñski przetarg, z powodu braku
chêtnych, nie doszed³ do skutku. W Gdyni
uda³o siê, za 38,4 mln z³, sprzedaæ gdañ-
skiej stoczni Crist czê�æ terenu z hal¹ do
prefabrykacji kad³ubów. Nabywców, po
raz kolejny, nie znalaz³y najwa¿niejsze
z punku widzenia stoczniowego - pochyl-
nia Wulkan w Szczecinie oraz du¿y suchy
dok z suwnic¹ w Gdyni. By³o kilka firm

zainteresowanych tym ostatnim, jednak
cena - prawie 100 mln z³, okaza³a siê za-
porowa. Stocznia Crist wp³aci³a nawet
wadium na zakup doku, w koñcu jednak
zrezygnowa³a z licytacji. Jak mówi³ An-
drzej Szwarc, pe³nomocnik zarz¹du stocz-
ni, wadium zosta³o wp³acone, poniewa¿
spó³ka liczy³a na zawarcie odpowiednich
dla tego doku kontraktów. Poniewa¿ na
razie nie uda³o siê ich pozyskaæ, kupie-
nie doku i bezproduktywne jego utrzy-
mywanie, by³oby zbyt kosztowne. Nie

wykluczy³ jednak pozyskania doku
w przysz³o�ci.

Dla stoczniowych zwi¹zkowców, któ-
rzy liczyli na jednoczesn¹ sprzeda¿ tere-
nu prefabrykacji i du¿ego doku, bo to za-
mknê³oby ci¹g produkcyjny i zapewni³o-
by kontynuacjê produkcji statków, taki
obrót sprawy oznacza koniec stoczni.

- Smutek, ¿al, rozgoryczenie - komento-
wa³ fiasko Jan Gumiñski, przewodnicz¹cy
Wolnego Zwi¹zku Zawodowego Pracowni-
ków Gospodarki Morskiej gdyñskiej stoczni.

Nowi w³a�ciciele
stoczniowego maj¹tku i�

Bezpañskie
Kolejna aukcja zlikwidowanych stoczni w Gdyni i Szczecinie
nie przynios³a zwolnionym stoczniowcom nadziei na pracê.

doki

WYDARZENIA polskie stocznie
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�Nowi� w stoczni

Minister Skarbu Aleksander Grad in-
formowa³ po nieudanej sprzeda¿y, ¿e
resort zastanowi siê, do kiedy kontynu-
owaæ sprzeda¿ stoczni przez kolejne au-
kcje. Je�li do nich dojdzie i zakoñcz¹ siê
niepowodzeniem, dok trafi finalnie w rê-
ce syndyka, który prawdopodobnie wy-
stawi go na sprzeda¿. Pod uwagê brane
jest równie¿ oddanie doku w dzier¿awê.
Tak¹ opcj¹ zainteresowanych mo¿e byæ

kilka firm, w tym Gdañska Stocznia Re-
montowa SA, która w ubieg³ych latach
niejednokrotnie wynajmowa³a gdyñskie
doki do prac remontowych i przebudo-
wy kad³ubów.

Nabywcy poszczególnych sk³adników
maj¹tku Stoczni Gdynia, po wp³aceniu
wylicytowanych kwot i podpisaniu aktów
notarialnych, stali siê pod koniec ubr. ich
w³a�cicielami. Stocznia Remontowa Na-
uta za rejon wyposa¿enia statków, rejon
prefabrykacji konstrukcji przestrzennych
i rejon prefabrykacji sekcji przestrzennych
i wyposa¿enia, zap³aci³a 58 mln z³, war-
szawski Energomonta¿-Pó³noc za mniej-
szy dok - 33 mln z³. Znane s¹ ju¿ wstêp-
ne plany nowych w³a�cicieli.

Stocznia Nauta, która w tej chwili mie-
�ci siê na bardzo atrakcyjnych inwesty-
cyjnie terenach w centrum Gdyni (blisko
Dalmoru i przysz³ego nowego centrum)
zamierza je sprzedaæ i przenie�æ dzia³al-
no�æ na wylicytowan¹ dzia³kê. Jak powie-
dzia³ �Rzeczpospolitej� Romuald Kowal-
ski, prezes Nauty, do koñca 2010 roku
powinni rozpocz¹æ dzia³alno�æ na nad-
brze¿ach Stoczni Gdynia.

Równie¿ stocznia Crist ma zamiar
przenie�æ produkcjê z kilku obecnie wy-
najmowanych obiektów w Gdañsku, do
Gdyni. Crist specjalizuje siê w budowie
statków rybackich, specjalistycznych kon-
strukcji stalowych wykorzystywanych
m.in. w przemy�le wydobywczym oraz
w remontach i przebudowach kad³ubów.
Wspó³pracuje z armatorami z Niemiec,
Holandii, Norwegii i Francji. Andrzej
Szwarc mówi, ¿e stocznia spodziewa siê
o¿ywienia w bran¿y i zwiêkszenia produk-
cji. - Na przejêtych terenach w Gdyni
znajduje siê wielka ilo�æ specjalistyczne-
go sprzêtu, dlatego do jego obs³ugi
z pewno�ci¹ zatrudnimy by³ych pracow-
ników Stoczni Gdynia - mówi³. Nie spre-
cyzowa³ jednak, ilu stoczniowców znaj-
dzie pracê. Wszystko zale¿y od rozwoju
sytuacji na rynku i nowych kontraktów.

Warszawski Energomonta¿, specjalizu-
j¹cy siê w produkcji wielkich konstrukcji
stalowych, m.in. dla przemys³u chemicz-
nego, petrochemicznego i energetyczne-
go, chce montowaæ owe konstrukcje
w wylicytowanym, gdyñskim, ma³ym su-
chym doku. W³odzimierz Dyrka, prezes
spó³ki, t³umaczy³ dziennikarzom, ¿e wa-
runkiem realizacji du¿ej czê�ci wa¿nych
umów jest dostêp do nabrze¿a portowe-
go. - Do tej pory uzyskiwali�my go dziê-
ki umowie ze Stoczni¹ Marynarki Wojen-
nej. Teraz bêdziemy mieli w³asny teren,
wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹. Umowa

jest dla nas bardzo wa¿na w kontek�cie
spodziewanego w 2011 r. dynamicznego
wzrostu rynku - mówi³.

Specjalna strefa
w Szczecinie

W sumie ze sprzeda¿y maj¹tku Stoczni
Gdynia uda³o siê uzyskaæ oko³o 140 mln
z³. Kolejne 60 mln z³ zarz¹dzaj¹cy stocz-
ni¹ otrzyma³ m.in. z dokoñczenia budo-
wy statków. Pieni¹dze pójd¹ na sp³atê
d³ugów, jakie zostawi³a po sobie Stocz-
nia Gdynia SA. W pierwszej kolejno�ci
sp³acane bêd¹ zobowi¹zania zwi¹zane
z hipotekami za³o¿onymi g³ównie przez
ZUS i urzêdy skarbowe na nieruchomo-
�ciach stoczni. Wiadomo, ¿e �rodków nie
wystarczy na wszystko, bo d³ug stoczni
wynosi ok. 1,5 mld z³. Pracê w firmie stra-
ci³o 5,2 tys. osób. W ramach programu
szkoleñ i aktywizacji zawodowej do tej
pory zatrudnienie znalaz³o lub za³o¿y³o
w³asne firmy nieca³e 500. Na pocz¹tku
grudnia ubr. ostatni stoczniowcy pobrali
wyp³acane przez sze�æ miesiêcy �wiad-
czenia.

Z kolei w Szczecinie, zastrzegaj¹ce
sobie anonimowo�æ konsorcjum prywat-
nych osób zap³aci³o 10,4 mln z³ i sta³o
siê w³a�cicielami dwóch stoczniowych
dzia³ek. Na ich terenie znajduje siê na-
brze¿e Arsena³ i budynek stoczniowego
biura projektowego (tzw. Lipski). Tajem-
niczy przedsiêbiorcy, o których wiadomo,
¿e reprezentuj¹ bran¿ê kopalni kruszyw,
ju¿ wcze�niej kupili w tym rejonie budy-
nek stoczniowych kadr. Póki co nie ujaw-
niaj¹ swoich planów dotycz¹cych zago-
spodarowania kupionych terenów.

Micha³ Boni, minister w kancelarii pre-
miera, po manifestacji, któr¹ w po³owie
grudnia zorganizowali w Warszawie zwi¹z-
kowcy, obieca³, ¿e niesprzedany teren
Stoczni Szczeciñskiej Nowa wejdzie do
specjalnej strefy ekonomicznej. Dziêki
preferencjom podatkowym mog³aby ona
przyci¹gn¹æ inwestorów, którzy zaczêli-
by tam dzia³alno�æ gospodarcz¹. Stocz-
niowcy maj¹ te¿ otrzymaæ dodatkow¹
pomoc finansow¹.

Przypomnijmy, ¿e pó³ roku temu naj-
wa¿niejsze czê�ci maj¹tku obu stoczni
w Gdyni i Szczecinie wylicytowa³ fundusz
Stichting Particulier Fonds Greenrights.
Ostatecznie wycofa³ siê z transakcji i za
stocznie nie zap³aci³. Komisja Europejska
wyrazi³a zgodê na kolejn¹ próbê sprze-
da¿y.

Czes³aw Romanowski

Du¿y suchy dok (na zdjêciu z ostatnimi
wodowanymi w Stoczni Gdynia jednostkami)

dwukrotnie nie znalaz³ nabywcy.
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Batory
To by³ najlepszy prezent, jaki mogli dostaæ na gwiazdkê
mi³o�nicy dziejów polskiej floty wojennej. Najstarszy
okrêt RP � kuter po�cigowy Batory - stan¹³ na dziedziñcu
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

ju¿ w Gdyni!

Po wojnie s³u¿y³ w Wojskach Ochro-
ny Pogranicza, potem jako jednostka
szkoleniowa na Zalewie Zegrzyñskim.
Nastêpnie zosta³ wycofany z eksploata-
cji i pewnie zosta³by pociêty na z³om, gdy-
by nie kilka osób, które postanowi³y go
uratowaæ. I tak w 1973 roku kuter trafi³
ponownie na Hel i wmurowany zosta³
w nabrze¿e tamtejszego Portu Wojennego.

Tu przeczeka³ kolejne 30 lat praktycz-
nie zapomniany, bo stoj¹c na terenie
wojskowym nie by³ dostêpny dla wszyst-
kich zwiedzaj¹cych. W miêdzyczasie zo-
sta³ niemal doszczêtnie ograbiony. Z okrê-
tu wykrêcono co siê tylko da³o i zosta³a
z niego tylko �wybebeszona� skorupa.

I znowu o losach Batorego zadecydo-
wa³o zaanga¿owanie kilku osób, ze wspo-
mnianym wy¿ej dyrektorem Kudel¹ na
czele. To on wystara³ siê u dowódcy Ma-
rynarki Wojennej o zgodê na przekaza-
nie jednostki do swojego muzeum. To on
wygospodarowa³ pieni¹dze na �wyd³uba-
nie� okrêtu z betonu i jego wstêpn¹ re-
nowacjê.

Starania o Batorego i jego remont trwa-
³y pó³tora roku. Renowacji jednostki pod-
jê³a siê firma Gotyk z Lubicza ko³o Toru-
nia. Jej w³a�ciciel � S³awomir Lewandow-

- Jestem naprawdê wzruszony - mówi
kmdr por. dr S³awomir Kudela, dyrektor
placówki. - To najwiêksze wydarzenie
w naszej historii od czasu, kiedy okrêtem
� muzeum zosta³a B³yskawica.

Dyrektor nie przesadza. Niewielki, bo
mierz¹cy zaledwie 21 metrów d³ugo�ci
okrêcik, jest bowiem pami¹tk¹ bezcenn¹.
To, ¿e dotrwa³ do naszych czasów zakra-
wa na cud zwa¿ywszy, ¿e dwukrotnie by³
o krok od zag³ady.

Zaprojektowany i zbudowany w Polsce,
starszy o kilka lat od s³awnego niszczycie-
la, jest te¿ jedyn¹ jednostk¹, która zacho-
wa³a siê do naszych czasów, a która czyn-
nie bra³a udzia³ w walce z Niemcami we
wrze�niu 1939 roku. Dzia³ania w drugiej
wojnie �wiatowej Batory zakoñczy³ brawu-
rowym wyczynem � w przededniu kapi-
tulacji Helu okrêt przerwa³ blokadê Pó³-
wyspu i uciek³ do Szwecji, gdzie zosta³ in-
ternowany.

Okrêt prezentuje siê znakomicie.

Batory na wodzie.
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ski � to kolejna osoba, której najstarszy
polski okrêt zawdziêcza drugie ¿ycie. Jak
mogli�my przekonaæ siê osobi�cie, paro-
krotnie przygl¹daj¹c siê jego pracy, zaj-
mowa³ siê Batorym z wielk¹ pasj¹.

- Najczê�ciej remontujê stare samocho-
dy i motocykle. Ale ich jest wiele, a Ba-
tory tylko jeden. Dlatego dla mnie to nie-
zwykle presti¿owe zajêcie � mówi S³a-
womir Lewandowski.

Ratowanie Batorego

Z wielk¹ satysfakcj¹ musimy podkre-
�liæ i nasz skromny udzia³ w ratowaniu Ba-
torego. Jako jedyne medium byli�my od
samego pocz¹tku przy tym projekcie, obej-
muj¹c go patronatem. Ba! Nawet osobi�cie
brali�my udzia³ w remoncie, pracuj¹c przy
okrêcie w³asnymi rêkami (patrz �Nasze
MORZE� nr11/2008 i nr 9/2009 � red.).

I wreszcie w nocy z 12 na 13 grudnia
2009 r. kuter po�cigowy Batory zosta³

przetransportowany z Helu do Gdyni.
Trasê pokona³ na dwóch lawetach. Okrêt
musia³ zostaæ, na czas transportu, prze-
ciêty na pó³. Inaczej nie da³oby siê go
postawiæ w docelowym miejscu ekspo-
zycji, czyli na wewnêtrznym dziedziñcu
nowego gmachu Muzeum Marynarki
Wojennej. Po kilkugodzinnej operacji,
przerywanej padaj¹cym intensywnie �nie-
giem, obie czê�ci zosta³y ze sob¹ po³¹-
czone. Od tej pory Batorego zobaczyæ
mo¿e ka¿dy mi³o�nik dziejów polskiej flo-
ty wojennej. Wystarczy kupiæ bilet i wej�æ
na teren plenerowej ekspozycji Muzeum
Marynarki Wojennej.

W ratowaniu wziêli
udzia³ tak¿e reporterzy

�Naszego MORZA�.
Na zdjêciu

autor artyku³u.

Z okrêtu trzeba by³o zdj¹æ
niektóre elementy.

Remontem zaj¹³ siê S³awomir Lewandowski.

Kuter ca³kowicie rozkradziony.

Batory w Helu.
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Nie oznacza to jednak, ¿e remont Ba-
torego zosta³ zakoñczony. Na dziedziñcu
podziwiaæ mo¿na od�wie¿ony, wy-
czyszczcony i pomalowany kad³ub okrê-
tu. W renowacji wci¹¿ znajduje siê sterów-
ka, komin czy bulaje. Wszystkie te ele-
menty bêd¹ systematycznie, aby zd¹¿yæ
na otwarcie przysz³orocznego sezonu mu-
zealnego, montowane na jednostce. Dy-

rektor Kudela zapowiada, ¿e zostanie to
odpowiednio uczczone, ale szczegó³ów
nie chce zdradzaæ.

Ju¿ jednak wiadomo, ¿e Muzeum Ma-
rynarki Wojennej nie zamierza poprzestaæ
na pokazaniu zewnêtrznego wygl¹du Ba-
torego. W³adze placówki chc¹ odtworzyæ
tak¿e wnêtrze okrêtu w stanie z 1939
roku. Zadanie to bardzo trudne, zacho-

wa³o siê bowiem niewiele zdjêæ ilustruj¹-
cych �rodek jednostki. Wszyscy, którzy
mogliby pomóc w jego zrekonstruowaniu
proszeni s¹ o kontakt z Muzeum.

Tomasz Falba
Zdjêcia: £ukasz G³owala

Przez ca³y czas operacji
przygl¹da³ siê dyrektor Muzeum

Marynarki Wojennej w Gdyni
kmdr por. dr S³awomir Kudela.

Pierwsza ustawiona zosta³a rufa.

Najpierw trzeba by³o ustawiæ specjaln¹ podporê.

Batory przyjecha³ do Gdyni z Helu na dwóch lawetach.

Dwie czê�ci trzeba by³o na koniec po³¹czyæ.

Potem w górê ruszy³ dziób okrêtu.

Batory w Gdyni
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Zanim jednak opowiemy o samym
promie, wróæmy na chwilê do jego lo-
sów bezpo�rednio przed zawiniêciem do
gdañskiej stoczni. By³ 22 listopada ubr.,
Silja Europa by³a w drodze ze Sztokhol-
mu do Turku. Odbywa³a �wi¹teczny
rejs� Okres przed�wi¹teczny, zw³aszcza
w weekendy, wykorzystywany jest przez
fiñskie firmy do organizacji - tak¿e na pro-
mach - integracyjnych wyjazdów i imprez
gwiazdkowych (tzw. Christmas cruises).

Po po³udniu pojawi³y siê problemy
techniczne ograniczaj¹ce manewrowo�æ
statku. Znacznie utrudnione - prawie nie-
mo¿liwe - by³y zwroty w lewo. Profesjo-
nalizm kapitana i za³ogi promu sprawi³,
¿e nie zaistnia³o zagro¿enie dla pasa¿e-
rów. Silja nie stanê³a  na kotwicy, tylko
robi¹c kilkadziesi¹t okr¹¿eñ i zakrêcaj¹c
jedynie w prawo, na ograniczonym akwe-
nie pomiêdzy szkierowymi wyspami (na
zachód od wyspy Sottunga), doczeka³a
przybycia holownika. Razem dotarli do
Turku. Tam prom poddany zosta³ oglê-
dzinom przez nurków, które wykaza³y,
¿e pêk³ trzon prawego steru.

Superprom w gdañskim doku

Zakrêcona

Awaria steru
i niedokoñczone

dokowanie w Rydze
przywiod³y do

gdañskiej stoczni
jeden z najwiêkszych

tzw. promów
wycieczkowych.

Silja Europa go�ci³a
w Gdañskiej Stoczni

Remontowej SA.
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Prom Silja Europa
podczas wej�cia

do portu Gdañsk i
cumowania przy

nabrze¿u
Gdañskiej Stoczni

Remontowej SA.
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Gdy okaza³o siê, ¿e uczestnicy �wi¹-
tecznego rejsu nie bêd¹ mogli wróciæ
w poniedzia³ek rano do pracy - przez
chwilê na promie zapanowa³a lekko ner-
wowa atmosfera, ale szybko górê wziê³o
zadowolenie z przed³u¿onego, usprawie-
dliwionego �si³¹ wy¿sz¹� weekendu. Zde-
cydowana wiêkszo�æ pasa¿erów zmu-
szona do d³u¿szego ni¿ planowali, poby-
tu na promie, schodzi³a z niego zadowo-
lona i z u�miechami na twarzach - rela-
cjonowa³y fiñskie media. Na pewno przy-
czyni³a siê do tego rekompensata od ar-
matora w postaci darmowych posi³ków
w restauracjach na promie, a tak¿e mo¿-
liwo�ci darmowego korzystania z sauny
i jacuzzi w przed³u¿onym o dobê rejsie.

Na czas przej�cia z Turku w Finlandii
do stoczni remontowej w Rydze, unieru-
chomiono p³etwê uszkodzonego steru.
Prom móg³ skrêcaæ w obie strony (drugi
ster pozostawa³ sprawny), ale skrêcanie
w lewo by³o o wiele mniej sprawne, mu-
sia³o siê odbywaæ przy ograniczonej prêd-
ko�ci statku i z u¿yciem sterów strumie-
niowych. Statek dotar³ na miejsce bez
przeszkód i o w³asnych si³ach. Nastêpnie
za�, równie¿ bez przygód � do Gdañska.

Oczekuj¹c na wej�cie do polskiej
stoczni, tak¿e nie rzuca³ kotwicy na re-
dzie. Wykona³ kilka rozleg³ych pêtli na
Zatoce Gdañskiej, krêc¹c siê, jak zaraz po
awarii,  tylko w jedn¹, tê sam¹ stronê.

Z Rygi do Gdañska

Silja Europa trafi³a do Gdañska, po-
niewa¿ Remontowa SA ma du¿e do�wiad-

- Pracowa³ pan na innych rodza-
jach statków, czy te¿ od zawsze wy-
³¹cznie na promach?

- Pracowa³em na wielu typach stat-
ków. Przed promami p³ywa³em na ch³o-
dniowcach, drobnicowcach, masowcach,
statkach typu ro-ro. Na statkach pasa¿er-
skich zacz¹³em pracowaæ w 1991 roku.

- Co pan czu³, gdy po raz pierw-
szy obj¹³ pan dowództwo na tak du-
¿ym promie jak Silja Europa?

- W zasadzie nic nadzwyczajnego.
Czu³em siê raczej normalnie. Awans nie
nast¹pi³ oczywi�cie od razu, gdy tylko
zacz¹³em p³ywaæ na promach. Do stano-
wiska kapitana dochodzi³em - rzecz ja-
sna - stopniowo i zd¹¿y³em siê przyzwy-
czaiæ do specyfiki ¿eglugi promowej i do
konkretnych statków. Zaczyna³em jako
I oficer, potem praktykowa³em jako pi-
lot, nastêpnie by³em starszym oficerem
i w koñcu zosta³em kapitanem, w 1996 r.

Kapitan statku

Z Antti Rossi, kapitanem jednego z najwiêkszych cruise
ferries - Silja Europa, rozmawia Piotr B. Stareñczak
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Inspektorzy techniczni - przedstawiciele
fiñskiej administracji morskiej przygl¹daj¹cy
siê sterom promu na doku Remontowej SA.
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czenie w przegl¹dach, remontach i prze-
budowach promów dla czo³owych, reno-
mowanych armatorów, m.in. z Finlandii,
Norwegii, Szwecji, Danii, Niemiec, Fran-
cji i Wielkiej Brytanii. Ze wzglêdu na ja-
ko�æ, terminowo�æ i konkurencyjno�æ
us³ug gdañskiej stoczni, przyp³ywaj¹ do
niej nawet promy kursuj¹ce na co dzieñ
w Kanale Angielskim (tzw. Kanale La

- Jaka jest specyfika dowodzenia
takim statkiem jak Silja Europa - du-
¿ym promem wycieczkowym?

- W sensie technicznym - mo¿na
wspomnieæ o du¿ej powierzchni naporu
wiatru, jak¹ charakteryzuje siê tak du¿y
prom pasa¿erski. W przypadku Silja Eu-
ropa jest to 6800 m2 burty i wysokiej nad-
budówki wystawionej na dzia³anie wiatru.
Mamy jednak do pomocy stery strumie-
niowe - trzy dziobowe i jeden na rufie.
Pomaga te¿, w zasadzie standardowy na
promach, dwu�rubowy napêd i dwa stery.

Nawigacja jest identyczna, jak w przy-
padku zwyk³ego promu pasa¿ersko-sa-
mochodowego, czy ro-paxa. Jednak oczy-
wi�cie s¹ pewne aspekty pracy kapitana
charakterystyczne dla cruise ferry. Sporo
czasu zajmuje bie¿¹cy management, bo
taki prom to w³a�ciwie du¿e przedsiêbior-
stwo, a dowodzenie nautyczne statkiem,
to tylko czê�æ mojej pracy. Na tak du-
¿ym statku jest naturalnie spora za³oga -
250 do 270 osób, wiêc pracy nie brakuje,
równie¿ pracy z lud�mi.

- Jaka jest struktura za³ogi na pro-
mie wycieczkowym?

- Najogólniej mo¿na powiedzieæ, ¿e
za³oga techniczna i nautyczna - oficero-
wie pok³adowi i maszynowi, technicy,
marynarze, itd. to ok. 40 osób. Pozosta³¹
czê�æ ponad 250-osobowej za³ogi stano-
wi �hotel�, czyli m.in. intendenci, pracow-
nicy kuchni, barów i restauracji czy skle-
pów, obs³uga kabin pasa¿erskich, itd. Ca³a
nasza za³oga pochodzi z Finlandii.

- A jak wygl¹da klientela na tego
rodzaju promie i do�æ specyficznej
linii, na której jest zatrudniony?

- Mamy dwie zasadnicze grupy pasa-
¿erów. Jako ¿e na promie jest spory po-
k³ad samochodowy, wielu pasa¿erów
podró¿uje w³asnymi samochodami
z punktu A do punktu B. S¹ to czêsto
Szwedzi odwiedzaj¹cy Finlandiê i wraca-
j¹cy do siebie. Du¿¹ grupê stanowi¹ te¿
korzystaj¹cy z wycieczki okrê¿nej - cru-
ise. Ci na ogó³ nie maj¹ samochodów na
pok³adzie, a p³yn¹, by siê zabawiæ i zre-
laksowaæ. Wiêkszo�æ korzystaj¹cych z wy-
cieczek (cruising guests) pochodzi z Fin-
landii. Z my�l¹ o nich g³ównie, ustalono
wyj�cie z Turku w godzinach wieczor-
nych. Je�li nie chcemy jedynie oferowaæ
us³ug przewozowych, a zapraszamy go-
�ci do spêdzenia czasu na promie - musi-
my zaoferowaæ im rozrywkê i ró¿norod-
ne atrakcje - jak na wycieczkowcu.

Na promie mamy restauracje odpo-
wiadaj¹ce ró¿nym gustom kulinarnym
i kieszeniom, bary, dancingi i dyskoteki.
Mamy te¿ spory obszar z saunami, co jest
bardzo wa¿ne dla Finów. Jest te¿ wiele
sklepów. Firmy czêsto organizuj¹ na pro-
mach konferencje, dlatego mamy tu ca³y
kompleks sal konferencyjnych.

- Silja Line jest oficjalnym prze-
wo�nikiem Muminków, o czym
�wiadczy m.in. specjalne logo dum-
nie noszone na burcie Silja Europa.
Jakie s¹ inne przejawy obecno�ci
Muminków na pok³adzie statku?

- Mo¿na np. nabyæ pami¹tkê w posta-
ci pluszowej maskotki dowolnej niemal
wielko�ci. Mamy te¿ �¿ywe� Muminki.
Witaj¹ dzieci ju¿ na terminalu. Sympatycz-
ne stworki mo¿na spotkaæ na pok³adzie
i siê z nimi pobawiæ. Dzieci s¹ zachwyco-
ne. Mamy na statku �co� muminkowego�
dla pasa¿erów z ka¿dej kategorii wieko-
wej - nie tylko dla ma³ych dzieci�

- Silja Line jest - zdaje siê - tak¿e
oficjalnym przewo�nikiem �wiêtego
Miko³aja?...

- Tak, oczywi�cie! Wiadomo, ¿e ofi-
cjalny St. Claus mieszka w Finlandii, w La-
pland. Musi udawaæ siê za granicê, by
dystrybuowaæ prezenty, wiêc korzysta
równie¿ z Silja Line� (�miech).

- Wizyta w polskiej stoczni by³a
nieplanowana. Promy Silja Line s¹
zazwyczaj remontowane bli¿ej re-
jonu eksploatacji, jednak tym ra-
zem, w zwi¹zku z nag³¹, nieprzewi-
dzian¹ sytuacj¹, nie mo¿na by³o
tam znale�æ odpowiedniego, wol-
nego doku. Czy jeste�cie zadowo-
leni z wyboru stoczni?

- Jeste�my bardzo usatysfakcjonowa-
ni us³ugami Remontowej SA. Wszystko
by³o w porz¹dku. Wspó³praca, bie¿¹ca
komunikacja ze stoczni¹ przebiega³y bez
problemów. Prace postêpowa³y zgodnie
z oczekiwaniami. Mie�cimy siê w wyzna-
czonym harmonogramie.

- Dziêkujê za rozmowê.
- Dziêkujê.
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Manche), dla których istnieje niema³y
wybór stoczni remontowych w rejonie
Morza Pó³nocnego. Dodatkow¹ okolicz-
no�ci¹, która sprawi³a, ¿e Silja Europa
zosta³a skierowana do Gdañska jest fakt,
¿e w pobli¿u fiñskiego Turku, gdzie prom
zacumowa³ po awarii, nie by³ dostêpny
¿aden wystarczaj¹co du¿y dla tego stat-
ku dok, a wed³ug nieoficjalnych �róde³ -

próba podniesienia wielkiego promu
w Rydze, nie powiod³a siê.

Rzecznik prasowy armatora statku Silja
Europa zaprzeczy³ temu i zaznaczy³, ¿e
statek zosta³ skierowany do Gdañska, po-
niewa¿ postanowiono przy okazji napra-
wy uszkodzonego steru, przeprowadziæ
równie¿ planowane przegl¹dy i remonty,
czyli m.in. przegl¹d i czyszczenie zawo-

W doku, podczas remontu�
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rów dennych, piaskowanie i malowanie
nadwodnej oraz konserwacjê podwodnej
czê�ci kad³uba, etc. i uznano, ¿e Gdañ-
ska Stocznia Remontowa SA jest do tego
najodpowiedniejsza.

Pocz¹tkowo jednak, tak¿e w oficjal-
nych materia³ach informacyjnych arma-
tora, zapowiadano remont Silja Europa
w Rydze... Armator odmawia informacji
o szczegó³ach oraz powodach niedosz³e-
go, a w³a�ciwie niedokoñczonego doko-
wania w Rydze. Jednak media, a szcze-
gólnie shiploverskie i ferryloverskie fora in-
ternetowe obfitowa³y w dyskusje, domy-
s³y i spekulacje.

Wed³ug jednej z wersji (raczej ma³o
prawdopodobnej, bo nie mo¿na siê spo-
dziewaæ po specjalistach ze stoczni i u
armatora, ¿e nie sprawdzili i nie dopa-
sowali parametrów doku i statku) dok
w Rydze po prostu nie zdo³a³ unie�æ
ciê¿aru du¿ego promu. Wiadomo jed-
nak ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ, ¿e Sil-
ja Europa ju¿ by³a na doku w ³otew-
skiej stoczni, nawet czê�ciowo podnie-
siona (co widaæ na zdjêciach, jakie �wy-
ciek³y� do internetu), jednak jednost-
ka nie zosta³a do koñca wydokowana
i wyprowadzono j¹ z doku p³ywaj¹ce-
go stoczni w Rydze, po czym prom
skierowano do stoczni w Gdañsku.

W panoramie miasta

W Finlandii, podobnie jak w innych kra-
jach nordyckich, dostrzega siê w dalece
wiêkszym stopniu, ni¿ ma to miejsce u nas,
znaczenie transportu morskiego i wszelkich
ga³êzi przemys³u morskiego czy gospodar-
ki morskiej. Statki s¹ tam obiektem zainte-
resowania nie tylko w�ród morskich hob-
bystów. Opinia publiczna jest te¿ wra¿liwa
na morskie wypadki. W zbiorowej pamiê-
ci zarówno Szwedów i Estoñczyków, jak
i Finów, tkwi wci¹¿ tragedia promu Esto-
nia. Z powy¿szych wzglêdów i wobec
odwiecznej, ostrej walki konkurencyjnej
z armatorem Viking Line, tak¿e eksploatu-
j¹cym du¿e promy na trasach miêdzy
Szwecj¹ i Finlandi¹, fiñski armator Silja Line
(szczególnie po awarii steru promu po�ród
alandzkich szkierów) by³ bardzo wra¿liwy
i ostro¿ny w kontaktach z pras¹. Nie³atwo
by³o dostaæ siê na pok³ad promu w gdañ-
skiej stoczni. Gdy jednak dziennikarz �Na-
szego MORZA� znalaz³ siê w koñcu na po-
k³adzie, zazna³ fiñskiej go�cinno�ci. Opro-
wadzony zosta³ po ca³ym statku przez su-
perintendenta i kapitana.

Silja Europa przyby³a do Gdañska 30
listopada ubr. Na dok zosta³a wprowadzo-

Muminki to sympatyczne, bajko-
we stworki, znane dzieciom na ca-
³ym �wiecie. Powo³a³a je do ¿ycia
fiñska, ale pisz¹ca po szwedzku,
pisarka Tove Jansson. Nic dziwne-
go, ¿e kojarzone ze Szwecj¹ i przede
wszystkim - Finlandi¹ stwory mo¿-
na spotkaæ na pok³adach statków
p³ywaj¹cych miêdzy tymi krajami.

Silja Line od 2001 roku jest �ofi-
cjalnym przewo�nikiem Mumin-
ków�. Armator ma licencjê na u¿y-
wanie wizerunków postaci Mumin-
ków na swoich promach, w progra-
mie dla pasa¿erów i w marketingu.

W roku 2010 Muminki �wiêtuj¹
swoje 65-lecie (Moomin65 -
www.moomin65.com) i z tej oka-
zji muminkowy program na promach
zosta³ znacznie poszerzony, m.in.
o mini-przedstawienia � �muminko-
we dobranocki�, konkursy rysunko-
we dla dzieci, etc. W ramach progra-
mu edukacyjnego Morskiej Szko³y
Muminków (Moomin Sea School),
przygotowanej wraz z WWF Finland
(fiñskim oddzia³em organizacji eko-
logicznej World Wildlife Fund) Mu-
minki bêd¹ przez zabawê uczy³y
dzieci ochrony �rodowiska morskie-
go Ba³tyku. Natomiast w restaura-
cjach na promach dostêpne bêd¹
specjalne �muminkowe� dania dla
dzieci.

PBS

Statki
Muminków

WYDARZENIA kraj

Cz³onkini za³ogi promu
Silja Europa z Muminkami.

Sterówka.

Jedna z wielu restauracji na promie.

�Podniebna� salka konferencyjna.

Sauna z widokiem na morze.

Na burcie promu znaczek informuj¹cy,
¿e armator jest �oficjalnym
przewo�nikiem morskim Muminków�.
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na 1 grudnia wieczorem, gdy tylko du¿y,
niemal 280-metrowy,  norweski zbiorni-
kowiec Catherine Knutsen zwolni³ naj-
wiêkszy dok p³ywaj¹cy Remontowej SA.
Dok musia³ podnie�æ ciê¿ar pustego pro-
mu przekraczaj¹cy 20 tys. ton. Armator
rozszerzy³ zakres zleconych prac i statek
pozosta³ w stoczni a¿ do 17 grudnia.

Wielki prom, którego nadbudówka
wystawa³a wysoko ponad baszty najwiêk-
szego doku Remontowej SA, robi³ wra-
¿enie nawet na stoczniowcach, którzy nie
raz mieli do czynienia z du¿ymi promami
europejskich armatorów.

- Nigdy przedtem nie mieli�my tak
wysokiego (na 55 m � red.)  statku pasa-
¿erskiego w naszej stoczni - przyzna³ Ja-
cek M¹drala, project manager, kieruj¹cy
sprawnie przeprowadzonym remontem.

Zmêczenie materia³u

W �lad za promem, w stoczni pojawi³a
siê czteroosobowa ekipa inspektorów tech-
nicznych badaj¹cych wypadki, z fiñskiego
Ministerstwa Sprawiedliwo�ci i fiñskiej Ad-
ministracji Morskiej. Raport powypadkowy
powinien byæ gotowy w ci¹gu roku.

- W ca³ej mojej 20-letniej karierze nie
spotka³em siê z czym� takim. Pêkniêty
trzon steru to wielka rzadko�æ - powie-
dzia³ dziennikowi �Helsingin Sanomat�
inspektor armatora Ari Kavón. Jest to nie-
zwyk³y defekt, szczególnie wobec faktu,
¿e nie nast¹pi³o mechaniczne uszkodze-
nie ca³ego steru, p³etwy sterowej (np.
w wyniku zawadzenia o podwodne ska-
³y czy mieliznê).

Dokonuj¹cy oglêdzin uszkodzonego
steru jeszcze przed jego demonta¿em,
w jednym z pierwszych dni pobytu pro-
mu na doku w gdañskiej stoczni, przed-
stawiciele fiñskiej Administracji Morskiej
krêcili z niedowierzaniem g³owami i d³u-
go dyskutowali nad tym, co ogl¹dali. Je-
den z nich - zapytany wtedy przez dzien-
nikarza �Naszego MORZA� o domniema-
ne przyczyny wypadku  stwierdzi³, za-
strzegaj¹c, ¿e to opinia jedynie absolut-
nie wstêpna i nieoficjalna, i¿ wobec bra-
ku zewnêtrznych uszkodzeñ mechanicz-
nych steru, podejrzewaæ mo¿na zjawisko
zmêczenia materia³u.

