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Politycy chyba polubili dzia³aj¹c¹ w Gdañ-
sku najwiêksz¹ obecnie polsk¹ grupê stocz-
niow¹. 14 maja odwiedzi³ j¹ prezydent RP Bro-
nis³aw Komorowski. A 10 czerwca zjecha³o do
niej a¿ dwóch premierów � norweski i polski.
Ten pierwszy � Jens Stoltenberg przyjecha³ do
Gdañska, aby jeszcze przed prezydencj¹ Pol-
ski w UE, porozmawiaæ z premierem RP Do-
naldem Tuskiem o wspó³pracy w zakresie ener-
getyki i polityki przemys³owej.

Norwegia, jak wiadomo, to kraj wysoko roz-
winiêty i bogaty. Silny i niezale¿ny oraz stale
rozwijany sektor energetyczny, a tak¿e docho-
dy z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemne-
go czyni¹ j¹ na tyle samodzieln¹, ¿e nie wst¹-
pi³a - na wyra�ne ¿yczenie Norwegów ¿yj¹-
cych w dostatku - do Unii Europejskiej. Mimo
to, ponad 90 proc. importowanych do Norwe-
gii towarów pochodzi w³a�nie z obszaru UE.
W�ród nich s¹ tak¿e statki i jednostki p³ywaj¹-
ce budowane w Polsce. I m.in. te w³a�nie stat-
ki staj¹ siê potem czê�ci¹ norweskich aktywów,
które pomagaj¹ w nawi¹zywaniu wspó³pracy
z innymi krajami, jak np. ostatnio z Brazyli¹.

W opublikowanym w marcu br. dokumencie
�The Norwegian Government�s strategy for co-
operation between Brazil and Norway� napisa-
no, ¿e rz¹d Norwegii za najwa¿niejszy obszar
wspó³pracy z Brazyli¹ uznaje sektor wydobycia
ropy i gazu spod dna morskiego (offshore). Nor-
wegów interesuj¹ bogate z³o¿a tych surowców
odkryte w ostatnich latach na brazylijskim szelfie
kontynentalnym. Oferuj¹ technologiê, wiedzê,
do�wiadczenie i flotê. I Polska ma w tym swój
udzia³. Przyk³ady? W 2007 roku Gdañska Stocz-
nia Remontowa SA sprzeda³a norweskiemu klien-
towi statek � p³ywaj¹c¹ rafineriê, czyli jednostkê
do wydobycia, sk³adowania, wstêpnego oczysz-
czenia i prze³adunku ropy naftowej, która od razu
zosta³a zatrudniona na polu naftowym w Brazylii
eksploatowanym przez Petróleo Brasileiro (Pe-
trobras). Prezydent tego naftowego giganta José
Sergio Gabrielli de Azevedo w 2007 r. wizyto-
wa³ polsk¹ stoczniê, w której powstawa³ wspo-
mniany statek FPSO. Uczestniczy³ on zreszt¹ tak-
¿e w niedawnych targach Nor-Shipping w Oslo
(zob. fotoreporta¿ na str. 24-26). Wiele krajów
i firm na �wiecie bije siê o to, ¿eby robiæ z nim
interesy. U nas, na razie uda³o siê to jednej pol-
skiej stoczni � poprzez zamówienie statku FPSO
przez klienta z Norwegii.

I dlatego nie przypadkiem obaj premierzy
z³o¿yli wizytê w stoczniach gdañskiej Grupy
REMONTOWA. Bo to, co od bardzo wielu lat

robi¹ te stocznie, buduj¹c, przebudowuj¹c i re-
montuj¹c statki dla armatorów norweskich, jest
najlepszym przyk³adem tego, jak taka wspó³-
praca mo¿e i powinna wygl¹daæ.

D³ugoletnie, stabilne i obopólnie korzystne
zwi¹zki handlowe najwiêkszej w Polsce prywat-
nej grupy stoczniowej z bardzo wymagaj¹cymi
klientami norweskimi, to efekt przemy�lanej
i wprowadzonej przed wieloma laty strategii. Trze-
ba by³o zdobyæ ich zaufanie i uznanie. Dzi� to
zobowi¹zuje i tak¿e procentuje. Stocznie Grupy
REMONTOWA nie tylko remontuj¹ statki i plat-
formy naftowe czo³owych norweskich armato-
rów, ale tak¿e od ponad 10 lat podejmuj¹ siê
wykonania samodzielnych projektów, bêd¹cych
przyk³adami bardzo zaawansowanej in¿ynierii,
takich jak np. przebudowy tankowców konwen-
cjonalnych na statki do transportu platform wiert-
niczych (heavy lifters), na p³ywaj¹ce rafinerie
(FPSO), oraz na odbieraj¹ce z tych rafinerii ropê
tankowce wahad³owe (shuttle tankers).

Grupa buduje tak¿e gazowce LNG oraz ca³¹
seriê ekologicznych fiordowych promów pa-
sa¿erskich napêdzanych skroplonym gazem
ziemnym. I w³a�nie rozpoczêcie produkcji jed-
nego z nich, 10 czerwca �odpali³� osobi�cie
norweski premier. A polski premier pilnie siê
przygl¹da³. Warto by³o przyjechaæ, ¿eby po-
znaæ inne oblicze polskich stoczni...

Noblesse oblige...
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Z atrakcjami po Europie

Rejs ma trwaæ dwa miesi¹ce.
Jacht przep³ynie w tym czasie oko-
³o 3,5 tysi¹ca kilometrów! Nikt do-
t¹d nie spróbowa³ w Polsce poko-
naæ takiej trasy, choæ odby³o siê ju¿
kilka prób p³ywania z Polski do Eu-
ropy rzekami i kana³ami. - Mamy
jeden cel - wyja�nia £ukasz Krajew-
ski. - Chcemy pokazaæ wodniakom
z krajów s¹siednich, ¿e w Polsce znaj-
duj¹ siê akweny równie, a mo¿e na-
wet bardziej atrakcyjne od ich w³a-
snych.
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parada okrêtówWYDARZENIA

Kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi obejrza³o pierwsz¹ od czterdziestu lat,
paradê okrêtów polskiej floty wojennej. Reporter �Naszego MORZA�,

jako jedyny dziennikarz, p³yn¹³ na jednym z nich.

�wiêto marynarki

ORP Kaszub - korweta
zwalczania okrêtów podwodnych

Podniesienie bandery: 15
marca 1987 r. Podstawowe dane:
d³ugo�æ: 82,34 m, szeroko�æ: 10 m;
zanurzenie: 4,9 m, wyporno�æ: 1183
ton; prêdko�æ: 26 wêz³ów. Uzbro-
jenie: 1 armata 76,2 mm; 3 armaty
23 mm; 2 wyrzutnie rakiet przeciw-
lotniczych; 2 wyrzutnie rakietowych
bomb g³êbinowych; okrêtowy ze-
staw zak³óceñ pasywnych; 2 wyrzut-
nie torpedowe.

ORP Toruñ
- okrêt transportowo-minowy

Podniesienie bandery: 24
maja 1991 r. Podstawowe dane:
d³ugo�æ: 95,8 m; szeroko�æ: 10,8 m;
zanurzenie: 2,38 m; wyporno�æ:
1745 ton; prêdko�æ: 16,5 wêz³a.
Uzbrojenie: morskie zestawy rakie-
towo-artyleryjskie, ka¿dy sk³adaj¹cy
siê z podwójnej armaty kalibru 23
mm i podwójnej wyrzutni rakiet
przeciwlotniczych; wyrzutnie ³adun-
ków wyd³u¿onych.

Fregata rakietowa Gen. T. Ko�ciusz-
ko, na któr¹ zamustrowali�my, by³a okrê-
tem dowodzenia ca³ej parady. Z portu
wojennego w Gdyni wyszed³ jako pierw-
szy, rankiem 26 czerwca, przy doskona-
³ej pogodzie: niewielkim wietrze i niemal
bezchmurnym niebie. Choæ przez ca³y
dzieñ ¿ycie na okrêcie toczy³o siê nor-
malnym rytmem, czu³o siê, ¿e nie jest to
zwyczajny rejs.

Nie od razu jednak Gen. T. Ko�ciusz-
ko uda³ siê w rejon formowania parady.
Najpierw wyszed³ na otwarte morze na
wysoko�ci Helu, aby przyj¹æ na pok³ad
�mig³owiec SH-2G. Dopiero potem obra³
kurs na Gdañsk, gdzie przed godz. 16
zacz¹³ formowaæ siê szyk. Stamt¹d kawal-
kada, w sumie jedena�cie okrêtów, ruszy³a
wzd³u¿ brzegu Zatoki Gdañskiej, w kie-
runku Gdyni.

Na przedzie sz³a korweta zwalczania
okrêtów podwodnych Kaszub, za ni¹
okrêt transportowo-minowy Toruñ i da-
lej po kolei: okrêt rakietowy Orkan, nisz-
czyciel min Czajka, tra³owiec bazowy
�niardwy, okrêt ratowniczy Piast, okrêt
rozpoznawczy Hydrograf, okrêt hydrogra-

Flota na pokaz
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Czterdzie�ci lat czekania
na taki widok...
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dzy sob¹ odstêp oko³o 180 metrów,
z prêdko�ci¹ 9 wêz³ów, w odleg³o�ci za-
ledwie kilkuset metrów od brzegu. Ich
za³ogi sta³y wzd³u¿ lewych burt ubrane
w galowe mundury. Widzialno�æ z brze-
gu by³a doskona³a.

Kiedy jednostki znalaz³y siê na wyso-
ko�ci Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni,
naprzeciw nim wyp³ynê³y kolejne okrê-
ty: niszczyciel min Mewa i okrêt szkolny
Wodnik. Obok, kurtynê wodn¹, postawi³
okrêt ratowniczy Zbyszko.

Wzd³u¿ parady przep³yn¹³ holownik
z dziennikarzami. Nad okrêtami za� prze-
lecia³y �mig³owce i samoloty wchodz¹ce
w sk³ad Marynarki Wojennej RP.

Parada przedefilowa³a przed moto-
rówk¹, na której znajdowa³ siê dowódca
polskiej floty wojennej admira³ floty To-
masz Mathea oraz przed widzami zgro-
madzonymi t³umnie na l¹dzie. Jak siê
oblicza, przej�cie okrêtów obserwowa³o
stamt¹d kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi stoj¹-
cych wzd³u¿ ca³ej d³ugo�ci przylegaj¹ce-
go do Gdyni brzegu morskiego.

Parada rozformowa³a siê oko³o godz.
17. Jednak Gen T. Ko�ciuszko wróci³ do
portu w Gdyni dopiero dwie godziny pó�-
niej. W miêdzyczasie fregata ponownie

6 Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

ficzny Heweliusz, zbiornikowiec paliwo-
wy Ba³tyk i okrêt podwodny Orze³. Para-
dê zamyka³ Gen. T. Ko�ciuszko. Okrêty
sz³y w szyku torowym, zachowuj¹c miê-

parada okrêtówWYDARZENIA

ORP Orkan - okrêt rakietowy

Podniesienie bandery: 18
wrze�nia 1992 r. Podstawowe
dane: d³ugo�æ: 48,9 m; szeroko�æ:
8,65 m, zanurzenie: 2,15 m; prêd-
ko�æ: 36 wêz³ów. Uzbrojenie: wy-
rzutnie rakiet przeciwokrêtowych
i przeciwlotniczych, armata uniwer-
salna kalibru 76 mm i armata kalibru
30 mm.

ORP �niardwy
- tra³owiec bazowy

Podniesienie bandery: 28
stycznia 1994 r. Podstawowe dane:
d³ugo�æ: 38,5 m; szeroko�æ: 7,2 m;
wysoko�æ: 3,8 m; zanurzenie: 1,7 m;
wyporno�æ: 216 ton.; prêdko�æ: 14
wêz³ów. Uzbrojenie: 1 morski ze-
staw rakietowo-artyleryjski; tra³y kon-
taktowe i niekontaktowe; tory mino-
we do zabierania wariantowego
uzbrojenia min morskich lub zrzutni
grawitacyjnych bomb g³êbinowych.

ORP Czajka - niszczyciel min

Podniesienie banery: 17 czerw-
ca 1967 r. Podstawowe dane: d³u-
go�æ: 58,2 m; szeroko�æ: 7,7 m; wy-
soko�æ: 4 m; zanurzenie: 2,14 m; wy-
porno�æ: 426 ton; prêdko�æ: 18 wê-
z³ów. Uzbrojenie: tra³y kontaktowe
i niekontaktowe; zestaw artyleryjsko-
rakietowy; 2 wyrzutnie rakiet prze-
ciwlotniczych; wyrzutnie celów pozor-
nych; zrzutnie bomb g³êbinowych
(opcja); stacje hydroakustyczne oraz
pojazd podwodny.
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ORP Orze³
- okrêt podwodny

Podniesienie bandery: 29
kwietnia 1986 r. Podstawowe
dane: d³ugo�æ: 72,6 m; szeroko�æ:
9,9 m; wyporno�æ: 2460 ton (nawod-
na), 3180 (podwodna); prêdko�æ: 12
wêz³ów (nawodna), 17 wêz³ów
(podwodna), zanurzenie � do 300
metrów. Uzbrojenie: 6 wyrzutni
torpedowych, mo¿liwo�æ stawiania
min morskich.
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parada okrêtówWYDARZENIA

ORP Gen. T. Ko�ciuszko
- fregata rakietowa

Podniesienie bandery: 28
czerwca 2002 r. Podstawowe dane:
d³ugo�æ: 135,6 m; szeroko�æ: 13,7 m;
zanurzenie: 5,7 m; wyporno�æ: 3650 ton.;
prêdko�æ: 29 wêz³ów. Uzbrojenie: 2
wyrzutnie torped, armata uniwersalna
kalibru 76 mm, system obrony bezpo-
�redniej kalibru 20 mm, wyrzutnia ra-
kiet do odpalania pocisków przeciwlot-
niczych i pocisków klasy woda-woda,
dwa �mig³owce pok³adowe.

ORP Ba³tyk
- zbiornikowiec paliwowy

Podniesienie bandery: 11
marca 1991 r. Podstawowe dane:
d³ugo�æ: 81,7 m; szeroko�æ: 13,1 m;
zanurzenie: 4,8 m; wyporno�æ: 3000
ton; prêdko�æ: 15 wêz³ów. Wyposa-
¿ony w urz¹dzenia do przewo¿enia
i przekazywania innym jednostkom
materia³ów pêdnych i smarów.

- To nie by³y zwyk³e
æwiczenia - mówi¹
marynarze.

Reprezentanci Forum Okrêtów
Wojennych na pok³adzie

Gen. T. Ko�ciuszko.
Od lewej: Grzegorz Ochmiñski,
Oskar Myszor, Micha³ Szafran

i Rafa³ Skar¿yñski.

Parada.
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wysz³a na otwarte morze w okolicach Helu.
Tam jego pok³ad opu�ci³ �mig³owiec.

- Z jednej strony dla nas, marynarzy,
taka parada to po prostu kolejne æwicze-
nia - mówi kmdr por Grzegorz Mucha,
dowódca fregaty. - Z drugiej jednak wie-
my, ¿e to nie s¹ takie zwyk³e æwiczenia.
Dlatego bardzo to prze¿ywamy. Przecie¿
tym razem nasze wysi³ki oceniaæ bêdzie
nie tylko dowódca MW, bêd¹ na nas pa-
trzyli tak¿e widzowie, w�ród których znaj-
duj¹ siê równie¿ cz³onkowie naszych ro-
dzin. Bardzo nam zale¿y, aby dobrze wy-
pa�æ.

- By³o naprawdê super - mówi Rafa³
Skar¿yñski, który przyby³ a¿ z Lipna ko³o
W³oc³awka. - Bardzo mi siê podoba³o.
Warto by³o przyjechaæ. Niesamowite
prze¿ycie. Co mogê wiêcej powiedzieæ?

Rafa³ by³ jednym z czterech reprezen-
tantów Forum Okrêtów Wojennych, in-
ternetowego forum skupiaj¹cego pasjo-
natów morza, którzy go�cili na Gen. T.
Ko�ciuszce. To w³a�nie tam, latem ubie-
g³ego roku, pojawi³ siê apel o zorganizo-
wanie parady, któr¹ wymy�li³ Jaros³aw
Ci�lak. �Nasze MORZE� popar³o ten po-
mys³ i kilkakrotnie przypomina³o siê w tej

sprawie dowódcy MW. Ten pozytywnie
odniós³ siê do inicjatywy. Parada zosta³a
wyznaczona na 26 czerwca, czyli dorocz-
ne �wiêto Marynarki Wojennej. Wszyscy,
którzy podpisali siê pod apelem, decyzj¹
dowódcy MW, w uznaniu dla swojego
zaanga¿owania, mogli zabraæ siê na okrê-
ty, aby z bliska obejrzeæ wynik swoich
zabiegów.

Parada okrêtów by³a g³ówn¹ morsk¹
atrakcj¹ �wiêta MW. Ale nie jedyn¹. Na
l¹dzie tak¿e sporo siê dzia³o. Odby³a siê
uroczysta promocja na pierwszy stopieñ
oficerski, na której obecny by³ minister

ORP Piast
- okrêt ratowniczy

Podniesienie bandery: 26
stycznia 1974 r. Podstawowe dane:
d³ugo�æ: 72,63 m; szeroko�æ: 11,94
m; zanurzenie: 4,1 m; wyporno�æ:
1600 ton, prêdko�æ: 16,7 wêz³a. Wy-
posa¿ony w urz¹dzenia do prowa-
dzenia ratownictwa morskiego.

ORP Hydrograf
- okrêt rozpoznawczy

Podniesienie bandery: 8 maja
1976. Podstawowe dane: d³ugo�æ:
73,3 m; zanurzenie: 3,6 m; wypor-
no�æ: 1700 ton. Wyposa¿ony w urz¹-
dzenia do prowadzenia rozpoznania
radioelektronicznego.

ORP Heweliusz
- okrêt hydrograficzny

Podniesienie bandery: 27 li-
stopada 1982 r. Podstawowe
dane: d³ugo�æ: 61,6 m; szeroko�æ:
10,8 m; zanurzenie: 3,3 m; wypor-
no�æ: 1145 ton; prêdko�æ: 14 wê-
z³ów. Wyposa¿ony w urz¹dzenia hy-
drograficzne.

Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

parada okrêtówWYDARZENIA

L¹dowanie �mig³owca na fregacie.

Fo
t. 

To
m

as
z 

Fa
lb

a



9Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011 9

parada okrêtówWYDARZENIA

obrony narodowej Bogdan Klich. Mo¿na
te¿ by³o zwiedzaæ okrêty, ogl¹daæ stoiska
ze sprzêtem wojskowym, a z okrêtu-mu-
zuem B³yskawica oddano saluty armat-
nie. �mia³o wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e
w tym roku odby³a siê nie tylko pierw-
sza od czterdziestu lat parada okrêtów
polskiej floty wojennej, ale tak¿e pierw-
sze od lat �wiêto MW z prawdziwego zda-
rzenia.

- Ju¿ my�limy o tym, co bêdzie za rok.
Wyci¹gamy te¿ wnioski z tego co by³o
- mówi kmdr por. Bartosz Zajda, rzecz-
nik prasowy dowódcy MW. - Na pew-
no na przyk³ad warto, aby na Bulwarze
Nadmorskim w Gdyni zorganizowaæ ja-
kie� nag³o�nienie i przez g³o�niki wyja-
�niaæ ludziom co dzieje siê na morzu, ja-
kie okrêty przep³ywaj¹ przed ich oczy-
ma. Mogê te¿ zdradziæ, ¿e w przysz³ym

ORP Mewa - niszczyciel min
(poza parad¹)

Podniesienie bandery: 9 maja
1967 r. Podstawowe dane: d³ugo�æ:
58,2 m; szeroko�æ: 7,7 m; wysoko�æ: 4
m; zanurzenie: 2,14 metra; wyporno�æ -
426 ton; prêdko�æ: 18 wêz³ów. Uzbro-
jenie: tra³y kontaktowe i niekontakto-
we; zestaw artyleryjsko-rakietowy; 2
wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych;
wyrzutnie celów pozornych; zrzutnie
bomb g³êbinowych (opcja); stacje hy-
droakustyczne oraz pojazd podwodny.

ORP Zbyszko
- okrêt ratowniczy (poza parad¹)

Podniesienie bandery: 30
wrze�nia 1991 r. Podstawowe
dane: d³ugo�æ: 35 m; szeroko�æ: 8
m; zanurzenie: 3,7 m; wyporno�æ:
380 ton, prêdko�æ: 11 wêz³ów. Wy-
posa¿ony w urz¹dzenia do prowa-
dzenia ratownictwa morskiego.

ORP Wodnik
- okrêt szkolny (poza parad¹)

Podniesienie bandery: 28
maja 1976 r. Podstawowe dane:
d³ugo�æ: 72,2 m; szeroko�æ: 11,99 m;
zanurzenie: 4,1 m; wyporno�æ - 1745
ton; prêdko�æ: 17 wêz³ów. Posiada
uzbrojenie i wyposa¿enie do szko-
lenia przysz³ych oficerów polskiej
floty wojennej.

Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

roku manewry Baltops rozpoczn¹ siê
w czerwcu w Gdyni. Mo¿e wiêc drug¹
paradê uda siê zorganizowaæ wspólnie
z sojusznikami?

Tomasz Falba
Wspó³praca: Cze, PioSta

Parada okrêtów z pok³adu Gen. T. Ko�ciuszko.

Kmdr por. Grzegorz Mucha,
dowódca Gen. T. Ko�ciuszko.
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Buduj¹a¿ mi³o!

Premier Norwegii w stoczniach Grupy REMONTOWA

10 czerwca 2011 roku premier Nor-
wegii Jens Stoltenberg z³o¿y³ w Gdañsku
wizytê zwi¹zan¹ ze zbli¿aj¹c¹ siê polsk¹
prezydencj¹ w UE (1 lipca br.). Mia³ roz-
mawiaæ z premierem RP Donaldem Tu-
skiem m.in. na temat wspó³pracy w za-
kresie energetyki i polityki przemys³owej.
Premierzy obu krajów odwiedzili te¿ Re-
montow¹ SA i stoczniê REMONTOWA
Shipbuilding SA - obie nale¿¹ce do Gru-
py REMONTOWA.

Go�cie przyp³ynêli do stoczni na po-
k³adzie jednostki patrolowej Stra¿y Gra-

Podczas pobytu w Gdañsku norweski
premier Jens Stoltenberg odwiedzi³ Gdañsk¹ Stoczniê

Remontow¹ SA, uczestniczy³ tak¿e w ceremonii
pierwszego ciêcia blach na budowê jednego

z serii nowatorskich, samochodowo-pasa¿erskich
promów dla armatora z Norwegii

w stoczni REMONTOWA Shipbuilding SA
(dawna Stocznia Pó³nocna). Go�ciowi z Norwegii

towarzyszy³ premier RP Donald Tusk.