Uszkodzeniu uleg³ trzon prawego ste-
ru Silja Europa. Jednak armator zdecydo-
wa³, ¿e na wszelki wypadek, wymienio-
ny zostanie tak¿e trzon steru na lewej
burcie, mimo, ¿e nie znaleziono na nim
¿adnych pêkniêæ czy innych oznak zmê-
czenia materia³u. Przy okazji odnowiono
tak¿e obie p³etwy sterowe.

WYDARZENIA kraj

W ci¹gu miesi¹ca na wycieczko-
wym superpromie zu¿ywa siê:
n 6800 kg ziemniaków,
n 7200 l mleka,
n 4500 kg ³¹cznie wszelkich pro-

duktów z ³ososia,
n 1000 kg obranych krewetek
n 2000 kg fiñskich kulek miê-

snych,
n 2500 kg miêsa wo³owego (ste-

ki i filety),
n 1700 kg pomidorów,
n ponad 30 000 zestawów �niada-

niowych,
Miesiêczne wydatki na surowce

¿ywno�ciowe wynosz¹ dla jednego
promu wycieczkowego wielko�ci
Silja Europa ok. 455 000 euro

Co siê jada

Fiñski luksus

Prom Silja Europa kursuje na trasie
Sztokholm (Kapellskar) - Turku z zawi-
niêciem do Mariehamn na Wyspach
Alandzkich. Rejs promem Silja Line jest
jedn¹ z najbardziej przyjemnych i nieza-
pomnianych podró¿y morskich, która
wiedzie, szczególnie na do�æ d³ugim po-
dej�ciu do portu Turku oraz w rejonie
Alandów - w�ród przepiêknych archipe-
lagów tysiêcy wysepek, ³¹cz¹c relaks
i pe³ne niespodzianek ¿ycie na pok³adzie
luksusowego promu pasa¿erskiego.

Silja Europa to najwiêkszy w�ród
wycieczkowych promów Silja Line. Jego
promy, szczególnie Silja Symphony, Silja
Serenade i Silja Europa, przypominaj¹
cztero, piêciogwiazdkowe hotele. Pasa-
¿erowie zakwaterowani s¹ w wygodnych,
elegancko umeblowanych i komfortowo
wyposa¿onych kabinach. S¹ zró¿nicowa-
ne pod wzglêdem standardu na kabiny
klasy turystycznej z ³azienk¹ i telefonem,
kabiny seaside z widokiem na morze,
kabiny Silja class przypominaj¹ce ele-
gancki, przestrzenny pokój hotelowy oraz
apartamenty wyposa¿one dodatkowo
w saunê, bar, z osobist¹ obs³ug¹ podczas
ca³ego rejsu. Apartament typu Executive
Suite ma a¿ 43-52 m2 powierzchni (z
oddzieln¹ sypialni¹, saun¹ i jacuzzi). Ka-
biny klasy DeLuxe maj¹ po 16m2. Z kolei
najmniejsze i najtañsze kabiny 1 i 2-oso-
bowe maj¹ 7-8 m2 powierzchni.

W naszej serii opisów technicznych
statków zaprezentujemy bardziej szcze-
gó³owo tak¿e prom Silia Europa, jednak
warto wspomnieæ tu o obecno�ci na jego
pok³adzie du¿ego kompleksu basenów
jacuzzi i saun, z których czê�æ posiada pa-
noramiczne okna z widokiem na morze.
Wra¿enie robi zarówno aleja sklepowa,
jak i znajduj¹ca siê na najwy¿szym po-
k³adzie, ekskluzywna sala konferencyj-
na z piêknym widokiem za obie burty
wysokiego promu.

Prom oferuje, w�ród licznych innych
atrakcji dla pasa¿erów, tak¿e m.in. teatr
�Moulin Rouge� z 564 miejscami.

Silja Europa, zbudowana w 1993 roku
przez niemieck¹ stoczniê Meyer Werft (tê
sam¹, z której wysz³a s³ynna Estonia), cha-
rakteryzuje siê tona¿em pojemno�ciowym
brutto 59 914 jednostek, d³ugo�ci¹ ca³ko-
wit¹ 201,80 m, szeroko�ci¹ 32,50 m i za-
nurzeniem 6,8 m. Wyporno�æ promu
w stanie pe³nego za³adowania wynosi 26
019 t. Statek mie�ci ponad 3013 pasa¿e-
rów w 1152 kabinach i do 400 samocho-
dów osobowych na pok³adzie g³ównym

(nr 3) i podwieszanym (sk³adanym, nr 4).
Linia ³adunkowa ro-ro promu wynosi 932
m. Prom posiada a¿ 12 pok³adów dostêp-
nych dla pasa¿erów.

Estoñska AS Tallink Grupp (znana te¿
jako Tallink Silja) jest jednym z najwiêk-
szych na Ba³tyku przewo�ników promo-
wych. Silja Line - fiñski armator powsta³y
w 1957 r. - zosta³ przejêty przez Tallink
z Estonii w 2006 roku.

Tekst i zdjêcia:
Piotr B. Stareñczak

Cumowanie.
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to b³¹d naszego rz¹du - mówi Andrzej
Rekowski, armator kutra UST-118. - Je-
ste�my jedynym krajem w Unii Europej-
skiej, który je organizuje. Wylosowa³em
w 2010 roku po³owy dorszy, ale nie wiem
czy jest to dla mnie szczê�liwy dzieñ. Po
prostu zosta³em wylosowany do pracy.
To �mieszne, bo aby pracowaæ w swoim
zawodzie najpierw siê muszê wylosowaæ.
My�lê, ¿e to kuriozum, którego nie ma
w innych krajach.

- Jestem armatorem kutra z przedzia-
³u powy¿ej 25 metrów i w tym roku nie
zosta³em wylosowany - mówi Adam Ja-

Rybacy wylosowani

W 2010 roku po³awiaæ dorsze bêdzie mog³o 166
polskich kutrów rybackich. W Ko³obrzegu odby³o siê
oficjalne losowanie jednostek zorganizowane przez
urzêdników z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Armatorzy 145 kutrów, które odpa-
d³y w losowaniu, otrzymaj¹ odszkodowa-
nia za czasowe wstrzymanie po³owów.
Jednocze�nie bêd¹ mogli po³awiaæ inne
ryby. Czê�æ z nich nie ukrywa³a zadowo-
lenia, bo jak twierdz¹, z odszkodowania
dostan¹ wiêcej pieniêdzy ni¿ za sprze-

dan¹ rybê. Odpadn¹ te¿ koszty zwi¹za-
ne z po³owami.

Armatorzy z wylosowanych kutrów
twierdz¹, ¿e przydzielone im na 2010 rok
limity pozwol¹ jedynie na utrzymanie
za³óg i jednostek. Ciê¿ko bêdzie mówiæ
o jakichkolwiek zyskach. - Te losowania

I ³owiæ �le
i nie ³owiæ�

I ³owiæ �le
i nie ³owiæ�

WYDARZENIA kraj
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kubiak, prezes Zwi¹zku Przetwórców Ryb
z Ustki i armator kutra. - Nie bêdê po³a-
wia³ dorszy, ale siê nie martwiê, bo ceny
tej ryby nie s¹ teraz atrakcyjne dla ryba-
ków. My�lê o modernizacji kutra, a pie-
ni¹dze z odszkodowania na pewno mi
w tym pomog¹.

Od 2009 roku obowi¹zuje nowy, tak
zwany trzypolowy podzia³ polskiej floty
rybackiej po³awiaj¹cej dorsze. System ma
obowi¹zywaæ przez trzy lata. Ka¿dego
roku inna grupa kutrów mo¿e po³awiaæ
dorsze. Pozosta³e jednostki otrzymuj¹
odszkodowania. Armatorzy, którzy siê

zdecyduj¹, mog¹ zez³omowaæ kutry, za
co otrzymaj¹ dodatkowe odszkodowania.
Co ciekawe, w 2010 roku ogólny limit
dorszowy dla Polski zosta³ zwiêkszony
o 15 procent. Mog³oby to oznaczaæ, ¿e
rybacy bêd¹ mieli wiêcej ryb do z³owie-
nia. Tak siê jednak nie stanie. Ca³a przy-
sz³oroczna nadwy¿ka bêdzie oddana Unii
Europejskiej w ramach kwoty dorszowej
prze³owionej w 2007 roku.

- Chcemy ca³e zad³u¿enie limitowe
sp³aciæ wcze�niej - wyja�nia Marcin Ru-
siñski, wicedyrektor Departamentu Rybo-
³ówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. - Dlatego chcemy w tym roku
oprócz planowanych 2400 ton dorsza
przekazaæ Unii kolejne 831 ton.

Dodatkowe kutry

Warto dodaæ, ¿e mimo wcze�niejszych
ograniczeñ, Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi pozwoli³o na zarejestrowanie
dodatkowych kutrów rybackich, które
bêd¹ mog³y po³awiaæ dorsza.

- W stosunku do ubieg³ego roku licz-
ba jest wiêksza o 19 jednostek - mówi
Marcin Ruciñski. - Dotyczy to kutrów
w segmencie od 8 do 11 metrów. By³o
kilkana�cie przypadków modernizacji ku-
trów, co spowodowa³o, ¿e kutry poni¿ej
8 metrów, które ³owi¹ dorsza na innych
zasadach, przesz³o na limity po³owowe.

Wiêcej takich jednostek nie bêdzie ju¿
jednak mog³o wej�æ do systemu, mo¿li-
wo�æ zmiany zakoñczy³a siê w pa�dzier-
niku ub. roku.

Adam Jakubiak z Ustki pojawienie siê
dodatkowych jednostek tak komentuje:
- Trac¹ na tym wszyscy, bo limit trzeba
bêdzie podzieliæ na dodatkowe statki. To
wina rz¹du, bo je¿eli ustalamy sta³y, trzy-
letni podzia³, nie powinien byæ on zmie-
niany. Straty dla rybaków wcze�niej ujê-
tych w limicie mog¹ wynie�æ oko³o 1000
ton.

Urzêdnicy zak³adaj¹, ¿e losowanie ku-
trów po³awiaj¹cych dorsze odbêdzie siê
ostatni raz pod koniec 2010 roku. W 2012
roku na ³owiska powinny wróciæ wszyst-
kie kutry.

- Unijne rybo³ówstwo potrzebuje
zmian i to bardzo du¿ych - mówi Marek
Gróbarczyk, europose³ PiS, by³y minister
gospodarki. - Wprowadzony wcze�niej
system, który mówi³, ¿e wszystkich unij-
nych rybaków nale¿y traktowaæ tak samo,
po prostu siê nie sprawdzi³. Nie mo¿na
bowiem stosowaæ tych samych praw do
rybaków pracuj¹cych nad Morzem �ró-
dziemnym i Morzem Ba³tyckim. Co gor-
sza, w³a�nie rybacy ba³tyccy najbardziej
na tym systemie stracili. Du¿o mówi siê
ostatnio o regionalnym podziale terenów
w Unii Europejskiej. My�lê, ¿e ten sam
system zacznie obowi¹zywaæ w rybo³ów-
stwie. Zanim go jednak wprowadzimy,
minie kilka lat. Wstêpnie mówi siê, ¿e
bêdzie to dopiero 2016 rok.

Hubert Bierndgarski

Losowanie w Ko³obrzegu odby³o siê
pod nadzorem specjalnej
komisji ministerialnej.

WYDARZENIA kraj
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Grzegorz Szomborg, rybak i armator z Jastarni,
który jako pierwszy Polak skar¿y³ prywatnie

w Europejskim Trybunale Sprawiedliwo�ci Komisjê
Europejsk¹, przegra³ z unijnym prawem.

Przegrana walka Polaka

P³awnice
zakazane

W styczniu 2008 roku Unia Europej-
ska wprowadzi³a zakaz po³owu ³ososia
p³awnicami. Przedtem unijni urzêdnicy
mieli wykonaæ badania, które wskaza³y-
by, czy p³awnice zagra¿aj¹ bêd¹cym pod
ochron¹ mor�winom. Badañ nie wykona-
no, ale UE zakaz na p³awnice wprowa-
dzi³a. Zdaniem Grzegorza Szomborga,
który zajmuje siê g³ównie po³owami ³oso-
sia, urzêdnicy z³amali ustanowione przez
siebie prawo. Dlatego zaskar¿y³ Komisjê
Europejsk¹ przed Europejski Trybuna³
Sprawiedliwo�ci.

O problemie z po³owami ³ososia pi-
sali�my w �Naszym MORZU� niejedno-
krotnie. Zdaniem unijnych naukowców
i ekologów, p³awnice, specjalne, p³ywa-
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WYDARZENIA kraj

j¹ce sieci s³u¿¹ce do po³owów ³ososia,
szkodz¹ mor�winom - ssakom morskim
objêtym �cis³¹ ochron¹. Niestety, nie
przedstawili ¿adnych dowodów, nato-
miast badania przeprowadzone w Polsce
w latach 2006 i 2007 (m.in. tzw. �program
obserwatorów�) wykaza³y, ¿e ¿aden mor-
�win nie wpad³ w p³ywaj¹ce sieci p³aw-
nicowe.

- Wyniki programu mówi¹ jasno, ¿e
ani jeden mor�win nie wpad³ w sieci
p³awnicowe - wyja�nia³ Zbigniew Gra-
czyk, by³y podsekretarz stanu w nieist-
niej¹cym ju¿ Ministerstwie Gospodarki
Morskiej, odpowiedzialny za rybo³ów-
stwo. Grzegorz Szomborg uzna³, ¿e unij-
ni urzêdnicy nie wykonuj¹c badañ z³amali

prawo. I z³o¿y³ do s¹du skargê na dzia³al-
no�æ Komisji Europejskiej. Europejski Try-
buna³ Sprawiedliwo�ci w Luksemburgu
odrzuci³ jednak skargê, z uwagi na to, ¿e
armator jako prywatna osoba nie jest
stron¹ w postêpowaniu i nie mo¿e skar-
¿yæ dzia³añ komisji. Sêdziowie nie odpo-
wiedzieli w zwi¹zku z tym na zasadnicze
pytanie, czy Komisja Europejska z³ama³a
prawo nie wykonuj¹c badañ zapisanych
w rozporz¹dzeniach.

Co ciekawe, mimo odrzucenia akargi,
nadal istnieje mo¿liwo�æ wymuszenia na
Komisji Europejskiej odpowiednich ba-
dañ. - Nie wypowiedziano siê na temat
samej skargi, a jedynie na temat tego, ¿e
nasz klient nie mo¿e byæ stron¹ w spra-
wie. Z tego co wiem, komisja nadal nie
wykona³a tych badañ. Nadal wiêc istnie-
je naruszenie prawa i s¹ w naszym kraju
instytucje, które mog³yby z³o¿yæ sku-
teczn¹ skargê - wyja�nia Krzysztof Szo-
cik z kancelarii prawnej Nowosielski, Got-
kowicz i partnerzy z Gdañska, która re-
prezentowa³a Grzegorza Szomborga. - Na
pewno skarga taka mog³aby byæ z³o¿ona
przez rz¹d RP. Z po³owu ³ososia p³awni-
cami w ca³ej Polsce korzysta³o kilkudzie-
siêciu armatorów rybackich. Po wprowa-
dzeniu ograniczeñ, rybacy ³ososiowi mu-
sieli przesi¹�æ siê na o wiele mniej efek-
tywne po³owy taklami. Grzegorz Szom-
borg zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie siê od-
wo³ywa³.

HuB

P³awnice to specjalne, p³ywaj¹ce sieci
przystosowane do po³owów ³ososi.
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Grzegorz Szomborg, armator z Jastarni,
przegra³ walkê o po³owy ³ososi p³awnicami.
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- Panie dyrektorze, wie pan, jak
z³o�liwi rozszyfrowuj¹ skrót CMM?
Centrum Malarstwa Muzealnego. Po-
dobno dlatego, ¿e kierowana przez
pana placówka zajmuje siê przede
wszystkim prezentacj¹ malarstwa
marynistycznego.

- Jeste�my placówk¹ morsk¹, zajmu-
jemy siê wszystkimi dziedzinami dzia³al-
no�ci cz³owieka na morzu, z wyj¹tkiem
troski o zbiory z zakresu ¿ywej fauny i flo-
ry mórz i oceanów. Musimy równomier-
nie gromadziæ kolekcje z ró¿nych dzie-
dzin. Malarstwo to jeden z elementów,
które mo¿emy zaoferowaæ naszym go-
�ciom, przede wszystkim kobietom, któ-

re mniej siê interesuj¹ technik¹. Chodzi
nam o to, by CMM odwiedza³y ca³e ro-
dziny, ¿eby przychodzili tu ludzie szero-
ko interesuj¹cy siê tematyk¹ morsk¹. Pro-
szê zwróciæ uwagê ilu malarzy-maryni-
stów zwi¹zanych by³o z morzem. Zmar-
³y niedawno Henryk Baranowski, czy
Micha³ Leszczyñski, którego muzeum jest
na Jamajce. Malarstwo marynistyczne od-
grywa olbrzymi¹ rolê w badaniach histo-
rycznych, to dokument czasów sprzed ery
fotografii.

- I uwa¿a pan, ¿e nie ma zachwia-
nia proporcji?

- Nie. Jest inny problem, wynikaj¹cy
z infrastruktury naszego muzeum. Malar-

stwo stosunkowo naj³atwiej przechowy-
waæ, ³atwiej ni¿ silnik okrêtowy. A prze-
cie¿ muzeum nie tylko pokazuje, ale te¿
gromadzi. Nasze by³o projektowane
w czasach, kiedy muzealnictwo morskie
¿y³o kategoriami: na �cianach obrazy,
�rodkiem sali modele statków. I tyle. A dzi-
siejsze muzealnictwo morskie jest nie tyl-
ko techniczne, ale te¿ artystyczne, arche-
ologiczne, historyczne, mo¿na wymieniaæ
wszystkie dziedziny�

- CMM postrzegane jest jako mu-
zeum, nazwijmy to, tradycyjne. Od-
biega w znacznym stopniu od tego,
co siê dzieje na �wiecie, czy choæby
u nas, w Muzeum Powstania War-

Z dyrektorem Jerzym Litwinem z okazji piêædziesiêciolecia
kierowanego przez niego Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku
rozmawiaj¹ Tomasz Falba i Czes³aw Romanowski

Muzeum moje
widzê narodowe

ROZMOWY MORZA  jubileusz
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szawskiego, od nowoczesnego spo-
sobu prezentacji.

- Nie do koñca bym siê z tym zgodzi³.
Po pierwsze, na Muzeum Powstania War-
szawskiego posz³y ogromne pieni¹dze.
Po drugie, w projektowanym przez nas
O�rodku Kultury Morskiej, przewidujemy
du¿¹ wystawê interaktywn¹. Nasze now-
sze wystawy zawieraj¹ wiele, jak na pol-
skie warunki, interaktywnych elementów.
Na przyk³ad w ¯urawiu (dawny d�wig
portowy Gdañska, filia CMM � red.) znaj-
duje siê kilka gier komputerowych, dziê-
ki którym zwiedzaj¹cy mo¿e u³o¿yæ pro-
gram przewiezienia towarów z Gdañska
do portu holenderskiego. Wprowadzanie
takich elementów jest jednak dosyæ kosz-
towne, a w Ministerstwie Kultury mówi¹
nam: chcecie mieæ wystawy interaktyw-
ne - szukajcie sobie sponsorów. Proszê
mi wskazaæ instytucjê morsk¹, która by
tu, na Wybrze¿u chcia³a sponsorowaæ
morsk¹ wystawê. Nie ma. Stocznie s¹ za-
mkniête, nie ma armatorów, nie ma do-
chodowego rybo³ówstwa, porty nie maj¹
pieniêdzy. Do niedawna jeszcze Port
Gdañski co roku wynajmowa³ od nas
pomieszczenie na spotkania ze swoimi
klientami. Gdy zwróci³em siê do jedne-
go z poprzednich prezesów z pro�b¹
o sponsoring wystawy, us³ysza³em: prze-
cie¿ ja ju¿ was sponsorujê wynajmuj¹c od
was salê. Je¿eli w ten sposób firmy widz¹
sponsorowanie, to za co my mamy zro-
biæ wystawê? Powiem wiêcej, wyst¹pi³em
do ministra skarbu pañstwa z pro�b¹, by
ze zlikwidowanych stoczni mo¿na by³o

zabraæ modele statków, historyczne
przedmioty, podstawow¹ dokumentacjê
budowanych statków. Nic nie dostali�my.
Je¿eli sami, prywatnymi drogami, czego�
nie wyszarpiemy, nic nie dostaniemy. Na
eksponaty te¿ nie mamy pieniêdzy.
W ostatnich latach kupowali�my je tylko
dlatego, ¿e dofinansowywa³o nas Towa-
rzystwo Przyjació³ CMM. Wcze�niej z mi-
nisterstwa mo¿na by³o otrzymaæ specjal-
ne granty. To swego rodzaju kuriozum,
ale w tej chwili, w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, czyli naszym
organie prowadz¹cym, nie mo¿emy siê
ubiegaæ o pieni¹dze na eksponaty, pod-
czas gdy inne muzea, podleg³e marsza³-
kom czy prezydentom, maj¹ tak¹ mo¿li-
wo�æ.

- Internauci zarzucaj¹ CMM, ¿e
nie interesujecie siê historycznymi
jednostkami p³ywaj¹cymi.

- Nieprawda.
- Oczywi�cie mo¿e pan znów po-

wiedzieæ, ¿e to kwestia pieniêdzy. Ale
np. Samarytanka, która stoi na tere-
nie by³ej Stoczni Gdynia? Mo¿na by
j¹ po prostu przej¹æ.

- Panowie my�l¹, ¿e nie próbowa³em?
Niedawno rozmawia³em z prezydentem
Gdyni na ten temat. Przej¹æ Samarytan-
ki nie mo¿na, bo to obiekt zwi¹zany
z Gdyni¹, gdyñskie dziedzictwo. Poza
tym, nasze muzeum poza ³adnymi bu-
dynkami nie ma piêdzi ziemi w Gdañsku,
czyli odpowiedniego placu. A sale w na-
szych budynkach maj¹ oko³o trzech me-
trów wysoko�ci. To co siê tam wiêksze-

go zmie�ci? Samarytankê, moim zdaniem,
trzeba by by³o wstawiæ do hali. Byæ mo¿e
zaopiekujê siê ni¹ Stocznia Nauta.

- Panie dyrektorze, boimy siê ta-
kiej sytuacji z Samarytank¹, jaka ma
miejsce z jachtem Zbigniewa Puchal-
skiego Mirand¹, który stoi przy dro-
dze z Gdyni na Kaszuby.

- Chcieli�my Mirandê eksponowaæ.
Rozmawia³em z panem Puchalskim. Mó-
wi³em mu, ¿e mam pomys³, ¿eby prze-
kroiæ jednostkê na pó³ i pokazaæ w jakich
warunkach ¿y³ ¿eglarz. Tak¹ po³ówkê,
poniewa¿ wiêcej tam nie wejdzie, mo¿e-
my wstawiæ do naszej sali w Spichlerzu
(Spichlerz Opacki - Oddzia³ Etnografii
Muzeum Narodowego w Gdañsku �
red.). Nie zgodzi³ siê. I ja go rozumiem.
Ale to jedyne, co mogê mu aktualnie za-
oferowaæ.

- No w³a�nie, panie dyrektorze, co
z Muzeum ̄ eglarstwa?

- Zacznijmy od tego, ¿e w naszych
strukturach organizacyjnych utworzony
jest dzia³ wychowania morskiego, który
zajmuje siê popularyzacj¹ spraw ¿eglar-
skich. Wspó³pracuj¹ce z nami Towarzy-
stwo Przyjació³ CMM od pocz¹tku istnie-
nia planowa³o powo³anie Muzeum ̄ eglar-
stwa w Gdyni. Gdyby nie kryzys lat 80.,
który zburzy³ te plany, kto wie, czy ja-
kie� zal¹¿ki projektu by wówczas nie
powsta³y. Przy ró¿nych okazjach postu-
lowa³em utworzenie takiego muzeum.
Jakie� dwa, trzy lata temu zaczê³y siê
bardziej konkretne rozmowy z w³adzami
Gdyni. W tej chwili sprawa wygl¹da bar-
dzo interesuj¹co, prywatyzowany Dalmor
zwalnia swoje tereny, czê�æ bêdzie w dys-
pozycji prezydenta miasta i du¿a partia
terenu jest przeznaczona na Muzeum
¯eglarstwa. Miasto jest bardzo mocno za-
anga¿owane.

- Panie dyrektorze, wizja powsta-
nia Muzeum ¯eglarstwa na pirsie

Malarstwo to jeden z elementów,
które mo¿emy zaoferowaæ naszym

go�ciom, przede wszystkim
kobietom, które mniej siê

interesuj¹ technik¹.
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Dalmoru to kwestia kilku lat. Ale dla-
czego, tego co ju¿ jest nie mo¿na prze-
kazaæ w depozyt, na przyk³ad Polskiej
Fundacji Morskiej, która chce utwo-
rzyæ muzeum w �winouj�ciu?

- Nie mam nic przeciwko temu, by
gdzie� na zachodnim wybrze¿u powsta-
³o Muzeum ¯eglarstwa. Niemniej mnie,
jako dyrektora muzeum, obowi¹zuj¹ prze-
pisy. Eksponaty mogê wypo¿yczyæ, czy
oddaæ w depozyt, instytucji maj¹cej sta-
tus muzeum. Je¿eli fundacja bêdzie mia-
³a taki status - wypo¿yczanie bêdzie mo¿-
liwe. Ale musi to byæ partner spe³niaj¹cy
ustawowe wymogi, a i warunki ekspozy-
cji nie mog¹ byæ gorsze od naszych. Nota
bene, muzeum jest powo³ane, by groma-
dziæ, a nie oddawaæ eksponaty w niepew-
ne rêce.

- Nie ma pan wra¿enia, ¿e mo¿e
nie jest to dzia³anie przeciw, ale obok
�rodowiska ¿eglarskiego?

- Nie, dlaczego? Wspó³pracujemy
z Polskim Zwi¹zkiem ̄ eglarskim, z Brac-
twem Kaphornowców, z ró¿nymi kluba-
mi ¿eglarskimi. Otrzymujemy od ¿egla-
rzy du¿o pami¹tek. W miarê mo¿liwo�ci
gromadzimy eksponaty. Przyk³adem cho-
cia¿by wystawa w Tczewie, która mówi
o pocz¹tkach tamtejszej Szko³y Morskiej,
przypominaj¹ca chlubny okres szkolnic-
twa morskiego.

- Panie dyrektorze, niedawno
otworzyli�cie wystawê po�wiêcon¹
siedemdziesi¹tej rocznicy zatoniêcia
Pi³sudskiego - bardzo sk¹din¹d cie-
kaw¹. Zastanawia nas jednak, dlacze-
go do tej pory muzeum nie po�wiê-
ci³o osobnej wystawy chyba najs³yn-

niejszemu naszemu pisarzowi mary-
ni�cie, Karolowi Olgierdowi Bor-
chardtowi? Nie zas³uguje na tak¹ wy-
stawê?

- Zas³uguje, jak najbardziej. Ale ¿eby
zrobiæ wystawê, trzeba mieæ odpowied-
ni¹ liczbê eksponatów. Mieli�my troszkê
mebli, które przekazali�my Muzeum
Obrony Wybrze¿a � Rejon Umocniony
Hel, czyli tamtejszemu wojskowemu cen-
trum wystawienniczemu. Borchardt
mieszka³ w prymitywnych warunkach,
wietnamska mata, wietnamskie meble.
Planowali�my to pokazaæ na wystawie
w ¯urawiu, niestety, nie zmie�ci³a siê
w naszych planach wystawowych. Trze-
ba te¿ mieæ na uwadze, ¿e Borchardt by³
pisarzem, po pisarzu pozostaje du¿a spu-
�cizna literacka. Borchardta upamiêtnia-
my kajut¹ na Darze Pomorza. Jest przez
nas zauwa¿ony w miejscu, gdzie by³, na
jednostce na której s³u¿y³, w mie�cie
w którym ¿y³.

- W Muzeum Obrony Wybrze¿a
w Helu jest taka wystawa. Jednak
szkoda, ¿e ani Gdynia, ani CMM nie
pokusi³o siê o jej stworzenie. Czy jest
postaæ bardziej morska, ni¿ Bor-
chardt?

- Takich postaci jest du¿o wiêcej. Kto�
mo¿e spytaæ, dlaczego nie ma wystawy
po�wiêconej ministrowi Kwiatkowskie-
mu? Albo profesorowi Doerfferowi? Albo
malarzowi maryni�cie Suchankowi? A kon-
struktorzy statków? Uwa¿am, ¿e skrom-
ne mieszkanko Borchardta pokazane
w Helu jest lepsze ni¿ sztuczne, stworzo-
ne w naszym muzeum. Wierzcie mi pa-
nowie, nie mam nawet pomieszczeñ, by
dobrze pokazaæ gospodarkê morsk¹
w okresie PRL-u, a to dopiero niezwykle
szeroki temat.

- Ma pan takie unikatowe obiekty,
jak So³dek czy Dar Pomorza. Dlacze-
go tam, oprócz oficjalnych uroczysto-
�ci czy wodowania ksi¹¿ek niewiele
siê dzieje? Nawet, takie jest nasze wra-
¿enie, obchody stulecia Daru by³y
bardzo oficjalne, a przez to ma³o inte-
resuj¹ce dla szerszej publiczno�ci.

- Czy wypad³y blado? Ja tak nie uwa-
¿am. Na statku jest nowa sta³a wystawa,
przygotowali�my wystawy czasowe...
Mo¿e to na obecne czasy za ma³o, nie
wiem. Chcieli�my np. zainteresowaæ tym
jubileuszem stronê niemieck¹, stoczniê,
w której Dar by³ zbudowany. Zapropo-
nowali, ¿e wyg³osz¹ referat. I nic wiêcej.
W³adze centralne tak¿e niespecjalnie siê
zainteresowa³y. Prasa codzienna równie¿
ma³o podejmowa³a ten temat. Mo¿e trze-
ba by³o wywo³aæ jaki� skandal?

Kiedy� muzealnictwo morskie ¿y³o
kategoriami: na �cianach obrazy,

�rodkiem sali modele statków.
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- Dysponujecie pañstwo fanta-
styczn¹ bibliotek¹. Dlaczego w inter-
necie nie ma waszego katalogu, dla-
czego te zbiory nie s¹ tam dostêpne?
Czy istniej¹ plany ich digitalizacji?

- Katalogowanie idzie bardzo opornie.
Rocznie do katalogu rzeczowego wrzu-
camy trzy tysi¹ce tytu³ów. A mamy 30-
40 tysiêcy woluminów... W naszym we-
wnêtrznym programie mamy oko³o jed-
nej trzeciej zbiorów. Je¿eli chodzi o digi-
talizacjê - pojawi³y siê mo¿liwo�ci finan-
sowe. Uczestniczymy w programie mini-
sterialnym. Brak jednak wspólnego dla
ca³ego naszego muzealnictwa spojrzenia
na digitalizacjê, ustalenia kryteriów i wy-
znaczenia standardów.

- Kiedy wiêc katalog on line? Za
dziesiêæ lat?

- Nie, o wiele wcze�niej. Pracujemy
nad tym. Na to trzeba czasu, pieniêdzy
i ludzi, którzy to bêd¹ wykonywali.

- A propos nowoczesno�ci i tera�-
niejszo�ci. Wiemy, ¿e istniej¹ plany
unowocze�nienia i uatrakcyjnienia,
m.in. o ekspozycje interaktywne,
wystawy na So³dku. Na ile s¹ one
realne?

- Ju¿ dwa razy naszym aplikacjom do
ministerstwa zabrak³o dos³ownie kilku
punktów, by zdobyæ finanse na ten cel.
Ministerstwo nie dostrzega podstawowej
kwestii, So³dek jest zabytkiem, który jest
udostêpniany do zwiedzania. Na nas i na

naszym bezpo�rednim zwierzchniku, mi-
nistrze kultury, ci¹¿y ustawowy obowi¹-
zek zapewnienia funkcjonowania mu-
zeum, jego rozwoju i tym samym zabez-
pieczenia tego, co w zbiorach. W tej chwili
zabiegam o pieni¹dze na remont So³dka,
musi byæ przeprowadzony w 2010 roku.
Potrzeba na to minimum 800 tysiêcy z³o-
tych. A przecie¿ na dzia³alno�æ bie¿¹c¹,
w tym badania naukowe i wystawy oraz
na konserwacjê, zostaje nam dziesiêæ pro-
cent z dotacji Ministerstwa.

- Maryni�ci z zachodniego wy-
brze¿a mówi¹, ¿e Centralne Muzeum
Morskie nie jest centralne, tylko
gdañskie. Czuj¹ siê zaniedbani.

- Nie jest to prawda.
- A móg³by pan wskazaæ wystawy

lub badania, które CMM tam robi³o?
- Nasza jurysdykcja konserwatorska

i archeologiczna obejmuje obszar wo-
jewództwa pomorskiego. Na zachod-
nim wybrze¿u nie mamy partnera. Mu-
zeum Narodowe w Szczecinie ostatnio
szczególnie interesuje siê sztuk¹ nowo-
czesn¹. Jego dyrektor pyta³ mnie, czy
nie chcia³bym u niego zorganizowaæ
naszego oddzia³u Muzeum Morskiego,
ale w innej siedzibie ni¿ w budynku na
Wa³ach Chrobrego. Tamtejszy dzia³
morski nie jest rozwijany. Tak wiêc, po
czê�ci s¹ sami sobie winni. Na przyk³ad
w �winouj�ciu jest Muzeum Rybo³ów-
stwa. Czy panowie co� o nim s³yszeli?

Nasze muzeum powsta³o dziêki temu,
¿e dyrektor Przemys³aw Smolarek
(pó�niejszy dyrektor CMM) zosta³ ze
szczeciñskiego muzeum zwolniony. Za
co? Za to, ¿e chcia³ wyodrêbniæ dzia³
morski ze struktury ówczesnego Mu-
zeum Pomorza Zachodniego. Chcia³
utworzyæ i rozwijaæ niezale¿ne mu-
zeum. A sprawa So³dka? Nie chcieli go
tam, ale jak sprowadzony zosta³ tutaj,
od razu krzyk: oddajcie nam So³dka! Co
do samej nazwy, to chcia³bym, ¿eby-
�my siê nazywali Narodowe Muzeum
Morskie.

- Co by to zmieni³o?
- Co to znaczy centralne? Gdyby

w Polsce istnia³a sieæ piêædziesiêciu mu-
zeów morskich podleg³ych jednemu or-
ganizatorowi, to mogliby�my byæ mu-
zeum centralnym. Nazwa narodowe le-
piej by nas okre�la³a w �wiecie muzeów,
upowa¿nia³aby te¿ do wej�cia na obszar
szczeciñski.

- A mo¿e wyj�ciem by³oby stwo-
rzenie w miejsce wielkiej, zbiurokra-
tyzowanej instytucji, kilkunastu
mniejszych?

- Nie mam nic przeciwko tworzeniu
mniejszych placówek. Ale uwa¿am, ¿e
w dzisiejszej rzeczywisto�ci, jako instytu-
cja pañstwowa, mamy mocniejszy poten-
cja³, ni¿ muzea podleg³e w³adzom mar-
sza³kowskim czy miejskim. Zw³aszcza
w wypadku trudnych i czêsto niezrozu-

Je¿eli sami, prywatnymi drogami,
czego� nie wyszarpiemy,

nic nie dostaniemy.

ROZMOWY MORZA  jubileusz
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Obchody 50-lecia CMM
odbywaæ siê bêd¹
pod patronatem

�Naszego MORZA�.

mia³ych spraw morskich. Naszym szczê-
�ciem jest, ¿e podlegamy ministerstwu,
bo nie wyobra¿am sobie, by w³adze miej-
skie czy marsza³kowskie mog³y utrzymaæ
tak du¿¹ placówkê. A rozdrobnienie po-
woduje degradacjê. Bo mno¿¹ siê kosz-
ty, kierownicy, dyrektorzy, personel, ksiê-
gowi. Gdyby�my rozbili nasze muzeum,
trudno by to by³o wszystko zorganizowaæ.