Na terenie stoczni � od lewej: Jaros³aw Flont
- prezes zarz¹du REMONTOWEJ SA,

premierzy Jens Stoltenberg i Donald Tusk
oraz Piotr Soyka - przewodnicz¹cy rady

nadzorczej REMONTOWEJ SA.
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nicznej. Premier Stoltenberg natkn¹³ siê
niemal od razu na stoj¹ce w dokach i przy
nabrze¿u statki norweskich armatorów,
czêstych go�ci Remontowej SA. O tym,
jakie jednostki z jego kraju przebywaj¹
aktualnie w stoczni i jakie prace s¹ na nich
prowadzane, opowiadali obu premierom
Piotr Soyka - przewodnicz¹cy rady nad-
zorczej Remontowej SA, Jaros³aw Flont -
prezes zarz¹du firmy, Zbigniew Andrusz-
kiewicz - cz³onek zarz¹du ds. handlowych
i produkcyjnych, a tak¿e m.in. Marek So-
ko³owski - dyrektor ds. przebudów stat-

krajWYDARZENIA

ków i Marcin M¹drala - kierownik biura
rynku skandynawskiego. Premier Norwe-
gii znalaz³ chwilê na przywitanie i rozmo-
wê z marynarzami i superintendentami
z norweskich jednostek.

W kolejnej stoczni � REMONTOWA
Shipbuilding SA, go�ci powita³ m.in. jej
prezes Andrzej Wojtkiewicz oraz przed-
stawiciel towarzystwa klasyfikacyjnego
DNV i norweskiego armatora Torghatten
Nord AS, którego nowobudowane statki,
stoj¹ce przy nabrze¿u wyposa¿eniowym,
stanowi³y odpowiednie t³o dla spotkania.

Premier Norwegii by³ autentycznie
zainteresowany polsk¹ technik¹ okrêtow¹
i wspó³prac¹ naszego przemys³u okrêto-

wego z norweskimi armatorami oraz do-
stawcami wyposa¿enia okrêtowego. Zada-
wa³ wiele pytañ i d³ugo rozmawia³ z przed-
stawicielami zarz¹dów firm Grupy REMON-
TOWA SA i specjalistami ze stoczni.

Premier Norwegii
zainaugurowa³ budowê

nowatorskiego promu
na przysz³o�ciowe paliwo

 Premier Jens Stoltenberg u�wietni³
swoj¹ obecno�ci¹ uroczysto�æ ciêcia
pierwszych blach na budowê w stoczni
REMONTOWA Shipbuilding innowacyjne-
go, przyjaznego �rodowisku promu o na-
pêdzie gazowym (na skroplony gaz ziem-
ny - LNG) dla norweskiego armatora -
jednego z najwiêkszych operatorów pro-
mowych na norweskich wodach przy-
brze¿nych. By³o to pierwsze ciêcie stali
na jednostkê typu LMG 120, o stocznio-
wym symbolu budowy B 612/4. Czwarty
statek z serii promów o napêdzie gazo-
wym zamówionych przez Torghatten Nord
AS, prom Lødingen, to zarazem ósma jed-
nostka dla tego samego armatora.

Promy dla Torghatten Nord, budowa-
ne pod nadzorem towarzystwa klasyfika-
cyjnego Det Norske Veritas (DNV) i Nor-
wegian Maritime Directorate (NMD), od-
bywaæ bêd¹ rejsy po fiordzie Vestfjorden,
po³o¿onym miêdzy pó³nocnym wybrze-
¿em Norwegii, a grup¹ wysp Lofoty.
Akwen ten znany jest z trudnych warun-
ków pogodowych. Promy zaprojektowa-
ne przez biuro projektowo-konsultingo-
we LMG Marin z Bergen wspó³pracuj¹ce
z polskim okrêtowym biurem projekto-

Premier przybywa do Remontowej SA
na pok³adzie jednostki patrolowej

Stra¿y Granicznej.

Premier Norwegii wita siê z pracownikami armatora Knutsen OAS ze statków
obs³ugiwanych aktualnie w Remontowej SA.
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wym REMONTOWA Marine Design &
Consulting Ltd., maj¹ zostaæ przekazane
armatorowi przez Remontow¹ SA i RE-
MONTOWA Shipbuilding SA w drugiej
po³owie 2012 roku.

Remonty i przebudowy
statków i obiektów offshore

Grupa REMONTOWA ma znacz¹cy
udzia³ w norwesko-polskiej wymianie
handlowej.

Roczna warto�æ sprzeda¿y produktów
(nowe statki) i us³ug (remonty i przebu-
dowy) siêga 150-200 mln euro. Norwe-
scy armatorzy i operatorzy statków nale¿¹
do najwa¿niejszych klientów grupy. Wie-
lu, ceni¹c dotychczasow¹ wspó³pracê
z wiod¹c¹ polsk¹ grup¹ stoczniow¹, wra-
ca z kolejnymi zleceniami. Grupa RE-
MONTOWA jest w stanie zaoferowaæ kon-
kurencyjne stawki, ale czêsto to nie cena,
tylko wysoka jako�æ produkcji i remon-
tów oraz rzetelno�æ i terminowo�æ, decy-
duj¹ o powrotach.

W roku 2010 Remontowa SA przepro-
wadzi³a remonty na 31 statkach norwe-
skich armatorów: Bergshav Ship Manage-
ment AS, Conoco Philips AS, Jo Tankers,
Klaveness Maritime Logistics, Knutsen
OAS, Mowinckel Ship Management AS,
Odfjell AS, Teekay Shipping Norway AS,
Utkilen AS. Sprzeda¿ zamknê³a siê kwot¹
25 milionów euro.

W pierwszej po³owie 2011 roku
w stoczni go�ci³y 24 statki z: Bergen Tan-
kers AS, Gearbulk Norway AS, Hoegh Fle-

et Services AS, Jo Tankers, Knutsen OAS,
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS,
Odfjell AS, Ramco Marine AS, Siem Of-
fshore AS, Teekay Shipping Norway AS,
Torghatten ASA, Utkilen AS, Vaage Ship
Management AS.  Do norweskich klien-
tów Remontowej SA nale¿¹ równie¿ m.in.
Petrojarl ASA (obecnie grupa Teekay),
Fred Olsen Energy / Fred Olsen Produc-
tion i BW Offshore. Stocznia zawar³a z nor-
weskimi klientami nowe kontrakty na
³¹czn¹ kwotê 20 milionów euro.

Wielu klientów Remontowej SA to
�wiatowi liderzy w ró¿nych sektorach

¿eglugi, np. Odfjell jest jednym z najwiêk-
szych w �wiecie operatorów chemika-
liowców, a Knutsen OAS i Teekay Norway
- w eksploatacji zbiornikowców wahad³o-
wych (przewo¿¹cych ropê z morskich
platform wydobywczych do terminali
portowych i rafinerii).

W pierwszej po³owie 2011 roku zre-
alizowane lub zakoñczone zosta³y cztery
przebudowy jednostek p³ywaj¹cych dla
armatorów norweskich na ³¹czn¹ kwotê
45 milionów euro. Dla Awilco ASA pó³za-
nurzalne platformy wiertnicze (semi-sub-
mersible drilling rigs) WilPhoenix i Wil-
Hunter, a dla operatora promowego
Fjord1 MRF przebudowano i przed³u¿o-
no fiordowy, dwustronny (tzw. przeloto-
wy), prom samochodowo-pasa¿erski
o systemie napêdowym zasilanym skro-
plonym gazem ziemnym (LNG), nota
bene - pierwszy w historii prom napêdza-
ny LNG, zbudowany w Norwegii w 2000
roku. Dla Petrojarl ASA Remontowa SA
przebudowa³a zbiornikowiec na jednost-
kê typu FPSO (jednostkê wydobywczo-
magazynowo-prze³adunkow¹). FPSO Pe-
trojarl Cidade De Rio Das Ostras pracuje
przy wydobyciu ropy z podmorskiego
pola naftowego na brazylijskim szelfie
kontynentalnym dla kompanii naftowej
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Ostatnio przebudowywano tak¿e w Re-
montowej SA zbiornikowce nale¿¹ce do
armatora Knutsen OAS na zbiornikowce
wahad³owe (shuttle-tankers), a tak¿e insta-
lowano na nich chroni¹ce �rodowisko sys-
temy KVOC (Knutsen Volatile Organic
Compounds recovery systems).

Na tle promu budowanego w REMONTOWA Shipbuilding SA dla norweskiego
armatora Torghatten Nord AS � od lewej  Piotr Soyka i Donald Tusk.

Prezentacja projektów realizowanych przez stoczniê - m.in. statku norweskiego armatora
Knutsen OAS, stoj¹cego na doku nr 6. Od lewej Zbigniew Andruszkiewicz - cz³onek zarz¹du ds.

handlowych i produkcyjnych, Jaros³aw Flont - prezes zarz¹du firmy i premier Norwegii.



13Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

krajWYDARZENIA

Ochrona �rodowiska
- nowoczesna technika okrêtowa

z Polski i Norwegii

 Norweskie firmy s¹ liderami w opra-
cowywaniu i zastosowaniach przyjaznych
�rodowisku rozwi¹zañ technicznych, rów-
nie¿ w ¿egludze, oceanotechnice i górnic-
twie morskim (czyli morskim przemy�le
wydobycia ropy i gazu - offshore indu-
stry).

Firmy Grupy REMONTOWA wy-
chodz¹ naprzeciw wysokim wymaganiom
norweskich przedsiêbiorstw ¿eglugo-
wych, m.in. oferuj¹c budowê statków
przyjaznych �rodowisku wed³ug projek-
tów opracowanych samodzielnie, we w³a-
snym biurze projektowym lub we wspó³-
pracy z norweskimi okrêtowymi firmami
projektowo-konsultingowymi oraz przez
instalacjê na statkach - zarówno nowych,
jak i przebudowywanych - proekologicz-
nych urz¹dzeñ i systemów okrêtowych.

Jednym z wielu przyk³adów wspó³pra-
cy przy morskich zastosowaniach �zielo-
nych technologii� jest system odzysku
VOC (Volatile Organic Compounds), dziêki
któremu podczas operacji prze³adunko-
wych na zbiornikowcach nie s¹ uwalnia-
ne do atmosfery szkodliwe zwi¹zki orga-
niczne w oparach ³adunku. Gdañska
Stocznia Remontowa SA zainstalowa³a
takie systemy ju¿ na kilkunastu statkach
norweskich armatorów: Teekay Norway
AS, IUM Shipmanagement i Knutsen OAS
Shipping AS / Knutsen Offshore Tankers
ASA (w tym ostatnim przypadku: system
KVOC - Knutsen VOC, opracowany przez
Knutsena).

 Remontowa SA z sukcesem wesz³a
tak¿e na nowy i dynamicznie rozwijaj¹cy
siê rynek statków napêdzanych skroplo-
nym gazem ziemnym (LNG). Znalaz³o to
potwierdzenie m.in. w nadaniu promowi
Moldefjord, zbudowanemu dla Fjord1 MRF
z Norwegii przez Gdañsk¹ Stoczniê Re-
montow¹ SA oraz REMONTOWA Shipbu-
ilding, tytu³u �Zielonego (przyjaznego
�rodowisku) Statku Roku 2010� w ramach
wyró¿nieñ Green Ship Technology Award
ustanowionych przez Informa Events, fir-
mê wydawcy wp³ywowego dziennika
bran¿y ¿eglugowej �Lloyd�s List�.

Polskie promy na wodach
norweskich fiordów

Udzia³ norweskiego premiera, Jensa
Stoltenberga w uroczysto�ci pierwszego
ciêcia blach na budowê nowatorskich pro-
mów napêdzanych LNG dla armatora

Torghatten Nord AS zwraca uwagê na 12-
letni¹ ju¿, owocn¹ wspó³pracê norweskie-
go biznesu ¿eglugowego z firmami Gru-
py REMONTOWA z Gdañska w zakresie
budowy nowoczesnych statków. REMON-
TOWA Shipbuilding SA oraz Gdañska Stocz-
nia Remontowa SA budowa³y w ostatnich
kilkunastu latach dla armatorów norweskich
g³ównie promy i statki rybackie.

W�ród tych pierwszych dominowa³y
dwustronne promy fiordowe.

W latach 1999-2006 stocznie Grupy
REMONTOWA zbudowa³y statki dla ar-
matorów norweskich o ³¹cznej warto�ci
sprzeda¿y 62 346 000 euro.

 W latach 2009-2011 Grupa REMON-
TOWA przekaza³a do eksploatacji dwie
serie promów dla norweskiego armatora
Fjord1 MRF o ³¹cznej warto�ci kontrakto-
wej 128 350 000 euro. By³y to dwa dwu-
stronne promy fiordowe o napêdzie kon-
wencjonalnym oraz cztery z napêdem na
LNG (w tym wspomniany wcze�niej, na-
grodzony Moldefjord).

 Obecnie REMONTOWA Shipbuilding
posiada w zamówieniach i w trakcie bu-
dowy m.in. cztery promy pasa¿ersko-sa-
mochodowe na wymagaj¹ce, pó³nocne
wody Norwegii. S¹ to promy projektu
LMG 120 PCU (Personal Car Units) z sys-
temem napêdowym zasilanym LNG - dwa
na wody os³oniête i dwa na d³u¿sze trasy
na wodach otwartych.

Ponadto, stocznia buduje obecnie dla
tego samego odbiorcy - Torghatten Nord
AS - cztery mniejsze promy dwóch typów
o tradycyjnym (dieslowskim) napêdzie:
dwa typu SKS 21 PCU i dwa - SKS 16 PCU.

£¹czna warto�æ kontraktów na budo-
wane obecnie statki dla Torghatten Nord
AS wynosi prawie 130 mln euro.

Norweskie wyposa¿enie
i know-how na statkach

z Remontowej SA

Grupa REMONTOWA jest te¿ od daw-
na znacz¹cym nabywc¹ wyposa¿enia
okrêtowego produkowanego przez firmy
norweskie, m.in.: APL, Autronica, Bergen
Diesel (czê�æ Rolls-Royce group), Brude
Safety AS, Brunvoll, Draka, Framo, Her-
nis, Kongsberg Simrad, LMG, Norac, No-
req, Norlift, Norsafe, Norsap, Pusnes, Pyro,
Rolls-Royce Marine AS, Solberg Scandina-
vian AS, Sperre, Unitor, Vingtor, Hamwor-
thy Oil & Gas Systems AS (jako poddo-
stawca Rolls-Royce), etc.

Firmy Grupy REMONTOWA budowa-
³y i buduj¹ statki ró¿nych typów, nie tyl-
ko dla armatorów norweskich, nierzadko

...i nastêpuje pierwsze ciêcie stali
na jednostkê typu LMG 120, o stoczniowym

symbolu budowy B 612/4.

Premier Jens Stoltenberg
uruchamia maszynê...

w oparciu o projekty norweskich okrêto-
wych firm projektowo-konsultingowych
lub na podstawie projektów w³asnych,
opracowanych we wspó³pracy z takimi
norweskimi konsultantami i projektanta-
mi statków, jak m.in. LMG Marin z Ber-
gen czy Nordnorsk Skipskonsult AS (NSK).

 Wreszcie warta odnotowania jest cen-
na, owocna wspó³praca firm Grupy RE-
MONTOWA i DNV (Det Norske Veritas),
jednego z wiod¹cych w �wiecie towa-
rzystw klasyfikacyjnych, bêd¹cego zara-
zem us³ugodawc¹ i dostarczycielem know-
how w szeroko rozumianej bran¿y mor-
skiej, w obszarach zapewnienia jako�ci
i bezpieczeñstwa.

PioSta , rel
Zdjêcia: Piotr B. Stareñczak
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 Stworzona przez ARP grupa MS TFI
(Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych)
Offshore and Shipyard zrzesza, nale¿¹ce
do Agencji: gdyñsk¹ Stoczniê Remontow¹
Nauta, Morsk¹ Stoczniê Remontow¹ ze
�winouj�cia i szczeciñsk¹ Stoczniê Remon-
tow¹ Gryfia. Przypomina to inn¹ stocz-
niow¹ spó³kê, - Korporacja Polskie Stocz-
nie - powo³an¹ pod koniec 2004 roku,
równie¿ przez Agencjê. W za³o¿eniach
spó³ka mia³a skonsolidowaæ niewydolne
finansowo stocznie w Szczecinie i w Trój-
mie�cie, zapewniaj¹c m.in. stabilno�æ
funkcjonowania, lepsze wykorzystanie
zaplecza naukowo-badawczego, a tak¿e
umo¿liwiæ sk³adanie wspólnych zamó-
wieñ na stal i wyposa¿enie statków. Za-
równo jednak z konsolidacji, jak i stabiliza-
cji nic nie wysz³o, a kilka lat po powstaniu
KPS, Stocznia Gdynia i Szczeciñska Nowa
zosta³y postawione w stan upad³o�ci.

Agencja
nie uczy siê na b³êdach

 Co zadziwiaj¹ce,  nowy pomys³ kon-
solidacji trzech stoczni remontowych jest
niemal identyczny z tym z 2004 r. Jak
czytamy w wydawanym przez ARP ma-
gazynie �Gospodarka i Przemys³�:

n �Nowa marka ma pomóc polskim
stoczniom remontowym staæ siê jed-
nym z wa¿niejszych graczy na euro-
pejskim rynku�.

n �Obroty firm tworz¹cych grupê siê-
gaj¹ kilkudziesiêciu milionów euro.
Dziêki wspólnemu dzia³aniu, stocz-
nie bêd¹ mog³y zdobywaæ nowe kon-
trakty i znacz¹co zwiêkszyæ obroty�.

n �Celem nowego podmiotu jest osi¹-
gniêcie pozycji jednego z liderów na
europejskim rynku remontów i budo-
wania statków oraz wysokiej pozycji
na rynku budowy konstrukcji offsho-
re dla sektora energetycznego. Gru-
pa zacznie wspó³pracê z najlepszy-
mi biurami projektowymi, a tak¿e
z Akademi¹ Morsk¹ w Gdyni w celu
prowadzenia badañ rozwojowych�.

 Wojciech D¹browski, prezes ARP,
a zarazem szef funduszu tak mówi³ na
³amach �Gospodarki i Przemys³u�: -  Prze-
prowadzili�my analizê, z której jasno wy-
nika, ¿e pozycja konkurencyjna ka¿dej
firmy z osobna jest s³aba, pojedynczo

Korporacja
       Polskich Stoczni
    Remontowych?

Kolejny pomys³ ARP

Czy z trzech stoczni ró¿nie radz¹cych
sobie na rynku mo¿na stworzyæ �lidera
na europejskim rynku remontów�? Agencja
Rozwoju Przemys³u i Ministerstwo Skarbu
Pañstwa od miesiêcy twierdzi, ¿e tak.
Chocia¿ ostatnio jakby z mniejsz¹ pewno�ci¹. Szczeciñska Stocznia Remontowa Gryfia SA

zbudowa³a niedawno, wykorzystuj¹c
kad³ub ze Stoczni Szczeciñskiej Nowej,
kontenerowiec Port Gdynia.
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maj¹ znikome szanse na znalezienie in-
westora. Dlatego bêdziemy siê staraæ, aby
jak najszybciej doprowadziæ do �cis³ej
wspó³pracy stoczni, g³ównie je¿eli cho-
dzi o politykê sprzeda¿ow¹ i marketin-
gow¹. Kontroluj¹c kilka spó³ek o podob-
nym profilu dzia³ania logiczne jest, aby
ujednoliciæ ich strukturê i strategiê funk-
cjonowania.

 We wspomnianym wydawnictwie,
stocznie wchodz¹ce w sk³ad grupy przed-
stawiane s¹ jako prê¿nie dzia³aj¹ce i od-
nosz¹ce sukcesy, nie borykaj¹ce siê z ¿ad-
nymi problemami. Gdy tymczasem np.
w Gryfii w ubieg³ym roku zwolniono nie-
mal sto osób (i to prawdopodobnie nie
jest koniec redukcji), zmieniono prezesa,
a zlecony przez MS TFI niezale¿ny audyt
wykaza³ wielomilionowe zad³u¿enie.

Z³o�liwi twierdz¹, ¿e grupa MS TFI
Offshore and Shipyard tak naprawdê roz-
poczê³a dzia³alno�æ od... zwolnienia wie-
loletniego prezesa Stoczni Remontowej
Nauta Romualda Kowalskiego. Jego od-
wo³anie, w trakcie trwania kadencji, zo-
sta³o w �rodowisku okrêtowców zinterpre-
towane jako pierwszy krok do zbli¿enia,
czy nawet po³¹czenia gdyñskiej stoczni
ze Stoczni¹ Remontow¹ Gryfia, bêd¹cej
w gorszej sytuacji finansowej.

- Dla nas to by³o wielkie zaskoczenie
- przyznaje Andrzej Janzen, przewodni-
cz¹cy zak³adowej Solidarno�ci.

 Co by³o powodem odwo³ania, do-
k³adnie nie wiadomo. ARP informuje je-
dynie, i¿ �jest nastêpstwem oceny dzia-

³ania prezesa zarz¹du dokonanej przez
Radê Nadzorcz¹. Rada Nadzorcza zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym prawem ma takie
uprawnienie i ze wzglêdu na interes
spó³ki z niego skorzysta³a�. Nieoficjalnie
mówi siê, ¿e Kowalski sprzeciwia³ siê pla-
nom po³¹czenia stoczni w jeden organizm
pod patronatem ARP. Je�li we�mie siê pod
uwagê, ¿e Nauta zak³ada na ten rok 172,5
mln z³ przychodów (w ubieglym by³y
niemal dwa razy mniejsze) i do koñca
roku chce przeprowadziæ siê w ca³o�ci na
nabrze¿a dawnej Stoczni Gdynia, które
kupi³a wraz z p³ywaj¹cym dokiem po tej
stoczni, tym bardziej mo¿e dziwiæ fakt, i¿
rezygnuje siê z cz³owieka, który owe
przedsiêwziêcia i plany sygnowa³.

Przewodnicz¹cy Andrzej Janzen: - Dla
nas sytuacja jest bardzo niejasna. Rada
Nadzorcza mo¿e zwolniæ prezesa je¿eli
np. podejmowa³ decyzje niezgodnie z jej
wytycznymi. A nie wydaje mi siê, by pre-
zes Kowalski dzia³a³ na szkodê stoczni.

Na marginesie dodajmy, ¿e jednym
z partnerów biznesowych grupy MS TFI
jest Stocznia Marynarki Wojennej, gdzie,
o czym ju¿ pisali�my, równie¿ zwolniono
niedawno wieloletniego prezesa. Tam
tak¿e powody decyzji Rady Nadzorczej
nie zosta³y ujawnione.

Powrót do zjednoczenia?

 Zwi¹zkowcy z Nauty ju¿ pod koniec
stycznia niepokoili siê planami po³¹cze-
nia ich stoczni oraz stoczni remontowych

Gryfia i Morska. W o�wiadczeniu w tej
sprawie napisali: �Nauta jako jedna z nie-
licznych stoczni wysz³a obronn¹ rêk¹
z kryzysu bran¿y stoczniowej. Stocznia
posiada opracowan¹ strategiê rozwoju
na najbli¿sze lata, uwzglêdniaj¹c¹
zwiêkszenie potencja³u produkcyjnego
i konsekwentnie j¹ realizuje. Stocznia
podjê³a siê tak¿e zagospodarowania te-
renów po by³ej Stoczni Gdynia - zaku-
pi³a dok p³ywaj¹cy i uzyska³a dostêp do
du¿ego suchego doku na terenie Stocz-

Morska Stocznia Remontowa - najmniejszy z zak³adów wchodz¹cych w sk³ad MS TFI Offshore and Shipyard.