- Z innej beczki, w zesz³ym roku
sprzedali�cie Kaszubski Brzeg.
W zwi¹zku z tym dwa pytania. Czy nie
warto by³o go jednak zachowaæ jako
�wiadka najwiêkszych naszych od-
kryæ podwodnych? I drugie, jaka
bêdzie przysz³o�æ badañ archeolo-
gicznych?

- Jeste�my mocno zaanga¿owani w in-
wentaryzowanie stanowisk podwodnych.
Musimy wiedzieæ, gdzie s¹ stanowiska do
ochrony i wytypowaæ najwa¿niejsze do
badañ obiekty. Nasza pracownia konser-
watorska jest przepe³niona, gdy¿ proce-
sy zabezpieczaj¹ce d³ugo trwaj¹. Nie
mamy te¿ gdzie eksponowaæ wielu za-
bytków. My�la³em, ¿e we W³adys³awo-
wie stworzê Muzeum Archeologii Morskiej.
Ale nie znalaz³em tam zrozumienia i zde-
cydowanych partnerów. Miasto proponuje
nam teren daleko od portu, a my chce-
my w porcie. Prawdopodobnie przenie-
siemy ten projekt do Jastarni, której bur-
mistrz jest otwarty na propozycje. Chce
partycypowaæ w tworzeniu tego mu-
zeum. A dla badañ podwodnych zamie-
rzamy przej¹æ kuter rufowy z likwidowa-
nej floty rybackiej, bo to najtañsze roz-
wi¹zanie.

- A co z Kaszubskim Brzegiem?
- Ma³e statki trudno udostêpniæ pu-

bliczno�ci, bo nie wiadomo jak bezpiecz-
nie wprowadziæ zwiedzaj¹cego na statek
z niskimi relingami, w¹skimi przej�ciami,
w³azami, itp. Nie mamy te¿ terenu, gdzie
mo¿na by postawiæ statek, a nabrze¿a,
gdzie sta³, by³o szkoda, bo w³adze Gdañ-
ska chc¹, by w perspektywie stan¹³ tam
Genera³ Zaruski.

- Móg³by pan ujawniæ bud¿et na
ten rok?

- 9 milionów z³otych to dotacja z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. 90 procent z tego idzie na utrzy-
manie instytucji: op³aty i wynagrodzenia
dla pracowników. Wiêcej na dzia³alno�æ
musimy zdobyæ sami. Ka¿dy sprzedany
bilet zasila dzia³alno�æ muzeum. Z dzia-
³añ marketingowych planujemy uzyskaæ
ponad milion z³otych. Na inwestycje poza
planowanym O�rodkiem Kultury Morskiej
nie mamy ani grosza.

- Dosyæ ponuro to wygl¹da.
- Nie jest a¿ tak �le. Zawsze co� nam

siê uda zdobyæ. Ale nie jest to takie tem-
po rozwoju o jakim bym marzy³.

- Czy zwiedzaj¹cych nie by³oby
wiêcej, gdyby realna sta³a siê kon-
cepcja k³adki przez Mot³awê? Jaka jest
pañska opinia na ten temat?

- Muszê rozdzieliæ stanowisko w tej
sprawie jako dyrektora muzeum i swoje
osobiste. Jako dyrektor uwa¿am, ¿e k³ad-
ka znacznie u³atwi³aby komunikacjê. Jako
historyk spraw morskich twierdzê, ¿e to
nieporozumienie, bo w historii miasta ta-
kiej k³adki nie by³o, a jej zbudowanie
bêdzie ogranicza³o ruch ¿eglugowy. Od-
wo³a³bym siê do Hamburga, gdzie po-
nad sto lat temu pod £ab¹ zbudowano
tunel dla pieszych i samochodów osobo-
wych, który funkcjonuje do dzi�. Takie
rozwi¹zanie widzia³bym u nas.

- Na zakoñczenie: czego mo¿na
¿yczyæ CMM z okazji okr¹g³ego jubi-
leuszu?

- Na pewno wiêcej �rodków, ¿eby
wystarczy³o na dwie inwestycje - oddzia³
w K¹tach Rybackich i zespó³ pracowni
konserwatorskich w Tczewie. To priory-
tet. Uporz¹dkowany plac przed muzeum
i ³adne nabrze¿a - ale to ma wykonaæ
miasto. By³by to piêkny prezent na jubi-
leusz. Trzecia sprawa, rozwi¹zanie pro-
blemu zorganizowania Muzeum Techni-
ki Morskiej, du¿ego obiektu, który utwo-
rzony by zosta³ na terenie zlikwidowanej
Stoczni Gdañskiej. Tam mo¿na postawiæ
So³dka i tam widzê w naturalnych warun-
kach wielkie, nowoczesne Muzeum Tech-
niki Okrêtowej.

- Jak zamierzacie uczciæ 50 uro-
dziny?

- W pa�dzierniku otworzymy miêdzy-
narodow¹ wystawê z trzema krajami nad-
ba³tyckimi, Niemcami, Szwecj¹ i Litw¹,
w ramach programu unijnego SeaSide.
Ka¿de z muzeów przygotowuje swoje wi-
dzenie spraw morskich, nadba³tyckich.
Cztery wystawy, cztery kraje, na jednej
powierzchni. My poka¿emy to, co nas
szczególnie interesuje, archeologiê
morsk¹, Niemcy z Rostoku XIX-wieczn¹
¿eglugê przybrze¿n¹, Muzeum Marynar-
ki w Karlskoronie szwedzkie widzenie
zimnej wojny, natomiast Muzeum Morskie
w K³ajpedzie przedstawi dzia³ania na
rzecz ochrony i popularyzowania morskie-
go dziedzictwa Litwy.

- Dziêkujemy za rozmowê.
- Dziêkujê i zapraszam Szanownych

Czytelników do zwiedzania wystaw Cen-
tralnego Muzeum Morskiego.

Autonomiczny �Dzia³ Morski�
przy gdañskim Muzeum Pomorskim
(obecnie Muzeum Narodowe) po-
wo³ano do ¿ycia 1 pa�dziernika
1960 roku. Wydarzenie to uznawa-
ne jest za datê powstania pó�niej-
szego Centralnego Muzeum Mor-
skiego. 1 stycznia 1962 roku dzia³
wyodrêbni³ siê i przekszta³ci³ w sa-
modzieln¹ instytucjê, której g³ów-
na siedziba znajdowa³a siê w ¯ura-
wiu. 1 pa�dziernika 1972 roku mi-
nister kultury i sztuki nada³ jej ran-
gê i status instytucji narodowej pod
nazw¹ Centralne Muzeum Morskie.
Aktualnie Muzeum podlega bezpo-
�rednio Ministerstwu Kultury, które
je finansuje i nadzoruje. Zajmuje kil-
ka zabytkowych budynków w cen-
trum Gdañska: Wielki ̄ uraw - daw-
ny d�wig portowy z 1444 r. oraz trzy
spichlerze portowe z XV-XVII w.
o nazwach Mied�, Panna i Oliwski.
Ma te¿ swoje oddzia³y: Muzeum Ry-
bo³ówstwa na Helu, Muzeum Wis³y
w Tczewie i dwa statki - So³dek i Dar
Pomorza. Pierwszym dyrektorem,
a zarazem jednym z pomys³odaw-
ców i twórców CMM by³ dr hab.
Przemys³aw Smolarek, który spra-
wowa³ tê funkcjê od 1960 r. a¿ do
�mierci w 1991 roku. Kolejnym dy-
rektorem by³ doc. dr hab. Andrzej
Zbierski, który odszed³ na emery-
turê w 2001 roku. Aktualnie funk-
cjê tê sprawuje dr in¿. Jerzy Litwin,
który w 2001 roku obj¹³ stanowisko
po wygranym konkursie.

Centralne
Muzeum Morskie
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wa ¿eglugowe okrêtu w �wietle prawa
miêdzynarodowego� (Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar) i kilka wcze�niejszych
publikacji, gdzie od strony prawnej roz-
trz¹sam temat ¿eglugi przez Cie�ninê Pi-
³awsk¹ (Pi³awsk¹, nie Pilawsk¹, u¿ywa-
nie takiej bowiem nazwy zaleca Komisja
Standaryzacji Nazw Geograficznych poza
Granicami Rzeczypospolitej Polskiej), od-
niós³ pan takie wra¿enie, to jest to wra-
¿enie b³êdne.

Cie�nina rosyjskich kaprysów

Czas ¿¹daæ!
Z kmdr. por. dr Dariuszem R. Bugajskim
o problemach prawnych zwi¹zanych z ¿eglug¹
przez Cie�ninê Pi³awsk¹ rozmawia Tomasz Falba

- ̄ eby wszystko by³o jasne, zacznê
od pytania: Czy jest pan rusofobem?

- (�miech) Zdecydowanie nie. Wrêcz
przeciwnie. Jestem zwolennikiem wspó³-

pracy z Rosj¹. Ale pod jednym wszak¿e
warunkiem, mianowicie, ¿e bêdzie siê
ona odbywaæ na równorzêdnych zasadach.
Je�li czytaj¹c moj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê �Pra-

ROZMOWY MORZA  ¿egluga
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- Jak pan zatem ocenia ostatnie po-
rozumienie polsko-rosyjskie w spra-
wie ¿eglugi przez Cie�ninê Pi³awsk¹?
To sukces czy pora¿ka rz¹du Donalda
Tuska?

- Bardzo chcia³bym powiedzieæ, ¿e to
sukces, ale nie mam do tego ¿adnych
podstaw. Niestety, nie jest to pierwszy
rz¹d, którego dzia³ania w tej sprawie na-
le¿a³oby oceniæ jako pora¿kê. To problem
wszystkich ekip po 1989 roku. Z niewia-

domych dla mnie powodów, Polska przyj-
muje w kwestii ¿eglugi przez Cie�ninê
Pi³awsk¹ rosyjski punkt widzenia i rosyjsk¹
interpretacjê miêdzynarodowego prawa
morza. To najpowa¿niejsze zastrze¿enie.
Inny problem to nietrwa³o�æ tego poro-
zumienia. Jego stosowanie mo¿e zostaæ
w ka¿dej chwili zawieszone przez Rosjan
i Cie�nina Pi³awska znowu zostanie za-
mkniêta. Na dodatek, odmowa wydania
zgody na przep³yw mo¿e byæ podykto-
wana niezdefiniowanymi wzglêdami
obronnymi, bezpieczeñstwa i ochrony �ro-
dowiska. Tak to zosta³o sformu³owane
w porozumieniu. Pod te pojêcia mo¿na
podci¹gn¹æ niemal wszystko. Zawiesiæ
porozumienie mo¿na wiêc pod byle pre-
tekstem. Tak¿e inne jego zapisy, jak choæ-
by to, ¿e o zgodê na przej�cie akwenu
nale¿y zwróciæ siê do kapitanatu portu
w Królewcu na 15 dni przed tym faktem,
budz¹ zastrze¿enia. To zupe³nie niereali-
styczne wymogi.

- Ale pan, w swoich publikacjach,
idzie jeszcze dalej. Twierdzi pan mia-
nowicie, ¿e stanowisko Rosjan
w sprawie Cie�niny Pi³awskiej jest
sprzeczne z miêdzynarodowym pra-
wem morza. Dlaczego?

- Mam wra¿enie, ¿e Polska zachowuje
siê wobec Rosji jak petent, który mo¿e co�
dostaæ albo i nie. Tymczasem, wed³ug
mnie, stan prawny Cie�niny Pi³awskiej jest
jasny: to jest cie�nina, gdzie powinno obo-
wi¹zywaæ tzw. prawo nieszkodliwego prze-
p³ywu. Rosjanie twierdz¹, ¿e jest inaczej,
¿e skoro Cie�nina Pi³awska znajduje siê na
ich wodach wewnêtrznych, takie prawo
tam nie obowi¹zuje. Jednak nie ma w pra-
wie morza zwi¹zku miêdzy statusem wód
okre�lanych przecie¿ jednostronnie przez
pañstwo nadbrze¿ne, nawet je�li s¹ to
wody wewnêtrzne, a zasadami ¿eglugi na
tych wodach zapewnianych przez prawo
miêdzynarodowe. Dla przypomnienia.
Poza granicami pañstwa mamy wolno�æ
¿eglugi, w granicach pañstwa obce jednostki
mog¹ ¿eglowaæ wed³ug trzech zasad: pra-
wa nieszkodliwego przep³ywu, przej�cia
tranzytowego w cie�ninach najistotniej-
szych z punktu widzenia ¿eglugi miêdzy-
narodowej i prawa przej�cia archipelago-
wym szlakiem morskim. Do cie�nin takich
jak Cie�nina Pi³awska, maj¹cych charakter
miêdzynarodowy, stosuje siê prawo nie-
szkodliwego przep³ywu, czyli ¿e mog¹
przez ni¹ p³ywaæ swobodnie statki i okrê-
ty wszystkich bander bez pytania kogo-
kolwiek o zgodê. Rosjanie tego nie uznaj¹,
a wiêc ich stanowisko w tej sprawie jest
sprzeczne z prawem morza. Wed³ug mo-
ich informacji, polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w rozmowach z Rosjanami
nigdy nie przedstawi³o tego argumentu.

Dariusz Rafa³ Bugajski ma 39 lat.
Jest obecnie jednym z najlepszych
w Polsce specjalistów od miêdzyna-
rodowego prawa morza. Na swoim
koncie ma oko³o 60 ró¿nego rodza-
ju publikacji. Jest doktorem, absol-
wentem Akademii Marynarki Wojen-
nej i Uniwersytetu Gdañskiego. Ma
stopieñ komandora porucznika. Pe³-
ni³ s³u¿bê w 16 dywizjonie zwalcza-
nia okrêtów podwodnych w Ko³o-
brzegu, w tym na stanowisku do-
wódcy okrêtu. Obecnie pracuje jako
adiunkt w Zak³adzie Prawa Morza
i Bezpieczeñstwa Morskiego Pañ-
stwa Instytutu Bezpieczeñstwa Na-
rodowego Wydzia³u Dowodzenia
i Operacji Morskich Akademii Mary-
narki Wojennej. Mieszka w Gdyni.

Prawnik dowódca

ROZMOWY MORZA  ¿egluga

Najnowsza publikacja Dariusza
R. Bugajskiego mówi¹ca m.in.
o problemach prawnych ¿eglugi
w Cie�ninie Pi³awskiej.
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Je�li za� uznaæ, ¿e w Cie�ninie Pi³awskiej
obowi¹zuje prawo nieszkodliwego prze-
p³ywu, wtedy nie potrzeba ¿adnych poro-
zumieñ z Rosjanami. W dodatku w tego
typu cie�niach prawo nieszkodliwego prze-
p³ywu nie mo¿e byæ zawieszone przez
pañstwo nadbrze¿ne. Je�li spojrzymy na
podobne przypadki w �wiecie, oka¿e siê,
¿e miêdzynarodowe prawo morza i orzecz-
nictwo s¹dów miêdzynarodowych zawie-
ra zakaz zamykania takich cie�nin jak Pi-
³awska. Mamy wiêc kuriozaln¹ w istocie sy-
tuacjê - istniej¹ podstawy do nieograniczo-
nej ¿eglugi, a obie strony j¹ ograniczaj¹.
Korzy�æ z tego maj¹ tylko Rosjanie. Nawet
je�li przyj¹æ, ¿e nie mam racji, to elemen-
tarne zasady negocjacji wymagaj¹, ¿eby
¿¹daæ wiêcej, aby dostaæ mniej. My za� od
razu przyjêli�my stanowisko rosyjskie,
wbrew naszym interesom. To kompletnie
niezrozumia³e. Spór jest w prawie miêdzy-
narodowym okre�lany jako brak zgody
w kwestii prawnej lub w ocenie stanu fak-
tycznego, z przeciwieñstwem prawnych
stanowisk lub interesów. Je�li polski MSZ
podziela ca³kowicie rosyjsk¹ wyk³adniê
prawa w zakresie ¿eglugi na Zalewie, to
z definicji sporu pozostaje nam tylko
sprzeczno�æ interesów. Wobec tego, gdy
mamy sprzeczne interesy i nic Federacji Ro-
syjskiej nie mo¿emy zaproponowaæ w za-
mian, mo¿emy jedynie prosiæ, a nie nego-
cjowaæ.

- Wed³ug pana Cie�nina Pi³awska
jest cie�nin¹ miêdzynarodow¹, w któ-
rej powinno obowi¹zywaæ prawo nie-
szkodliwego przep³ywu jednostek bez
wzglêdu na ich banderê. Powinni�my

zatem p³ywaæ tamtêdy nie pytaj¹c
o zgodê. Ale taka postawa grozi kon-
fliktem, mo¿e nawet zbrojnym, bo
przecie¿ Rosjanie bardzo presti¿owo
traktuj¹ podobne sprawy.

- Rosjanie mogliby zareagowaæ tylko
wtedy, kiedy zagro¿one by³oby ich bez-
pieczeñstwo. Prawo nieszkodliwego prze-
p³ywu jest jednak bardzo rygorystyczne.
W pe³ni gwarantuje bezpieczeñstwo pañ-
stwa nadbrze¿nego. Rosjanie nie musz¹
siê niczego obawiaæ otwieraj¹c ¿eglugê
przez Cie�ninê Pi³awsk¹. Statek, który
przechodzi na zasadach nieszkodliwego
przep³ywu mo¿e zajmowaæ siê tylko na-
wigacj¹, niczym wiêcej.

- Dlaczego wiêc nie potrafimy prze-
forsowaæ prawa nieszkodliwego prze-
p³ywu przez Cie�ninê Pi³awsk¹, sko-
ro wydaje siê to tak oczywiste od stro-
ny miêdzynarodowego prawa morza?

- Nie czujê siê kompetentny odpowia-
daæ na takie pytanie. Wydaje mi siê, ¿e
brakuje nam konsekwencji. Mo¿emy wska-
zaæ na �wiecie przyk³ady absurdalnych
nawet sporów, w tym terytorialnych, do-
tycz¹cych ska³ czy wód, miejsc o nieraz
zerowym znaczeniu gospodarczym, ale
o wadze presti¿owej i te spory s¹ prowa-
dzone konsekwentnie przez dziesi¹tki, cza-
sem setki lat. Pañstwa, które znajduj¹ siê
w takich sporach korzystaj¹ z ka¿dej mo¿-
liwo�ci, aby podkre�liæ swoje prawa do ta-
kich obszarów. Nie psuje to jednocze�nie
ich bie¿¹cych stosunków, nieraz bardzo
przyjaznych. Polska tego nie robi. Polskie
MSZ prawdopodobnie nigdy nie podnio-
s³o przedstawianych argumentów praw-

nych przemawiaj¹cych na nasz¹ korzy�æ,
w tym argumentu o miêdzynarodowym
charakterze cie�niny i zastosowaniu do
¿eglugi na jej wodach prawa nieszkodli-
wego przep³ywu. Skoro nawet nie przed-
stawiono takiego roszczenia, trudno ¿eby
Rosjanie siê domy�lili i zaakceptowali nie-
wypowiedziane polskie racje. Dlaczego tak
jest? Nie chcê dociekaæ, bowiem ka¿de wy-
ja�nienie, które mi siê nasuwa, w z³ym
�wietle stawia jeden z najwa¿niejszych or-
ganów naszego pañstwa.

- Ale mo¿e nie warto k³óciæ siê
z Rosjanami o Cie�ninê Pi³awsk¹, bo
ona nie ma w tej chwili dla Polski
¿adnego znaczenia?

- Rezygnuj¹c z naszych praw w Cie�ni-
nie Pi³awskiej czynimy sobie wielk¹ krzyw-
dê. Mo¿e rzeczywi�cie nie gospodarcz¹, ale
na pewno polityczn¹. Polska jest suweren-
nym pañstwem i Rosja powinna to rozu-
mieæ i respektowaæ. Musimy patrzeæ na
sprawê Cie�niny Pi³awskiej oczyma polski-
mi, a nie rosyjskimi. Proszê zwróciæ uwagê
na jeden charakterystyczny fakt. Kiedy trzy
lata temu og³aszano pomys³ budowy ka-
na³u przez Mierzejê Wi�lan¹, który mia³
zakoñczyæ nasze k³opoty ¿eglugowe w Cie-
�ninie Pi³awskiej, zaraz w drugim zdaniu
podkre�lano, ¿e inwestycja ta nie zagra¿a
rosyjskim interesom. A przecie¿ kana³ mia³
powstaæ na terytorium Polski i nie musimy
o niczym zapewniaæ Rosji. Rosja po to tyl-
ko, by unikn¹æ konsultacji z Polsk¹ przesu-
nê³a pierwotnie planowan¹ trasê gazoci¹-
gu w kierunku pó³nocnym, poza sporn¹
polsko-duñsk¹ wy³¹czn¹ strefê ekono-
miczn¹. To nie wszystko. Rosjanie twierdz¹,
¿e budowa kana³u zmieni sk³ad chemicz-
ny wody w Zalewie Wi�lanym. Popieraj¹
ich w tym ekolodzy. Po pierwsze, w prze-
sz³o�ci Mierzeja Wi�lana by³a ci¹giem wysp,
a zatem wody Zalewu by³y swobodnie
wymieniane z wodami w³a�ciwej Zatoki
Gdañskiej i nie wp³ywa³o to niekorzystnie
na ¿ycie biologiczne w Zalewie. Po drugie,
nikt nie zwraca uwagi, ¿e Królewiec, pó³-
milionowe w koñcu miasto, nie ma oczysz-
czalni �cieków, które w wiêkszo�ci trafiaj¹
wprost do morza. Nie s³ysza³em, ¿eby to
bulwersowa³o ekologów. Wreszcie, prze-
krój planowanego przekopu mia³ byæ
mniejszy ni¿ 3 procent przekroju Cie�niny
Pi³awskiej, a zatem bêdzie mia³ niewielki
wp³yw na wymianê wód Zalewu. Mnie jako
oficera marynarki interesuje swoboda
¿eglugi, morze jako droga. Przez morze
przewozi siê 90 procent towarów na �wie-
cie. Wzorzec zasad prawa morza, kompro-
misowo godz¹cych historyczne sprzeczno-
�ci miêdzy wolno�ci¹ ¿eglugi a w³adz¹

Fo
t. 

To
m

as
z 

Fa
lb

a

ROZMOWY MORZA  ¿egluga

Kmdr por. dr Dariusz R. Bugajski: Z niewiadomych dla mnie powodów,
Polska przyjmuje w kwestii ¿eglugi przez Cie�ninê Pi³awsk¹ rosyjski punkt widzenia...
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pañstw nadbrze¿nych nad obszarami mor-
skimi, zosta³ sformu³owany w przygotowy-
wanej w toku wieloletnich, trudnych ne-
gocjacji miêdzynarodowych, Konwencji
Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza
z 1982 roku, ratyfikowanej zreszt¹ zarów-
no przez Polskê, jak i Rosjê. Odstêpstwa
od tych zasad spowoduj¹ erozjê ca³ego
tego ³adu. Zgadzaj¹c siê na to, ¿e w Cie-
�ninie Pi³awskiej nie obowi¹zuje prawo nie-
szkodliwego przep³ywu, tworzymy prece-
dens, za którym mog¹ pój�æ inne. A wtedy
ca³y ten misternie budowany porz¹dek
prawny siê zawali. A proszê pamiêtaæ, ¿e
by³ on kompromisem pomiêdzy interesa-
mi pañstw nadbrze¿nych, które chcia³y jak
najwiêcej morza zaw³aszczyæ i pañstwami
morskimi, które chcia³y jak najwiêcej wol-
no�ci ¿eglugi. Chodzi wiêc o obronê zasad.
A co bêdzie, je�li nagle Dania zamknie cie-
�niny ba³tyckie, poprzez które chcemy
przewoziæ ropê i gaz?

- W swoich publikacjach przypo-
mina pan tak¿e, ¿e granica na Zale-
wie Wi�lanym zosta³a nam narzuco-
na przez Rosjan. Nawo³uje pan do
rewindykacji granic? Po co? Przecie¿
w 1992 roku Polska i Rosja uzna³y ich
nienaruszalno�æ.

- Nie ma o tym mowy. Granice s¹ nie-
naruszalne i koniec. To prawda, ¿e kon-
ferencja w Poczdamie zostawi³a kwestiê

dok³adnego przebiegu granicy polsko-
rosyjskiej w tym rejonie do uzgodnienia
na pó�niej, a pó�niej wiadomo jak by³o.
To prawda tak¿e, ¿e jej przebieg przez
Cie�ninê Pi³awsk¹ lepiej oddawa³by re-
alia prawne i gospodarcze. Tak podobno
rysowa³ j¹ w³a�nie Stalin. Ale to w tej chwi-
li nie ma ju¿ znaczenia. Musimy siê z tym
pogodziæ. Granice s¹ jakie s¹ i by³oby nie-
powa¿ne i nieodpowiedzialne ¿¹daæ lub
choæby postulowaæ jak¹� ich zmianê. Je-
�li o tym mówiê, to tylko po to, aby po-
kazaæ t³o historyczne, ¿e wyznaczenie
polskich granic na Zalewie Wi�lanym od-
by³o siê z pokrzywdzeniem Polski.

- Ale, w takim wypadku, czy Pol-
ska nie powinna wysuwaæ pod ro-
syjskim adresem ¿¹dañ odszkodo-
wawczych?

- Jak najbardziej. Oczywi�cie realistycz-
nie patrz¹c, szanse na ich uzyskanie s¹
minimalne, ale domagaæ siê powinni�my
i u¿ywaæ tego jako argumentu w ewen-
tualnych negocjacjach. Zawsze mo¿na
przecie¿ te ¿¹dania ograniczyæ, albo na-
wet z nich zrezygnowaæ, w zamian za
ustêpstwa ze strony Rosji.

- Co zatem powinni�my robiæ, aby
w Cie�ninie Pi³awskiej doprowadziæ
do respektowania prawa nieszkodli-
wego przep³ywu? A mo¿e jest ju¿ za
pó�no na jakiekolwiek dzia³ania?

- Budowa kana³u przez Mierzej¹ Wi-
�lan¹ to pierwsza sprawa. Jednocze�nie
powinni�my rozmawiaæ z Rosjanami o ¿e-
gludze w Cie�ninie Pi³awskiej. Je�li kana³
powstanie, wtedy mo¿emy w takim spo-
rze pozostawaæ, bez uszczerbku dla na-
szych interesów i sto lat, broni¹c zasad
prawa miêdzynarodowego. Inaczej mo-
¿emy wpa�æ w sid³a rosyjskiej dyploma-
cji, w której podobno obowi¹zuje zasada:
stawiajcie warunki, je�li zostan¹ spe³nio-
ne, stawiajcie kolejne. Je�li i te zostan¹
spe³nione, stawiajcie warunki niemo¿liwe
do zrealizowania. Je�li strona przeciwna
odmówi ich wykonania, oskar¿cie j¹ na-
tychmiast o brak gotowo�ci do osi¹gniê-
cia kompromisu.

- Nie obawia siê pan, ¿e pañskie
pogl¹dy mog¹ zaszkodziæ relacjom
polsko-rosyjskim?

- Nie s¹dzê. Poza tym jestem g³êbo-
ko przekonany o s³uszno�ci wymienio-
nych argumentów i moim obowi¹zkiem,
jako pracownika nauki, jest ich przedsta-
wienie niezale¿nie, czy to bêdzie mia³o
wp³yw na rzeczywisto�æ. Wiem te¿, ¿e
partner, który jasno i konsekwentnie
przedstawia swoje racje i interesy, jest
w stanie lepiej u³o¿yæ relacje dwustron-
ne, ni¿ ten który zachowuje siê biernie
i boja�liwie.
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- Jak to? - pomy�leli�my. - Sk¹d siê
tam wziê³y? Czy aby na pewno nale¿a³y
do s³ynnego, polskiego admira³a, legen-
darnego obroñcy Wybrze¿a we wrze�niu
1939 roku? Dlaczego ogl¹daniem pami¹-
tek po narodowym bohaterze cieszy siê
tylko wójt, jego urzêdnicy i petenci? Jak
to siê sta³o, ¿e nie stoj¹ one w odbudo-
wywanym w³a�nie rodzinnym domu Jó-
zefa Unruga?

Unrug
Miejsce mebli z przedwojennego gabinetu dowódcy

polskiej floty wojennej Józefa Unruga jest w jego
rodzinnym dworze w Sielcu. Póki co u¿ywa ich...

wójt gminy G¹sawa pod ¯ninem.

Sielec czeka na meble

na szczê�cie

W swojej najnowszej ksi¹¿ce �Admi-
ra³ Unrug. 1884-1973� (jedynej jak do tej
pory tego rodzaju publikacji po�wiêco-
nej tej postaci - TF) Mariusz Borowiak
napisa³: �Dawne wyposa¿enie admiral-
skiego pokoju w Sielcu, dzi� zdobi gabi-
net wójta gminy G¹sawa. S¹ to masyw-
ne i eleganckie dêbowe biurko, biblio-
teczka, fotel, stó³ konferencyjny oraz
krzes³a�.

Meble z dawnego gabinetu
admira³a Unruga robi¹ wra¿enie.

MORZE HISTORII losy pami¹tek
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Odpowiedzi na te pytania postanowi-
li�my poszukaæ na miejscu. Wsiedli�my
w samochód i pojechali�my we wskaza-
nym przez Borowiaka kierunku.

Szcze�liwe biurko

Z po³o¿onej na po³udnie od ¯nina,
w województwie kujawsko-pomorskim
G¹sawy, nad Ba³tyk jest 200 kilometrów.
Ale Pa³uki, kraina, której jest czê�ci¹, jest
z morzem szczególnie zwi¹zana. A to za
spraw¹ admira³a Józefa Unruga.

To jedna z najbardziej �wietlanych
postaci w dziejach Polskiej Marynarki
Wojennej. Karierê oficersk¹ rozpocz¹³
jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹
w niemieckiej flocie. Dowodzi³ U-Boota-
mi, by³ nawet szefem szko³y okrêtów
podwodnych. Po odzyskaniu przez nasz
kraj niepodleg³o�ci, w 1918 roku wst¹pi³
do Polskiej Marynarki Wojennej staj¹c siê
jednym z jej twórców. Wieloletni szef flo-
ty przeszed³ do legendy wrze�nia 1939
roku jako bohaterski dowódca obrony
Wybrze¿a. Zmar³ we Francji w 1973 roku.

Przez ca³e swoje ¿ycie Unrug odzna-
cza³ siê wielkim patriotyzmem i poczu-
ciem honoru. Maj¹cy niemieckie korze-
nie, za sob¹ s³u¿bê w niemieckim woj-

sku i �wietnie mówi¹cy po niemiecku,
z Niemcami rozmawia³ przez t³umacza.
W niewoli odmówi³ propozycji przej�cia do
Kriegsmarine. Po wojnie za�, nie bra³ przy-
znanej mu przez rz¹d brytyjski emerytury.

Siedziba rodowa Unrugów znajdowa-
³a siê w oddalonej kilkana�cie kilometrów
od G¹sawy, miejscowo�ci Sielec. By³o to
ulubione miejsce wypoczynku admira³a,
kiedy nie zajmowa³ siê sprawami Mary-
narki Wojennej. Ale nie tylko. Unrug, i to
ca³kiem nie�le, gospodarzy³ tutaj na po-
nad 700 hektarach ornej ziemi.

Dzisiaj o admirale pamiêta siê na Pa-
³ukach. Nie tylko we dworze w Sielcu,
mozolnie odbudowywanym z ruiny przez
jego obecnych, prywatnych w³a�cicieli,
ale tak¿e w szkole podstawowej w La-
skach Wielkich nieopodal G¹sawy, która
nosi jego imiê i... w gabinecie wójta gmi-
ny G¹sawa Zdzis³awa Kuczmy.

Rozmawiali�my siedz¹c przy wielkim,
konferencyjnym stole. Jasnobr¹zowy
mebel robi wra¿enie. Podobnie jak i resz-
ta wyposa¿enia gabinetu w³odarza G¹sa-
wy. W tym samym stylu zrobione zo-
sta³y znajduj¹ce siê tam: szafa z biblio-
teczk¹, biurko, barek, okr¹g³y stolik
z trzema krzes³ami. Ju¿ na pierwszy rzut
oka widaæ, ¿e to komplet. Meble s¹

w �wietnym stanie. Wójt podkre�la, ¿e
o nie dba. Dorobi³ nawet krzes³a do sto-
³u konferencyjnego tak, aby pasowa³y
do reszty. Tylko fotel, na którym sie-
dzi, do niej nie pasuje.

Odbywaj¹c czêste woja¿e w poszuki-
waniu pami¹tek z historii polskiej floty
wojennej, nauczyli�my siê ju¿ prosiæ o po-
twierdzenie ich autentyczno�æ. Dlatego
pierwsze pytanie do wójta brzmia³o: sk¹d
pewno�æ, ¿e meble w jego gabinecie na-
le¿a³y do Józefa Unruga?

- No có¿. Muszê przyznaæ, ¿e dowo-
du na to rzeczywi�cie nie mam. Dla mnie
by³by nim jaki� dokument - mówi Kucz-
ma. - ̄ aden taki siê jednak nie zachowa³.

Wójt twierdzi, ¿e do G¹sawy unru-
gowskie meble trafi³y ze ̄ nina w latach
sze�ædziesi¹tych. Podobno u¿ytkowa³a je
tam Powiatowa Rada Narodowa. Z kolei
do ̄ nina przeniesiono je z dworu w Siel-
cu, w kórym funkcjonowa³ wtedy PGR,
na drodze przydzia³u administracyjnego.
Jakkolwiek by by³o, obecnie meble trak-
towane s¹ jak w³asno�æ gminy.

Zdzis³aw Kuczma jest do nich przy-
wi¹zany. Opowiada, ¿e niektórzy chcieli
je kupiæ albo pozyskaæ, ale nie da³. Uwa-
¿a, ¿e unrugowy gabinet przynosi gmi-
nie szczê�cie. Na tych meblach podpisy-

Wójt gminy G¹sawa Zdzis³aw
Kuczma uwa¿a, ¿e unrugowe
meble przynosz¹ szczê�cie.

Na froncie domu w Sielcu
znajduje siê pami¹tkowa

tablica po�wiêcona
admira³owi Unrugowi.

MORZE HISTORII losy pami¹tek
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wano wnioski o unijne pieni¹dze na pro-
jekty, które dosta³y ostatecznie dofinan-
sowanie z kasy UE.

Nie tylko muzeum

Rodzinna posiad³o�æ Unrugów pocho-
dzi z prze³omu XVIII i XIX wieku. Syme-
tryczn¹ bry³ê dworu psuje nieco, dobu-
dowany pó�niej alkierz. Budynek wygl¹-
da jednak skromnie bior¹c pod uwagê
stanowisko jego przedwojennego gospo-
darza. Obok znajduje siê park ze stawem
i przydworsk¹ nekropoli¹ z jedenastoma
grobami.

Unrugowie stracili dwór ju¿ we wrze-
�niu 1939 roku, kiedy bezprawnie zajêli
go Niemcy. Po wojnie za� maj¹tek prze-
jêty zosta³ przez Skarb Pañstwa. Pó�niej
by³ tutaj PGR, jego biura, a tak¿e �wietli-
ca wiejska.

Dwór zapewne zosta³by ca³kowicie
zdewastowany (zniszczenia siêga³y 90
procent) gdyby nie rodzina Rodziewi-
czów, która w 2001 roku naby³a go i po-
stanowi³a wyremontowaæ. W ten sposób
powsta³ ich Dwór Marzeñ (www.dwor-
marzen.yoyo.pl).

Oprowadzi³a nas po nim Katarzyna
Rodziewicz, dziennikarka, energiczna
blondynka zafascynowana postaci¹ Józe-
fa Unruga. Z dum¹ pokazywa³a czê�cio-
wo ju¿ odbudowany dawny dom admira-
³a. Parter jest gotowy, prace trwaj¹ na
piêtrze. Do ewentualnego zagospodaro-
wania pozostaj¹ jeszcze sklepione piw-
nice i strych. Spaceruj¹c po posiad³o�ci
podziwiamy ogrom w³o¿onego w remont
wysi³ku. Obecna w³a�cicielka mog³aby
godzinami o nim opowiadaæ. Zna tu do-
s³ownie ka¿d¹ klepkê w pod³odze, ka¿-
dy centymer �ciany, to g³ównie jej rêko-
ma dwór przywracany jest do dawnej
�wietno�ci.

- Wydaje siê to nieprawdopodobne,
ale naprawdê sama tu wszystko robi³am
- opowiada. - Bardzo wiele siê przy tym
nauczy³am. Dzisiaj mog³abym doradzaæ
jako ekspert wszystkim, którzy remon-
tuj¹ zabytkowe nieruchomo�ci.

Katarzyna Rodziewicz jest przekona-
na, ¿e Sielec to jej miejsce na ziemi, ¿e
by³ jej pisany. Nieustannie wskazuje na
wszystko, co w jakikolwiek sposób mo¿e
j¹ ³¹czyæ z Józefem Unrugiem, jak choæ-
by fakt, ¿e jej dziadek by³ podczas woj-

ny jeñcem w tym samym obozie co ad-
mira³.

Obecna w³a�cicielka sieleckiego dwo-
ru skrzêtnie zbiera wszystkie informacje
i pami¹tki zwi¹zane z legendarnym
obroñc¹ Wybrze¿a we wrze�niu 1939
roku. Cztery lata temu (w 33 rocznicê
�mierci admira³a) na froncie dworu od-
s³oniêto tablicê po�wiêcon¹ Unrugowi.
W pa�dzierniku ubieg³ego roku za� (w
125-lecie urodzin dawnego gospodarza
Sielca) otwarto tzw. Izbê Admiralsk¹,
gdzie eksponowane s¹ bezcenne pami¹t-
ki po admirale, jak choæby znalezione
podczas remontu komina sztuæce z zasta-
wy sto³owej u¿ywanej w Sielcu.

- Oczywi�cie, ¿e bardzo bym siê ucie-
szy³a, gdyby do dworu wróci³y meble
z dawnego gabinetu admira³a - mówi
dziennikarka. - Stanowi³yby uzupe³nienie
umeblowania domu, w którym niewiele
zosta³o oryginalnych elementów.

Katarzyna Rodziewicz pokaza³a nam
miejsce, gdzie przed wojn¹ sta³y meble,
u¿ywane dzisiaj przez wójta gminy G¹-
sawa do przechowywania akt, ksi¹¿ek
i pucharów sportowych. I choæ nie zacho-
wa³y siê ¿adne zdjêcia na potwierdzenie

Admira³ Józef Unrug w Sielcu w otoczeniu
swoich ulubionych czworonogów.

Sielec przed wojn¹.

Sielec � stan obecny.

MORZE HISTORII losy pami¹tek
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tej hipotezy, jest ona przekonana, ¿e
pochodz¹ z Sielca, bo potwierdzaj¹ to re-
lacje ludzi, którzy pamiêtaj¹ dwór
z przedwojnia. Niemniej, jak przyznaje,
nie jest w stanie udowodniæ, ¿e to te same
meble.

W³a�cicielka Dworu Marzeñ czeka a¿
meble trafi¹ do Sielca. Zosta³yby wtedy
w odpowiedni sposób wyeksponowane
w miejscu, gdzie pierwotnie sta³y.

- Mo¿na to tak urz¹dziæ, ¿eby ogl¹da-
j¹cy mia³ wra¿enie, ¿e s¹ ci¹gle u¿ywa-
ne przez admira³a - wyja�nia. - Jakby
Unrug odszed³ tylko na chwil¹ i mia³ za-
raz wróciæ.

Choæ Katarzyna Rodziewicz zakocha-
na jest w postaci admira³a, nie chcia³aby,
aby jej dom by³ tylko muzeum. Chce
oczywi�cie, by przypomina³ o jego daw-
nym w³a�cicielu, ale tak¿e, aby by³ o�rod-
kiem kultury, czyli w pewnym sensie
wróci³ do przedwojennej roli. Dlatego
organizuje w Sielcu ró¿nego rodzaju
warsztaty artystyczne, dziennikarskie,
a nawet szkolenia savoir-vivre.

Nic na si³ê

To prawda, ¿e meblom Unruga nie
dzieje siê u wójta gminy G¹sawa ¿adna
krzywda. Ale lepiej by by³o, gdyby po-
dziwiaæ je mog³a szersza publiczno�æ. Co
zrobiæ, aby tak siê sta³o? Najpierw trzeba
zapytaæ, czy na ich odzyskanie nie ma
ochoty prawowity w³a�ciciel, mieszkaj¹-
cy obecnie we Francji, syn admira³a Ho-
racy Unrug. W rozmowie z �Naszym MO-
RZEM� stwierdzi³ on, ¿e nie jest tym za-
interesowany, tak jak wcze�niej nie by³
zainteresowany przejêciem Sielca.

- Poza tym, mam powa¿ne w¹tpliwo-
�ci czy s¹ to rzeczywi�cie meble z nasze-
go domu - mówi. - Niestety, kiedy wy-
je¿d¿a³em z Sielca mia³em zaledwie dzie-
wiêæ lat i niewiele pamiêtam. Nie by³bym
w stanie ich rozpoznaæ po tylu latach.

Je�li wiêc mebli nie chce Horacy
Unrug, to najw³a�ciwszym miejscem ich
wyeksponowania wydaje siê byæ Sielec.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam tra-
fi³y, zw³aszcza ¿e dotychczasowe dzia³a-
nia obecnych w³a�cicieli rodowej siedzi-
by admira³a Unruga, podjête dla zacho-
wania pamiêci o nim, daj¹ gwarancjê na-
le¿ytego zajêcia siê powierzonymi im
meblami. Na to nie chce siê jednak zgo-
dziæ wójt gminy G¹sawa.

- Przepisy zabraniaj¹ przekazywania
mi maj¹tku gminy prywatnym osobom -
wyja�nia.

Wyj�cie z patowej sytuacji wydaje siê
jedno. Wójt móg³by formalnie przekazaæ

wyposa¿enie unrugowego gabinetu do
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
jako instytucji, której celem jest zacho-
wanie pami¹tek z dziejów polskiej floty.
Muzeum za� powinno oddaæ je w depo-
zyt do Sielca. W ten sposób meble znala-
z³yby siê w naturalnym dla siebie miej-
scu, a kontrolê nad nimi zachowa³oby
nadal pañstwo.

- To rozwi¹zanie godne rozwa¿enia,
ale pod warunkiem, ¿e zgodzi siê na nie
wójt. Nie mam ochoty odbieraæ mu tych
mebli si³¹, chyba ¿eby je dewastowa³,
a tak przecie¿ nie jest - mówi kmdr por.
dr S³awomir Kudela, dyrektor Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni.

- Muszê siê nad tym zastanowiæ - od-
powiada wójt. - Póki co, nic wiêcej nie
mogê w tej sprawie obiecaæ.

Tomasz Falba

Obecna gospodyni
Sielca, we wnêtrzu
odbudowywanego

dworu admira³a Unruga.

W Sielcu dzia³a izba pamiêci po�wiêcona
dowódcy obrony Wybrze¿a w 1939 roku.

MORZE HISTORII losy pami¹tek

Fo
t. 

£u
ka

sz
 G

³o
wa

la

Fo
t. 

£u
ka

sz
 G

³o
wa

la

Fo
t. 

£u
ka

sz
 G

³o
wa

la

39Nasze MORZE l nr 1 l styczeñ 2010



MORSKIE SKARBY eksponaty muzeów

Placówka ta jest jedyn¹ w Polsce in-
stytucj¹ zajmuj¹c¹ siê zachowaniem pa-
mi¹tek zwi¹zanych z histori¹ polskiej
floty wojennej. Niestety, choæ jej nowy
gmach w stanie surowym ju¿ stoi, nie
uda³o siê dokoñczyæ inwestycji. Tym-
czasem w magazynach muzeum na wy-
eksponowanie czeka tysi¹ce ekspona-
tów. Poniewa¿ nie wiadomo, kiedy
ujrz¹ �wiat³o dzienne, dziêki uprzejmo-
�ci szefostwa placówki, niektóre pre-
zentujemy na ³amach �Naszego MO-
RZA�. To jedyny w tej chwili sposób,
by siê z nimi zapoznaæ.

W tym odcinku chcemy pokazaæ rzecz
niezwyk³¹. Wi¹¿e siê z ni¹ historia udo-
wadniaj¹ca, jak wiele determinacji wyma-
ga czasem zachowanie cennych  pami¹-
tek zwi¹zanych z dziejami naszej Mary-
narki Wojennej. Mo¿na z niej wyci¹gn¹æ
wnioski aktualne tak¿e teraz.

Ale po kolei. W 1927 roku Polska za-
kupi³a od Francji wys³u¿ony kr¹¿ownik
d�Entrecasteaux. D³ugi na 126 metrów
i wypieraj¹cy ponad 8 tysiêcy ton wody
okrêt, mia³ ju¿ wtedy za sob¹ ponad 30
lat s³u¿by. Jednostka zosta³a zbudowana
w 1896 roku z przeznaczeniem na wody
Dalekiego Wschodu. I tam p³ywa³a. Kr¹-
¿ownik bra³ udzia³ m.in. w t³umieniu po-
wstania bokserów w Chinach. Najbardziej
odznaczy³ siê jednak w obronie Kana³u
Sueskiego przed Turkami w czasie pierw-
szej wojny �wiatowej.

Francuzi wycofali go ze s³u¿by w 1922
roku, nastêpnie wypo¿yczyli Belgom,
którzy jednak nie zdecydowali siê na
zakup. Po nich jednostk¹ zainteresowali
siê Polacy i w koñcu nabyli go na hulk szkol-
ny. Wielka jednostka, z mas¹ pomieszczeñ
mieszkalnych i warsztatów w �rodku, ide-
alnie nadawa³a siê do tego celu.

Pod bia³o-czerwon¹ bander¹ i zmie-
nion¹ na Ba³tyk nazw¹, okrêt s³u¿y³ do
wybuchu drugiej wojny �wiatowej, cumu-
j¹c na sta³e w Gdyni. Umieszczono na nim
Szko³ê Specjalistów Morskich, a potem
Centrum Wyszkolenia Specjalistów Flo-
ty. Okrêt, pozbawiony napêdu i uzbroje-
nia, by³ tak¿e wykorzystywany do celów
reprezentacyjnych. Go�ci³y na jego po-
k³adzie zagraniczne delegacje, odbywa-
³y siê tam uroczyste promocje oficerskie.

Wrzesieñ 1939 roku uda³o siê Balty-
kowi przetrwaæ szczê�liwie bez wiêk-
szych zniszczeñ. Lekkie dzia³a zamonto-
wane na nim do oddawania salutów, po-
s³u¿y³y do odpierania ataków wrogich
samolotów. Przejêty przez Niemców,
wykorzystywany by³ przez nich tak¿e
jako hulk. W koñcu zez³omowano go,
w 1942 roku, w Gdañsku.

Niewiele zachowa³o siê pami¹tek po
tym okrêcie, który choæ pod polsk¹ ban-
der¹ nie mia³ na koncie bojowych wy-
czynów, odda³ nieocenione us³ugi pol-
skiej flocie wojennej jako jednostka szkol-
na, a tak¿e jako swego rodzaju symbol,

który ¿egna³ polskich marynarzy, kiedy
wychodzili w morze i wita³, kiedy wracali
do domu.

Jednym z eksponatów przechowywa-
nych w Muzeum Marynarki Wojennej jest
proporzec z wyszytym na nim or³em
w koronie na jednej stronie, na drugiej za�
wizerunkiem Matki Boskiej Gwiazdy Mo-
rza. Flaga osadzona jest w ramkach i za-
bezpieczona pieczo³owicie szk³em. Na
nim umieszczona zosta³a, wypisana nie-
poradnie na maszynie do pisania, kartecz-
ka wyja�niaj¹ca pochodzenie i losy ban-
dery: �Starszy Bosman, Kazimierz Pie-
karski, instructor na szkolnym okrêcie
O.R.P. Ba³tyck, zmar³ i pochowany, Aar-
hus w Danja, 1983, przechowywa³ tê
banderê przez ca³¹ niewolê 1939-45 wia-
ki sposób niewiem. Tajemnice zabra³ do
grobu by³ moim nauczycielem i prze³o-
¿onym w testamencie ofiarowa³ mi teu
symbol wolno�ci do przechowania dla
wolnej ojczyzny. Polska Marynarka Wo-
jenne nigdy nie przesta³a siê biæ o Wol-
no�æ. Kazimierz Figurski, marynarz
uczeñ na szkolnym okrêcie�.

Cytujemy ten tekst za orygina³em
z szacunku dla obu marynarzy, którzy za-
chowali dla nas tê cenn¹ pami¹tkê trak-
tuj¹c j¹ jak relikwiê. Niech tak¹ pozosta-
nie nadal.

Tomasz Falba

Proporzec
Pieczo³owicie chroniony

dotrwa³ do naszych czasów
dziêki zaanga¿owaniu

dwóch marynarzy.
Proporzec z ORP Ba³tyk,

bo o nim mowa, jest jedn¹
z najcenniejszych pami¹tek

przechowywanych
w Muzeum Marynarki

Wojennej w Gdyni.

Wolno�ci
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Pierwszy statek cywilny napêdzany ogniwami paliwowymi

Ogniwa paliwowe pe³ni¹ rolê pomoc-
niczego generatora energii elektrycznej.
System ogniw, w które zosta³ wyposa¿o-
ny Viking Lady, opracowany zosta³, za-
projektowany i zbudowany przez konsor-
cjum badawczo-rozwojowe i produkcyjne
FellowSHIP (Joint Industry Project), któ-
rego wiod¹cymi uczestnikami by³y firmy:
Det Norske Veritas (DNV), Wärtsilä Ship
Power, Eidesvik, MTU Onsite Energy
i Wärtsilä Ship Design.

Zaopatrzeniowiec górnictwa morskie-
go Viking Lady zosta³ przekazany do eks-

* -  ;  # - statek zbudowany kosztem 51 500 000 USD;   **** - z nadbudówk¹ na rufie (PSV - Platform Supply Vessel);

Viking Lady to pierwsza w �wiecie niemilitarna jednostka p³ywaj¹ca,
wyposa¿ona w ogniwa paliwowe. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e w chwili
wej�cia serwisowca do eksploatacji by³ on najbardziej przyjaznym �rodowisku,
cywilnym, motorowym statkiem morskim (o najmniejszych emisjach
substancji szkodliwych w spalinach).

ploatacji w kwietniu 2009 roku przez nor-
wesk¹ stoczniê West Contractors AS (We-
stcon) z Ølensvåg (nr budowy 30) arma-
torowi Eidesvik AS z Bømlo w Norwegii.
Statek zbudowany i czê�ciowo wyposa¿o-
ny przez tureck¹ stoczniê Torlak Gemi In-
saat Sanayi ve Ticaret A.S. z Tuzli (nr bu-
dowy 57). Przekazanie przez stoczniê nor-
wesk¹ odby³o siê 30.04.2009, wodowanie
w Turcji - 10.08.2008, a po³o¿enie stêpki -
06.07.2007. Statek zamówiono 12.09.2006.
Opu�ci³ stoczniê przygotowany do insta-
lacji pomocniczego generatora energii elek-

trycznej opartego na ogniwach paliwo-
wych. Blok z ogniwami zainstalowano na
Viking Lady we wrze�niu 2009 r.

Zaprojektowany zosta³ przez biuro pro-
jektowo-konsultingowe Vik & Sandvik AS
z Fitjar (Wartsila Ship Design) pod nazw¹
projektow¹ VS 493 LNG Avant (lub VS 493
AVANT LNG Clean Design). Sta³ siê trze-
cim statkiem klasy Avant, która charakte-
ryzuje siê nadbudówk¹ umieszczon¹ na
rufie, jak na zwyk³ych statkach towaro-
wych, w przeciwieñstwie do tradycyjnych,
�rasowych� serwisowców offshore z nad-
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budówk¹ na wysokiej dziobówce. Pierw-
szym, pionierskim zaopatrzeniowcem o ta-
kiej postaci konstrukcyjnej by³ Viking
Avant z 2004 roku, o napêdzie dieselow-
sko-elektrycznym. Drugim, tym razem z na-
pêdem spalinowo-gazowo-elektrycznym
(LNG), by³, przekazany do eksploatacji
w roku 2008, statek Viking Queen, które-
go czê�ciowo wyposa¿ony kad³ub dostar-
czy³a polska stocznia Crist Sp. z o.o.
z Gdañska (symbol budowy B493). Na
Viking Lady czê�æ prac wyposa¿eniowych
w zakresie instalacji elektrycznych, m.in.
o�wietlenia, systemu monitoringu p-po¿.,
wykonywa³a w norweskiej stoczni polska
firma Alvea Electric.

Statek typoszeregu Avant posiada je-
den pok³ad ci¹g³y, gruszkê dziobow¹, dzio-
bówkê z os³on¹ pok³adu manewrowego

(tzw. whaleback). Zaprojektowany i zbu-
dowany jest dla spe³nienia wymogów
szwedzko-fiñskiej klasy lodowej 1C (FS Ice
Class 1C).

Pierwszym zatrudnieniem Viking Lady
sta³ siê 3-letni kontrakt z przedsiêbiorstwem
naftowym Total. W grudniu 2009 roku sta-
tek uczestniczy³, jako jednostka demon-
stracyjna nowoczesnych technologii sprzy-
jaj¹cych �rodowisku, w miêdzynarodowym
szczycie klimatycznym w Kopenhadze.

Charakterystyka podstawowa

D³ugo�æ ca³kowita 92,20 m; d³ugo�æ
miêdzy pionami 84,80 m; d³ugo�æ na kon-
strukcyjnej linii wodnej 84,952 m; szero-
ko�æ maksymalna 21 m; szeroko�æ kon-
strukcyjna 20,40 m; wysoko�æ boczna 9,60
m; zanurzenie 7,624 m; tona¿ pojemno-
�ciowy brutto 6111; tona¿ pojemno�cio-
wy netto 1834; tona¿ skompensowany 10
236 CGT; no�no�æ 6200 t; powierzchnia
pok³adu ³adunkowego 945 m2; ³adowno�æ

pok³adu 3450 t (przy �rodku ciê¿ko�ci
³adunku 1 m nad poziomem pok³adu);
wytrzyma³o�æ pok³adu 10 t/m2; za³oga: 25
osób.

Spalinowo-gazowo-elektrycz-
ny napêd g³ówny i g³ówne

urz¹dzenia si³owniane

£¹czna moc napêdu g³ównego - MCR:
9840 kW (13 380 KM), CSR: 8364 kW
(11 372 KM).

Cztery silniki napêdu g³ównego po³¹-
czone z dwoma silnikami elektrycznymi
zintegrowanymi z pêdnikami typu Azipod;

Silniki napêdu g³ównego: 4 × Wärtsilä typu
6R32DF (dual fuel - na olej napêdowy lub
LNG) o mocy po 2010 kW (wed³ug innych
�róde³ - 2460 kW / 3345 KM przy 750 obr./
min.), produkcji Wärtsilä Finland Oy (czte-
rosuwowe, rzêdowe, sze�ciocylindrowe,
320×350 mm); pr¹dnice g³ówne: 4 × Al-
conza typu NIR 6391 A-10LW 1950 kW;
pêdniki napêdu g³ównego: 2 × Rolls Roy-
ce typu AZP 100 FP z silnikami elektrycz-
nymi: 2 × Alconza QD 560 M2-6W 2300kW.

Napêd pomocniczy,
awaryjny, kot³y, etc.

Pomocniczy generator energii elektrycz-
nej z ogniwami paliwowymi o mocy 1 ×
320 kW (pr¹d zmienny); pomocniczy ko-
cio³ parowy Parat 1600 KW; awaryjny ze-
spó³ pr¹dotwórczy Volvo Penta D9-MG-
RC 160 kW.

Urz¹dzenia sterowe

Pêdniki azymutalne napêdu g³ówne-
go (patrz - napêd g³ówny); 1 × azymutal-
ny ster strumieniowy, chowany w kad³u-
bie (retractable directional thruster) na dzio-

Nadbudówka.
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Viking Lady podczas rejsu pokazowego w czasie
szczytu klimatycznego w Kopenhadze, w grudniu 2009 r.
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Viking Avant (IMO 9306914,
przekazany do eksploatacji 20.12.2004)

Viking Queen (IMO 9372901,
przekazany do eksploatacji 01.02.2008)

Jednostki bli�niacze

bie, typu Rolls Royce ULE 1201 FP, o mo-
cy 880 kW; 2 × poprzeczny tunelowy ster
strumieniowy, typu Rolls Royce TT 2200
DPN FP, o mocy po 1200 kW (jeden na
dziobie, jeden na rufie).

System pozycjonowania
dynamicznego

Kongsberg K-Pos 2.

Systemy si³owniane,
ogólnookrêtowe
i prze³adunkowe

Maszyna sterowa: Rolls-Royce; g³ów-
ny system alarmowy i monitoringu si³ow-
ni: Wärtsilä Norway; separatory: Alfa La-
val; odolejacze Ocean Clean EB 2,5; roz-
dzielnica g³ówna: 690, 440, 230V -
Wärtsilä; wentylacja i klimatyzacja: Aeron
AS; system sk³adowania ³adunków syp-
kich: Randaberg Sveiseindustrier AS; mo-
nitoring balastów: Wärtsilä Norway; sprê-
¿arki pneumatycznego systemu prze³adun-
ku materia³ów sypkich: 2 × Atlas Copco
TMS 200; statek posiada stacje prze³adun-
kowe i przy³¹cza do prze³adunku wszel-
kich przewo¿onych ³adunków p³ynnych
oraz sypkich po obu burtach na dziobie
oraz na �ródokrêciu; system mycia zbior-
ników gor¹c¹ i zimn¹ wod¹, z mo¿liwo-
�ci¹ dodawania chemikaliów przy myciu
zbiorników p³uczki wiertniczej, solanki
i produktów specjalnych; oddzielne sys-
temy ruroci¹gów i pompy dla ka¿dego ro-
dzaju ³adunku.

Wyposa¿enie pok³adowe

¯urawie pok³adowe: TTS 1 × GPK-80,
1 × GPK 260, kabestan manipulacyjny:
Karmøy Winch; wci¹garka kotwiczna:
Karmøy Winch.

Wyposa¿enie nawigacyjne
i komunikacyjne

Radar 10 cm: Furuno FCR-2837S; radar
3 cm: Furuno FCR-2837; system map elek-
tronicznych ECDIS: Telchart Tecdis T2137;
autopilot: Simrad AP-9; ¿yrocompass: Sim-
rad GC-80; log: Furuno DS-800; radar trans-
ponder: Jotron, Tron SART; echosonda:
Furuno FE 700; tel./fax satelitarny Telenor
V-Sat 4996; interkom / rozg³o�nia manew-
rowa: Zenitel type ACM; AIS: Furuno FA-
150; GPS: Furuno GP-150; VDR: Furuno
VR-5016; radiotelefon stacjonarny VHF:
Sailor RT2048; system komunikacji: Furu-
no GMDSS A3; MF/HF: FS-1570; VHF/DSC:
FM-8800S; komunikacja satelitarna: Inmar-
sat C; faxymila (odbiornik map pogody):
Furuno Fax-208A; radionamiernik VHF: TD-
L 1550 A; odbiornik Navtex: NX700B; ra-
diotelefony przeno�ne: VHF Motorola
GM360.

Urz¹dzenia i systemy
ratunkowe, ratownicze,
przeciwpo¿arowe, itp.

£ód� ratownicza MOB boat: Mako 655;
tratwy ratunkowe: 4 × Viking 25 DK; szpe-
racze: Norselight 2000 W; przeciwpo¿aro-
wy system mg³y wodnej / spryskiwaczy:
Marioff; przeciwpo¿arowy system alarmo-
wy: Eltek; mo¿liwo�æ przyjêcia 240 osób
przy operacjach ratunkowych.

Pojemno�ci zbiorników

Paliwo dieselowskie: 1000 m3; LNG
(paliwo) 220 m3; woda pitna: 993 m3;
metanol: 167 m3; woda balastowa / woda
technologiczna do wierceñ: 3518 m3; su-
che ³adunki masowe: 318 m3; p³uczka wiert-
nicza (liquid mud) ok. 1000 m3; produkty
specjalne ok. 400 m3; solanka ok. 800 m3;
olej bazowy ok. 213 m3; zbiorniki na ze-
brane zanieczyszczenia ok. 2500 m3.

Klasyfikacja / Notacja klasy

DNV +1A1 ICE-C, supply vessel, SF,
E0, DP, AUTR, Gas fuelled, LFL*, Oil Rec,
Clean Design, COMF-(V3), NAUT-OSV(A),
Ice C. FiFi-1, dk (+) and HL(p)

Opracowa³:
Piotr B. Stareñczak

Zaopatrzeniowiec Viking Lady przy pó³zanurzalnej
platformie wiertniczej West Phoenix na Morzu Pó³nocnym.
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 a Rozewiem
Miêdzy Cyplem Helu

wzd³u¿ polskiego wybrze¿a

Pó³wysep Helski jeszcze w po³owie
XVII wieku by³ archipelagiem wysepek,
stanowi¹cym du¿¹ przeszkodê nawiga-
cyjn¹ dla ¿eglarzy i kupców zmierzaj¹cych
do Gdañska z kierunku zachodniego. Aby
u³atwiæ ¿eglugê, ju¿ w XIII w. na cyplu
pó³wyspu postawiono pierwsz¹ latarniê
morsk¹, a w pó�niejszym okresie kolejne
- Rozewie i Hel (Hel zosta³ omówiony
przed miesi¹cem). Taki uk³ad znaków
nawigacyjnych i ich �wiate³ okaza³ siê jed-
nak niewystarczaj¹cy. Z morza �wiat³a la-
tarni by³y nadal s³abo widoczne, co do�æ
czêsto powodowa³o wchodzenie na mie-
lizny statków przep³ywaj¹cych wzd³u¿
pó³wyspu. W XIX w. niemieckie w³adze
administracji morskiej podjê³y decyzjê
o postawieniu kolejnej latarni morskiej,
w odleg³o�ci ok. 2/3 drogi od Rozewia do
Helu.

Jastarnia Bór 1872-1936

Latarniê zbudowano wed³ug projektu
z roku 1871 i nadano jej nazwê Heister-
nest, poniewa¿ znajdowa³a siê najbli¿ej
miejscowo�ci o tej samej nazwie. 20 me-
trowy budynek latarni, o podstawie czwo-
rok¹ta przechodz¹cego od po³owy wy-

MORSKIE LATARNIE
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Zdewastowana a¿urowa
konstrukcja pierwszej, typowo
polskiej latarni morskiej.

Latarnia a¿urowaw Jastarni.

Latarnia w Jastarnizbudowana w 1950 r.
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soko�ci w o�miok¹t, postawiono na wy-
sokiej 19,5 m wydmie. Szczyt wie¿y la-
tarni zwieñczony by³ przeszklon¹ latern¹.
Do wie¿y przylega³ jednokondygnacyj-
ny budynek, w którym mieszka³y dwie
rodziny latarników obs³uguj¹cych �wiat³o
latarni. Pocz¹tkowo �ród³em �wiat³a by³a
dwuknotowa lampa zasilana olejem rze-
pakowym, umieszczona wewn¹trz so-
czewki Fresnela IV klasy. Wokó³ soczew-
ki z bia³ym �wiat³em obraca³ siê uk³ad
przes³on i dodatkowych soczewek kolo-
ru czerwonego. Takie rozwi¹zanie za-
pewnia³o pokazywanie bia³ego �wiat³a
z czerwonymi b³yskami, co odró¿nia³o la-
tarniê Heisternest od Rozewia i Helu.
Pierwsz¹ modernizacjê systemu �wietlne-
go latarnia przesz³a w 1877 r. Usuniêto
wówczas kilka czerwonych soczewek
i przes³on, zmieniaj¹c jednocze�nie cha-
rakterystykê �wiat³a. W 1906 roku pod-
jêto decyzjê o kolejnej modernizacji,
a wykonano j¹ w 1907 r. Polega³a na po-
³o¿eniu nowej p³yty, stanowi¹cej podsta-
wê laterny, na ju¿ istniej¹c¹ p³ytê i tym
samym powiêkszeniu samej laterny, co
by³o potrzebne do zamontowania nowe-
go systemu �wietlnego latarni. Sk³ada³ siê
z lampy gazowej o trzech knotach
umieszczonych w koszulce ¿arowej
o �rednicy 50 mm, znajduj¹cej siê Apara-
cie Fresnela z³o¿onym z dwóch socze-
wek. By³o to najnowsze rozwi¹zanie sto-

sowane w pruskich latarniach morskich
w tym okresie. Zmieniono równie¿ po raz
kolejny charakterystykê �wiat³a i zwiêk-
szono jego zasiêg do 17 Mm.

Laterna by³a równie¿ wyposa¿ona
w obrotow¹ przes³onê, któr¹ wraz
z optyk¹ posadowiono na p³ywaku zanu-
rzonym w rtêci. W ten sposób zminimali-
zowano opory tarcia podczas obrotów
tego systemu. Mechaniczny uk³ad napê-
dzaj¹cy (tzw. system zegarowy) sk³ada³
siê z trybów  i ciê¿arka  na stalowej lince,
który opadaj¹c w dó³ napêdza³ opisany sys-
tem �wietlny latarni. Czas opadania ciê¿ar-
ka wynosi³ 17 godzin, dziêki czemu latar-
nicy nie musieli czêsto krêciæ korb¹ i pod-
nosiæ go do górnego po³o¿enia.

W nowej laternie, jako system grzew-
czy zamontowany by³ grzejnik wodny i ru-
roci¹gi rozprowadzaj¹ce ciep³¹ wodê
z pieca umieszczonego w przedsionku.

Po odzyskaniu niepodleg³o�ci przez
Polskê w roku 1918, latarnia Heisternest
przesz³a pod jurysdykcjê polsk¹ i otrzy-
ma³a nazwê Jastarnia Bór. Pomimo mo-
dernizacji, jak¹ latarnia przesz³a na pocz¹t-
ku XX wieku, w 1936 roku, po przepro-
wadzeniu wnikliwych analiz zdarzaj¹cych
siê nadal katastrof statków w tym rejonie,
podjêto decyzjê o wy³¹czeniu m³odej
jeszcze latarni w Jastarni Borze i zast¹pie-
niu jej �wiat³em nawigacyjnym w innym
rejonie pó³wyspu.

Latarnia morska na Górze
Szwedów 1936-1990

Pod budowê nowej latarni wybrano
wysok¹, 19 m wydmê nosz¹c¹ nazwê
Góry Szwedów. Latarniê Góra Szwedów
zaprojektowano w 1931 roku. By³a to
pierwsza typowo polska latarnia morska,
zbudowana w okresie miêdzywojennym.
Na szczycie wydmy stanê³a siedemnasto-
metrowa, stalowa, a¿urowa wie¿a zakoñ-
czona okr¹g³¹ latern¹ z kopulastym dasz-
kiem, umieszczona na dwumetrowej pod-
budowie z betonu. Wewn¹trz zainstalo-
wano �wiat³o elektryczne (¿arówkê o mo-
cy 500 W umieszczon¹ w soczewce) i naj-
nowsze urz¹dzenia techniczne pozwala-
j¹ce na dozorowanie jej z oddalonej o kil-
ka kilometrów latarni w Helu. Jej obs³uga
nale¿a³a do helskich latarników, którzy
z odleg³ego o ok. 3 km Helu sprawowali
te¿ okresowy nadzór nad Gór¹ Szwedów.
Po raz pierwszy �wiat³o latarni zapalono
w 1936 roku, wygaszaj¹c jednocze�nie
latarniê w Jastarni Borze, któr¹ w chwili
wybuchu wojny, we wrze�niu 1939 roku
wysadzili w powietrze polscy ¿o³nierze,
aby utrudniæ namiary niemieckiej artyle-
rii, ostrzeliwuj¹cej obiekty na Helu.

Poniewa¿ zapalanie i gaszenie �wiat³a
na Górze Szwedów odbywa³o siê zdal-
nie, spisy �wiate³ i wiadomo�ci ¿eglarskie
z okresu jej funkcjonowania, podawa³y
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Gra¿yna Kohnke,
jedyna latarniczka

pozostaj¹ca w s³u¿bie.

Leon Kohnke jest
starszym latarnikiem
w Jastarni.

Karol K³os � latarnik poeta.
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zawsze informacjê, i¿ na tym �wietle tak
do koñca nie mo¿na polegaæ. Przez lata
wie¿a ulega³a systematycznej dewastacji.
Jej a¿urowa konstrukcja sprzyja³a wspi-
naczce, co skrzêtnie wykorzystywano.
Aby temu zapobiec, od do³u ob³o¿ono j¹
metalowymi p³ytami. Niestety, zabieg nie
powstrzyma³ ani mi³o�ników sportów
ekstremalnych, ani wandali. Kradziono
kable, niszczono urz¹dzenia i soczewki.
W zwi¹zku z postêpuj¹cymi zniszczenia-
mi i rozwojem urz¹dzeñ nawigacyjnych,
podjêto decyzjê o wy³¹czeniu latarni.
Nast¹pi³o to w 1990 roku.

Z czasem ,zdemontowano kopu³ê
i znajduj¹cy siê wewn¹trz system optyki.
Co siê z nim sta³o, nie wiadomo. Obec-
nie na wydmie stoi zdewastowana a¿uro-
wa konstrukcja wie¿y latarni morskiej.

Latarnia morska Jastarnia
1938-1939

Przez krótki okres w Jastarni �wieci³a
jeszcze jedna latarnia morska. By³a to a¿u-
rowa, metalowa wie¿a, podobna do kon-
strukcji wzniesionej na Górze Szwedów.
Wybudowano j¹  na wysokiej wydmie
ko³o Domu Zdrojowego w Jastarni. Na
szczycie niewysokiej wie¿yczki umiesz-
czono okr¹g³¹ laternê, wewn¹trz której
zainstalowano lampê acetylenow¹. Butle
z gazem zasilaj¹cym system �wietlny znaj-
dowa³y siê przy podstawie konstrukcji.
Latarnia wysy³a³a trzy bia³e b³yski �wia-
t³a, co 4 sekundy. Zasiêg �wiat³a wynosi³
tylko 4 Mm.

Równie¿ i ta latarnia nie przetrwa³a do
czasów wspó³czesnych. W roku 1939
spotka³ j¹ taki sam los, jak jej poprzed-
niczkê, latarniê Jastarnia Bór. Do dnia dzi-
siejszego na wydmie pozosta³y jedynie
cztery kotwy przypominaj¹ce nielicznym
o jej istnieniu. W latach 50. XX w. obok
tego miejsca wzniesiono obecn¹ latarniê
Jastarnia.

Czasy powojenne

Ju¿ w 1945 r. ze wzglêdu na du¿¹
potrzebê funkcjonowania �wiat³a nawiga-
cyjnego w �rodkowej czê�ci pó³wyspu,
stacjonuj¹cy w Jastarni oddzia³ radziecki,
w celu podniesienia bezpieczeñstwa
¿eglugi w tym rejonie, zamontowa³ �wia-
t³o nawigacyjne na wie¿y pobliskiego
ko�cio³a.

Zainstalowano tam aparat �wietlny
sk³adaj¹cy siê z palnika gazowego i butli
gazowej (gaz acetylen). �wiat³o widocz-
ne by³o z odleg³o�ci 10 Mm. 6 listopada

1945 roku nast¹pi³o przejêcie latarni
(znajduj¹cej siê na wie¿y ko�cio³a) od
przedstawicieli radzieckiej Hydrografii
przez pracowników S³u¿by Hydrograficz-
nej G³ównego Urzêdu Morskiego.

Na mocy porozumieñ, ca³¹ aparaturê
i wszystkie niezbêdne prace potrzebne
przy obs³udze urz¹dzeñ �wietlnych prze-
jê³a strona polska, a pierwszym latarni-
kiem zosta³ Józef Linert. Jeszcze w stycz-
niu 1946 r. pracownicy S³u¿by Hydrogra-
ficznej GUM byli zdania, i¿ w niedalekiej
przysz³o�ci nie nale¿y budowaæ nowej la-
tarni w Jastarni, poniewa¿ funkcjonuj¹ce
�wiat³o na wie¿y ko�cio³a doskonale spe³-
nia swoje zadanie. Tymczasem w listopa-
dzie tego samego roku na pla¿y w Jastarni
postawiono 8 m s³up, na którym umiesz-
czono bia³e, elektryczne �wiat³o b³ysko-
we zastêpuj¹c w ten sposób �wiat³o ace-
tylenowe znajduj¹ce siê na wie¿y ko�cio-
³a. Co by³o przyczyn¹ takiej decyzji, trud-
no dzi� ustaliæ. Niemniej by³a to kolejna,
postawiona po wojnie, prowizoryczna la-
tarnia morska w Jastarni. Funkcjonowa³a do
koñca lat 40., kiedy to podjêto decyzjê
o wzniesieniu nowej wie¿y na wydmie
w okolicy Domu Zdrojowego.