Tak nowa grupa reklamuje siê
w wydawnictwie Agencji

Rozwoju Przemys³u.
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ni Gdynia, stwarzaj¹c tym samym wa-
runki zwiêkszenia produkcji i zatrud-
nienia. (...) Zwi¹zkowców niepokoj¹
tak¿e mgliste jak na razie plany po³¹-
czenia w jednej strukturze stoczni Gry-
fia i Morska, nale¿¹cymi podobnie jak
Nauta do towarzystwa MS TFI, w które-
go zarz¹dzie zasiadaj¹ osoby z kierow-
nictwa Agencji Rozwoju Przemys³u.
Oczekujemy, ¿e wstrzymane zostan¹ za-
powiadane dzia³ania i w³a�ciciel umo¿-
liwi Stoczni Remontowej Nauta funkcjo-
nowanie chroni¹ce zarówno jej pracow-
ników, jak i akcjonariuszy�. O�wiadcze-
nie trafi³o do Wojciecha D¹browskiego,
prezesa ARP oraz do zarz¹du MS TFI.

- Agencja Rozwoju Przemys³u mia³a-
by byæ swego rodzaju szefostwem daw-
nych zjednoczeñ rozdzielaj¹cym zadania
poszczególnym stoczniom - powiedzia³
nam przewodnicz¹cy Janzen. - Znów mie-
liby�my gospodarkê nakazow¹. A to dla
nas nie do przyjêcia. By³y zarz¹d Nauty
opracowa³ pewn¹ koncepcjê rozwoju fir-
my. Podjêto w zwi¹zku z tym konkretne
decyzje, jak zakup nowych terenów. Nie
mo¿na zmarnowaæ tego, co zosta³o zro-
bione, nie mo¿na zmarnowaæ potencja³u
stoczni.

Stoczniowcy z Gdyni boj¹ siê, ¿e ich
kosztem ratowane bêd¹ dwa pozosta³e,
bêd¹ce w gorszej kondycji, zak³ady ze
Szczecina i �winouj�cia.

Pod koniec czerwca zwi¹zkowców
z Nauty przyj¹³ wiceminister skarbu Zdzi-
s³aw Gawlik oraz prezes ARP Wojciech

D¹browski, którzy zapewnili, ¿e wpraw-
dzie konsolidacji nie bêdzie, jednak roz-
wa¿ane jest �ujednolicenie procedur za-
mówieñ, zakupów i certyfikatów�. Na
czym polega³aby wspó³praca miêdzy
poszczególnymi stoczniami, tego zwi¹z-
kowcy siê nie dowiedzieli. Mo¿e konkre-
ty padn¹ na kolejnym spotkaniu.

Co na to Ministerstwo Skarbu? Czy fak-
tycznie nie bêdzie po³¹czenia trzech
stoczni remontowych? Jakie s¹ plany ko-
operacji miêdzy stoczniami? Czym kon-
kretnie mia³yby siê zajmowaæ wspó³pra-
cuj¹ce ze sob¹ zak³ady, by �zwiêkszyæ
warto�æ i poprawiæ efektywno�æ zarz¹dza-
nych przez fundusz firm�?

Po³¹czenia nie bêdzie

W biurze prasowym ministerstwa do-
wiedzieli�my siê, ¿e pytania na ten te-
mat powinni�my kierowaæ do MS TFI.
Poniewa¿ szefem funduszu jest Wojciech
D¹browski, prezes ARP, chcieli�my tam
uzyskaæ odpowied�.

O tym, z jak¹ �trosk¹� traktowany jest
pomys³ zjednoczenia i wspó³pracy trzech
stoczni remontowych, mo¿e �wiadczyæ
fakt, ¿e na nasze pytanie o MS TFI Of-
fshore and Shipyard rzecznik Agencji
Roma Sarzyñska-Przeciechowska stwier-
dzi³a, ¿e... nic nie wie o takiej grupie. By³a
te¿ zdziwiona faktem, ¿e jej szef wspo-
mina³ o niej w magazynie wydawanym
przez ARP. Dodajmy, ¿e pani rzecznik jest
redaktorem naczelnym tego periodyku.

W koñcu jednak przekaza³a nasze pyta-
nia dalej, a odpowiedzi przysz³y dwie, do-
k³adnie tej samej tre�ci. Izabella Dubiel-
czyk, g³ówny specjalista Biura Marketin-
gu i Promocji ARP  i Piotr S³upski, cz³o-
nek zarz¹du MS TFI napisali:

 �W chwili obecnej nie podejmujemy
dzia³añ zmierzaj¹cych do korporacyjne-
go po³¹czenia stoczni wchodz¹cych
w sk³ad portfela MARS Fundusz Inwesty-
cyjny tj. Szczeciñskiej Stoczni Remonto-
wej GRYFIA SA, Morskiej Stoczni Remon-
towej SA w �winouj�ciu oraz Stoczni Re-
montowej NAUTA SA w Gdyni. Wg obec-
nego standingu finansowego i organiza-
cyjnego ww. podmiotów dzia³anie takie
nie przynios³oby korzy�ci ekonomicznych.

W celu zwiêkszenia warto�ci naszych
stoczni bierzemy jednak pod uwagê roz-
poczêcie dzia³añ z zakresu koordynacji
wykorzystania ich potencja³u. Bêdziemy
to realizowaæ poprzez podjêcie ró¿nych
inicjatyw, w szczególno�ci w zakresie
zwiêkszania przychodów oraz obrony
pozycji konkurencyjnej stoczni portfela
MARS Fundusz Inwestycyjny.

Rynek stoczniowy  w Europie jest bar-
dzo konkurencyjny i ewoluuje w stronê
podnoszenia jako�ci us³ug (certyfikaty
bezpieczeñstwa, terminy wykonania),
zmiany technologii, wysokiej specjaliza-
cji, a zarazem kompleksowo�ci oferty.
Maj¹c powy¿sze na uwadze mamy �wia-
domo�æ konieczno�ci skoordynowania
dzia³alno�ci handlowej tych podmiotów,
rozumianego jako wspólne prezentowa-
nie siê armatorom jako jedna grupa,
o szerokiej ofercie dostêpnych doków (pe-
³en przegl¹d w skali trzech stoczni), do-
godnych lokalizacjach, szerokiej gamie
kompetencji w³asnych oraz podmiotów
kooperuj¹cych. Stworzenie platformy
sprzeda¿owej naszych stoczni jest ko-
nieczne wobec zagro¿eñ rynkowych, ale
równie¿ daje szansê wykorzystania mo¿-
liwo�ci p³yn¹cych z synergii.

Elementem budowania przewag kon-
kurencyjnych jest równie¿ baza koszto-
wa. Optymalizacja procesów jest zada-
niem le¿¹cym po stronie ka¿dej ze stocz-
ni. Jednak zaopatrzenie oraz zakup
materia³ów, towarów i us³ug to dzia³a-
nia, które w wyniku uwspólnienia oraz
zwiêkszonej skali mog¹ stanowiæ realne
�ród³o obni¿enia kosztów dzia³alno�ci.
W tym zakresie planujemy równie¿ zbu-
dowanie wspólnej platformy dla ww.
spó³ek�.

Czes³aw Romanowski
Stocznia Nauta remontuje statki w du¿ym suchym doku, 
który Stocznia Crist przejê³a po upad³ej Stoczni Gdynia.
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Organizacja IAMU powsta³a w roku
1999 z inicjatywy zespo³u za³o¿ycielskie-
go z wybranych uczelni z ka¿dego z kon-
tynentów. Pomys³odawc¹ i aktywnym
kreatorem przedsiêwziêcia by³ Japoñczyk
Hisashi Yamamoto, ówcze�nie zwi¹zany
z wydzia³em morskim stambulskiego Uni-
wersytetu Technicznego (ITU). W sk³ad
grupy za³o¿ycielskiej weszli rektorzy z
nastêpuj¹cych uczelni: Maine Maritime
Academy (USA), Arab Academy for
Science Technology and Maritime Trans-
port (Egipt); Australian Maritime Colle-
ge; Kobe University of Mercantile Mari-
ne (Japonia); Istanbul Technical Univer-
sity (Turcja).

G³ównym celem organizacji by³o wy-
pracowanie najlepszych programów na-
uczania i szkolenia przysz³ych oficerów,
stworzenie forum do wymiany do�wiad-
czeñ w pracach badawczych, wymiany
studentów i profesorów, a tak¿e prowa-
dzenie dzia³alno�ci edytorskiej oraz orga-
nizowanie corocznych spotkañ wszystkich
cz³onków organizacji.

Akademia Morska w Gdyni (AM), jako
jedna z pierwszych przyst¹pi³a do IAMU

i jest jednym z najbardziej aktywnych jej
cz³onków. Przedstawiciele AM zasiadaj¹
w zarz¹dzie organizacji i w wielu jej gre-
miach.

Pierwszy, za³o¿ycielski zjazd odby³ siê
w czerwcu 2000 roku w Stambule. Przy-
byli na niego przedstawiciele 17 uczelni
z ca³ego �wiata. Kolejne, odpowiednio nu-
merowane spotkania organizowane by³y
w Turcji, USA, Japonii, Australii, Egipcie,
Szwecji, Chinach, ponownie dwa razy
w USA, w Rosji i Korei Po³udniowej.

W tym roku za�, zebranie ju¿ 53 cz³on-
ków odby³o siê dniach 12-14 czerwca
w Gdyni, pod has³em: �Green Ships, Eco
Shipping, Clean Seas�. Przez trzy czerw-
cowe dni go�cili w Gdyni rektorzy, pro-
fesorowie i studenci ze wszystkich uczel-
ni - cz³onków IAMU. To bez w¹tpienia
najwiêksze spotkanie akademickiego �ro-
dowiska morskiego na �wiecie.

Do konferencji naukowej zosta³o wy-
selekcjonowanych 35 najlepszych ze
zg³oszonych referatów. Studenci, w ra-
mach przewodniego tematu, mieli za za-
danie zbudowanie wirtualnego statku eko-
logicznego, spe³niaj¹cego wszystkie wy-

magania konstrukcyjne, bezpiecznego
zarz¹dzania i eksploatacji.

W ramach konferencji odby³y siê trzy
sesje specjalistyczne: �On-board training�
- wymiana do�wiadczeñ na temat prak-
tyk studenckich, �Engine Room Simula-
tor� - w oparciu o nasz nowoczesny sy-
mulator si³owni na Wydziale Mechanicz-
nym AM oraz  �Electric and Automation
Officers� - w oparciu o nowe ustalenia
w konwencji STCW. Pozosta³e 9 sesji mia-
³o charakter ogólny z zakresu MET (Mari-
ne Education and Training). 

Przy okazji naukowcy, wyk³adow-
cy i studenci Akademii Morskiej starali
siê przedstawiæ go�ciom 90-letnie tra-
dycje i dorobek polskiego szkolnictwa
morskiego oraz najwiêksze osi¹gniêcia
Akademii Morskiej w Gdyni, a tak¿e pol-
skie tradycje, m.in. kulinarne i kulturê.

Zorganizowano specjalne warsztaty
naukowe, program turystyczno-sporto-
wy itd.

Du¿a czê�æ studentów przyby³a do
Gdyni drog¹ najw³a�ciwsz¹, najbardziej
naturaln¹ dla takiego gremium - na po-
k³adach statków. �wiatowe zgromadze-

Pod has³em

W Gdyni, w Akademii Morskiej, odby³o siê dwunaste
zgromadzenie ogólne (AGA - Annual General Assembly)
stowarzyszenia wy¿szych uczelni morskich IAMU
(International Association of Maritime Universities).

�wiatowy zlot morskich akademii

eco

Musztra paradna marynarzy
z Marynarki Wojennej.
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Statki bior¹ce udzia³
w zgromadzeniu
uczelni morskich - IAMU.