Co spowodowa³o zmianê decyzji do-
tycz¹cej pobudowania w³a�ciwej latarni
w Jastarni, jeszcze nie uda³o siê ustaliæ. Fak-
tem jest jednak, i¿ w 1950 roku niedaleko
miejsca starej, przedwojennej, a¿urowej
latarni, po której widoczne s¹ pozosta³o-
�ci fundamentów ze �rubami kotwi¹cy-
mi, postawiono now¹ latarniê morsk¹. Do
tego celu wykorzystano kolumnê bucz-
ka mg³owego przeniesion¹ z rejonu la-
tarni morskiej Stilo. Kolumna w kszta³cie
walca o �rednicy 1,6 m zosta³a posado-
wiona na betonowym cokole o wysoko-
�ci 2,4 m. Poszczególne elementy kon-
strukcji wykonane s¹ z nitowanych blach
stalowych, ³¹czonych pomiêdzy sob¹ na
�ruby. Kolumna latarni pomalowana jest
w poziome, bia³o-czerwone pasy i zwieñ-
czona dziesiêciok¹tn¹ latern¹ ze sto¿ko-
watym dachem. W �rodku konstrukcji
biegn¹ 42 schody zakoñczone metalow¹
drabink¹, prowadz¹ce do wnêtrza later-
ny. System �wietlny sk³ada siê z zainsta-
lowanych w zmieniaczu dwóch 500 W
¿arówek, umieszczonych w soczewce Fre-
snela, posadowionej na stole obrotowym.

Zasiêg �wiat³a latarni wynosi 15 Mm,
jest ono widoczne od strony otwartego
morza i Zatoki Puckiej.

Latarnia jest dozorowana przez trzech
latarników, dwóch mê¿czyzn i kobietê,
obecnie jedyn¹ latarniczkê pozostaj¹c¹
w s³u¿bie.

Gra¿yna Kohnke zawód ten wykonu-
je od roku 2005. Swoj¹ pracê uwa¿a za
przygodê ¿ycia, gdy¿ bêd¹c ¿on¹ latarni-
ka z³apa³a �latarniczego bakcyla� i gdy
tylko nadarzy³a siê okazja, sama zosta³a
latarnikiem. M¹¿ pani Gra¿yny, Leon
Kohnke jest starszym latarnikiem w Jastar-
ni. Pochodzi ze starej rodziny latarniczej.
Co prawda ojciec pana Leona nie by³ la-
tarnikiem, ale byli nimi wuj Antoni Det-
tlaff oraz ojciec wuja Alfons Dettlaff, któ-
ry pe³ni³ s³u¿bê na latarni Heisternest �
Jastarnia Bór. Leon Kohnke swoj¹ przy-
godê zawodow¹ zwi¹zan¹ z latarni¹
morsk¹ rozpocz¹³ w 1985 r. i jak na razie
nie my�li o emeryturze. Trzecim latarni-
kiem tej niewielkiej latarni morskiej jest
Karol K³os � latarnik poeta. Z wykszta³-
cenia elektryk, ale w czasie d³ugich go-
dzin samotnej s³u¿by pisze wiersze.

Latarnia w Jastarni ze wzglêdu na swoj¹
konstrukcjê nie jest udostêpniona do
zwiedzania. Pe³ni¹cy w niej s³u¿bê latar-
nicy, maj¹ jednak nadziejê, i¿ dziêki nie-
wielkim zmianom konstrukcyjnym, któ-
re byæ mo¿e zostan¹ wykonane w przy-
sz³o�ci, latarnia po zakoñczeniu s³u¿by
nawigacyjnej, która kiedy� nieuchronnie
nast¹pi, bêdzie mog³a zostaæ wie¿¹ wi-
dokow¹ i s³u¿yæ licznie odwiedzaj¹cym
Jastarniê turystom.

Dr Iwona Pietkiewicz
Akademia Marynarki Wojennej
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Latarnia Heisternest,
pó�niej Jastarnia Bór.
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Z Gdyni do Ameryki

(�) Polska flota handlowa liczy ogó-
³em 55 statków powy¿ej 100 BRT. o ³¹cz-
nej pojemno�ci 64.358 BRT., w tem stat-
ków morskich (bez statków pomocni-
czych i ¿eglugi przybrze¿nej) jest 24
o ³¹cznej pojemno�ci 60.143 BRT. Statki
te nale¿¹ do 4-ch przedsiêbiorstw okrê-
towych.

(�) pomy�lnie kszta³tuj¹ siê przewozy
pasa¿erskie na statkach polskich. Linja
Gdynia � Ameryka pomimo panuj¹cej
nadal stagnacji ruchu emigracyjnego
zwiêkszy³a na trasie amerykañskiej swo-
je przewozy, osi¹gaj¹c w ci¹gu 9 miesiê-
cy roku 1934 cyfrê pasa¿erów, odpowia-
daj¹c¹ prawie ca³orocznym przewozom
z 1933 r. Linja Palestyñska w ci¹gu swojej
rocznej egzystencji przewioz³a ca 20.000
osób. Nadal ciesz¹ siê powodzeniem wy-
cieczki morskie, organizowane na stat-
kach polskich. (�)

Specjalnie ostre warunki walki konku-
rencyjnej, panuj¹ce na Atlantyku pó³noc-
nym, zmusi³y Linjê Gdynia � Ameryka do
zamówienia dwóch nowych statków trans-
atlantyckich, odpowiadaj¹cych wszelkim
nowoczesnym wymaganiom ¿eglugi.
Statki te budowane s¹ we W³oszech. Ka¿-
dy z nowych statków bêdzie ca dwukrot-

wyraz twarzy

nie wiêkszy od s/s �Polonia�. Bêd¹ one
mog³y zabieraæ po oko³o 760 pasa¿erów.
Podró¿ z Gdyni do Stanów Zjednoczo-
nych odbywaæ siê bêdzie w 8 dni i kilka
godzin (obecnie trwa ona przesz³o 13
dni). (�) Nowe statki bêd¹ najszybsze
i najbardziej nowoczesne z po�ród statków
transatlantyckich, zachodz¹cych na mo-
rze Ba³tyckie i dziêki temu nale¿y siê
spodziewaæ, ¿e zdobêd¹ sobie nie tylko
klientelê polsk¹, lecz równie¿ pañstw
skandynawskich, ba³tyckich z Europy
Wschodniej. Nowe statki nosiæ bêd¹ na-
zwy �Pi³sudski� i �Batory�. Wodowanie
pierwszego statku odby³o siê w grudniu
ub. roku.

(Polska flota handlowa)

Jachtem
przez Atlantyk

(�) Pó³ roku na Bermudach minê³o,
jak jeden dzieñ. Odprowadzani przez t³u-
my ludno�ci odbijamy wreszcie od brze-
gu, p³yn¹c a¿ do wieczora w�ród eskadry
motorówek.

Pogoda zapowiada³a siê piêkna. Uroz-
maicali�my sobie czas i nasz¹ skromn¹
kuchniê ³apaniem ryb (�).

75 lat temu, w styczniu
1935 roku, �Morze� pisa³o:

WSPOMNIENIE �MORZA� archiwalia

Pewnego dnia, podczas prawie kom-
pletnego sztilu zdrzemn¹³em siê na wach-
cie z przywi¹zan¹ do nogi lin¹ od wêdki.
Obudzi³o mnie silne szarpniêcie za nogê�
�Rybka� by³a, niestety, niewiele mniej-
sza od naszej �Dali�, i dla braku odpowied-
nio du¿ej �patelni� musieli�my j¹ u³aska-
wiæ, dodaj¹c w prezencie spory kawa³
liny. (�)

Wreszcie 9 dnia podró¿y ³una na ho-
ryzoncie� niebawem �wiat³a latarñ mor-
skich New-Yorku! Na kwarantannie t³um
reporterów � którzy na kilka godzin przed
naszym przyjazdem wiedzieli ju¿ o nas
wszystko. Doprawdy tempo amerykañ-
skie!

My za to pokazali�my ¿ó³wie tempo.
Zaskoczy³ nas w samym porcie sztil�
W³adze, zebrane na przystani linji Gdy-
nia � Ameryka, zmoczone ulewnym desz-
czem, musia³y wys³aæ holownik, a repor-
terzy kazali nam � mokrym i zziêbniêtym
� robiæ przyjemny wyraz twarzy do ob-
jektywów. (�)

Wreszcie Buffalo� Na przystani Jacht
Klubu bandera polska na maszcie! Na
molo Rada Miejska, obok prezydjum Jacht
Klubu, delegacje ludno�ci polskiej, nie-
mieckiej i w³oskiej, cz³onkowie Ligi Mor-
skiej i Rzecznej w mundurach, i oczywi-
�cie t³umy rodaków�

Salwa honorowa amerykañskich skau-
tów morskich! Przybijamy do brzegu�
najpiêkniejsze dziewczêta Buffalo wrê-
czaj¹ nam kwiaty� (�)

(�Dal� w Ameryce,
por. Jerzy �wiechowski)

Przyjemny
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Opr. Czes³aw Romanowski
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Zachowali�my
oryginaln¹ pisowniê.

Tytu³ i �ródtytu³y pochodz¹
od redakcji. Archiwalne numery

�Morza� mo¿na znale�æ na stronie:
http://www.magemar.com.pl/

i

Plan trzyletni wykonany!

Zbudowali�cie i budujecie, pierwsi
w historii naszego kraju, statki pe³nomor-
skie. Wykonali�cie plan 3-letni. Dobrze
wykonali�cie swoj¹ robotê � pisze Mini-
ster ̄ eglugi Adam Rapacki w swoim przy-
witaniu do stoczniowców z okazji wyko-
nania planu 3-letniego w ci¹gu 2 lat i 10
miesiêcy. (�)

Imperiali�ci miêdzynarodowi, którym
wtórowa³a wroga reakcja, obliczali okres
odbudowy na dziesi¹tki lat, wykluczaj¹c
oczywi�cie jak¹kolwiek mo¿liwo�æ nowe-
go budownictwa. Przeliczyli siê jednak.
Plan trzyletni odbudowy i przebudowy
naszej gospodarki narodowej w ogóle,
i jej czê�ci sk³adowej gospodarki morskiej
w szczególno�ci, zosta³ nie tylko wyko-
nany � ale i przekroczony.

Wykonanie tego planu sta³o siê mo¿-
liwe dziêki wielkiej, przyjacielskiej i bez-
interesownej pomocy ZSRR. (�)

Dzi� zespó³ Gdañsk-Gdynia pod
wzglêdem obrotów wysun¹³ siê na pierw-
sze miejsca na Ba³tyku i trzecie w Euro-
pie. Dzi� porty polskie nie tylko s¹ w sta-
nie zabezpieczyæ wszelkie potrzeby go-
spodarki narodowej, ale spe³niaj¹ równo-
cze�nie bardzo powa¿n¹ rolê w obs³udze
potrzeb pañstw zaprzyja�nionych i znaj-
duj¹cych siê w naszym zapleczu porto-
wo-morskim.

(Kurs! Socjalizm!,
Romuald Wierzyñski)

Niedola
robotnika portowego

Do Nabrze¿a Indyjskiego w Gdyni
przycumowa³ m/s �Genera³ Walter�, nasz
wielki drobnicowiec oceaniczny. Dalek¹
przeby³ drogê: 24 czerwca 1949 r. wyru-
szy³ on do portów Indii i Pakistanu, inau-
guruj¹c czternast¹ z kolei nowootwart¹
liniê regularn¹ polskiej ¿eglugi. (�) Wró-

ci³ po 5 miesi¹cach, po to, aby po paru-
dniowym postoju ruszyæ ponownie nowo
wytyczonym szlakiem. (�)

26 wrze�nia. Rozpocz¹³ siê za³adunek
towarów z barek na nasz statek, na wy-
soko�ci Portu Williams. Obserwujemy hin-
duskich robotników portowych. Pó³nadzy,
drobni, s³abi mê¿czy�ni ca³ymi grupami
uwijaj¹ siê po naszym pok³adzie i ³adow-
niach, przesuwaj¹c ciê¿kie bele towarów
i wykrzykuj¹c co chwila swoje �e-joos! e-
joos!�. (�)

Robotnik portowy zarabia �rednio do
dwóch i pó³ rupii. ¯ywno�æ jest tu jed-
nak bardzo droga. Hindusi jedz¹ niewiele
chleba, który mo¿na spotkaæ tylko na sto-
le bogaczy. Najpopularniejsze potrawy
hinduskie, to kasza i ry¿. Klimat tutejszy
sprzyja rozwijaniu siê ró¿nych chorób.
Cholera, tyfus, d¿uma i ospa dziesi¹tkuj¹
czêsto mieszkañców ca³ych po³aci kraju,
a epidemiom tym sprzyjaj¹ skandaliczne
warunki sanitarne i nêdza mas pracuj¹-
cych. Mieszkaniec Kalkuty nie dziwi siê
wzmiankom w lokalnej prasie, ¿e �dzi�
zanotowano w mie�cie tylko 30 zgonów
na cholerê�. (�)

Ali opowiedzia³ mi wiele o ¿yciu hin-
duskich robotników i ch³opów. Opowie-
dzia³ o rosn¹cej �wiadomo�ci ludu, który
zrywa siê do walki o lepsze jutro, o chêci
w³¹czenia siê do miêdzynarodowego ru-
chu klasy robotniczej.

(Indyjski rejs �Genera³a
Waltera�, Józef Balcerak)

Super superstatki

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e na tle pa-
nuj¹cego obecnie kryzysu w ¿egludze
kapitalistycznej zahamowany zosta³ pêd
do budowy superstatków-gigantów, tym
bardziej, ¿e ich inicjator sprzed kilku lat -
A. S. Onassis - wykazuje ostatnio znacz-
nie wiêksze zainteresowanie super-�pie-
waczk¹ p. Mari¹ Callas.

60 lat temu, w styczniu
1950 roku, �Morze� pisa³o:

Jednak superstatki-giganty znalaz³y
sobie innego, równie mo¿nego protekto-
ra. Jest nim armator amerykañski (oczy-
wi�cie równie¿ spod �taniej bandery�) D.
K. Ludwig. Jego w³asno�ci¹ s¹ obecnie
najwiêksze statki towarowe �wiata - su-
perzbiornikowiec-gigant �Universe Apol-
lo� o no�no�ci 104 520 tdw oraz seria su-
perzbiornikowców o no�no�ci po 87 500
tdw. (...)

Niedawno Ludwig zaszokowa³ innych
armatorów rozpoczêciem budowy - jesz-
cze wiêkszego statku, a mianowicie -
zbiornikowca o no�no�ci ok. 110 000 tdw.
Stêpkê po³o¿ono w koñcu pa�dziernika
1959 r. w stoczni w Kure, a wodowanie
przewidziane jest na kwiecieñ lub maj
1960 r. Statek ma siê nazywaæ �Universe
Daphnis� i bêdzie kosztowa³ ok. 17 mln
dolarów.

Onassisa zdystansowa³ równie¿ jego
szwagier - S. Niarchos, dla którego stocz-
nia w Quincy z pocz¹tkiem pa�dziernika
1959 r. rozpoczê³a budowê zbiornikow-
ca o no�no�ci 106 500 tdw. (...) Rozmiary
tego statku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹-
co: d³ugo�æ 287 m, szeroko�æ 40 m, za-
nurzenie 15 m. Jak z tego wynika statek
ten nie bêdzie móg³ przechodziæ przez
Kana³ Sueski ani przez Kana³ Panamski.
(...)

Natomiast Onassis zadowala siê tym-
czasem �mniejszymi� statkami, bowiem
zbudowane dla niego w Kilonii (NRF)
zbiornikowce nie przekraczaj¹ no�no�ci
65 000 tdw. (...)

(I znów superstatki-giganty)
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26 stycznia 1943 roku odszed³ dowód-
ca Dywizjonu mjr pil. Kazimierz Czeto-
wicz. Na jego miejsce wyznaczono kpt.
pil. Mieczys³awa Pronaszko, dotychczaso-
wego dowódcê eskadry �A�. Nowym do-
wódc¹ eskadry �A� zosta³ kpt. obs. Cze-
s³aw Korbut, za� kpt. pil. Zbigniew Ga³-
czyñski nawigatorem Dywizjonu. Do jed-
nostki przyby³ równie¿ jej pierwszy do-
wódca pp³k pil. Jan Bia³y. Chcia³ lataæ
i walczyæ. Przydzielono go jako drugiego
pilota do za³ogi kpt. pil. Emila Ladro.
Wkrótce za³oga ta okry³a siê chwa³¹.
W nocy siedem samolotów Dywizjonu
wziê³o udzia³ w nalocie na instalacje por-
towe Bordeaux. Oblodzenie i warunki at-
mosferyczne spowodowa³y zawrócenie
piêciu z nich przed dotarciem do celu.

Loty na patrole 8 lutego okaza³y siê
pechowe dla dwóch za³óg. Pierwsz¹ by³a
za³oga samolotu �V� (HE103), pilotowa-
nego przez por. pil. Jana Wróblewskiego.
Powracaj¹c z patrolu w trudnych warun-
kach atmosferycznych nie mieli mo¿liwo-

�ci l¹dowania na nieznanym terenie. Wszy-
scy wyskoczyli ze spadochronami. L¹du-
j¹c na �lepo odnie�li obra¿enia � por. pil.
Jan Wróblewski zosta³ ranny w ramiê, por.
pil. Kazimierz Dobrowolski w nogê, za�
sier¿. Stanis³aw Malczyk spêdzi³ noc za-
wieszony na drzewie, co skoñczy³o siê
wstrz¹sem i wych³odzeniem. Ca³¹ trójkê
hospitalizowano w szpitalu w Oswestry.
Pozostali cz³onkowie za³ogi wyl¹dowali
szczê�liwie.

Nieco wiêcej szczê�cia mia³a za³oga
Wellingtona IC �D� (DV671) st. sier¿. pil.
Jana Bakanacza. W wyniku awarii instala-
cji paliwowej przymusowo l¹dowali na
pla¿y niedaleko lotniska Dale. Sze�ciu
lotników wysz³o bez szwanku.

Najstarszy pilot

Nastêpnego dnia, 9 lutego 1943 r., na
patrol w rejon Zatoki Biskajskiej wystar-
towa³y cztery Wellingtony. W�ród nich
by³a za³oga Wellingtona IC �K� (W5718)

Morskie Skrzyd³a
Rzeczpospolitej (XIII)

w Coastal Command
w sk³adzie: kpt. pil. Edmund Ladro, pp³k.
pil. Jan Bia³y (jako drugi pilot), por. obs.
Stanis³aw P³achciñski (nawigator za³ogi),
sier¿. rtg. Kazimierz Ch³opicki oraz strzel-
cy pok³adowi, sier¿anci W³adys³aw Piskor-
ski i Antoni Ulicki.

�Zadanie: lot po nakazanej trasie nad
Oceanem Atlantyckim do Zatoki Biskaj-
skiej celem bombardowania niemieckich
okrêtów podwodnych.� � zapisa³ w pa-
miêtniku pp³k pil. J. Bia³y. �Na krótkiej
odprawie w Operations Room podano
komunikat meteo, który przewidywa³
dobr¹ pogodê i widoczno�æ na trasie
oraz silny, zachodni wiatr. Wystartowa-
li�my dobrze przed wschodem s³oñca, by
o �wicie znale�æ siê nad pe³nym oce-
anem, w przypuszczalnym rejonie wynu-
rzania siê okrêtów podwodnych.

Loty nad oceanem wykonywano
w dzieñ, pojedynczymi samolotami, aby
zauwa¿yæ okrêt podwodny na powierzch-
ni morza. Z drugiej strony dzienny lot
zwiêksza³ niebezpieczeñstwo napotka-

304 Wellington X, zast¹pi³
wys³u¿one Wellingtony IC

(na zdjêciu �S� HZ258).

POCZTÓWKA Z MORZA samoloty
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nia niemieckich my�liwców, dzia³aj¹cych
przewa¿nie kluczami po trzy samoloty.
Po zauwa¿eniu okrêtu nale¿a³o go na-
tychmiast atakowaæ bombami g³êbino-
wymi. Najbardziej skuteczne by³o trafie-
nie go w momencie zanurzania siê. Cel-
no�æ bombardowania mo¿na by³o pra-
wie natychmiast zauwa¿yæ po plamach
oliwy na powierzchni morza. Fotogra-
fia rozlanych plam oliwy by³a dowodem,
¿e okrêt podwodny zosta³ zatopiony.

W czasie lotu nad Biskajami nie za-
uwa¿yli�my niczego szczególnego. W lo-
cie powrotnym, mniej wiêcej w po³owie
trasy miêdzy Hiszpani¹ a Angli¹, nad
oceanem, us³ysza³em w s³uchawce �in-
tercomu� alarmuj¹cy g³os tylnego strzel-
ca, ¿e widzi na horyzoncie cztery nie-
mieckie, d³ugodystansowe samoloty my-
�liwskie Ju-88. Ca³a za³oga zosta³a na-
tychmiast zaalarmowana. Strzelcy samo-
lotowi zameldowali na swych stanowi-
skach gotowo�æ do otwarcia ognia. Pra-
wie natychmiast nadlecia³y niemieckie
samoloty, rozpoczynaj¹c atak od ty³u i z
boku, z przewag¹ wysoko�ci w stosunku
do nas oko³o 100 m.

Rozwa¿aj¹c z kpt. E. Ladro niejedno-
krotnie na ziemi, mo¿liwo�æ zaatakowa-
nia w³asnego samolotu przez my�liwce
nieprzyjaciela, doszli�my do wniosku, ¿e
najskuteczniejszym �rodkiem obrony bê-
dzie atakowanie w³asnym samolotem
maszyny przeciwnika przez wykonywa-
nie odpowiednich skrêtów. Liczyli�my siê
z tym, ¿e w³asne karabiny maszynowe
mog¹ byæ niewystarczaj¹ce dla skutecz-
nej obrony. Z chwil¹ rozpoczêcia ataku
nale¿a³o obni¿yæ lot do wysoko�ci kilku
metrów nad poziomem wody, by unik-
n¹æ ataków od do³u i wyrzuciæ bomby
g³êbinowe, by unikn¹æ eksplozji w wy-
padku trafienia bomby pociskiem.

Wobec ogromnej przewagi lotników
niemieckich, zastosowali�my ten ma-
newr, który okaza³ siê skutecznym. Nasz
lot na wysoko�ci kilku metrów nad po-
ziomem morza, chroni³ nas przed ata-
kami z do³u. Pod nami przewala³y siê
fale gnane silnym zachodnim wiatrem.
Rozpoczê³a siê walka. Przy sterach by³
kpt. E. Ladro, do�wiadczony i znaj¹cy
swój fach pilot. Ja sta³em z boku, wska-
zuj¹c niemieckie ataki i kierunek nasze-
go, nag³ego skrêtu.

Po kilku minutach walki, jeden sa-
molot niemiecki od³¹czy³ siê od klucza,
mo¿liwe, ¿e zosta³ uszkodzony ogniem
k.m. naszego przedniego strzelca. Pozo-
sta³e trzy Ju-88 bez przerwy atakowa³y
Wellingtona, kr¹¿¹c dooko³a naszego sa-

Kolejna Wielkanoc na obcej ziemi.

Wellington IC �K� (W5718) - na tym samolocie za³oga kpt. pil. Edmunda Ladro
stoczy³a zwyciêsk¹ walkê z czterema Junkersami Ju-88.

Kpt. pil. Edmund Ladro, jeden z najlepszych pilotów w Dywizjonie.
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molotu i ostrzeliwuj¹c za ka¿dym ata-
kiem. Nasz przedni strzelec zosta³ ciê¿-
ko ranny. Przednia wie¿yczka zosta³a
ugodzona pociskiem z dzia³ka, przy
czym ja równie¿ by³em kontuzjowany
od³amkiem pocisku. Mog³em jednak na-
dal wspó³pracowaæ z pilotem. Tylny strze-
lec mia³ uszkodzone urz¹dzenia celow-
nicze. Byli�my prawie bezbronni. Jedyn¹
nasz¹ obron¹ pozosta³ atak, pozorowa-
ny atak, przez gwa³towne skrêty samo-
lotu na wprost atakuj¹cego Niemca. Gro-
zi³o to w ka¿dej chwili zderzeniem, jed-

POCZTÓWKA Z MORZA samoloty

nak nerwowo wytrzymywali�my tê ewen-
tualno�æ. W ostateczno�ci wobec zdecy-
dowanej przewagi wroga, nie mieli�my
nic do stracenia, na wypadek zderzenia
zarówno nasz, jak i niemiecki samolot
pójd¹ na dno oceanu. Niemcy nie wy-
trzymywali jednak nerwowo naszych po-
zorowanych ataków i uciekali z dogod-
nej do strza³u pozycji przewa¿nie w gó-
rê.

Radiotelegrafista, od chwili rozpoczê-
cia walki, nawi¹za³ ³¹czno�æ z naszym
lotniskiem w Anglii, sk¹d otrzyma³ roz-
kaz podawania bez przerwy przebiegu
walki. Napracowa³ siê ch³opak nie ma³o
� czasem znalaz³em sekundê, by go po-
czêstowaæ papierosem. Walka trwa³a do-
k³adnie 59 minut. Po tym czasie trójka
Junkersów od³¹czy³a od nas.

Po godzinnym kot³owaniu siê nad
oceanem nie znali�my naszego po³o¿e-
nia. Zwrócili�my siê do bazy o podanie
kursu powrotnego. Na szczê�cie silniki
i radiostacja nie by³y uszkodzone. Pro-
wadzenie samolotu nie by³o po³¹czone
z trudno�ciami. Gdy Niemcy odlecieli,
wyci¹gnêli�my z przedniej wie¿yczki
ciê¿ko rannego strzelca. By³ nieprzytom-
ny. Poza zdjêciem szelek spadochronu
i rozlu�nieniu kombinezonu ¿adnej po-
mocy nie mogli�my mu udzieliæ. Roze-
rwanie siê pocisku na stalowych klam-
rach szelek spadochronu, mog³o przy-
puszczalnie uratowaæ go od �mierci.

Lotnisko, na którym wyl¹dowali�my,
by³o baz¹ brytyjskich dalekodystanso-
wych my�liwców. Po opuszczeniu nasze-

go Wellingtona spotkali�my kanadyjskie-
go majora � S/L Cartridge�a. Powiedzia³
nam, podnosz¹c w górê kciuk prawej
rêki, ¿e prowadzi³ nad oceanem klucz
trzech samolotów my�liwskich Beaufigh-
ter. Ten klucz napotka³ trzy Ju-88, które
nas atakowa³y. Po kilkuminutowej wal-
ce wszystkie Junkersy zestrzelono.

Brytyjskie Ministerstwo Lotnictwa, za-
rz¹dzi³o konferencjê prasow¹, na której
kpt. E. Ladro i ja oraz major Cartridge
przedstawili�my przebieg akcji. Sprawoz-
danie z niej, jako przyk³ad wspó³pracy
aliantów, znalaz³o siê nastêpnie na
³amach prasy brytyjskiej i polskiej. Dzien-
nikarz z �Daily Herald� nazwa³ mnie naj-
starszym pilotem w lotnictwie dzia³aj¹cym
operacyjnie jako pilot. Mia³em wówczas
45 lat. W artykule wystêpujê jako Anton.
Nie pozwoli³em ze zrozumia³ych wzglê-
dów (mo¿liwo�æ represji w stosunku do ro-
dziny w okupowanej Polsce), na podanie
mego nazwiska, jak i zamieszczenie foto-
grafii.

Nasi mechanicy ogl¹daj¹c podziura-
wiony pociskami samolot, krêcili g³owa-
mi, nie mog¹c uwierzyæ, ¿e pociski wy-
biera³y najmniej wra¿liwe czê�ci samo-
lotu. No có¿, jak mówi ¿o³nierskie przy-
s³owie � cz³owiek strzela, a Pan Bóg kule
nosi�.

Walka z okrêtami
podwodnymi

W tym czasie Lotnictwem Obrony
Wybrze¿a dowodzi³ Air Marshal (gen.

Mechanicy podczas obs³ugi silników. Od ich ciê¿kiej pracy zale¿a³a gotowo�æ bojowa Dywizjonu.

Kpt. pil. Mieczys³aw Pronaszko,
pi¹ty dowódca 304 Dywizjonu.
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trzeba by³o przelecieæ 500 km, ¿eby zna-
le�æ tê wysepkê. Wysepka ta by³a mniej
wiêcej wielko�ci du¿ego domu wystaj¹-
cego z fal, to by³o wszystko, naoko³o niej
pieni³o siê morze i ten maleñki punkcik
musieli�my znale�æ po 500 km drogi i od
niego rozpocz¹æ nasz patrol. Robi³o siê
go systemem wachlarza, wycinaj¹c trój-
k¹ty w ten sposób, ¿e odlatywa³o siê od
punktu pocz¹tkowego, pó�niej zawraca-
³o siê w poprzek tej trasy i wraca³o siê
z powrotem. Robi³o siê to dlatego, ¿e
okolica Rocol by³a ulubionym miejscem
U-Bootów do le¿enia na dnie, wyczeki-
wania, nas³uchiwania, kiedy nadchodzi
konwój p³yn¹cy do Ameryki z Liverpoolu,
czy Belfastu, lub p³yn¹cy z Ameryki do
Anglii czy Szkocji.

Lot odby³ siê wyj¹tkowo bez niespo-
dzianek, lecieli�my tras¹ naznaczon¹.
Stara³em siê lataæ jak najstaranniej, naj-
dok³adniej. Najwa¿niejszymi instrumen-
tami pok³adowymi by³y kompas i ¿yro-
skop. Poza tym nawigator oblicza³
wszystkie elementy lotu i dopiero uczyli-
�my siê, jak rozpoznawaæ szybko�æ wia-
tru na powierzchni morza z kszta³tu
i kierunku fal. Wszystkie te rzeczy zgra-
³y siê dobrze. Wreszcie na horyzoncie
pojawi³ siê ten punkcik, do którego le-
cieli�my i okaza³o siê, ¿e wysepka Rocol,
otoczona pianami, na której gnie¿d¿¹
siê tylko ptaki, mia³a p³aski szczyt, na
którym by³o troszkê trawy, jakiego� zie-
lonego materia³u. Zrobili�my okr¹¿enie
i nastêpny trójk¹t nawigacyjny, aby po-
wróciæ od wyspy Rocol do bazy. Nie mie-
li�my ¿adnych trudno�ci, lot trwa³ tylko
piêæ i pó³ godziny, bardzo krótko jak na
warunki Coastal Command.

24 marca za³oga dowódcy Dywizjo-
nu, pp³k. pil. Mieczys³awa Pronaszko, na
�A� (DV735) stoczy³a piêciominutow¹
walkê z trzema dalekodystansowymi,
czterosilnikowymi Focke-Wulfami Fw-200
�Condor�. W jej wyniku jeden z niemiec-
kich samolotów zosta³ uszkodzony, po
czym Niemcy wycofali siê z walki. Pola-
cy wyszli z opresji ca³o.

Dwa dni pó�niej za³oga Wellingtona
IC �F� (R3212), dowodzona przez chor.
pil. Franciszka Targowskiego z nawigato-
rem por. obs. Janem Skwierzyñskim za-
uwa¿y³a wynurzony okrêt podwodny. U-
Boota obrzucono bombami g³êbinowymi.
Stwierdzono stale powiêkszaj¹c¹ siê pla-
mê olejow¹ oraz p³ywaj¹ce po po-
wierzchni wody przedmioty. Orzecze-
niem sztabu morskiego uznano atak za
udany, za� okrêt za uszkodzony. 28 mar-
ca, za³oga Wellingtona X �S� (HZ258) pi-

Wellington X podczas lotu.

Wellington X HZ258 na starcie.

dywizji) Sir John C. Slessor. Sk³ada³o siê
ono z czterech grup - 15, 16, 18 i 19. Pol-
ski dywizjon walczy³ w ramach 19 Gru-
py, wraz z 16 dywizjonami: brytyjskimi,
amerykañskimi, australijskimi, kanadyjski-
mi i jednym czeskim. Jej dowództwo mie-
�ci³o siê w Plymouth.

W lutym Dywizjon otrzyma³ tak¿e
dwa nowe, bia³e Wellingtony X (jeden
z nich to HZ258), które w marcu rozpo-
czê³y s³u¿bê obok wys³u¿onej wersji IC.
Nowa wersja otrzyma³a m.in. mocniejsze
silniki typu Herkules VI, lepsze uzbroje-
nie obronne, by³a te¿ przystosowana do
ataku torpedowego. Dywizjon kontynu-
owa³ loty patrolowe do zwalczania okrê-
tów podwodnych w rejonie Zatoki Biskaj-
skiej. Równocze�nie szkolono nowe za-
³ogi.

Tak wspomina je ówczesny por. pil.
Edward Zarudzki: - Za³ogi rozpoczê³y la-
tanie. Przypominam sobie dobrze mój
pierwszy lot. Lecia³em z moim nawiga-
torem w za³odze Stanis³awem Pi¹tkow-
skim, który by³ bardzo dobrym fachow-
cem, dlatego ¿e przerzuci³ siê z nawiga-
cji nocnej na nawigacjê dzienn¹, któr¹
wyt³umaczono nam tylko teoretycznie.
Nawigacja ta polega³a na nawigacji mor-
skiej, obliczaniu trójk¹ta wiatrów na
podstawie szybko�ci w³asnej samolotów,
na podstawie szybko�ci kierunku wiatru
i tak samo trasy lotu. Nasza pierwsza
wyprawa na zachód odbywa³a siê do
patrolu poza wysepk¹ Rocol. Wyspa Ro-
col jest to fragment ogromnej platformy
granitowej zatopionej w Atlantyku, le¿¹-
cy 500 km na zachód od Szkocji, wiêc
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lotowanego przez sier¿. Stanis³awa Mur-
³owskiego, z nawigatorem por. obs. Sta-
nis³awem P³achciñskim, zaatakowa³a
bombami g³êbinowymi zauwa¿onego U-
Boota. Cel zosta³ obramowany. Na po-
wierzchni ukaza³a siê plama oliwy i du¿e
b¹ble powietrza. Okrêt uznano za powa¿-
nie uszkodzony. By³ to pierwszy bojowy
lot na Wellingtonie X.

Integralna czê�æ
Marynarki Wojennej

W koñcu marca Dywizjon przesuniê-
to na lotnisko Docking w hrabstwie Nor-
folk na wschodnim wybrze¿u Anglii oraz
podporz¹dkowano 16 Grupie.

Przebazowanie na nowe lotnisko tak
opisywa³ kpt. pil. Jerzy Kranc. �Dnia 2
kwietnia odlecia³ rzut powietrzny.
Z ³ezk¹ ¿alu spogl¹dali�my ostatni raz
na stacjê, z któr¹ b¹d� co b¹d� wiele nas
³¹czy³o. Nowa stacja przywita³a nas wio-
senn¹ zieleni¹ lotniska, które nie ma
Runwayów (pasów startowych � red.). Nic
te¿ dziwnego, ¿e Wellingtony podskaki-
wa³y na nierównej powierzchni lotniska
jak niezdarne krowy, kiedy z wiosennym
s³oñcem wyjd¹ na trawê.

Po ustawieniu samolotów udali�my siê
na przygotowane przez kwatermistrzów
kwatery. Eskadra �A� zajmuje dworek
w Berrick House, eskadra �B� mieszka
w Docking Hall. Personel ziemny zosta³
rozmieszczony w tak zwanych �Site�ach�
,czyli barakach w pobli¿u lotniska.

Co do naszej nowej pracy to wiemy,
¿e Dyon ma byæ u¿yty do torpedowania
nieprzyjacielskich okrêtów u wybrze¿y
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Holandii i Francji oraz do bombardowa-
nia z ma³ych wysoko�ci�.

Za³ogi rozpoczê³y szkolenie w torpe-
dowaniu okrêtów na Wellingtonach X.
Wp³ynê³o to na zmniejszenie wysi³ku
bojowego. Tylko za³odze Wellingtona �H�
(R1657), dowodzonej sier¿. pil. F. Rybar-
czyka, z nawigatorem por. obs. T. Ko³o-
dziejskim uda³o siê, 9 kwietnia, zaatako-
waæ zanurzony okrêt podwodny z wysu-
niêtym peryskopem. Zrzucono piêæ
bomb g³êbinowych. Po kilku minutach
zaobserwowano wydobywaj¹ce siê pla-
my oleju. Okrêt zosta³ uznany za praw-
dopodobnie uszkodzony.

�wiêto Dywizjonu obchodzono bardzo
skromnie, gdy¿ personel jednostki nie
zd¹¿y³ siê jeszcze zagospodarowaæ. �W
Wiliê �wiêta � pisa³ kpt. pil. Jerzy Kranc
� odby³ siê Apel Poleg³ych. Przy zniczu
adiutant odczyta³ nazwiska �poleg³ych
na polu chwa³y, tych co nie powrócili
z lotów bojowych i tych co zginêli �mier-

ci¹ lotnika�. Kapelan odmówi³ modlitwê,
po czym Dyon od�piewa³ modlitwê wie-
czorn¹.

W dniu nastêpnym, poniewa¿ to by³
pierwszy dzieñ Wielkiej Nocy � delega-
cja oficerów i podoficerów podzieli³a siê
�jajkiem� z ¿o³nierzami. Wieczorem ze-
spó³ polskich artystów wyst¹pi³ z koncer-
tem. Po koncercie zaprosili�my artystów
do kasyna oficerskiego na kolacjê, po
czym wszyscy udali siê do Berrick Mo-
use, gdzie mieszka³a eskadra �A� na dal-
szy ci¹g �party�. Tak w ogólnym zarysie
wygl¹da³o �wiêto Dyonu w 1943 roku�.

W kwietniu szef Kierownictwa Mary-
narki Wojennej wiceadm. Jerzy �wirski roz-
pocz¹³ starania o utworzenie lotnictwa
morskiego, jako integralnej czê�ci Marynarki
Wojennej. Wiceadm. J. �wirski poleci³ swe-
mu zastêpcy kmdr. Karolowi Korytowskie-
mu uzgodnienie planów wspó³pracy w tej
sprawie z inspektoratem lotnictwa. Opie-
rano siê na wzorcach brytyjskich - RAF

Wellington X �V� HE488.

Wellington X otrzyma³ silniejsze uzbrojenie obronne,
czterolufow¹ wie¿yczkê tylnego strzelca typu Frazer Nash FN20.
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Du¿y wp³yw na to mia³o uzyskanie przez
Polaków najwy¿szej oceny w nawigacji
w�ród dywizjonów Lotnictwa Obrony Wy-
brze¿a. W zwi¹zku z nowym przydzia³em
samoloty otrzyma³y nowy kod literowy.
Sk³ada³ siê on z cyfry �2� oraz nastêpuj¹-
cej po niej indywidualnej literze samolotu.
Tego samego dnia za³oga Wellingtona X
�S� (HZ258) sterowanego przez sier¿anta
pilota Stanis³awa Kie³tyka, z nawigatorem
sier¿. Stanis³awem Salewiczem zauwa¿y³a
wynurzonego U-Boota. Podczas ataku
przedni strzelec ostrzela³ zanurzaj¹cy siê
okrêt. Zrzucono 7 bomb g³êbinowych. Za-
obserwowano wydobywaj¹ce siê na po-
wierzchniê przedmioty. Okrêt uznano za
prawdopodobnie uszkodzony.

1 IPMS, LOT.A.V.-1/3 XV. Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej i lotnictwa morskiego.

Za³oga por. pil. Edwarda Zarudzkiego, z lewej szef mechaników sier¿. Brunon Wierciñski.

Wspólne zdjêcie prezydenta RP W³adys³awa Raczkiewicza
z lotnikami 304 Dywizjonu - 15 sierpnia 1943 roku.

Coastal Command, st¹d uznano 304 Dywi-
zjon za przysz³¹ czê�æ sk³adow¹ lotnictwa
morskiego. Cztery miesi¹ce pó�niej naczel-
ny wódz gen. broni Kazimierz Sosnkowski
zatwierdzi³ projekt utworzenia lotnictwa
morskiego podleg³ego Marynarce Wojen-
nej. Wówczas przy KMW powo³ano do
¿ycia komórkê ds. lotniczych, kierowan¹
przez mjr. T. Mossakowskiego. Za pierw-
szoplanowe zadanie uznano specjalistycz-
ne przeszkolenie personelu wydzielone-
go z Polskich Si³ Powietrznych. 1

Tymczasem personel 304 Dywizjo-
nu szkoli³ siê i zapoznawa³ z Wellingto-
nami X. W maju samoloty tylko cztero-
krotnie bra³y udzia³ w patrolach bojo-
wych. 11 maja dwie za³ogi wystartowa³y
z Dawidstow Moor na Wellingtonach IC,
natomiast 18, 19 i 20 maja z lotniska Dale
patrole przeciwko okrêtom podwodnym
wykona³y dwie za³ogi na Wellingtonach
X (por. pil. H. Mieleckiego�S� HZ258 oraz
por. pil. B. Porêbskiego HE445).

1 czerwca jednostka otrzyma³a 4 Wel-
lingtony X (przekazane z czechos³owac-
kiego 311 Dywizjonu. Do bazy lotniczej
Docking przyprowadzili je czescy lotni-
cy. By³y to maszyny o numerach HE494,
HE455, HE304, HE302. Natomiast dwa
dni pó�niej przekazano ostatnich 8 Wel-
lingtonów IC do innych jednostek.

Wkrótce okaza³o siê, ¿e ta wersja sa-
molotu nie nadaje siê do torpedowania,
w zwi¹zku z czym dowództwo Coastal
Command przesunê³o jednostkê na po-
wrót do 19 Grupy. W pierwszych dniach
czerwca jednostka przebazowa³a siê na
lotnisko Dawidstow Moor w Kornwalii
i otrzyma³a nowe samoloty w wersji da-
lekiego rozpoznania, Wellington XI i torpe-
dowo-bombowe Wellington XIII. Ten ostat-
ni typ, zwany �choink¹�, od rzêdu anten
na kad³ubie, zosta³ wyposa¿ony w najnow-
szy typ radaru ASV II, pozwalaj¹cy na wy-
krywanie okrêtów podwodnych podczas
zanurzenia w dzieñ i w nocy.

Rutynowe patrole

W dniu 3 lipca na patrol nad Biskaje
wystartowa³y 3 Wellingtony X. Jeden
z nich (HZ575) z za³og¹ por. pil. Mariana
Nowaka nie powróci³ do bazy. Ostatnia
wiadomo�æ za³ogi mówi³a o walce z my-
�liwcami 40 mil na pó³nocny-zachód od
Brestu. Polegli: por. pil. M. Nowak, sier¿.
pil. Roman Strêk, por. obs. Jerzy B³achow-
ski oraz sier¿anci Stefan Pi³at, Jerzy Fe-
dak oraz Henryk Szulgin. Angielska sta-
cja nas³uchowa podchwyci³a meldunek
niemieckiego my�liwca o zestrzeleniu
Wellingtona w tamtym rejonie.

8 lipca 1943 roku, 304 Dywizjon prze-
niesiono ca³kowicie do Coastal Command.

Gen. bryg. obs. Stanis³aw Ujejski
dekoruje Krzy¿em Walecznych
por. pil. Edwarda Zarudzkiego.
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Zdjêcia ze zbiorów autorów,
Edwarda Zarudzkiego,

Brunona Wierciñskiego oraz
Instytutu Polskiego i Muzeum

im. Gen. Sikorskiego.

i

13 lipca trzy za³ogi wziê³y udzia³
w pierwszym patrolu przeciwko okrêtom
podwodnym na nowych Wellingtonach
XIII (HZ576, HZ638, HZ646).

16 lipca za³oga Wellingtona X (HE304)
dowodzona przez sier¿. pil. Stanis³awa Kie³-
tyka, podczas powrotu z patrolu zosta³a
zmuszona, z powodu braku paliwa, opu-
�ciæ samolot ze spadochronami. Wszyscy
lotnicy, sier¿anci: Stanis³aw Kie³tyka, Karol
Pasieka, Stanis³aw Salewicz, Remigiusz
Duszczak, Miko³aj Pawluczyk oraz W³ady-
s³aw Kaczan wyl¹dowali bezpiecznie.

26 lipca zagin¹³ nad Zatok¹ Biskajsk¹
Wellington XIII �W� (HZ640) z za³og¹:
kpt. pil. Stanis³aw Roliñski, sier¿. pil. Ro-
muald Zagórowski, kpt. obs. W³adys³aw
Jagie³³o, por. strz. Józef Kulicki, sier¿. strz.
Stanis³aw Ehrlich i sier¿. rtg Adam Zawi-
liñski.

Trzy dni pó�niej, wkrótce po star-
cie, z powodu awarii silnika, pó³ mili od
lotniska rozbi³ siê Wellington X �K�
(HE576). W rozbitej maszynie �mieræ
ponie�li mjr pil. Zygmunt Janicki oraz
sier¿. pil. Lech Rodziewicz. Pozostali
lotnicy: kpt. obs. Tadeusz Ko³odziejski
i sier¿. Karol Jó�wiak odnie�li powa¿-
niejsze obra¿enia, natomiast sier¿. Mie-
czys³aw Matlak oraz sier¿. Feliks Zen-
tar wyszli z katastrofy bez szwanku.
Obu poleg³ych lotników pochowano na
cmentarzu w Newark.

Pod koniec miesi¹ca otrzymano uzu-
pe³nienie w ilo�ci 14 Wellingtonów XIII
oraz przekazano do innych dywizjonów
ostatnie 4 Wellingtony X.

W sierpniu dywizjon kontynuowa³ ru-
tynowe patrole przeciw okrêtom pod-
wodnym. Tym razem na akcje wysy³ano
po kilka samolotów razem, w celu zmu-
szenia okrêtów podwodnych nieprzyja-
ciela do przebywania pod powierzchni¹
morza. Dochodzi³o do coraz czêstszych
pojedynków z silnie uzbrojonymi w arty-
leriê przeciwlotnicz¹ U-Bootami. Luftwaf-
fe równie¿ wysy³a³a dla ochrony swych
okrêtów zespo³y my�liwskie licz¹ce od
kilku do kilkunastu samolotów. Ros³y stra-
ty. Zdarza³y siê te¿ pomy³ki. I tak, 2 sierp-
nia polski samolot zaatakowa³ klucz Mo-
squito. Na szczê�cie szybko zorientowa-
no siê w pomy³ce.

10 sierpnia jednostkê zreorganizowa-
no. Oddzielono wówczas czê�æ bojow¹
(personel lataj¹cy) od czê�ci technicznej
(obs³ugi samolotów) formuj¹c 6304 Eska-
drê Techniczn¹, o stanie osobowym 126
wojskowych pod dowództwem kpt. Ta-
deusza Papisa. Nowy etat dywizjonu Co-
astal Command (WAR/CC/169C) przewi-

Odpoczynek przed kolejnym lotem.

dywa³ 309 wojskowych, w tym 55 ofice-
rów.

13 sierpnia z lotu patrolowego nad
Zatokê Biskajsk¹, nie powróci³a za³oga
Wellingtona XIII (HZ638) w sk³adzie:
ppor. pil. Sylwan Kielan, sier¿. pil. Witold
Pastwa, kpt. obs. Stefan Widanka, sier¿.
strz. Kazimierz Czarnecki, sier¿. strz. Fran-
ciszek Górka oraz sier¿. strz. rtg. Jerzy
Dangel. Prawdopodobnie padli ³upem
niemieckich my�liwców.

Z okazji Dnia ¯o³nierza wizytowa³
dywizjon prezydent RP W³adys³aw Racz-
kiewicz. W�ród go�ci byli m.in. dowódca
19 Grupy Air Vice Marshal (gen. bryg.)
B.E. Baker oraz gen. bryg. obs. Stanis³aw
Ujejski, inspektor Polskich Si³ Powietrz-
nych. Go�cie i gospodarze wziêli udzia³
we mszy �wiêtej celebrowanej przez ks.
mjr Szczepana Walkowskiego. Zas³u¿o-

nym lotnikom wrêczono odznaczenia, po
czym prezydent odebra³ defiladê podod-
dzia³ów.

W Kronice Dywizjonu prezydent RP
wpisa³ siê tymi s³owy:

�Oby danem Wam by³o w tej Ksiêdze
chwalebnych czynów jak najrychlej wy-
pe³niæ kartê zwyciêskiego triumfu nad
wrogiem w rozstrzygaj¹cej walce o Wol-
no�æ i Wielko�æ Polski�.

Mariusz Konarski
& Andrzej Olejko

Od czerwca 1943 roku, Dywizjon przezbraja siê w nowe Wellingtony XIII.
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Zdarzy³o siê
w polskiej gospodarce morskiej�

wa¿ne datyARCHIWUM MORZA

skiem o og³oszenie upad³o�ci, uzasadnia-
j¹c, ¿e zobowi¹zania spó³ki przekroczy³y
warto�æ jej maj¹tku o ok. 12 mln z³.

20 lat temu
Styczeñ 1990 r.

1 � Flota PLO liczy³a tego dnia 97 stat-
ków o no�no�ci 914 tys. ton, które obs³u-
giwa³y 22 linie ¿eglugowe.

3 � £odzie bojowe Ludowego Frontu
Wyzwolenia Erytrei uprowadzi³y p³yn¹-
cy z Port Sudanu do Massawy drobnico-
wiec PLO Boles³aw Krzywousty wraz z 29
cz³onkami za³ogi i 1 pasa¿erk¹. Polski sta-
tek w wyniku ostrza³u zosta³ powa¿nie
uszkodzony i osadzony na mieli�nie i nie
nadawa³ siê do dalszej eksploatacji.

4 � Po 40 latach ukazywania siê, zosta³
zlikwidowany fachowy miesiêcznik ca³ej
gospodarki morskiej pt. �Technika i Go-
spodarka Morska�. Zlikwidowano równie¿
gdyñski oddzia³ miesiêcznika �Morze�.

17 � Imiê Radom otrzyma³ ósmy i jedno-
cze�nie ostatni wielozadaniowy drobnico-
wiec zbudowany przez stoczniê im. Ko-
muny Paryskiej w Gdyni dla linii po³udnio-
wo-amerykañskich PLO. Matk¹ chrzestn¹
by³a p. Halina Marcula � brygadzistka
z Radomskiej Wytwórni Telefonów (na

10 lat temu
Styczeñ 2000 r.

1 � Nast¹pi³y zmiany w Zarz¹dzie Stocz-
ni Szczeciñskiej Porta Holding Spó³ka
Akcyjna, polegaj¹ce na rozdzieleniu funk-
cji zarz¹du holdingu od operacyjnej dzia-
³alno�ci stoczni. W zarz¹dach holdingu
i stoczni byli ci sami ludzie. Jedyn¹ osob¹
z zarz¹du holdingu, która nie wchodzi³a
w sk³ad zarz¹du stoczni by³ Marek Ta³a-
siewicz. Prezesem obu spó³ek by³ dr
Krzysztof Piotrowski. Ponadto, zarz¹d
Stoczni Szczeciñskiej SA powo³a³ 9-oso-
bow¹ dyrekcjê, z Markiem Janiakiem jako
dyrektorem naczelnym.

1 � Nowym prezesem zarz¹du, dyrekto-
rem naczelnym C. Hartwig Szczecin Sp.
z o.o. zosta³ dotychczasowy wiceprezes,
dyrektor ds. spedycji morskiej Jerzy Wój-
towicz (na zdjêciu z pos³em Nitrasem).

5 � S¹d Gospodarczy w Koszalinie og³o-
si³ upad³o�æ Przedsiêbiorstwa Po³owów
i Us³ug Rybackich �Kuter� w Dar³owie.

6 � Przedstawiciele Lloyd�s Register of
Shiping i Polskiego Rejestru Statków: An-
thony Muncer oraz dr Jan Jankowski prze-
kazali na rêce prezesa Piotra Soyki certy-
fikat systemu zarz¹dzania jako�ci¹ ISO
9001 dla Gdañskiej Stoczni Remontowej
im. J. Pi³sudskiego.

22 � W Stoczni Szczeciñskiej SA odby³o
siê wodowanie kontenerowca CSAV Ma-
sella o no�no�ci 22 900 ton i zdolno�ci
przewozowej 1278 TEU, budowanego dla
firmy MS Afrika GmbH z Hamburga.

31 � Zarz¹d Spó³ki POL-America wyst¹-
pi³ do S¹du Rejonowego w Gdyni z wnio-

zdjêciu razem z dyr. Technicznym PLO
Ryszardem Ulanowskim).

25 � Nowym dyrektorem i pe³nomocni-
kiem ministra ds. zarz¹dzania i zagospo-
darowania maj¹tku Stoczni Gdañskiej zo-
sta³ in¿. Jan Szyc, pe³ni¹cy wcze�niej funk-
cjê I zastêpcy dyrektora naczelnego. Po-
przedni dyrektor, Czes³aw To³wiñski, na
stanowisku od 1 grudnia 1988 roku, 3 dni
wcze�niej poda³ siê do dymisji.

25 � W PLO odby³a siê sesja Klubu Publi-
cystów Morskich, z udzia³em ok. 90 dzien-
nikarzy z ca³ej Polski po�wiêcona upro-
wadzeniu, przetrzymywaniu i uwolnieniu
za³ogi m/s Boles³aw Krzywousty, z udzia-
³em m.in. dowódcy statku � kpt. ¿.w. An-
drzeja Sikorskiego, dyrektora naczelnego
PLO Kazimierza Misiejuka oraz dr Micha³a
Rosy � dyrektora ds. ekonomiki i rozwoju,
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Rubrykê redaguj¹:
Jerzy Drzemczewski
i Marek Twardowski

Zdjêcia zosta³y wykonane przez
autorów lub pochodz¹ z ich zbiorów

i wydawanych przez nich ksi¹¿ek.

który skutecznie negocjowa³ warunki uwol-
nienia porwanych marynarzy.

27 � Stocznia Gdañska, bêd¹ca od kilku
dni spó³k¹ akcyjn¹ po¿egna³a siê z imie-
niem Lenina, które otrzyma³a 15 kwiet-
nia 1957 r. Odpalenie liter na stocznio-
wej bramie odby³o siê publicznie, m.in.
z udzia³em ks. Henryka Jankowskiego,
który odpali³ kropkê nad �i� ze s³owa
�Lenina�.

W polskich stoczniach zwodowano sta-
tek ro-ro (Translubeca - pierwszy z serii
B-498) oraz okrêt desantowy.

30 lat temu
Styczeñ 1980 r.

3 � W stoczni �Wis³a� w Gdañsku zwo-
dowano statek Szmaragd � pierwszy
z piêciu katamaranów budowanych przez
stoczniê dla ¯eglugi Gdañskiej. S¹ eks-
ploatowane do dnia dzisiejszego.

6 � Prom Silesia zainaugurowa³ now¹ li-
niê promow¹ z Gdañska do Karlskrony.

17 - W Stoczni Szczeciñskiej po³o¿ono
stêpkê pod semikontenerowiec Rijeka
Express, pierwszy z serii B-181.

W polskich stoczniach zwodowano okrêt
hydrograficzny oraz dwa prototypy: kata-
maran pasa¿erski Szmaragd (typ KP-2) i ¿a-
glowiec szkolny Pogoria (typ B-79).

70 lat temu
Styczeñ 1940 r.

2 � W Londynie powstaje spó³ka Polish
Polsteamship Agency Ltd. (PSAL) powo-
³ana przez ̄ eglugê Polsk¹ i Polbryt w celu
zatrudnienia statków obydwu armatorów,
by pozyskaæ w ten sposób �rodki na ich
utrzymanie.

19 � Niemiecka stocznia Deutsche We-
rke Kiel AG w Koloni przejê³a Stoczniê
Gdyñsk¹ i przyst¹pi³a do jej adaptacji do
celów militarnych. Obiekty cywilne por-
tu gdyñskiego i gdañskiego po³¹czono
w jeden obszar handlowy zarz¹dzany
przez Danziger Hafengesellschaft (Gdañ-
skie Towarzystwo Portowe).

20-21 � Batory po raz pierwszy jako
transportowiec wojskowy (troop carrier)
przechodzi przez Kana³ Sueski.

90 lat temu
Styczeñ 1920 r.

9 � W Pary¿u podpisano umowê z Niem-
cami, w której ustalono procedurê prze-
jêcia w³adzy administracyjnej na obsza-
rze przysz³ego Wolnego Miasta Gdañsk
przez g³ówne mocarstwa sprzymierzone.

30 � Do portu gdañskiego przyp³ynê³y
brytyjskie niszczyciele i kr¹¿ownik z woj-
skiem, które stanowi³o najliczniejsz¹ si³ê
militarn¹ w�ród ¿o³nierzy wojsk sprzymie-
rzonych stacjonuj¹cych w tym mie�cie
i nadzoruj¹ce przejêcie w³adzy od armii
niemieckiej. Ostatnie oddzia³y niemiec-
kie opu�ci³y Gdañsk 8 lutego.

40 lat temu
Styczeñ 1970 r.

1 � Reorganizacja polskiej ¿eglugi, w wy-
niku której PLO przejmuje ca³o�æ ¿eglugi
liniowej, natomiast w gestii P¯M pozostaje
ca³a ¿egluga trampowa. Dodatkowo
w PLO zmieniono strukturê komórek ope-
racyjnych, powo³uj¹c 4 zak³ady eksplo-
atacyjne.

1 � Likwidacja w Szczecinie przedsiêbior-
stwa Dalekomorskie Bazy Rybackie i prze-
jêcie statków eksploatowanych przez tego
armatora przez PPDiUR �Gryf�.

7 � Nadanie Zjednoczeniu Morskich
Stoczni Remontowych uprawnienia do
prowadzenia dzia³alno�ci z zakresu han-
dlu zagranicznego.

W polskich stoczniach zwodowano sta-
tek szkolno-towarowy (Profesor Szcze-
golew - prototyp serii B-80) i okrêt de-
santowy.

50 lat temu
Styczeñ 1960 r.

1 � Towarzystwo Ubezpieczeñ i Rease-
kuracji SA �Warta� przejê³o od PZU
sprawy ubezpieczeniowe zwi¹zane
z ¿eglug¹ i innymi dziedzinami gospo-
darki morskiej.

19 � Gdañski Urz¹d Morski przej¹³ zbu-
dowane w Stoczni Marynarki Wojennej
dwa statki hydrograficzne Hydrograf IV
i Hydrograf V.

W polskich stoczniach zwodowano 1
wêglowiec.

60 lat temu
Styczeñ 1950 r.

1 � Na mocy uchwa³y KERM z 4 pa�-
dziernika 1949 r. w sprawie centralnej
dyspozycji w portach, powo³ano Zarz¹d
Portu Gdañsk-Gdynia (ZPGG) oraz Za-
rz¹d Portu Szczecin (ZPS), a tak¿e Cen-
tralny Zarz¹d Portów w Gdyni. Zarz¹-
dy portów przejê³y od urzêdów mor-
skich ca³¹ infrastrukturê portow¹, urz¹-
dzenia techniczne, magazyny itp. De-
cyzja ta by³a I etapem nacjonalizacji
przedsiêbiorstw obrotu portowo-mor-
skiego w Polsce.

W polskich stoczniach nie zwodowano
¿adnego statku.
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¯ycie
Wspomnieniom nada³ Leski tytu³

�¯ycie niew³a�ciwie urozmaicone. Wspo-
mnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu
AK�. Nawi¹za³ w ten sposób do powie-
dzenia swojego dziadka, Marcina Olszyñ-
skiego, którego prawie ca³e ¿ycie up³y-
nê³o w wieku XIX.

�Zwyk³ on mawiaæ: �Nasze czasy by³y
takie monotonne! M³odzi bêd¹ szczê�li-
wi, bêd¹ mieli ¿ycie bardziej urozma-
icone. ̄ ycie przyzna³o Dziadkowi racjê
w sposób � jak na moje potrzeby � prze-
sadny � je�li chodzi o rodzaj urozmaiceñ
� niew³a�ciwy� � napisa³ Leski.

Przy okazji wznowienia jego wspo-
mnieñ, które ukaza³y siê w³a�nie nak³a-
dem wydawnictwa Finna pod naszym

Przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ budowa³ Or³a,
we wrze�niu 1939 roku broni³ Polski jako lotnik,
podczas okupacji, na zlecenie wywiadu Armii Krajowej,
przemierza³ Europê w mundurze niemieckiego genera³a,
walczy³ w Powstaniu Warszawskim, po wojnie
organizowa³ przemys³ stoczniowy, uwiêziony
przez w³adzê ludow¹, w sumie dziesiêæ lat spêdzi³
w stalinowskim wiêzieniu, na koniec wszystko to spisa³.
Kazimierz Leski. Jeden z najbarwniejszych polskich
bohaterów zwi¹zanych z morzem.

Trzeba pracowaæ dobrze

w³a�ciwie prze¿yte

Kazimierz Leski
w 1938 roku.
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patronatem, pragniemy przypomnieæ tê
niezwyk³¹ postaæ, której losy zwi¹zane
by³y tak¿e z dziejami Polskiej Marynarki
Wojennej i przemys³u stoczniowego (z tej
ksi¹¿ki pochodz¹ wszystkie u¿yte w tek-
�cie cytaty i fotografie).

Holenderski kontrakt

Kazimierz Leski urodzi³ siê w 1912
roku w Warszawie. M³odo�æ prze¿ywa³
w niepodleg³ej ju¿ Polsce. Po ukoñcze-
niu szko³y �redniej rozpocz¹³ studia na
Wydziale Mechanicznym Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Budowy Maszyn i Elek-
trotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwan-
da, które ukoñczy³ w 1936 roku. Potem
wyjecha³ za granicê.

�Ostatnie kilka lat przed II wojn¹ �wia-
tow¹ przepracowa³em w Holandii, dok¹d
wyjecha³em wiosn¹ 1936 roku, bezpo-
�rednio po uzyskaniu dyplomu in¿ynier-
skiego. Poniewa¿ i ówcze�nie cuda zda-
rza³y siê raczej rzadko, i nie obejmowa-
³y dziedziny uzyskiwania pracy, dosta-
³em siê tam dziêki znajomo�ciom moje-
go Ojca reprezentuj¹cego w Polsce holen-
derskie budownictwo okrêtowe. Rozpo-
cz¹³em pracê w Nederlandsche Vereenig-
de Scheepsbouw Bureaux w Hadze (po-
pularnie zwanym NVSB) � centralnym
holenderskim biurze konstrukcyjnym
okrêtów wojennych. By³o ono utworzo-
ne przez cztery najwiêksze stocznie
holenderskie: Amsterdamsche Droog-
dok Maatschappij, Rotterdamsche Dro-
ogdok Maatschappij De Schelde z Vlissin-
gen, Wilton Fijenoord z Rotterdamu oraz
fabrykê maszyn i urz¹dzeñ Stork z Hen-
gelo.

Jednym z pracowników tego biura by³
mój znajomy z jakich� historii sporto-
wych, z³oty medalista w ¿eglarstwie
Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie �
Kaageland. Mia³em wiêc i przyjazn¹
duszê, co bardzo u³atwi³o mi wej�cie
w �rodowisko.� - wspomina.

Dziêki in¿ynierskiemu talentowi, zna-
jomo�ci kilku jêzyków i wcze�nie ujaw-
nionym zdolno�ciom wynalazczym, Leski
szybko zab³ysn¹³ w pracy. Poniewa¿ nie
mia³ do�wiadczenia w projektowaniu
okrêtów, postanowi³ wiedzê w tym za-
kresie uzupe³niæ koñcz¹c Wydzia³ Budo-
wy Okrêtów Politechniki w Delft. Naj-
wiêksz¹ przygod¹ podczas pobytu w Ho-
landii okaza³a siê dla niego praca przy
budowie zamówionych w tamtejszych
stoczniach przez Polsk¹ Marynarkê Wo-
jenn¹ du¿ych i nowoczesnych okrêtów
podwodnych Orze³ i Sêp.

Leski prawie nie wspomina o swoim
wk³adzie w ich powstanie. By³ na to zbyt
skromny. Tymczasem udzia³ ten by³
znaczny. Jak podkre�la Stanis³aw Wieleb-
ski w ksi¹¿ce �In¿ynierowie okrêtów�,
Leski �do�æ szybko da³ siê poznaæ jako
twórczy konstruktor, opracowuj¹c m.in.
nowe, zasadniczo inne ni¿ dotychczas
stosowane, elastyczne posadowienie
szybkoobrotowych (20 tys. obr. na min.)
dmuchaw powietrza do przedmuchiwa-
nia balastów, co usunê³o �ród³o do�æ
czêstych i trudnych do naprawy ich awa-
rii w morzu. Zosta³o to bardzo dobrze
ocenione i pan Kazimierz sta³ siê samo-
dzielnym konstruktorem w dziale ma-
szyn�.

Orze³ zosta³ wodowany 15 stycznia
1938 roku. Nie bez pewnych problemów.
Leski tak to opisuje: �Po zbudowaniu sañ
�lizgowych, podparciu na nich okrêtu
itp., otwarto �luzê pochylni i wszystko
by³o gotowe do wodowania. Na trybunie
znale�li siê notable, w³a�ciciele przemy-
s³u okrêtowego, przedstawiciele konstruk-

tora (NVSB), stoczni, no i oczywi�cie
strony polskiej z admira³em Jerzym �wir-
skim, szefem Kierownictwa Marynarki
Wojennej, na czele. Po wypowiedzeniu
sakramentalnej formu³y, matka chrzest-
na okrêtu (¿ona gen. K. Sosnkowskiego)
przecina wstêgê i puszcza butelkê szam-
pana, która rozbija siê o dziób okrêtu.
Jednocze�nie za³oga pochylni wybija kli-
ny mocuj¹ce sanie. I... nic siê nie dzie-
je. Okrêt ani drgnie. Uruchamia siê za-
montowane na wszelki wypadek urz¹-
dzenie hydrauliczne maj¹ce za zadanie
nadanie okrêtowi pierwszego impulsu.
Bezskutecznie. Mija³y minuty, dziesi¹t-
ki minut. Do Or³a zamocowane zosta³y
liny holownicze od lokomotyw ustawio-
nych na torach wzd³u¿ basenu stocznio-
wego. Lokomotywy pracuj¹, ko³a �lizgaj¹
siê, lecz okrêt w dalszym ci¹gu stoi bez
drgnienia. Mia³em zdjêcia trybuny ho-
norowej z tych chwil (sam znajdowa³em
siê oczywi�cie na dole przy urz¹dze-
niach). W momencie chrztu twarze ra-
dosne i roze�miane, potem powa¿ne,

W Holandii�
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nastêpnie zaniepokojone. Ostatecznie
trybuna honorowa po jakich� dwóch go-
dzinach wyczekiwania pustoszeje � no-
table przenosz¹ siê na �niadanie, przy-
gotowane na uroczysto�æ po wodowaniu.
I wtedy Orze³ spokojnie i majestatycznie
sp³yn¹³ na wodê. Jak siê okaza³o, okrêt
sta³ na pochylni bardzo nisko, wiêc rufa
zosta³a omyta przez wodê basenu i uzy-
ska³a minimaln¹ p³ywalno�æ. W rezulta-
cie nast¹pi³o dodatkowe obci¹¿enie czê-
�ci dziobowej sañ i ich zatarcie. Próby
�ci¹gniêcia okrêtu, prawdopodobnie
przede wszystkim przez lokomotywy, któ-
rych liny zaczepione by³y o dolne partie
czê�ci rufowej, spowodowa³y widoczne
jego odblokowanie�.

Przygody Muszkietera

Leski móg³by pozostaæ w Holandii.
By³ ju¿ tutaj zadomowiony, Holendrzy
cenili jego umiejêtno�ci. Poczucie obo-
wi¹zku wobec Ojczyzny okaza³o siê jed-
nak silniejsze. Nasz bohater wróci³ do kraju
i jeszcze przed wybuchem drugiej wojny

�wiatowej zd¹¿y³ zostaæ pilotem wojsko-
wym. Latanie sta³o siê jego kolejn¹ pasj¹.

Nie na d³ugo jednak. We wrze�niu
1939 roku zosta³ zestrzelony przez Ar-
miê Czerwon¹ i dosta³ siê do niewoli,
z której uciek³. Po powrocie do Warsza-
wy natychmiast rzuci³ siê w wir dzia³al-
no�ci konspiracyjnej. Najpierw by³ cz³on-
kiem organizacji wywiadowczej Muszkie-
terzy, potem Zwi¹zku Walki Zbrojnej i II
Oddzia³u Komendy G³ównej Armii Kra-
jowej. Jego specjalno�ci¹ sta³ siê wywiad
komunikacyjny i kontrwywiad, a zas³yn¹³
przede wszystkim jako organizator szla-
ków kurierskich przez okupowan¹ przez
Niemcy Europê.

S³u¿ba ta wymaga³a szaleñczej niemal
odwagi, niesamowitego szczê�cia i wiel-
kiego sprytu. Tego ostatniego szczegól-
nie mu nie brakowa³o. Aby u³atwiæ sobie
zadanie Leski wpad³ bowiem na, szatañ-
ski w swej przewrotno�ci, pomys³. Posta-
nowi³ zamieniæ siê w niemieckiego ge-
nera³a, a nawet dwóch. Najpierw �(...)
zosta³em gen. Juliusem von Hallman-
nem, o d³ugim, piêknie brzmi¹cym ty-

tule funkcyjnym (cytujê z pamiêci): Ge-
neral Bevollmächtigter für Verkehrs-und
Festungswesen der Süd-Ost-Front Ukra-
ine (Genera³ Pe³nomocnik ds. Sieci Ko-
munikacyjnej i Fortyfikacji Frontu Po³u-
dniowo-Wschodniego na Ukrainie).
W tym charakterze funkcjonowa³em
w czasie moich wyjazdów na zachód
Europy a¿ do wiosny 1943 r.� - wspomi-
na. A potem jeszcze: �(...) narodzi³ siê
nowy dostojnik, równie¿ od razu w stop-
niu generalskim � Karl Leopold Jansen.
Od von Hallmanna ró¿ni³ siê posiada-
niem w¹sów, znacznie dalej � teraz ju¿
za pomoc¹ chemii � posuniêt¹ siwizn¹,
wieloma innymi drobiazgami oraz �
w miarê moich umiejêtno�ci � po-
staw¹.(...) Zmiany wygl¹du by³y na pew-
no dostateczne do za³atwienia formal-
no�ci w Kommandanturze, w której �
w m³ynie interesów i to widzianych naj-
wy¿ej w przelocie � na pewno nie istnia-
³o prawdopodobieñstwo rozpoznania�.

Brawurow¹ dzia³alno�æ Leskiego prze-
rwa³o Powstanie Warszawskie. �Bradl�, bo
taki by³ teraz jego podziemny pseudo-

Na Pojezierzu
Augustowskim z ¿on¹ Mari¹.

Po wyj�ciu z wiêzienia.

Kazimierz Leski (w czapce)
na Mazurach, rok 1957.
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nim, wzi¹³ w nim udzia³ jako dowódca
kompanii batalionu �Mi³osz�, który wal-
czy³ w �ródmie�ciu stolicy. Za mêstwo
zosta³ odznaczony krzy¿em Virtuti Milita-
ri i trzykrotnie Krzy¿em Walecznych.

Po kapitulacji Powstania nie zerwa³
z AK. Zosta³ szefem Sztabu Obszaru Za-
chodniego, którego demobilizacj¹ zaj¹³ siê
potem w Delegaturze Si³ Zbrojnych na
Kraj. Leski nie straci³ jednak poczucia rze-
czywisto�ci. Zdawa³ sobie sprawê z bez-
nadziejno�ci po³o¿enia polskiego podzie-
mia zbrojnego pod now¹, tym razem so-
wieck¹, okupacj¹. Dlatego ju¿ wiosn¹
1945 roku, a wiêc zanim jeszcze ostatecz-
nie zakoñczy³a siê wojna, postanowi³ za-
anga¿owaæ siê w dobrze sobie znan¹ dzia-
³alno�æ okrêtow¹.

Wyruszy³ do Gdañska, aby zaj¹æ siê
tam organizacj¹ Zjednoczenia Stoczni
Polskich. Tak to wspomina: �Zimowa
ofensywa radziecka sz³a szybko naprzód,
zbli¿a³ siê równie¿ front z zachodu.
Koniec wojny, a zarazem i wszelkiej kon-
spiracji wydawa³ siê niedaleki. Bêd¹c
w tym czasie ci¹gle jeszcze (do chwili de-
mobilizacji jednostek naszego Obszaru)
zwi¹zany z tym terenem, nie mog³em
my�leæ o powrocie do Warszawy i do za-
gadnieñ organizacji komunikacji. Ucie-
szy³em siê, ¿e nadarza mi siê okazja
choæby tymczasowego w³¹czenia siê do
prac przy odbudowie i uruchamianiu
przemys³u okrêtowego. Mia³em przecie¿
w tym kierunku i potrzebne podstawy
teoretycznie, i � co by³o u nas wtedy
wielk¹ rzadko�ci¹ � za sob¹ kilkuletni¹
pracê w doskona³ych warsztatach stocz-
niowych�.