Spotkanie w gdyñskim porcie sta³o siê okazj¹
do wymiany grup studentów z rosyjskiego
¿aglowca Kruzensztern i polskiego statku
szkolnego Nawigator XXI. Na zdjêciu �
studenci polscy i rosyjscy, z ty³u, w
piaskowym mundurze - opiekun grupy polskiej
na pok³adzie Kruzenszterna - dr. in¿. Marek
Szulc z Akademii Morskiej w Szczecinie.
Studenci ze Szczecina pop³ynêli na rosyjskim
¿aglowcu m.in. do Oulu w Finlandii.

Gospodarze starali siê przybli¿yæ
zagranicznym go�ciom polsk¹ kulturê.

Podczas bankietu na pok³adzie
amerykañskiego statku szkolnego Empire
State zorganizowano degustacjê polskich

specja³ów i wystêp studenckiego ludowego
zespo³u pie�ni i tañca. Na zdjêciu zespó³ w

towarzystwie dr in¿. kpt. ¿. w. profesora AM,
Bogumi³a £¹czyñskiego - przewodnicz¹cego

komitetu organizacyjnego gdyñskiego
zgromadzenia uczelni morskich.

Na pok³adzie Daru Pomorza odby³o siê
spotkanie integracyjne, w trakcie którego

zaproszeni mogli podziwiaæ musztrê paradn¹
marynarzy z Marynarki Wojennej i wystêp

Orkiestry MW, a tak¿e æwiczenia
antyterrorystyczne. Zobaczyæ to mogli

równie¿ nieliczni spacerowicze.
Szkoda, ¿e organizatorzy nie zadbali

o nag³o�nienie pokazów...

18 Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011
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Najwiêksz¹ jednostk¹ by³ by³y drobnicowiec i niedosz³y transportowiec
amunicji, zbudowany w 1962 roku jako Oregon, amerykañski Empire State.
Zanim rozpocz¹³ w 1989 roku karierê w jednej z amerykañskich akademii
morskich, pracowa³ m.in. w barwach s³awnych, nieistniej¹cych ju¿
armatorów amerykañskich: Moore McCormack Lines i United States Lines.

Najwiêkszym ¿aglowcem zlotu by³
Kruzensztern z Rosji.

Zawita³ do Gdyni m.in. szczeciñski
statek szkolny Nawigator XXI.

nie wy¿szych uczelni morskich sta³o siê
okazj¹ dla jednoczesnych wizyt kilku stat-
ków szkolnych.

 W ten sposób w Gdyni dosz³o do
ma³ego zlotu jednostek p³ywaj¹cych,
w tym du¿ych ¿aglowców, na kwarta³
przed wrze�niowym The Culture 2011
Tall Ships Regatta. Do gdyñskiego portu
zawinê³y 11 i 12 czerwca dawny drobni-
cowiec - obecnie statek szkolny Empire
State (VI) z 500 studentami z Nowego
Jorku, rosyjskie ¿aglowce Mir z 100 stu-
dentów z St. Petersburga oraz Kruzen-
shtern - równie¿ ze 100 studentami z Ka-
liningradu. W spotkaniu uczestniczy³y
równie¿ gdyñskie statki szkolne Dar M³o-
dzie¿y, Dar Pomorza i Horyzont II oraz
szczeciñski Nawigator XXI.

PioSta , rel
Zdjêcia:  Piotr B. Stareñczak
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Op³yniêcie kuli ziemskiej w rejsie non
stop to najtrudniejszy z ¿eglarskich wy-
czynów. Do tej pory tylko dwóm Pola-
kom uda³a siê ta sztuka � 30 lat temu
Henrykowi Jaskule i 3 lata temu Toma-
szowi Lewandowskiemu. Cichocki ma
nadziejê, ¿e bêdzie trzeci.

Uroczyste po¿egnanie 54-letniego,
pochodz¹cego z Olsztyna ¿eglarza, odby-
³o siê 14 maja w Sopocie (pisali�my o tym
w czerwcowym numerze �Naszego MO-
RZA�). Ale nie oznacza³o ono rozpoczê-
cia rejsu. Polak najpierw obra³ kurs na
Brest.

Razem z nim pop³ynê³a ekipa tech-
niczna ze stoczni Delphia Yachts, która
zbudowa³a dla niego jacht Polska Mied�.
Jej zadaniem by³o ostateczne przetesto-
wanie jednostki oraz �wy³apanie� i usu-
niêcie wszelkich ewentualnych usterek.

Tych, na szczê�cie, by³o niewiele. 3
czerwca ³ódka dotar³a do Brestu. Jak
mogli�my przeczytaæ na stronie interne-
towej projektu www.kapitancichoc-
ki.pl, po drodze z Sopotu �trafi³y siê dwa
dni �ósemki� na Ba³tyku i dwa dni �dzie-

wi¹tki� w �dziób� na Morzu Pó³nocnym
(fale 7-8 metrów). (�) Jacht prowadzi³
siê dobrze, ostatnie 400 mil pokona³ ze
�redni¹ prêdko�ci¹ 9,2 wêz³a�.

Postój w Bre�cie zosta³ wykorzystany
na przeprowadzenie ostatnich przygoto-
wañ. Na jachcie pojawi³ siê Claude Bre-
ton, przedstawiciel World Sailing Speed
Record Council (WSSRC), �wiatowej or-
ganizacji zajmuj¹cej siê rejestrowaniem
rekordów ¿eglarskich. Z jej ramienia nad-
zoruje on rejs Polaka. Na Polskiej Miedzi
zosta³o zainstalowane urz¹dzenie, które
zapisze przebieg podró¿y Cichockiego.

I w koñcu 1 lipca, o godz. 11.15, ka-
pitan rozpocz¹³ swój rejs. Zatoka Biskaj-
ska przywita³a go spokojn¹ wod¹ i po-
godnym niebem. Miejmy nadziejê, ¿e to
szczê�liwa wró¿ba i ¿eglarz wróci do Bre-
stu ca³y i zdrowy. Postêpy wyprawy �le-
dziæ mo¿na na bie¿¹co na podanej wy¿ej
stronie internetowej wyprawy i naszych
³amach.

- Tu¿ przed startem kapitana dopad³a
lekka trema - mówi Mikunda, szef pro-
jektu Around the World Delphia Project,
jak nazwano przedsiêwziêcie. - Nie ma
siê co dziwiæ, bo przecie¿ zaczê³o siê
spe³niaæ najwiêksze marzenie jego ¿ycia.
Stres znikn¹³ jak tylko znalaz³ siê sam na
morzu.

Choæ Tomasz Cichocki nale¿y do do-
�wiadczonych ¿eglarzy i dysponuje na-
prawdê starannie przygotowanym jach-

W samotn¹ podró¿

Sta³o siê! Kolejny Polak stan¹³ przed szans¹
samotnego op³yniêcia �wiata pod ¿aglami bez
zawijania do portów. Kapitan Tomasz Cichocki
opu�ci³ Brest i obra³ kurs na... Brest.

Cichocki
ju¿ p³ynie

tem, nie czeka go ³atwe zadanie. Najpierw
pop³ynie w kierunku przyl¹dka Dobrej
Nadziei, potem minie przyl¹dek i wyjdzie
na Ocean Spokojny. Nastêpnie op³ynie
Horn i przez Atlantyk wróci do Brestu. Je�li
wszystko pójdzie dobrze, we francuskim
porcie powinien siê zameldowaæ ponow-
nie na wiosnê przysz³ego roku, po prze-
p³yniêciu oko³o 24 tysiêcy mil morskich.

Opis trasy nie oddaje stopnia jej trud-
no�ci. Samotna ¿egluga dooko³a �wiata to
wci¹¿ bardzo niebezpieczne zajêcie,
w którym, co tu du¿o mówiæ, mo¿na stra-
ciæ nie tylko zdrowie, ale i ¿ycie (odpu-
kaæ!). Cichocki bêdzie musia³ zmierzyæ siê
z najgro�niejszymi pod wzglêdem pogo-
dowym i ¿eglugowym akwenami na na-
szej planecie. Do tego dochodzi samot-
no�æ, walka o ka¿d¹ godzinê dodatkowe-
go snu i usuwanie niespodziewanych
awarii.

Jacht Polska Mied�, na którym p³ynie
Polak, ma d³ugo�æ prawie 12 metrów,
szeroko�æ niemal 4 m i ¿agle o powierzch-
ni 78 m2. Jednostka wyposa¿ona jest we
wszystko, co potrzebne do bezpiecznej
¿eglugi. Na jej pok³adzie s¹ w sumie 3
tony ekwipunku, z czego po³owê stano-
wi woda do picia.

Podstaw¹ jedzenia bêdzie podczas
rejsu ¿ywno�æ liofilizowana. Ale Cichocki
ma ze sob¹ tak¿e trochê �wie¿ego jedze-
nia. Polak sam bêdzie wypieka³ chleb i ³a-
pa³ ryby, bo na Polskiej Miedzi s¹ rów-
nie¿ wêdki.

Co prawda Tomasz Cichocki nie za-
mierza biæ rekordu czasowego, ale ma
nadziejê, ¿e op³ynie �wiat w 300 dni. Gdy-
by siê uda³o, by³oby to najszybsze polskie
samotne i non stop op³yniêcie globu jach-
tem ¿aglowym. Gor¹co mu tego ¿yczymy!

Tomasz Falba

Kapitan Tomasz Cichocki
u�miecha siê na po¿egnanie.

Zdjêcie
z linii startu.

Od lewej
� Tomasz Cichocki,

Claude Breton
i Krzysztof Mikunda.

Fo
t. 

To
m

as
z 

Fa
lb

a

Fo
t. 

Cl
au

de
 B

re
to

n

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f M
iku

nd
a



21Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

- Takich militariów nie ma w polskich
muzeach - mówi Iwona Pomian, kierow-
nik Dzia³u Badañ Podwodnych Central-
nego Muzeum Morskiego w Gdañsku. -
W Europie te¿ jest ich zaledwie kilka. Mo-
¿emy wiêc �mia³o mówiæ o unikacie.

Obok dzia³ znaleziono resztki wraku,
uda³o siê tam odszukaæ trochê fajanso-
wej zastawy sto³owej i kilka przyrz¹dów
nawigacyjnych. Nie wiadomo czy obie
grupy przedmiotów nale¿y ze sob¹ wi¹-
zaæ. Na armatach widnieje data i miejsca
ich odlania � 1771 rok, Szwecja. Pocho-
dz¹cy za� ze Szkocji fajans datuje siê na
po³owê XIX wieku. Byæ mo¿e mamy
wiêc do czynienia nie z jednym, ale
z dwoma wrakami. Nie mo¿na tak¿e wy-
kluczyæ, ¿e XVIII-wieczne dzia³a by³y
przewo¿one na starszym o kilkadziesi¹t
lat statku jako balast.

Zagadek zwi¹zanych z odkryciem jest
zreszt¹ wiêcej. Nie wiadomo sk¹d i dok¹d
p³yn¹³ statek (statki), nie wiadomo z jakim
³adunkiem, a nawet co to by³a za jednost-
ka (jednostki). Archeologowie z Central-
nego Muzeum Morskiego w Gdañsku za-

Wspólne

Ponad 40 ¿eliwnych dzia³
z XVIII wieku znaleziono na

dnie Ba³tyku nieopodal
Ustki. To wyj¹tkowe

odkrycie. Tak¿e dlatego, ¿e
dokonano tego wspólnym

wysi³kiem prywatnych
pieniêdzy, pañstwowych

instytucji i zaanga¿owania
pasjonatów.