Wynalazca z przesz³o�ci¹

Do nowych zadañ Leski przyst¹pi³
z wielk¹ pasj¹. Najpilniejszym zadaniem
by³o przejêcie stoczni od Sowietów. Nie
bez trudu. �W kilka dni po podpisaniu
protoko³u przejêcia stoczni zosta³em
zaalarmowany, ¿e jaka� jednostka ma-
rynarki radzieckiej zabiera siê do ³ado-
wania naszych zapasów walcówki. In-
terwencje naszej stra¿y stoczniowej nie
pomog³y i ³adowanie trwa³o dalej. Osta-
tecznie sprawê na nasz¹ korzy�æ prze-
wa¿y³y posi³ki wezwanego na pomoc,
stacjonuj¹cego we Wrzeszczu, pu³ku
piechoty WP, który obroni³ nasze skar-
by� - pisze w swojej ksi¹¿ce.

Kolejnym zadaniem by³o odpowied-
nie zorganizowanie pracy w stoczniach,
co nie by³o proste, bo zg³aszali siê do
tego ludzie nieraz bardzo przypadkowi.

�Nasze MORZE� rozdaje ksi¹¿ki
za darmo. Wystarczy do nas za-
dzwoniæ pod nr tel. (58) 307 17 90.
Kto pierwszy ten lepszy. Dziêki
uprzejmo�ci wydawnictwa Finna,
tym którzy (ale od godz. 12, 25
stycznia!) skontaktuj¹ siê z nami
przed innymi przeka¿emy (mamy
a¿ 5 egz.!) �¯ycie niew³a�ciwie uroz-
maicone� Kazimierza Leskiego (na
podstawie, którego powsta³ powy¿-
szy artyku³). Jest to pozycja dwuto-
mowa, z p³yt¹ DVD zawieraj¹c¹ nie-
publikowany dot¹d wywiad z auto-
rem.

Ksi¹¿ki za darmo!

Bywa³o, ¿e Leski musia³ osobi�cie inter-
weniowaæ, aby pokazaæ jak co� powinno
zostaæ zrobione. �Tu muszê siê pochwa-
liæ � wspomina. - Kiedy� który� spawacz
wykorzystuj¹c sytuacjê powiedzia³, ¿e
nie mo¿e po³o¿yæ szwu w rzeczywi�cie
niewygodnym po³o¿eniu � nad g³ow¹.
W okresie mojej pracy przed wojn¹ na-
uczy³em siê nie�le spawaæ (pocz¹tki tej
umiejêtno�ci wynios³em jeszcze z uczel-
ni). Po stoczni chodzi³em z regu³y
w kombinezonie roboczym. Wzi¹³em
wiêc od niego ramkê os³onow¹ i elektro-
dê, i chocia¿ z trudem, i do�æ ko�lawo,
ale szew po³o¿y³em. Od tego momentu
nigdy siê nie zdarza³o, ¿eby jaki� pra-
cownik t³umaczy³ siê niemo¿no�ci¹ wy-
konania operacji le¿¹cej w zakresie jego
specjalno�ci, a ja by³em wszêdzie uprzej-
mie pozdrawiany nawet przez ludzi, któ-
rych bezpo�rednio nie poznawa³em�.

Niestety, nie dane by³o Leskiemu d³u-
¿ej pracowaæ w przemy�le okrêtowym.
Zosta³ aresztowany i w tzw. procesie
pierwszego Zarz¹du G³ównego organiza-
cji �Wolno�æ i Niezawis³o�æ�, skazany na
12 lat wiêzienia. Kara zosta³a skrócona
przez prezydenta Bieruta o po³owê, ale
ju¿ w wiêzieniu zosta³ ponownie skaza-
ny, tym razem na 10 lat. Na wolno�æ
wyszed³ w 1955 roku, by po pa�dzierni-
ku 1956 roku zostaæ zrehabilitowanym.

Do normalnego ¿ycia powróci³ z t¹
sam¹ energi¹ co zwykle. Najpierw jako
redaktor naukowy w Pañstwowych Wy-
dawnictwach Technicznych, potem w la-
tach 1957- 62 w Zjednoczeniu Przemy-
s³u Okrêtowego. W 1962 roku podj¹³ pra-
cê w O�rodku Informacji Naukowej Pol-
skiej Akademii Nauk, aby potem prze-
rzuciæ siê wy³¹cznie na pracê naukow¹,
przy okazji doktoryzuj¹c siê. W sumie
Leski jest autorem ponad 150 ró¿nego
rodzaju prac naukowych i kilku patentów.
Dzia³alno�æ racjonalizatorska stanowi³a
zreszt¹ realizacjê jego m³odzieñczych
marzeñ.

Kazimierz Leski przeszed³ na emery-
turê pod koniec lat siedemdziesi¹tych.
Spisane w tym okresie wspomnienia uka-
za³y siê ju¿ pod koniec PRL-u. Leskiemu
dane by³o do¿yæ wolnej Polski. Zmar³
w 2000 roku, w wieku 88 lat.

W uwagach do drugiego wydania swo-
jej ksi¹¿ki, w 1995 roku, napisa³: �(...)
z gorycz¹ muszê niestety stwierdziæ, ¿e
nie o tak¹ Polskê, jak¹ mamy obecnie,
walczyli�my, nie o Polskê rozgrywek par-
tyjnych, egoistycznych celów indywidu-
alnych i grupowych, walk o fotele i sto³-
ki, paszkwili, podejmowania zadañ bez

kwalifikacji potrzebnych do ich realiza-
cji, bez poczucia odpowiedzialno�ci,
obarczania w³asnymi b³êdami i winami
innych, obojêtno�ci i apatii tych, którzy
uwa¿aj¹, ¿e niczego nie potrafi¹ zmie-
niæ. (...) I to musi byæ zmienione. I my
to potrafimy. Pokaza³y to lata miêdzy-
wojenne, okupacja, rok 1945, 1956, zryw
�Solidarno�ci�. Tylko ¿e najlepiej to ro-
bimy, gdy walczymy przeciw czemu�.
A ¿eby istnieæ tak jak powinni�my, trze-
ba pracowaæ dobrze na co dzieñ bez
wielkich s³ów, systematycznie. I wtedy rze-
czywi�cie potrafimy wszystko zmieniæ.
Bez niszczenia spo³eczeñstwa i poszcze-
gólnych ludzi, bez przelewu krwi i bez
wiêzieñ. Tylko trzeba �zechcieæ chcieæ�.
Wszêdzie, na ka¿dym szczeblu spo³ecz-
no�ci�.

Te s³owa ci¹gle czekaj¹ na realizacjê.

Tomasz Falba
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A oto trzy historie. Pierwsza jest wyj¹t-
kiem z ksi¹¿ki Harrego Pigeona �Around
the World Single-Handed The Cruise of the
Islander�, który postanowiwszy wyruszyæ
na wyspy Pacyfiku, zbudowa³ 34-stopowy
jol i w 1921 wyp³yn¹³ z Los Angeles w Ka-
lifornii. P³yn¹³ wolno, zatrzymuj¹c siê gdzie

Ja ci muszê pomóc!

Niefortunni
ratownicy

Jednym z niebezpieczeñstw czyhaj¹cych na ma³e ³odzie
na pe³nym morzu s¹ du¿e statki. Nie chodzi tylko

o mo¿liwo�æ kolizji. Do�æ czêsto marynarze z du¿ych
jednostek przychodz¹ z pomoc¹ ¿eglarzom na ma³ych

³odziach. I bywa, ¿e wtedy dopiero robi siê gor¹co�

Islander na tle Góry Sto³owej w Cape Town.

gro�ne spotkaniaMORZE PRZYGÓD
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chcia³, na tak d³ugo jak chcia³. Poprzez
Ocean Indyjski i Atlantyk dop³yn¹³ do
Wyspy Wniebowst¹pienia, przez Kana³
Panamski wróci³ do Los Angeles. Pomiê-
dzy Wysp¹ Wniebowst¹pienia i Trynida-
dem dosz³o do pewnego spotkania�

Druga to wyj¹tek z mojej ksi¹¿ki �Sza-
lup¹ przez Atlantyk. Rejs Chatki Puchat-
ków�. Opisane zdarzenie zasz³o w stycz-
niu 1959 roku, w pobli¿u pó³nocnych brze-
gów Afryki. Trzecia opowie�æ pochodzi
z ksi¹¿ki �The stormy Voyage of Father�s
Day�. Jej autor Hugo Vilhen, nieomal mój
s¹siad i dobry znajomy na Florydzie, w 1993
roku przep³yn¹³ Atlantyk, z Nowej Szkocji
do Anglii, na swoim Father�s Day o d³ugo-
�ci 5 stóp 4 cali (1 metr 62,5 cm). Jego

rekord przep³yniêcia przez Atlantyk na
najmniejszej ³odzi ¿aglowej do tej pory nie
zosta³ pobity. Ta podró¿ trwa³a 105 dni,
gdy Hugo - zawodowy pilot pasa¿erskich
odrzutowców - mia³ 63 lata.

Islander

Noc by³a jasna, ksiê¿yc by³ w pe³ni,
wiatr by³ do�æ silny i sz³a spora fala. Is-
lander p³yn¹³ pod fokiem i bezanem, ja
spa³em twardo w kabinie, kiedy z trza-
skiem uderzyli�my w co� (gdy Harry pisa³
�my� oznacza³o to: on oraz Islander).

Wyskoczy³em na pok³ad i zobaczy-
³em przy burcie czarny kad³ub parowca.
Pocz¹tkowo my�la³em, ¿e uderzy³ w moj¹

³ód�, ale p³yn¹³ tym samym kursem i z
t¹ sam¹ szybko�ci¹ co Islander. By³em
w mojej ³odzi na nawietrznej statku, przy
ka¿dej fali ocieraj¹c siê w górê i w dó³
o jego ¿elazn¹ burtê. Wtem jeden z za³o-
gi rzuci³ grub¹ linê, która uderzy³a mnie
w g³owê i kto� mnie poinformowa³:

- Masz linê.
By³em oszo³omiony, potem przysz³o

mi na my�l, ¿e oczekiwano ode mnie,
bym opu�ci³ moj¹ ³ód� i wdrapa³ siê po
linie! Najwyra�niej chcieli mnie ratowaæ.

- Po co mi twoja lina? - zapyta³em.
Stoj¹cy na mostku oficer zdziwi³ siê: -

Nie chcesz pomocy?
- Chcê by� siê zgubi³, podejd� do przo-

du, albo siê cofnij, zrób co�.

Chatka Puchatków i jej za³oga
w Jacht-Klubie Gryf w Gdyni.
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Nadesz³a wielka fala i ju¿ my�la³em,
¿e znajdê siê na parowcu razem z moim
stateczkiem. Przez chwilê Islander by³ na
relingu parowca, po czym odbita od jego
burty fala zrzuci³a ³ód�, ¿agle z³apa³y wiatr
i mo¿na by³o siê nieco oddaliæ. Parowiec
podp³yn¹³ od ty³u, uderzy³ w bum beza-
nu wy³amuj¹c jego jarzmo. Jeden rzut oka
na bezan wystarczy³, aby stwierdziæ, ze
olinowanie bezanu by³o zniszczone, spu-
�ci³em bezan ¿agiel. Islander skrêci³ z wia-
trem, fok zacz¹³ ³omotaæ. To wykoñczy-
³o nad³amany bukszpryt i fok wraz
z bukszprytem by³y w wodzie.

By³em przy burcie parowca nie d³u-
¿ej jak piêæ minut, ale by³o to najbardziej
pasjonuj¹ce piêæ minut mojej podró¿y.

Chatka puchatków

Zauwa¿yli�my francuski okrêt wojen-
ny, szybko p³yn¹cy w naszym kierunku.
Wkrótce by³ obok, trzyma³ siê naszej za-
wietrznej, spu�ci³ sztormtrap i przez me-
gafon rozkaza³ nam podej�æ do jego burty.
Dla ka¿dego z jak¹kolwiek znajomo�ci¹

morza, by³oby oczywiste, ¿e w takich wa-
runkach, dobicie do nawietrznej burty du-
¿ego okrêtu, musi skoñczyæ siê katastrof¹.
Kiedy dziób fregaty by³ kilka metrów od
nas, zrobili�my zwrot przez rufê i pop³y-
nêli�my w przeciwnym kierunku.

Krótka i szeroka Chatka obróci³a siê
o 180 stopni w sekundy, ten sam manewr
zabra³ d³ugiemu i w¹skiemu okrêtowi
wojennemu o wiele wiêcej czasu. Na no-
wym kursie doszli do nas bardzo szybko,
ca³y manewr trwa³ oko³o piêtna�cie mi-
nut. Kiedy znów byli blisko nas, zrobili-
�my zwrot przez rufê jeszcze raz, i jesz-
cze raz, i jeszcze raz. Zaczyna³o siê �ciem-
niaæ, wiatr wzrasta³ na sile, wia³o ju¿ 6,
a my ci¹gle byli�my pod pe³nymi ¿agla-
mi. Podczas jednego zwrotu przez rufê
stracili�my grot-maszt. Wyci¹gnêli�my
ca³y majdan z wody, po³o¿yli�my bezan-
maszt i postawili�my go na miejscu gro-
ta. Byli�my gotowi do postawienia zrefo-
wanego grot-¿agla, kiedy g³o�ny trzask
zaanonsowa³ nadej�cie Francuza.

Usi³owali�my ratowaæ nasz¹ ³ód�.
Chatka by³a rzucana na stalowy kad³ub,

silny wiatr pcha³ nas na okrêt. Wkrótce
³ód� by³a pe³na wody, a jej lewa burta
w op³akanym stanie. Próbowali�my ko-
munikowaæ siê po angielsku, ale nie by³o
nikogo na pok³adzie L�Adroit, kto by zna³
angielski. Zdesperowany krzykn¹³em:

- Est quelqu�un qui parle Polonais?
Wydaje siê, ¿e tak, jaki� kadet Kowal-

ski. Zostali�my uratowani przez dzielnych
francuskich marynarzy, czemu nie chce-
my korzystaæ z komfortu L�Adroit? Dwie
godziny usi³owali�my nie dopu�ciæ do
�aborda¿u�, mieli�my ³ód� pod kontrol¹,
jak mo¿na by³o s¹dziæ, ¿e potrzebujemy
pomocy? Poniewa¿ nasza ³ód� by³a dalej
systematycznie niszczona, nie chcieli�my
prowadziæ dyskusji, tylko krótko wyra-
zili�my opiniê na temat �akcji ratunko-
wej�. Kadet Kowalski przekaza³ t¹ wia-
domo�æ szyprowi. Po chwili t³umaczy
jego pytanie:

- Co mam robiæ dalej?
- Zaholowaæ nas do Algieru!
- Do Algieru? Dlaczego wy chcecie do

Algieru?
- Bo tam najbli¿ej.

Naprawa Chatki Puchatków po kolizji z francuskim okrêtem wojennym.
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Francuzi spu�cili do ³odzi dwóch mary-
narzy z przeno�n¹ radiostacj¹ i zaczêli nas
holowaæ. Na szczê�cie szyper us³ucha³ ¿¹da-
nia, by nie holowali szybciej ni¿ trzy wê-
z³y, w przeciwnym wypadku uszkodzona
Chatka mog³aby udawaæ ³ód� podwodn¹.
Dziêki wodoszczelnym zbiornikom, ³ód�
utrzymywa³a siê na powierzchni, lewa burta
by³a tak zniszczona, ¿e nadmiar wody
wyp³yn¹³ na zewn¹trz.

W pobli¿u wej�cia do portu, hol zo-
sta³ przekazany na ma³y holownik, dwa
torpedowce usytuowa³y siê po obu stro-
nach Chatki Puchatków i w taki to parad-
ny sposób weszli�my do francuskiej bazy
w Algierze. Na nadbrze¿u szyper L�Adro-
it czeka³ na nas, aby powiedzieæ �prze-
praszam�. Bardzo dobrze, ¿e jego angiel-
ski praktycznie nie istnia³, poniewa¿ usi-
³owa³em go przekonaæ, by zmieni³ za-
wód. Radzi³em, by przekwalifikowa³ siê
na ksiêdza, byæ mo¿e móg³by byæ do-
brym proboszczem, bo marynarzem na
pewno nie jest.

Father�s day

31 sierpnia
Dzieñ 79
355 mil do celu.

Obudzi³ mnie warkotliwy d�wiêk.
Wygl¹daj¹c z w³azu zobaczy³em w heba-
nowej czerni nocy, ma³e, czerwone �wia-
t³o, a potem zielone, bardzo blisko. By³o
to dwukolorowe �wiat³o nawigacyjne, ja-
kie czasem umieszcza siê na dziobie stat-
ku. Statek p³yn¹³ wprost na mnie.

Stara³em siê zej�æ mu z drogi, ale on
wyra�nie chcia³ na mnie najechaæ.

Wygl¹da³ jak trawler. Wypu�ci³em
dryfkotwê, aby zmniejszyæ szybko�æ i po-
zwoliæ, by przeszed³ przed moim dzio-
bem. On te¿ zwolni³, po czym zatrzyma³
siê w odleg³o�ci oko³o sze�ciu metrów.

Salwa przekleñstw przebi³a ciemno�æ,
nastêpnie us³ysza³em wyra�n¹ komendê
po angielsku: - Ty id� ze mn¹.

- Co? - zawo³a³em. - Nie!
Có¿ ten facet sobie wyobra¿a? Nie

zamierza³em z nim nigdzie i�æ!
G³os ci¹gle powtarza³: - Id� ze mn¹!

Ty id� ze mn¹!
- NIE! NIE! NIE! - wrzasn¹³em w od-

powiedzi.
Sylwetki za³ogi pokaza³y siê na po-

k³adzie, zaczêli rzucaæ liny staraj¹c siê
zapl¹taæ je w olinowanie Father�s Day.

Rzuci³em siê do akcji, odrzucaj¹c liny,
gdy tylko dosiêg³y ³odzi, wrzeszcz¹c: -
Ameryka do Anglii! Ameryka do Anglii!

Autor jest absolwentem
Wydzia³u Nawigacyjnego Akademii
Morskiej w Gdyni. Razem z koleg¹
z roku, Januszem Misiewiczem, prze-
p³yneli odkryt¹ szalup¹ przez Atlan-
tyk. W ubr. minê³o 50 lat od chwili
s³ynnego rejsu opisanego pó�niej
w ksi¹¿ce �Szalup¹ przez Atlantyk.
Rejs Chatki Puchatków�. Obecnie
mieszka na Florydzie.

iKapitan próbowa³ po³¹czyæ siê z kim�
przez radio. Kto� musia³ mu powiedzieæ,
by zostawi³ malutk¹ ¿aglówkê w spoko-
ju, poniewa¿ nagle rykn¹³:

- Ameryka?
- TAK! - odkrzykn¹³em z irytacj¹

w g³osie.
Kapitan odwróci³ siê ty³em, przesta-

wi³ swoje silniki �naprzód� i odp³yn¹³ bez
spojrzenia za siebie.

Jerzy Tarasiewicz

Hugo Vihlen na pok³adzie Father�s Day.
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Opowie�ci
Mórz Popo³udniowych
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szystko zaczê³o siê od tego, ¿e kucharz z³apa³
Kubusia na kradzie¿y. Spra³ go za to niemi³o-
siernie paskiem do spodni i Kubu� od tego mo-
mentu przysi¹g³ kucharzowi zemstê. Tak przy-

najmniej wydawa³o siê nam, z boku obserwuj¹cym dalszy bieg
wydarzeñ.

Kto to by³ Kubu�? Ma³a, komiczna ma³pka, kupiona przez
cie�lê podczas ostatniego postoju statku w Casablance. W wy-
niku uroczystego i oczywi�cie tajnego g³osowania, ma³y ma³pi
samczyk otrzyma³ imiê Kubu�. Swymi weso³ymi figlami pod-
bi³ z miejsca serca ca³ej niemal za³ogi i sta³ siê jej ulubieñcem.
Wolno mu te¿ by³o prawie wszystko i nawet do�æ ponury za-
zwyczaj i zamkniêty, zarówno w sobie, jak i w kabinie, kapitan,
w³adczo spogl¹daj¹cy z niebotycznych wy¿yn statkowego Olim-
pu na podleg³y jego nieograniczonym rz¹dom marynarski lud,
raczy³ czasami okrasiæ sw¹ twarz cieniem nik³ego u�miechu,
gdy Kubu� wyprawia³ na jego oczach ucieszne harce.

Jeden tylko kucharz nie cierpia³ Kubusia. Byæ mo¿e by³o
w tym trochê zazdro�ci, kucharz bowiem wiedzia³ doskonale,

¿e nie by³ przez nikogo na statku lubiany, a powszechnie sto-
sowane przez za³ogê przezwisko �Truciciel� wywodzi³o siê od
gastronomicznego kunsztu szefa naszej kuchni.

Pocz¹tkowo stosunki miêdzy Kubusiem a kucharzem by³y
do�æ napiête, ale do otwartej wojny nie dochodzi³o. Gruby
�Truciciel� ogranicza³ siê jedynie do pokrzykiwania tubalnym
basem, wydobytym z g³êbi przepa�cistego brzucha: �a pójdziesz
ty st¹d, diabelski pomiocie�, w odpowiedzi na co Kubu� wy-
wala³ ró¿owy jêzyczek na ca³¹ d³ugo�æ, a potem ostentacyjnie
wypi¹wszy w stronê kucharza tyln¹ czê�æ cia³a, odchodzi³ z god-
no�ci¹ obra¿onej królewny.

Od czasu jednak przygody w kuchni, wroga obojêtno�æ za-
mienia³a siê w obustronn¹ wojnê podjazdow¹.

Zatarg kucharza z ma³pk¹ przerodzi³ siê w jawny antago-
nizm cie�li � w³a�ciciela Kubusia � do szefa. Cie�la bowiem
uparcie twierdzi³, ¿e kucharz podstêpem zwabi³ Kubusia do
kuchni, kusz¹c go z daleka cukrem w kostkach, ulubionym
smako³ykiem ma³piszona. Podstêp taki mia³ na celu, jak do-
wodzi³ cie�la, dwumetrowy dobroduszny zazwyczaj olbrzym
o ³apach jak spore bochenki chleba, przekonanie opinii statko-
wej o przestêpczych instynktach Kubusia, a co za tym idzie
mo¿liwo�ci bezkarnego wymierzania ma³pce bolesnych razów.

Kucharz co prawda zaklina³ siê, ¿e by³o inaczej, ale ponie-
wa¿ jedyny �wiadek zaj�cia � Kubu� � milcza³ uparcie, incy-
dent maj¹cy miejsce w kuchni pozosta³ niewyja�niony.

W walce, jaka obecnie rozgorza³a, obaj przeciwnicy stoso-
wali wszelkie dozwolone i niedozwolone chwyty. Nas, bezstron-
nych w zasadzie obserwatorów oryginalnego pojedynku, naj-
bardziej �mieszy³, a nawet radowa³ fakt, ¿e Kubu� wykazywa³
o wiele wiêcej inteligencji ni¿ gburowaty, opas³y �Truciciel�.

No bo te¿, kto móg³ podpowiedzieæ Kubusiowi, ¿e przez
sprytne dosypanie gar�ci soli do studz¹cego siê na otwartym
pok³adzie kompotu mo¿na spowodowaæ �ci¹gniêcie na g³owê
szefa niebywa³ej wprost liczby najbardziej wyszukanych, wie-
lopiêtrowych przekleñstw? Albo sk¹d Kubu� wiedzia³, ¿e za-
krêcenie umieszczonego wysoko na korytarzu zaworka na ru-
roci¹gu, doprowadzaj¹cym ropê do kuchennego palnika, da
w efekcie karygodne i absolutnie nietolerowane przez kapita-
na spó�nienie obiadu o ca³y kwadrans?

Innym wyczynem obdarzonego prawie ludzkim sprytem
ma³piszona by³o wymieszanie pieprzu ze zmielon¹ kaw¹, któr¹
szef przygotowa³ sobie do poobiedniego zaparzenia.

Na te wszystkie wyrafinowane figle beztroskiego Kubusia,
szef odpowiada³ argumentem w postaci ciskania no¿a lub t³ucz-
ka do kartofli za zmykaj¹c¹ ma³pk¹ lub usi³owania oblania wrz¹t-
kiem dokuczliwego prze�ladowcy. Kubu� jednak¿e sta³ siê
ostro¿ny i nieuchwytny. Potrafi³ wypatrzyæ ka¿d¹ chwilê nie-
uwagi ociê¿a³ego szefa, b³yskawicznie p³ata³ swoje przemy-
�lane z góry figle i znika³ jak cieñ.

Poniewa¿ m¹dry Kubu� rych³o zorientowa³ siê, ¿e figle p³a-
tane szefowi w kuchni, odbijaj¹ siê na ca³ej za³odze, zmieni³
ca³kowicie taktykê i przeszed³ do frontalnych ataków. Br¹zo-
wo rudy k³êbek wpada³ jak pocisk przez otwarty bulaj do ka-
biny kucharza, rozrzuca³ po�ciel na ³ó¿ku, siusia³ w pozosta-
wione na pok³adzie pantofle, wysypywa³ popió³ z popielnicz-
ki. Dosz³o w koñcu do tego, ¿e szef wychodz¹c z kabiny szczel-
nie blokowa³ drzwi i iluminatory, co z kolei czyni³o temperatu-
rê wewn¹trz pomieszczenia niemo¿liw¹ do zniesienia.

Wreszcie Kubusiowi jakby sprzykrzy³y siê diabelskie figle
i przez parê dni nie pokazywa³ siê w ogóle w obrêbie zarówno
kuchni, jak i kabiny kucharza. �Truciciel� odetchn¹³, a my �

W
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prawdê mówi¹c � byli�my trochê zawiedzeni, ¿e skoñczy³o siê
wspania³e widowisko, urozmaicaj¹ce monotoniê statkowego bytu.

Okaza³ siê jednak, ¿e Kubu� przyczai³ siê tylko i knuje
w swym bezpiecznym schronieniu pod warsztatem cie�li na-
prawdê szatañski plan. Wypatrzy³ mianowicie, ¿e szef mia³
zwyczaj miêdzy obiadem a podwieczorkiem udawaæ siê do
kabiny na popo³udniowego �szlumerka�. Poobiednia drzemka
poprzedzana by³a nieodmiennie uroczystym rytua³em przy-
gotowañ. Wchodz¹c do kabiny szef wyci¹ga³ z kieszeni fartu-
cha du¿y, z³oty, a mo¿e tylko poz³acany, zegarek, nakrêca³ go
starannie powolnymi, odmierzonymi ruchami i zawiesza³ na
gwo�dziku nad kanapk¹. Nastêpnie k³ad³ siê z westchnieniem
g³êbokiej ulgi na tej¿e kanapce, za¿ywa³ potê¿n¹ szczyptê ta-
baki i splót³szy na olbrzymim brzuchu d³onie o krótkich pal-
cach, przypominaj¹cych serdelki, zasypia³ z b³ogim u�miechem
na pyzatym obliczu.

Dotychczas Kubu� nigdy nie odwa¿y³ siê znale�æ w zasiêgu
r¹k kucharza, nawet w czasie jego snu, zbyt bowiem dobrze
pamiêta³ bolesne razy otrzymane w kuchni. Teraz jednak, ile-
kroæ szef zapada³ w drzemkê, przez uchylony bulaj zagl¹da³a
ciekawie do kabiny mordka ma³piszona.

Kubu� wyra�nie obserwowa³ i co� kombinowa³ w swej ma-
³ej g³ówce.

 
○ ○ ○

Jeden i drugi dzieñ min¹³ spokojnie, a¿ wreszcie wybuch³a
bomba! Tego popo³udnia kucharz zosta³ nagle zbudzony prze-
ra�liwym wrzaskiem Kubusia. Zerwa³ siê na równe nogi i jego
zaspanym oczom ukaza³ siê przera¿aj¹cy widok.

Kubu� siedzia³ w obramowaniu bulaja, a w jego ma³ej ³apce
dynda³ z³oty zegarek kucharza, migaj¹c w jaskrawych promie-
niach wczesnopopo³udniowego s³oñca.

Olbrzymia góra miêsa z niebywa³¹ prêdko�ci¹ runê³a do
bulaja. Kubu� jednak by³ szybszy. Gwa³townie skrzecz¹c, da³

susa na pok³ad,  wci¹¿ beztrosko machaj¹c z³otym lub poz³a-
canym �Longinem�. Szef jak wcielona furia ruszy³ w po�cig.
O ma³o co nie zaklinowa³ siê w drzwiach kabiny, wypad³ jed-
nak na pok³ad i pomkn¹³ za uciekaj¹cym Kubusiem, wydaj¹c
g³o�ne ryki godne szar¿uj¹cego nosoro¿ca.

Kubu� tymczasem zwinnym ruchem wskoczy³ na stalowe
wanty podtrzymuj¹ce najbli¿szy maszt i pocz¹³ zgrabnie pi¹æ
siê w górê. Co jaki� czas zatrzymywa³ siê, uczepiony jedn¹ ³apk¹
liny, podczas gdy drug¹ z widocznym zadowoleniem dynda³
drogocennym zegarkiem.

Szef wyda³ z siebie be³kotliwy warkot i z przekrwionymi ze
z³o�ci oczyma pocz¹³ wspinaæ siê po szczeblach uchwytów na
maszt.

Zwabieni ha³asem marynarze wybiegli t³umnie na pok³ad.
Rozleg³y siê g³o�ne �miechy i okrzyki dopinguj¹ce zarówno
Kubusia jak i kucharza, który z widocznym trudem pokonywa³
jeden uchwyt po drugim w powolnej wspinaczce.

Obaj bohaterowie niezwyk³ego w monotonii d³ugiego rej-
su zdarzenia piêli siê coraz wy¿ej i wy¿ej, na zawrotn¹ wyso-
ko�æ rufowego masztu. Kubu�, który czeka³ ju¿ na salingu,
wysun¹³ jêzyczek w niezbyt grzecznym ge�cie i w dalszym ci¹-
gu wymachiwa³ zegarkiem. W tym samym momencie, gdy
kucharz z trudem chwytaj¹cy powietrze wci¹ga³ siê na saling,
Kubu� czmychn¹³ na stengê i b³yskawicznie uczepi³ siê ante-
ny, któr¹ radiooficer rozci¹gn¹³ od komina a¿ po jab³ko tego
masztu.

- Zabijê! Ukrêcê ³eb!!! Uduszê!!! Utopiê!!!! � wrzeszcza³ roz-
w�cieczony szef wymachuj¹c piê�ciami na salingu.

Za�lepiony z³o�ci¹, czerwony jak burak na twarzy, spocony
i zdecydowany na wszystko kucharz, rozpocz¹³ desperack¹
wspinaczkê na stengê. Kubu� praktycznie nie mia³ ju¿ gdzie
uciekaæ i zebrani na pok³adzie czekali w napiêciu na fina³ nie-
codziennego widowiska.

Jeszcze chwila, jeszcze tylko kilka metrów i Kubu� wpad-
nie w spragnione zemsty ³apy szefa.

Wtem ma³piszon zarechota³ rozg³o�nie i zamachn¹³ siê trzy-
manym w ³apce zegarkiem. Z³oty punkt mign¹³ tu¿ nad g³ow¹
szefa i ostrym ³ukiem prysn¹³ w dó³. Na pok³adzie leg³a kupka
z³otego szmelcu.

Takiego fina³u nie spodziewa³ siê nikt z za³ogi, a Kubu�
zdecydowanie przekroczy³ wszelkie dozwolone dla ¿artów gra-
nice. Z prawdziwym przera¿eniem czekali�my na dalszy prze-
bieg wydarzeñ.

Ma³pka sprytnie wykorzysta³a przera¿enie kucharza, który
os³upia³ym wzrokiem �ledzi³ lec¹cy na pok³ad zegarek i zje-
cha³a po antenie jak jaki� linoskoczek, a¿ do krawêdzi komina.
W chwilê potem na pok³ad zeskoczy³ z zadziwiaj¹c¹ wrêcz
zrêczno�ci¹ szef. Purpurowy na twarzy pogna³ jak szalony pod
komin. Rozw�cieczony do ostateczno�ci otworzy³ skrzyniê, sto-
j¹c¹ na pok³adzie ³odziowym, gdzie przechowywa³ na podo-
rêdziu kartofle na nastêpny dzieñ na obiad i zacz¹³ nimi bom-
bardowaæ przera¿onego Kubusia. Jeden z zaimprowizowanych
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pocisków trafi³ i ma³piszon przy akompaniamencie przera�li-
wego pisku znikn¹³ w g³êbi komina.

- Dobrze mu tak - kucharz zatar³ rêce ze z³o�liw¹ satys-
fakcj¹. - Zgiñ, przepadnij, diabelskie nasienie!

Odwróci³ siê i nagle zblad³. Zza komina wy³oni³ siê potê¿-
ny cie�la. Olbrzymie jego piê�ci by³y kurczowo zaci�niête.

 
○ ○ ○

Przez ten ca³y czas g³êboko w dole, na samym dnie statku,
stary palacz Maciejewski odpoczywa³ po kolejnej podsypce.
Dwaj pozostali palacze koñczyli jeszcze ³adowanie popio³u
i szlaki do kub³a, którym usuwano je za burtê. Nagle, mimo
panuj¹cego ha³asu stary palacz us³ysza³ dziwny, przenikliwy
pisk i g³uchy stuk za prawoburtowym kot³em.

- Ki licho? - zamrucza³ zdziwiony. Podszed³ do burty i zaj-
rza³ za blachy kot³owego fundamentu.

- O rany! Diabe³! Istny diabe³! - krzykn¹³ zaskoczony. Mimo
bowiem wielu lat p³ywania po morzach i oceanach �wiata, nie
czu³ siê najpewniej w obecno�ci ani z³ych, ani nawet dobrych
duchów.

Istotnie. Zza wêz³ówki spogl¹da³a ku staremu palaczowi
para b³yszcz¹cych oczu, osadzonych w czarnej, upapranej ca³-
kowicie sadz¹ mordce. Na widok Maciejewskiego, diabe³ za-
piszcza³ ¿a³o�nie.

- Przecie¿ to Kubu�! - stary pozna³ ulubieñca ca³ej niemal
za³ogi. - Sk¹de� siê tu wzi¹³, robaczku? - pyta³ troskliwie.
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Wyci¹gn¹³ przera¿onego, ca³kowicie pokrytego sadz¹ ma³-
piszona zza kot³a, wytar³ z grubsza jak¹� szmat¹ i wzi¹³ go na
rêce. Kubu� dygota³ ca³y i tuli³ siê do w³ochatej piersi starego
palacza.

Z góry po trapach schodzi³ do kot³owni olbrzymi cie�la.
- Chod� no tu, ma³y. Pójdziemy do góry. Nic sobie nie po³a-

ma³e�? - pyta³ troskliwie.
Na szczê�cie Kubu� by³ tylko ciê¿ko przestraszony. Wpad³

miêdzy w³a�ciwy przewód kominowy a jego obudowê i ze-
�lizn¹³ siê na samo dno kot³owni czepiaj¹c siê zapewne po
drodze ró¿nych rur. Na pok³ad jednak nie chcia³ absolutnie wyj�æ
i piszcza³ przera�liwie, ilekroæ chciano go wynie�æ. Ostatecz-
nie cie�la da³ za wygran¹ i ma³y kawalarz do koñca rejsu pozo-
sta³ w kot³owni.

A kucharz? Kucharz d³ugo rozciera³ wielce obola³¹ szczêkê,
a w Gdyni zmustrowa³ ze statku. Podobno ostatecznie prze-
niós³ siê gdzie� do restauracji z dala od morza. W ka¿dym razie
¿aden z marynarzy nigdy nie spotka³ go na ¿adnym statku.

 
○ ○ ○

Kubu� natomiast p³ywa³ a¿ do emerytury. Oczywi�cie do
emerytury olbrzymiego cie�li.
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Bardzo mi³o prezentowaæ ksi¹¿ki wy-
dane na wysokim poziomie, zarówno
edytorskim, jak i merytorycznym. A te,
o których zamierzamy opowiedzieæ
w tym wydaniu �Morza ksi¹¿ek� reprezen-
tuj¹ najwy¿sz¹ pó³kê.