Wiatrem gnana ekspedycja

dzia³a(nie)
powiadaj¹ ostro¿nie, ¿e odnalezienie od-
powiedzi na te pytania zaj¹æ mo¿e na-
wet kilka lat. Tym bardziej, ¿e nie wia-
domo kiedy ponownie zanurkuj¹ w miej-
scu dokonania odkrycia. Wyniki badañ

Do odkrycia dosz³o podczas badañ
dna morza zleconych Instytutowi Morskie-
mu w Gdañsku przez firmê Generpol,
która szuka odpowiedniej lokalizacji pod
farmy wiatrowe w polskiej czê�ci Ba³ty-
ku. Armaty le¿a³y 30 mil morskich na
pó³noc od Ustki na tzw. £awicy S³upskiej,
na g³êboko�ci ponad 40 metrów, zwalo-
ne na siebie i porozrzucane wokó³. Naj-
d³u¿sze maj¹ do 4 metrów i wa¿¹ oko³o
pó³torej tony.

Dzia³a pod wod¹.

Szef ekspedycji Benedykt Hac
ogl¹da znalezisko.
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konserwatorskich i historycznych na bie-
¿¹co bêd¹ publikowane na stronie
www.wiatremgnane.pl.

�Wiatrem gnane� to nazwa ekspedy-
cji zorganizowanej, aby zabezpieczyæ
miejsce znaleziska. Trzeba przyznaæ, ¿e
do tej pory pró¿no szukaæ drugiego przy-
k³adu tak zgodnej wspó³pracy ró¿nych
instytucji przy ratowaniu morskiego dzie-
dzictwa historycznego znajduj¹cego siê na
polskich obszarach Ba³tyku.

Wyprawê sfinansowa³a firma Gener-
pol. W dniach 6-17 czerwca na miejsce
odkrycia uda³y siê a¿ trzy jednostki, w tym
statek badawczy Instytutu Morskiego
w Gdañsku Imor oraz okrêt ratowniczy
Marynarki Wojennej Piast. Operacj¹ kie-
rowa³, obok Iwony Pomian, Benedykt
Hac, kierownik Zak³adu Oceanografii
Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdañ-
sku, jeden z najwybitniejszych polskich
hydrografów. W pracach brali tak¿e
udzia³, poza nurkami z Marynarki Wojen-
nej,  specjali�ci od podwodnych eksplo-
racji nie zwi¹zani z ¿adn¹ instytucj¹.

W wyniku operacji wydobyto dwana-
�cie dzia³. Cztery trafi³y do konserwacji
do Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdañsku, osiem za� z³o¿ono na tere-
nie podwodnego skansenu jaki istnieje na
dnie Zatoki Gdañskiej, obok wraku
szwedzkiego okrêtu Solen zatopionego
podczas bitwy pod Oliw¹ w 1627 roku.
Mo¿e je tam obejrzeæ ka¿dy amator nur-
kowania, bo le¿¹ na g³êboko�ci zaledwie
14 metrów.

20 czerwca, znalezione podczas
wyprawy �Wiatrem gnane� eksponaty
pokazano na pok³adzie Imora podczas
specjalnej konferencji prasowej. W jej
trakcie nikt z organizatorów ekspedy-
cji nie ukrywa³, ¿e przeniesienie dzia³
na teren skansenu to próba uratowania
reszty armat przed ciekawo�ci¹ pod-
wodnych rabusiów, którzy s¹ jedn¹
z ba³tyckich plag.

Dlatego te¿ w³a�nie ca³a ekspedycja
odby³a siê w tajemnicy przed mediami,
a dok³adne miejsce odkrycia nie zosta³o

podane do publicznej wiadomo�ci. Aby
odstraszyæ ewentualnych amatorów pod-
wodnych znalezisk, Morski Oddzia³ Stra-
¿y Granicznej zobowi¹za³ siê do skrupu-
latnego pilnowania zarówno obszaru,
gdzie dokonano odkrycia, jak i podwod-
nego skansenu.

- Mamy nadziejê, ¿e naszym �ladem
pójd¹ tak¿e inne firmy inwestuj¹ce na
terenie polskiego Ba³tyku - mówi Andre-
as Blutke, prezes Generpolu.

Tomasz Falba

Dzia³a na pok³adzie Imora.

Wydobywanie dzia³ z wody.
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W nastêpnym numerze
�Naszego MORZA� opublikujemy
wywiad z Iwon¹ Pomian, z któr¹

porozmawiamy o tym, co jeszcze
kryj¹ wody Ba³tyku.
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Morskie Centrum Serwisowe, które
w po³owie czerwca w Porcie Gdynia
otworzy³a firma Rolls-Royce, to jedyny taki
o�rodek w �rodkowo-wschodniej Europie.
Zajmowaæ siê bêdzie serwisowaniem
i konserwacj¹ urz¹dzeñ na statkach oraz
marketingiem, sprzeda¿¹ i dostarczaniem
nowego sprzêtu morskiego i czê�ci za-
miennych w rejonie Morza Ba³tyckiego.

- Mam nadziejê, ¿e marka Rolls-Roy-
ce bêdzie w przysz³o�ci uto¿samiana
z Polsk¹, tak jak Chopin czy Gdynia - po-
wiedzia³ podczas otwarcia centrum Paul
Keys, prezydent regionalny firmy na Eu-

ropê �rodkow¹ i Wschodni¹. Martin Hall,
wiceprezes do spraw serwisu europejskie-
go, dodawa³:

- Polska jest niezwykle wa¿nym ryn-
kiem dla firmy Rolls-Royce, co znajduje
odzwierciedlenie w naszej decyzji stwo-
rzenia nowej placówki w Gdyni, jednym
z najruchliwszych portów Ba³tyku. A my
jeste�my tam, gdzie potrzebuj¹ nas klienci.
A nasi klienci potrzebuj¹ zaplecza tech-
nicznego oraz kompetentnego zespo³u,
który gotów jest szybko stawiæ siê na
ka¿de wezwanie.

Koncern Rolls-Royce, który wcze�niej
zainwestowa³ m.in. w Gniewie w fabry-
kê urz¹dzeñ pok³adowych, zatrudni w no-
wym centrum osiemdziesiêciu wysokiej
klasy polskich fachowców, g³ównie in¿y-
nierów. Kadra centrum to m.in. absolwen-
ci Akademii Morskiej w Gdyni i Politech-

niki Gdañskiej. - Bardzo dobre przygoto-
wanie polskiego in¿yniera sta³o siê pod-
staw¹ strategii serwisowej Rolls-Royce�a
dla stworzenia w Polsce bazy serwisowej
bêd¹cej zapleczem dla innych biur w Eu-
ropie i na �wiecie - mówi³ Adam Laskow-
ski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy gdyñskiego
centrum. - Chcemy byæ partnerem dla
stoczni w Polsce, dla armatorów. Partne-
rem, na którym mo¿na polegaæ.

Zak³ad budowano od ub. roku na po-
wierzchni prawie siedmiu tysiêcy metrów
kwadratowych. Koncern jest obecny
w Gdyni od 2000 roku. Do tej pory pro-
wadzono tu jedynie biuro handlowe, prze-
kszta³cone teraz w Morskie Centrum Ser-
wisowe. Na terenie dzier¿awionym od
gdyñskiego portu na 30 lat, wybudowa-
no halê o powierzchni oko³o 2 tys. m2,
czyli warsztat i magazyn. Inwestycja kosz-
towa³a 5 mln euro.

- W produkcji stoczniowej Polska stra-
ci³a pozycjê i dynamizm. Za to
w dziedzinie remontów i prze-
budów nasze stocznie s¹
w �cis³ej czo³ówce - t³uma-
czy³ dyrektor Laskowski.
- Trójmiasto cechuje siê
najwiêkszym w Europie
potencja³em w doko-
waniu jednostek ró¿ne-

Gdynia zaprasza go typu. Analizy rynku stoczni remonto-
wych w Polsce wykaza³y, ¿e statystycz-
nie na czterysta jednostek dokowanych
w Polsce oko³o 260 jest wyposa¿onych
w produkty Rolls-Royce�a.

- Gdynia zyskuje nowy obiekt, nowe
miejsca pracy i doskona³ego partnera
o �wiatowej marce - mówi³ w czasie uro-
czysto�ci otwarcia Janusz Jarosiñski, pre-
zes Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia. -
Wiemy, ¿e Gdynia to doskona³e miejsce
do lokowania swoich inwestycji. Tereny
portowe s¹ coraz intensywniej wykorzy-
stywane i to nas cieszy.

Klientami Rolls-Royce�a jest ponad
500 linii lotniczych, 4000 firm i operato-
rów samolotów i helikopterów u¿ytko-
wych, 160 krajowych si³ zbrojnych, po-
nad 2500 operatorów morskich, w tym 70
marynarek wojennych oraz klientów
z bran¿y energetycznej z ponad 120 kra-
jów posiadaj¹cych zainstalowan¹ bazê 54
000 turbin gazowych. Je¿eli chodzi
o transport morski, Rolls-Royce oferuje
zintegrowane uk³ady zasilania oraz pro-
jekty okrêtowe do zastosowania w dzie-
dzinie przybrze¿nego wydobycia ropy
i gazu, okrêtów specjalistycznych oraz ma-
rynarki, systemy morskie pocz¹wszy od
turbin gazowych i silników diesla, przez
�ruby napêdowe, pêdniki, dysze wodne,
stabilizatory i uk³ady elektryczne. Sprzêt
Rolls-Royce�a jest zamontowany na po-
nad 30 000 okrêtów na ca³ym �wiecie.

Teksty i zdjêcia:
Czes³aw Romanowski

Przeciêcie wstêgi
w Morskim Centrum
Serwisowym:
Anna Wypych-Namiotko,
wiceminister do spraw
gospodarki morskiej
i John Paterson,
prezes Rolls-Royce Marine.

Polski Roll-Royce

Adam Laskowski:
- Chcemy byæ partnerem

dla stoczni w Polsce,
dla armatorów, partnerem,
na którym mo¿na polegaæ.
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Nor-Shipping to przede wszystkim
technika okrêtowa. Na zdjêciu stoisko

MAN Diesel & Turbo (dawniej MAN B&W
Diesel), firmy, która dostarcza nie tylko
silniki okrêtowe, ale równie¿ kompletne

systemy napêdowe, ³¹cznie z liniami
wa³ów i �rubami napêdowymi.

Polskie firmy

Nor-Shipping 2011

bez fajerwerków

24 Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011
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Nor-Shipping to najwiêksza, miêdzy-
narodowa wystawa, odbywaj¹ca siê
w Norwegii co dwa lata. Multidyscyplinar-
na, z akcentem na statki i technikê okrê-
tow¹, materia³y i urz¹dzenia dla stoczni
oraz wyposa¿enie statków. W tym roku
w Lillestrom pod Oslo zanotowano rekor-
dow¹ liczbê 16 235 kwalifikowanych (pro-
fesjonalistów z bran¿y) zwiedzaj¹cych, co
oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu
z edycj¹ sprzed dwóch lat i najwiêksze
obroty organizatorów od pierwszej wy-
stawy w 1965 roku.

 
○ ○ ○

Na czterodniowe Nor-Shipping 2011,
zakoñczone 27 maja, przyby³o 17 298
delegatów wystawców oraz uczestników
konferencji. £¹cznie ze wspomnianymi
ponad 16 tysi¹cami zwiedzaj¹cych, da³o
to ³¹czn¹ liczbê 33 533 delegatów na tar-
gi i g³ówne imprezy towarzysz¹ce.

Organizatorzy zapraszali do 22 pawi-
lonów narodowych i piêciu parków tema-
tycznych. Czê�æ polskich stoisk zgroma-
dzono �po s¹siedzku�, na ograniczonym
obszarze, ale niestety, nie stanowi³y ra-
zem jednolitej, narodowej prezentacji
techniki i gospodarki morskiej pod szyl-
dem �Made in Poland�.

Od wielu lat polskie firmy bran¿y
morskiej nie potrafi¹, a mo¿e nie chc¹ na
¿adnych miêdzynarodowych targach
bran¿owych daæ wspólnego, wyra�nego
przekazu - jeste�my z Polski, znamy siê
na technice i gospodarce morskiej i ma-
my wiele ciekawych produktów i us³ug
do zaoferowania.