�Historia ¿aglowców. Od egip-
skich ³odzi papirusowych po wspó³-
czesne fregaty� wydana zosta³a nak³a-
dem wydawnictwa Carta Blanca, znane-
go z �produkcji� �wietnej jako�ci albu-
mów. Ksi¹¿ka jest niezwykle starannie
wydana. To po prostu piêkna publikacja,
okraszona setkami rysunków, schematów
i zdjêæ, któr¹ mo¿na nabyæ po to, aby
napawaæ siê jej piêknem.

Ale nie tylko dlatego warto zaintere-
sowaæ siê t¹ publikacj¹. Tak¿e jej zawar-
to�æ merytoryczna satysfakcjonuje. Gwa-
rantem jako�ci s¹ nazwiska autorów. S¹
nimi Franco Giorgetti i Erik Abranson, nie
tylko znakomici znawcy tematu, tak¿e
zapaleni ¿eglarze.

�Historia ¿aglowców� sk³ada siê z trzech
czê�ci. Pierwsza zawiera opis dziejów p³y-
wania pod wielkimi ¿aglami, druga opo-
wiada o wspó³czesnych ¿aglowcach, trze-
cia o replikach dawnych statków napêdza-
nych wiatrem. Wszystko to sk³ada siê na
kompletne kompendium wiedzy na tytu-
³owy temat, które powinien w swojej bi-
blioteczce posiadaæ ka¿dy szanuj¹cy siê
pasjonat marynistyki w Polsce.

W ostatnich kilku latach na krajowym
rynku ukaza³o siê kilka publikacji tema-
tycznie podobnych do prezentowanej
przez nas ksi¹¿ki. Trzeba jednak przyznaæ,
¿e �Historia ¿aglowców� wybija siê w�ród
nich na pierwsze miejsce.

Podobnie zreszt¹ jest z drug¹ ksi¹¿k¹,
na któr¹ chcieliby�my zwróciæ uwagê.
Pojawienie siê pracy Marka Twardowskie-
go �Fregata Dar Pomorza�, wydanej
przez Wydawnictwo JSC i Maszoperiê Li-
terack¹, uznaæ nale¿y za wydarzenie. Fa-
chowo�æ publikacji zapewnia autor, któ-
ry na co dzieñ jest kustoszem statku (a
przy okazji wspó³pracuje tak¿e z �Naszym
MORZEM�). Bez wielkiej przesady powie-
dzieæ mo¿na, ¿e to najlepsza z dotych-
czas wydanych monografii legendarnego
¿aglowca.

Je�li ju¿ jeste�my przy Darze Pomo-
rza, koniecznie zauwa¿yæ trzeba jeszcze
dwie inne po�wiêcone mu ksi¹¿eczki,
obie wydane przez Centralne Muzeum
Morskie w Gdañsku z okazji 100-lecia
wodowania Bia³ej Fregaty, którego rocz-
nicê obchodzili�my w ubieg³ym roku.
Pierwsza to, tak¿e napisany przez Marka
Twardowskiego, przewodnik po Darze
Pomorza (pt. �Statek-muzeum Dar
Pomorza. Przewodnik�), który w wiel-
kim skrócie ukazuje dzieje ¿aglowca i za-
prasza do jego zwiedzenia. Druga, �Dar
Pomorza 4�, zawiera materia³y �ród³o-

we do dziejów Bia³ej Fregaty z relacjami
uczestników jej rejsów.

Ludzie nie p³ywaj¹ jednak tylko na
pok³adach wielkich ¿aglowców. A ju¿
chyba specyficznie polsk¹ specjalno�ci¹
jest pokonywanie mórz i oceanów na
zupe³nie malutkich ³ódkach. Najlepszym
tego przyk³adem mo¿e byæ Jerzy Tara-
siewicz. To wielka legenda polskiego
¿eglarstwa. Pod koniec lat piêædziesi¹tych
pokona³ (wspólnie z kolegami) Ba³tyk
i Atlantyk na szalupie z niewielkim
¿aglem.

I o tym w³a�nie opowiada jego ksi¹¿-
ka �Szalup¹ przez Atlantyk. Rejs Chat-
ki Puchatków� wydana przez Ogar Press.
Pozycja jest dostêpna na naszym rynku od
kilku lat, ale warto po ni¹ siêgn¹æ. Nie tyl-
ko dlatego, ¿e relacjonuje niezwyk³e wy-
darzenie, tak¿e dlatego, ¿e jest �wietnie
napisana i aby przypomnieæ sobie postaæ
cz³owieka, którego ¿eglarskie osi¹gniêcia
s¹ czêsto niezauwa¿ane w Polsce.

Podkre�liæ nale¿y, ¿e przygoda Tara-
siewicza z p³ywaniem na szalupie nie
zakoñczy³a siê na tych dwóch wyczynach.
W kilka lat potem, wspólnie z ¿on¹, uciek³
on z Polski Ludowej, jak¿eby inaczej, na
szalupie o nazwie Rozumek.

Do wolno�ci wystartowali z Jugos³awii,
po drodze do USA, gdzie obecnie miesz-
kaj¹, zmienili jeszcze dwukrotnie jednost-
ki. Po wielu, nieraz bardzo dramatycznych,
przygodach, osi¹gnêli w koñcu zamierzo-
ny cel i zadomowili siê na sta³e w wol-
nym �wiecie (losy rejsu opisane zosta³y
przez Tarasiewicza w ksi¹¿ce �Do trzech
razy sztuka. Rejs Rozumka, Sjopigi i Ame-
lii Mac�, wydanej przez to samo, wy¿ej
wspomniane, wydawnictwo).

Tomasz Falba

Wielkie ¿agle
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Polski przemys³
recyklingu statków?

Klaster
Na niezbyt imponuj¹cej mapie rodzimych instytucji zwi¹zanych
z gospodark¹ morsk¹ pojawi³ siê nowy podmiot: Pomorski Klaster Morza
i Zlewiska Wis³y.

na stoczniowe rany

Jerzy Uziêb³o, sekretarz generalny KiGM.

Fo
t. 

Cz
es

³a
w 

Ro
m

an
ow

sk
i

RYNEK MORSKI nowe pomys³y



76 Nasze MORZE l nr 1 l styczeñ 2010

Klaster to, ogólnie mówi¹c, skupi-
sko wzajemnie powi¹zanych firm dzia-
³aj¹cych w pokrewnych sektorach oraz
zwi¹zanych z nimi instytucji. Swoista
grupa nacisku, która dziêki sile i liczbie
poszczególnych �akcjonariuszy� mo¿e
lobbowaæ na rzec reprezentowanego
przez siebie sektora, forsuj¹c w³asne
projekty. Organizacje takie, skupiaj¹ce
przedstawicieli ró¿nych bran¿, w tym
równie¿ klastry morskie, funkcjonuj¹
z powodzeniem od wielu lat m.in.
w Niemczech, Norwegii, czy Finlandii.
Dzia³aj¹ równie¿ w Polsce. Brakowa³o
u nas klastrów morskich, ale to prze-
sz³o�æ. Pó³tora roku temu powsta³ Za-
chodniopomorski Klaster Morski, a dru-
gi, pomorski, w pa�dzierniku ubr.

Klaster
nie tylko morski

Pomorski Klaster Morza i Zlewiska
Wis³y oficjalnie zarejestrowany zosta³
23 pa�dziernika. Nale¿y do niego kil-
kudziesiêciu za³o¿ycieli i cz³onków
z firm i instytucji zwi¹zanych z szeroko
rozumian¹ gospodark¹ morsk¹. Jerzy
Uziêb³o, sekretarz generalny Krajowej
Izby Gospodarki Morskiej, jednego z ini-
cjatorów i za³o¿ycieli organizacji:

- Chcieliby�my, by w klastrze repre-
zentowane by³y poszczególne sektory
gospodarki morskiej: porty, stocznie,
instytuty naukowe i badawcze. W tej
chwili jest ju¿ w naszych strukturach
m.in. Stocznia Gdañsk, s¹ takie instytu-
cje jak Uniwersytet i Politechnika Gdañ-
ska. A tak¿e, z czego siê szczególnie
cieszymy, ma³e firmy prywatne. I wci¹¿
zg³aszaj¹ siê nowe. Stawiamy na inno-
wacyjno�æ, pomys³owo�æ, przedsiêbior-
czo�æ.

Jak podkre�la nasz rozmówca, zainte-
resowanie Klastrem jest du¿e, nie tylko
na Wybrze¿u, ale tak¿e wiele kilometrów
od morza. Przyst¹pi³ do niego nawet Ze-
spó³ Portowy Kêdzierzyn Ko�le.

- To dla nas znak, ¿e idea klastra jest
jak najbardziej s³uszna - mówi Jerzy Uziê-
b³o. - Chcemy w oparciu o poszczegól-
nych cz³onków tworzyæ zespo³y do kon-
kretnych zadañ, raczej bez rozbudowa-
nych struktur. Jednym z naszych priory-
tetów jest np. aktywizacja polskich por-
tów. Mamy wsparcie uznanej, miêdzyna-
rodowej instytucji SoNorA (South North
Axis), dzia³aj¹cej na rzecz dostêpno�ci
szlaków komunikacyjnych, biegn¹cych
wzd³u¿ osi pó³noc-po³udnie, miêdzy Ba³-
tykiem a Atlantykiem.

Póki co, Klaster zaliczy³ pierwsze po-
tkniêcie. Niepowodzeniem zakoñczy³y
siê starania o uzyskanie w Pomorskim
Urzêdzie Wojewódzkim statusu klastra
kluczowego. A to, poza presti¿em, gwa-
rantuje równie¿ przywileje, np. tzw. pre-
ferencje uzyskane podczas oceny projek-
tów ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie ze
�rodków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego oraz
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Morski klaster nie uzyska³ odpowiedniej
liczby punktów.

- Ale nie za³amujemy r¹k - mówi Je-
rzy Uziêb³o. - Nadal bêdziemy starali siê
o �rodki i poparcie dla naszych projektów.

Szans¹
jest recycling?

Projektem, który ma z jednej strony
wypromowaæ Pomorski Klaster Morski,
a z drugiej stanowiæ próbê zagospodaro-
wania czê�ci potencja³u stoczniowego,
jest z³omowanie, czy raczej recycling stat-
ków. Pomys³, by na terenach postocz-
niowych (w Gdyni i Szczecinie), odby-
wa³o siê z³omowanie wycofywanych jed-
nostek, pad³ m.in. podczas ostatniego
Miêdzynarodowego Forum Gospodarcze-
go w Gdyni.

Podkre�lano tam, ¿e jest to sektor
bardzo op³acalny, co roku z³omuje siê na
�wiecie oko³o 700 du¿ych statków han-
dlowych. Do tego dochodzi nieznana licz-
ba jednostek wojskowych. Wed³ug sza-
cunków, obroty bran¿y recyclingowej
wynosz¹ oko³o pó³tora miliarda dolarów
rocznie.

Obecnie przygotowywana jest miê-
dzynarodowa konwencja, dotycz¹ca bez-
piecznego recyklingu statków, czyli przy-
wracania ich elementów do produkcji. Ma
zmusiæ azjatyckie stocznie do przestrze-
gania odpowiednich norm, dziêki czemu
tamtejsze us³ugi demonta¿u (Azja jest
potentatem w tym segmencie rynku,
przede wszystkim ze wzglêdu na niskie
koszta - red.) podro¿ej¹. A wówczas,
twierdz¹ pomys³odawcy, byæ mo¿e sta-
nie siê op³acalne uruchomienie takiej
dzia³alno�ci u nas.

Jak twierdzi cz³onek zarz¹du Pomor-
skiego Kastra, dr Witold Wac³awik-Na-
rbutt, w najbli¿szych latach zez³omowa-
na bêdzie oko³o jedna czwarta obec-
nej floty europejskiej. Ten proces mo¿e
zostaæ przy�pieszony przez podjêcie,
sugerowanej przez Uniê Europejsk¹,
decyzji o objêciu statków morskich re-
dukcj¹ dwutlenku wêgla, która bêdzie

oznaczaæ konieczno�æ wycofania z eks-
ploatacji kolejnych, nie spe³niaj¹cych
odpowiednich norm, jednostek. W Pol-
sce w niedalekiej przysz³o�ci musz¹ byæ
zlikwidowane kutry rybackie, okrêty
Marynarki Wojennej, Stra¿y Granicznej,
ratownictwa czy flota urzêdów mor-
skich.

Obowi¹zek unieszkodliwiania wyco-
fywanych statków nak³adaj¹ na Polskê
miêdzynarodowe konwencje, np. o za-
pobieganiu zanieczyszczania morza
przez statki, a tak¿e rezolucje IMO -
Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej.
Stosowane w tym procesie technologie
musz¹ uwzglêdniaæ bezpieczn¹ kasacjê
statku, ju¿ od stadium projektowego,
do kompletnego jego demonta¿u. 95
procent masy jednostki p³ywaj¹cej,
sk³ada siê bowiem z materia³ów do
odzysku: od urz¹dzeñ mechanicznych
nadaj¹cych siê do regeneracji i dalsze-
go u¿ywania, zarówno we flocie, jak
równie¿ na l¹dzie (agregaty, kot³y),
a koñcz¹c na stali w postaci drogiego
z³omu wsadowego do hutniczych pie-
ców.

- Postanowili�my nazywaæ ten seg-
ment rynku polskim przemys³em recy-
klingu statków i okrêtów - mówi Jerzy
Uziêb³o. - To, wed³ug nas, szansa na za-
chowanie przy stoczniowej robocie spo-
rej czê�ci by³ych pracowników upad³ych
zak³adów. Pomys³ rozpoczêcia recyklin-
gu statków jest innowacyjny i nowatorski
w Europie. Potrzebne jest opracowanie
kompleksowej analizy op³acalno�ci tego
rodzaju przedsiêwziêcia.

Specjali�ci z Zachodniopomorskiego
Klastra Morskiego obliczyli ju¿, ¿e
wdro¿enie w Polsce na szersz¹ skalê de-
monta¿u starych jednostek p³ywaj¹-
cych, stworzy w Szczecinie ponad ty-
si¹c miejsc pracy.

Nie wiadomo jeszcze ile mia³oby ich
byæ w Trójmie�cie. Niektórzy mówi¹
o po³owie, inni - o jednej trzeciej tej
liczby. Wielu specjalistów stoczniowych
twierdzi jednak, ¿e bêdzie to dzia³al-
no�æ nieop³acalna.

- Obliczmy korzy�ci, zacznijmy przy-
najmniej debatê na ten temat - prze-
konuj¹ cz³onkowie Pomorskiego Kla-
stra Morza i Zlewiska Wis³y.

Czes³aw Romanowski

RYNEK MORSKI nowe pomys³y
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Nawet porównywanie zdolno�ci prze-
wozowej statków typu ro-ro w oparciu
o d³ugo�æ linii ³adunkowej mo¿e byæ nie-
rzadko zwodnicze, niby bowiem mamy
do czynienia ze standardow¹ szeroko�ci¹
pasa ³adunkowego ro-ro (mieszcz¹cego
rz¹d trailerów drogowych), ale w prakty-
ce szeroko�ci pasów ro-ro oznaczonych
na pok³adach statku bywaj¹ zró¿nicowa-
ne, a praktyka pokazuje, ¿e na jednost-
kach ro-ro i promach, jednostki ³adunko-
we nie w 100 proc. sztauowane s¹ do-
k³adnie w �wyrysowanych� pasach ³adun-
kowych ro-ro. Równie¿ niektóre porty nie
ujawniaj¹ liczby obs³u¿onych pasa¿erów
z podzia³em na klientów promów i tych,
którzy przybywaj¹ na pok³adach wy-
cieczkowców, co utrudnia analizowanie
obu rynków.

Mimo tego, o�rodki badañ rynków
¿eglugowych próbuj¹, przynajmniej frag-
mentarycznie, analizowaæ rynek przewo-
zów promowych i ro-ro. Spróbujemy
przyjrzeæ siê szacunkom wielko�ci ba³tyc-
kiego rynku promowego i ro-ro na tle
rynku �wiatowego.

Rynek ba³tycki na tle �wiata

Morze
Od lat s³yszy siê g³osy nawo³uj¹ce do

stworzenia ujednoliconego systemu rapor-
towania i sprawozdawczo�ci dotycz¹cych
przewozów i prze³adunków ro-ro, ale
dotychczas siê go nie doczekali�my.

Porównania, analizy i zestawienia sta-
tystyk przy opisywaniu rynku promowe-
go i ro-ro s¹ utrudnione w zwi¹zku z pro-
blemami w dostêpie do danych. Niektó-
rzy armatorzy i porty nie chc¹ podawaæ
informacji o swoich przewozach lub prze-
³adunkach z rozbiciem na kategorie jed-
nostek ³adunkowych. Nawet jednak, gdy

ujawniaj¹ szczegó³owe dane, czêsto trud-
no je porównywaæ. Czym innym jest bo-
wiem jednostka ³adunkowa w postaci tra-
ilera drogowego (naczepy), a czym in-
nym trailer terminalowy (np. mafi tra-
iler) lub kaseta (u¿ywana przez niektó-
rych operatorów, zajmuj¹cych siê prze-
wozem papieru i innych produktów prze-
mys³u drzewnego). Morscy przewo�ni-
cy raportuj¹cy identyczne liczby prze-
wiezionych jednostek ³adunkowych, nie
wykazuj¹ ich zró¿nicowania co do ciê¿a-
ru czy objêto�ci.

77

mo¿liwo�ci

MORZE GOSPODARKI ¿egluga promowa i ro-ro

Z powodu kryzysu rynek
przewozów skurczy³ siê
o 30 procent.
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Wa¿ny rynek

Jednym z najlepszych �róde³ usyste-
matyzowanych danych s¹ statystyki ze-
stawiane przez firmê konsultingow¹ i wy-
dawnictwo ShipPax. Analitycy z ShipPax�a
pokusili siê np. o próbê porównania g³ów-
nych, daj¹cych siê wyodrêbniæ, �wiato-
wych rynków ¿eglugi promowej (Tab. 1).
Z tego ciekawego zestawienia widaæ, ¿e
Ba³tyk jest jednym z najwa¿niejszych ryn-
ków ¿eglugi promowej. Przy nie najwiêk-
szym wolumenie przewozów, na Ba³ty-
ku notuje siê najwiêksz¹ liczbê podró¿y
statków. Oznacza to, ¿e ³adunki i pasa¿e-
rowie przewo¿eni s¹ na tym akwenie na
relatywnie krótszych trasach. Mamy tu te¿
do czynienia z najwiêkszym zagêszcze-
niem ruchu promowego w porównaniu
z innymi morzami i rejonami. Ba³tyk nie
mo¿e siê pochwaliæ najwiêkszym wolu-
menem przewozów w liczbach bez-
wzglêdnych, ale pamiêtajmy, ¿e np. re-

jon Morza �ródziemnego wraz z Morzem
Czarnym, na którym przewozi siê dwu-
krotnie wiêcej pasa¿erów ni¿ na rynku
ba³tyckim, jest ponad dwukrotnie wiêk-
szy od Ba³tyku.

Ciekawe jest tak¿e spojrzenie na
udzia³y tona¿u (liczone w ³¹cznej d³ugo-
�ci pasa ³adunkowego ro-ro statków)
poszczególnych �wiatowych rynków
¿eglugi promowej i ro-ro bliskiego zasiê-
gu. Widaæ, ¿e zdecydowanie dominuj¹
Morze �ródziemne, Ba³tyk i Morze Pó³-
nocne. Zwraca uwagê porównywalna
zdolno�æ przewozowa Ba³tyku i Morza
�ródziemnego z Czarnym (wykres).

Najwiêksi operatorzy promowi i ro-ro
na Ba³tyku, to Scandlines, Finnlines, grupa
Tallink, Stena Line i DFDS (Tab. 2). Pod
wzglêdem liczebno�ci floty zaraz za nimi
plasuje siê najwiêkszy polski operator pro-
mowy - Unity Line z grupy Polskiej ̄ eglu-
gi Morskiej, zarz¹dzaj¹cy promami nale¿¹-
cymi do P¯M oraz do drugiego szczeciñ-

skiego armatora - Euroafryka Linie ̄ eglu-
gowe. Wed³ug �Baltic Transport Journal�
w I po³owie 2009 roku po Ba³tyku p³ywa-
³y regularnie 124 statki przewo¿¹ce pasa-
¿erów i / lub ³adunki w poziomym syste-
mie ³adowania. Gdyby dodaæ do tego 9
jednostek z g³ównych, wewnêtrznych linii
krajowych, takich jak na wyspy Bornholm
i Gotlandia, w tym 5 statków czysto pasa-
¿erskich - ³¹czna liczba statków wzros³aby
do 138. Mo¿na to porównaæ z flot¹ 160 stat-
ków zanotowanych rok wcze�niej. Ten
spadek liczebno�ci floty o ok. 14 proc. nie
oznacza jednak zmniejszenia zapotrzebo-
wania na przewozy, a raczej jest odzwier-
ciedleniem modernizacji i zmian struktural-
nych tona¿u oraz reorganizacji i racjonali-
zacji serwisów promowych i ro-ro.

Koniec kryzysu?

Nie s¹ jeszcze dostêpne dane za ca³y
rok 2009, ale - wobec globalnego kryzy-
su - mo¿na siê spodziewaæ dalszego spad-
ku zdolno�ci przewozowej ba³tyckiej flo-
ty promowej i ro-ro, w �lad za mo¿liwym
spadkiem zapotrzebowania na przewo-
zy, m.in. obserwuj¹c przypadki odstawia-
nia statków �na sznurek�, przywo³ane
szerzej w poprzednim wydaniu �Nasze-
go MORZA�.

Sygna³y o s³abn¹cym rynku potwier-
dzone zosta³y przez prelegentów niedaw-
nej konferencji po�wiêconej ¿egludze
promowej i ro-ro, zorganizowanej w Gdy-
ni przez Actia Conferences. Staffan Her-
lin z Finnlines zwróci³ uwagê na fakt, i¿
recesja postêpowa³a szybko. Wskaza³ jed-
nak na ��wiat³o na horyzoncie�, czyli
zwiêkszenie roli rynku morskiego na Ba³-
tyku. - Kiedy wszystko siê skoñczy, �wiat
nie bêdzie ju¿ taki sam. Z pewno�ci¹
bêdzie jednak pe³en mo¿liwo�ci - kon-
kludowa³ w swoim wyst¹pieniu przedsta-
wiciel Finnlines.

MORZE GOSPODARKI ¿egluga promowa i ro-ro

Scandinavia - prom Polferries (Polska ̄ egluga Ba³tycka) z linii Gdañsk - Nynäshamn.
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Tabela 1. Przewozy na g³ównych rynkach ¿eglugi promowej w 2008 roku.

pasa¿erowie samochody autobusy trailery podró¿e (rejsy)

Ba³tyk 224 959 685 84 684 049 291 802 8 388 654 3 926 898
Morze Pó³nocne 97 146 124 28 493 526 235 793 10 943 838 296 433
Morze �ródziemne 439 388 368 35 921 225 88 522 8 981 930 852 866
Jeziora i rzeki 10 003 140 1 566 915 12 104 96 183 69 806
Ameryka 329 113 186 79 027 422 47 243 855 300 984 798
Morze Czerwone i Zatoka Perska 65 145 617 1 277 625 6393 65 043 4183
Po³udniowo-Wschodnia Azja 883 124 818 23 875 124 8677 4 277 454 544 843
Pacyfik 32 056 835 950 622 300 462 874 101 810
2 080 937 773 255 796 508 690 834 34 071 276 6 781 637

�ród³o: ShipPax
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Kryzys niew¹tpliwie da³ siê we znaki
transportowi morskiemu. Rynek przewo-
zów skurczy³ siê o 30 procent. Jednak nie
wszyscy zaznali tak wielkich spadków.
Nienajgorzej jest na wiêkszo�ci promów
kursuj¹cych z polskich portów.

Potwierdzi³a to na konferencji przed-
stawicielka Polferries, Aneta Wencel. Stwier-
dzi³a, ¿e efekty globalnego kryzysu eko-
nomicznego dla handlu i transportu na linii
Polska-Skandynawia by³y mniej bolesne,
ani¿eli w innych regionach i trasach.
W pierwszych dwóch kwarta³ach 2009
roku zosta³o odnotowane spowolnienie
ruchu na linii Polska-Skandynawia, jednak-
¿e w przypadku transportu pasa¿erskiego
strata wynios³a jedynie 3 proc. i wydaje siê,
¿e rynek ten jest ustabilizowany. Niemniej,
potrzebne s¹ silniejsze dzia³ania, poszuki-
wanie nowych grup odbiorców i skoncen-
trowanie siê na nowych statkach ro-pax.

Wszyscy wypatruj¹ koñca kryzysu.
Wed³ug dr Macieja Matczaka z Akademii
Morskiej w Gdyni, recesja zbli¿a siê ku
koñcowi. Prognozy przewiduj¹, ¿e w ro-
ku 2010, dochód narodowy brutto kra-
jów regionu Morza Ba³tyckiego, oprócz
Litwy i £otwy, bêdzie dodatni. Natomiast
w roku 2011 wszystkie kraje powinny od-
notowaæ wzrost dochodu narodowego
brutto na poziomie 1,5- 4 procent. To
dobre wiadomo�ci dla transportu, w tym
¿eglugi promowej i ro-ro.

Ba³tyckie korytarze

Na Ba³tyku wyró¿niæ mo¿na trzy za-
sadnicze, w miarê spójne, obszary rynko-
we, nazywane czasem �korytarzami� -
g³ówne strumienie ³adunków i pasa¿e-
rów. Poszczególni operatorzy dzia³aj¹cy
w jednym z takich rejonów, musz¹ byæ
czêsto postrzegani jako bezpo�redni kon-
kurenci, nawet je�li nie operuj¹ na tych
samych liniach (mog¹ jednak wchodziæ
w grê linie równoleg³e, alternatywne
z punktu widzenia klientów).

Ba³tycka sieæ po³¹czeñ promowych
i ro-ro jest gêsta, a rynek - mimo istnienia
kilku wielkich armatorów - wci¹¿ do�æ
mocno rozdrobniony. Na stosunkowo nie-
wielkim obszarze Morza Ba³tyckiego
mamy do czynienia z du¿¹ liczb¹ armato-
rów i operatorów.

Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niej-
szych graczy poszczególnych ba³tyckich
korytarzy promowych i ro-ro.

Korytarz zachodni:
n Scandlines,
n DFDS Seaways,
n DFDS Torline,
n TT Line,
n Color Line,
n Mols Line,
n HH Ferries.

Ten rejon charakteryzuje siê bardzo
ostr¹ konkurencj¹. Otwarcie mostu nad
cie�nin¹ Fehmarn Belt, spodziewane
przed 2020 rokiem, zamknie niektóre
po³¹czenia promowe korytarza zachod-
niego, ale wci¹¿ bêdzie istnia³ rynek dla
bezpo�rednich po³¹czeñ promowych i ro-
ro ze Szwecj¹.

Korytarz �rodkowy:
n Polferries,
n Unity Line,
n Stena Line,
n Bornholmstraffiken.

Rejon zyskuje na znaczeniu, szczegól-
nie po tym, jak przewo�nicy drogowi
zaczêli uciekaæ od niemieckich autostrad
z chwil¹ wprowadzenia na nich wysokich
op³at dla samochodów ciê¿arowych, jed-
nak jest najmniejszy spo�ród trzech g³ów-
nych obszarów ba³tyckiego rynku prze-
wozów promowych i ro-ro.

Korytarz wschodni:
n Finnlines,
n TallinkSilja,
n Viking Line;
n DFDS Lisco ,
n Transfennica,
n DG,
n Eckero Line.

MORZE GOSPODARKI ¿egluga promowa i ro-ro

Tabela 2. Flota g³ównych ba³tyckich operatorów promowych na pocz¹tku 2009 r.
wszystkie promy promy promy towarowce

statki wycieczkowe uniwersalne*4 typu ro-pax ro-ro HSC*5 kraje*6

Scandlines*1 20 � 11 5 4 � 5
Finnlines 18 � � 13 5 � 6
Tallink 14 9 4 � 1 � 5
Stena Line*1 12 3 4 1 3 1 5
DFDS 10 2 � 6 4 1 7
Viking Line 7 5 2 � � � 3
Unity Line 7 � 2 4 1 � 2
TT Line 6 � � 6 � - 2
Transfennica 6 � � � 6 � 5
Mols-Linien*2 5 � 2 � � 3 1
Borholmstrafikken*3 4 � 1 2 � 1 3
Color Line 4 2 2 � � � 3
Polferries 4 � 3 1 � - 3
Eckerö Line 3 � 2 � 1 � 3
Destination Gotland*2 3 � 2 � � 1 1
TransLumi Line 3 � � � 3 � 3
HH Line 2 � 2 � � � 2
razem 128 20 40 36 26 6

*1 - statki Stena Line eksploatowane pod brandem Scandlines wyszczególniono w tabeli pod tym ostatnim;  *2 - tylko ¿egluga kabota¿owa / krajowa (w granicach jednego kraju);
*3 - jeden statek w ¿egludze krajowej;  *4 - typowe promy pasa¿ersko-samochodowe;  *5 - jednostki szybkie (High Speed Craft);
*6 - wszystkie kraje, pomiêdzy którymi p³ywaj¹ statki danego operatora.
�ród³o: Marek B³u�, �Network Completed� - � Baltic Transport Journal�, nr 5/2009.
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Ten korytarz ma du¿e znaczenie ze
wzglêdu na wielko�æ przep³ywów ³adun-
kowych i pasa¿erów pomiêdzy krajami
nordyckimi, tzw. pañstwami ba³tyckimi
(g³ównie Estoni¹) i Rosj¹. W jego ramach
ro�nie tak¿e znaczenie przewozów do i z
Polski.

Pozostali gracze na ba³tyckim rynku
promowym i ro-ro, to m.in.:  Ave Line,
Baltic Line, �Baltiysk� ferry, Birka Cargo,
BSL - Baltic Scandinavian Lines, Holmen
Paper, Linda, Mann Lines, Navirail OU,
PowerLine, RG Line, SCA Transforest, Se-
aRail, Smurfit Kappa Group, Transfenni-
ca, TransAtlantic, UPM Seaways, itd.

Wed³ug oceny Staffana Herlin�a, jed-
nego z prezesów Finnlines (executive vice
president, Finnlines Plc), na Ba³tyku
mamy do czynienia z ok. 30 operatora-
mi-przewo�nikami promowymi i short sea
ro-ro. Aneta Wencel z Polskiej ¯eglugi
Ba³tyckiej (shipping policy division di-
rector¸Polferries) twierdzi za�, ¿e na wspo-
mnianych trzech korytarzach operuje 19
przewo�ników ze 150 statkami.

Statystyczne
wzrosty i spadki

ShipPax podsumowa³ ostatnio w³asne
statystyki przewozów promowych dla
Ba³tyku i Morza Pó³nocnego w 2009 roku.
Z analizowanych przez szwedzkie wy-
dawnictwo i biuro konsultingowe tras pro-
mowych, 18 zanotowa³o wzrosty o po-
nad 10 proc. w okresie pierwszych 11
miesiêcy minionego roku, a a¿ 24 serwi-
sy promowe zanotowa³y spadki wiêksze
ni¿ 20 proc., je�li chodzi o pasa¿erów.
Z obecnych ju¿ jaki� czas na rynku, naj-
lepszy wynik (68-procentowy wzrost)
zanotowa³ operator Linda Line, który sko-
rzysta³ na wycofaniu siê innych operato-

rów szybkich promów na linii Tallin-Hel-
sinki (wycofano stamt¹d m.in. naszego,
P¯B-owskiego, by³ego Boomerang�a,
eksploatowanego ostatnio przez Tallink).
W�ród innych, dobrze spisuj¹cych siê pod
wzglêdem liczby przewo¿onych pasa¿e-
rów serwisów promowych, ShipPax wy-
ró¿ni³ jeszcze m.in. liniê Holyhead-Du-
blin (Stena Line), Ryga-Sztokholm (Tal-
link), �winouj�cie-Ystad (Unity Line)
i Hirtshals-Larvik (Color Line). By³y to je-
dyne linie, które zanotowa³y wzrosty
przewozów pasa¿erów na przestrzeni
pierwszych 11 miesiêcy 2009 r., rzêdu
10-20 proc. Straty liczby pasa¿erów za-
notowa³a m.in. linia Grankullavik-Visby -
a¿ o 63 proc. (Destination Gotland), Aar-
hus-Kalundborg (Mols-Linien) i �winousj-

cie-Ystad (P¯B) oraz Naantali-Kapellskär
(Finnlink).

Je�li chodzi o przewozy trailerów - 15
linii zanotowa³o wzrosty wy¿sze ni¿
10 proc., a 38 - spadki wiêksze ni¿ o 20
proc., co samo w sobie daje do�æ jedno-
znaczny obraz ca³ego rynku. Zyska³
w przewozach trailerów serwis (armato-
ra LD Lines) Le Havre - Portsmouth (a¿
61 proc., ale przy wzro�cie liczby podró-
¿y o 64 proc.). Dlatego za lepsze nale¿y
uznaæ wyniki linii Hirtshals-Larvik (Color
Line) ze wzrostem przewozów o 48 proc.
(przy wzro�cie liczby podró¿y jedynie
o 29 proc.). Znowu w czo³ówce znalaz³
siê szczeciñski operator Unity Line, któ-
ry na linii �winoujscie-Ystad zanotowa³
wzrost przewozów trailerów / ciê¿arówek
o 35 proc. przy zaledwie 20-procento-
wym wzro�cie liczby podró¿y (zwi¹za-
nym z zasileniem floty o prom Skania).
Nie�le spisywa³y siê te¿ serwisy Liver-
pool-Dublin (Seatruck), Aberdeen-Kir-
kwall (NorthLink), Tallinn-Helsinki (Viking
Line) i Cork-Roscoff (Brittany Ferries).

W�ród tych, którzy przegrali z kryzy-
sem by³, porównywany z promami jako
konkurent, Eurotunnel oraz linie promo-
we trac¹ce od 20 do nawet 40 proc. prze-
wozów: Sassnitz-Trelleborg (Scandlines),
Travemünde-Geteborg (Stena Line), Dun-
kerque-Dover (Norfolkline) i Helsinki-
Rostock (Tallink�a).

Piotr B. Stareñczak

MORZE GOSPODARKI ¿egluga promowa i ro-ro

Szybki, 86-metrowy katamaran Villum Clausen kursuj¹cy od 2000 roku na linii
Ystad (Szwecja) - Ronne (Wyspa Bornholm, Dania) zostanie w 2011 r. zast¹piony przez
najwiêkszy prom pasa¿ersko-samochodowy, równie¿ szybki katamaran, zamówiony
w australijskiej stoczni Austal.

Fo
t. 

Pi
ot

r B
. S

ta
re

ñc
za

k

Ba³tyk

Morze Pó³nocne
Morze �ródziemne

Azja

Ameryka

Zatoka Perska
Pozosta³e

Udzia³y tona¿u �wiatowych rynków ¿eglugi promowej i ro-ro bliskiego zasiêgu.
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Port w Hamburgu to
jedno z najlepszych

w Europie miejsc do
realizowania hobby

polegaj¹cego na
�ledzeniu

i fotografowaniu statków
(shipspotting). Prezentacjê
przyk³adowych jednostek
p³ywaj¹cych, jakie mo¿na

tam spotkaæ
rozpoczynamy od statków

historycznych
i muzealnych, dla których

jeden z najwiêkszych
portów w Europie jest
portem macierzystym.

Zarówno latarniowiec Elbe
3 (zbudowany w 1888
roku), jak i lodo³amacz
parowy Stettin (z 1933
roku) stacjonuj¹ obok

innych, mniejszych
jednostek w muzeum

morskim Museumshafen
Oevelgönne, do którego

prowadz¹ m.in. linie
tramwajów wodnych

(np. na bilet ca³odzienny
komunikacji miejskiej)

niemal z centrum miasta
(z Landungsbrücken).
Obie jednostki, mimo

sêdziwego wieku, s¹ na
chodzie i mo¿na je

wyczarterowaæ,
co nierzadko czyni¹

hamburskie firmy
organizuj¹c na nich

bankiety czy morskie
biesiady.

Z kolei jeden
z najnowszych nabytków

Hamburga, je�li chodzi
o p³ywaj¹ce muzea

- klasyczny drobnicowiec
Bleichen (zbudowany

w 1958 roku),
zacumowany jest

w Hansahafen, do którego
mo¿na siê dostaæ

turystycznymi barkasami
Maritime Circle Line

(równie¿
z Landungsbrücken)

lub szybk¹ kolej¹ miejsk¹.
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