Ten nowoczesny
¿urawik ³odziowy
produkowany jest

pod mark¹ Noreq...
w Polsce.

Z rozmowy
przeprowadzonej
na stoisku firmy

dowiedzieli�my siê,
¿e Noreq jest bardzo

zadowolony
z jako�ci produktów

polskiego
podwykonawcy.

Dwoma bardzo
wa¿nymi tematami
na targach by³y rynki
offshore oil & gas
(wydobycie ropy
i gazu ze z³ó¿
podmorskich)
i offshore wind
(przemys³ budowy
i eksploatacji
morskich elektrowni
wiatrowych). Na
pierwszym planie
model serwisowca
platform offshore,
w g³êbi statek do
ustawiania wie¿
elektrowni
wiatrowych.

Na przeja¿d¿kê szybk¹ ³odzi¹ hybrydow¹ (RIB), a �ci�lej � na skorzystanie
z jej symulatora, da³ siê skusiæ Trond Giske, norweski minister przemys³u i handlu

(po lewej) i d³ugo zabawi³ na symulaturze...

Model zdalnie kierowanego pojazdu
podwodnego na specjalnej czê�ci targów -

przybli¿aj¹cej technikê i gospodarkê morsk¹
szerokiej publiczno�ci - maj¹cej przyci¹gaæ

m³odzie¿ do edukacji i kariery
w bran¿y morskiej.

�wiatWYDARZENIA
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Niestety, choæ Rumuniê czy Turcjê
uznaæ mo¿na za kraje, w których prze-
mys³ morski co� znaczy na miêdzynaro-
dowym rynku, to Polski z pewno�ci¹ nie.
W znacznej mierze dzieje siê tak za przy-
czyn¹ zamkniêcia w 2009 r. pod naciskiem
Komisji Europejskiej, dwóch du¿ych
stoczni produkcyjnych. Nieweso³e by³y
te¿ wnioski p³yn¹ce z rozmów z polski-
mi wystawcami na tragach.

Stoisko REMONTOWA Shipbuilding - nowy image i identyfikacja firmowa stoczni znanej
dot¹d jako Stocznia Pó³nocna. Oferuje m.in. jednostki offshore (g³ównie serwisowce),
a na rynku norweskim ma bardzo siln¹ pozycjê w budowie promów fiordowych.

�Nasze MORZE� pod postaci¹ anglojêzycznej publikacji �Poland at Sea� dystrybuowane
by³o w biurze prasowym targów, na terenie samych targów oraz m.in. na stoisku Wydzia³u
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo, na którym byli�my wspó³wystawc¹.

Bardzo wa¿nym kierunkiem ekspansji
rynkowej norweskiej gospodarki morskiej

jest ostatnio, prze¿ywaj¹ca boom
inwestycyjny w sektorze wydobycia ropy

i gazu offshore, Brazylia. Norwegia
zacie�nia kontakty handlowe w sektorze

morskim z Brazyli¹ i ma na tym polu
spore sukcesy. W�ród zwiedzaj¹cych

targi i wystêpuj¹cych na jednej
z konferencji zorganizowanych w ramach

Nor-Shipping 2011, by³ José Sergio
Gabrielli (z prawej), prezes wielkiego

brazylijskiego koncernu
naftowego Petróleo Brasileiro, o którego

zainteresowanie zabiega³y swojego
czasu tak¿e polskie stocznie, chc¹ce
mieæ udzia³ w budowie wielkiej floty

zbiornikowców PetroBrasu.

W relacjach z wiod¹cych, miêdzyna-
rodowych targów morskich wspomina siê
od kilku lub nawet kilkunastu lat, ¿e za-
równo najokazalsze stoisko, jak i najcie-
kawsz¹, najbogatsz¹, najbardziej zró¿nico-
wan¹ ofertê (np. w³asne projekty statków,
które udaje siê sprzedawaæ pod w³asn¹
mark¹ w formie skonstruowanego ze sta-
li i w pe³ni, nowocze�nie wyposa¿onego,
zaawansowanego technicznie produktu

gotowego) prezentuje Grupa REMON-
TOWA, z Gdañsk¹ Stoczni¹ Remontow¹
SA i REMONTOWA Shipbuilding (dawn¹
Stoczni¹ Pó³nocn¹) na czele. Tak by³o
równie¿ na tegorocznym Nor-Shipping,
o czym chc¹c byæ obiektywnym, musi-
my donie�æ.

 
○ ○ ○

Warto te¿ podkre�liæ, ¿e w dotarciu do
potencjalnych i aktualnych klientów, wy-
datnie pomaga³a polskim firmom, zarów-
no tym obecnym na Nor-Shipping, jak
i tym, które nie zdecydowa³y siê wysta-
wiaæ na targach, anglojêzyczna publika-
cja �Naszego MORZA� � �Poland at Sea�,
zawieraj¹ca obszerne informacje technicz-
ne o nowo�ciach nie tylko z polskich
stoczni.

Cieszy³a siê sporym zainteresowaniem
na halach i stoiskach targowych, a tak¿e
w biurze prasowym - w�ród przedstawi-
cieli miêdzynarodowej, morskiej prasy
fachowej. Jeszcze nie jest za pó�no, by
zaistnieæ w kolejnym wydaniu �Poland at
Sea�, zapraszamy�

A w dzisiejszej relacji � zdjêciowy
przegl¹d ciekawostek targowych. Ju¿
wkrótce - przegl¹d nowinek technicz-
nych, norweski statek roku, którego nie
by³o, a tak¿e o technice okrêtowej dla
ludzi spoza bran¿y i dla m³odzie¿y.

Tekst i zdjêcia:
Piotr B. Starañczak

�wiatWYDARZENIA



27Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

krajWYDARZENIA

Wärtsilä Corporation otworzy³a 20 maja
2011 roku w Gdañsku nowy warsztat ser-
wisowy. Zlokalizowany w pobli¿u stocz-
ni i portów, wzmacnia obecno�æ firmy
w rejonie Ba³tyku i jej pozycjê czo³owe-
go dostawcy us³ug serwisowych dla firm
¿eglugowych, realizuj¹cych remonty swo-
ich statków w Polsce.Nowe centrum ser-
wisowe umo¿liwia obs³ugê techniczn¹ na
wysokim poziomie i naprawê komponen-
tów silników. Zapewnia równie¿ mo¿li-
wo�æ ich regeneracji poprzez obróbkê
mechaniczn¹. W�ród nowych rodzajów
dzia³alno�ci znajduj¹ siê przegl¹dy i re-
monty aparatury paliwowej i ch³odnic
powietrza oraz remonty sterów strumie-
niowych.

- Nasi klienci bêd¹ korzystaæ z rozsze-
rzonego zakresu us³ug serwisowych
w stosunku do tego, jaki dzisiaj mo¿emy
zapewniæ - mówi Wojtek W³odarczak,
prezes zarz¹du i kierownik dzia³u serwi-
su firmy Wärtsilä Polska. - Jedn¹ z korzy-
�ci jest to, ¿e obecnie mo¿emy prowa-
dziæ remonty wiêkszych silników. Nowy
warsztat umo¿liwi nam tak¿e przeprowa-
dzanie przegl¹dów i napraw silników
z wykorzystaniem najnowszych techno-
logii oraz dalsze rozszerzanie dzia³alno�ci
w zakresie us³ug serwisowych obejmuj¹-
cych systemy napêdowe i elektryczne
oraz uk³ady automatyki.

Polska placówka Wärtsilä powsta³a
w 1994 roku i obecnie prowadzi dzia³al-
no�æ w czterech lokalizacjach, w Warsza-
wie, Gdañsku, Gdyni i Szczecinie. Dzia-
³ania polskiego oddzia³u Wärtsilä koncen-
truj¹ siê na kompleksowych rozwi¹za-
niach dla zastosowañ morskich, w³¹cznie
z projektowaniem statków.

W Gdyni znajduje siê jedno z najwiêk-
szych w Polsce centrów projektowania
statków - Wärtsilä Ship Design Poland Sp.
z o.o. (dawniej Vik Sandvik Polska).

Oferowane us³ugi obejmuj¹ odbiór,
uruchomienie  przekazanie do eksploata-
cji oraz us³ugi serwisowe w odniesieniu
do okrêtowych systemów napêdowych
i elektroenergetycznych. Ponadto, us³ugi
serwisowe s¹ �wiadczone w elektrowniach
l¹dowych oraz w sektorze ropy i gazu.

Wärtsilä Services (Us³ugi Serwisowe)
jest jednym z trzech segmentów dzia³al-
no�ci biznesowej korporacji obok Ship
Power (Przemys³ Okrêtowy) i Power
Plants (Energetyka). Wärtsilä Services kie-
ruje najrozleglejsz¹ - jak stwierdzono
w oficjalnych materia³ach informacyjnych
firmy - sieci¹ serwisow¹ w bran¿y z oko-
³o 70. w³asnymi warsztatami i z ponad 11
tys. specjalistów.

Wärtsilä oferuje us³ugi serwisowe na
rynku globalnym, zarówno morskim, jak
i energetycznym. Oferta obejmuje czê�ci
zamienne i us³ugi serwisowe �wiadczone
bezpo�rednio na statkach, serwisowanie
silników, systemów napêdowych, syste-
mów elektrycznych, uk³adów automaty-
ki i sterowania oraz kot³ów. W zakres tych
us³ug wchodz¹ równie¿ modernizacje
i konwersje, jak te¿ d³ugoterminowe
umowy serwisowe na obs³ugê silników
i systemów napêdowych oraz elektrow-
ni l¹dowych. Segment dzia³alno�ci serwi-
sowej firmy Wärtsilä jest tak¿e w czo³ów-
ce w zakresie rozwoju nowych koncep-
cji serwisowych s³u¿¹cych zaspokajaniu
potrzeb klientów pod k¹tem optymal-
nych warunków eksploatacji.

Koncern Wärtsilä jest �wiatowym li-
derem w kompletnych rozwi¹zaniach sys-
temów wytwarzania mocy dla rynku
morskiego i energetycznego przez ca³y
cykl ¿ycia obiektów. Jest tak¿e w³a�cicie-
lem s³ynnej, wywodz¹cej siê ze Szwajca-
rii, marki silników okrêtowych Sulzer
i kontynuatorem rozwoju typoszeregów
silników Sulzer�a (oczywi�cie poza w³a-
snymi konstrukcjami wywodz¹cymi siê
z zak³adów Wärtsili w Finlandii).

W 2010 roku ca³kowite przychody
netto ze sprzeda¿y firmy wynios³y 4,6 mld
EUR przy stanie zatrudnienia 17 500 pra-
cowników. Wärtsilä dzia³a w 160 loka-
cjach, w 70 krajach na ca³ym �wiecie.  Jest
spó³k¹ notowan¹ na gie³dzie NASDAQ
OMX w Helsinkach.

(rel, pbs)

Wärtsilä w Gdañsku

Nowy warsztat firmy Wärtsilä w Gdañsku
wzbogaca ofertê serwisow¹ skierowan¹ do krajowych

i zagranicznych firm ¿eglugowych, realizuj¹cych
remonty swoich statków w Polsce. W uzupe³nieniu

wysoko rozwiniêtych us³ug serwisowych
w zakresie remontu silników, nowy warsztat

obejmie tak¿e remonty uk³adów paliwowych
oraz remonty sterów strumieniowych.

Nowy warsztat

27Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

Nowy warsztat serwisowy
Wärtsilä Corporation.
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¿e przetrwa³a, to jeszcze dalej rozwija³a
swoj¹ ofertê. I tak, jachty motorowe spod
jej znaku pojawi³y siê na Pêtli ̄ u³aw i Ka-
nale Ostródzko-Elbl¹skim. Potem tak¿e
w innych miejscach. Bazuj¹c na do�wiad-
czeniach ¿eglowania po tych wszystkich
akwenach, firma otworzy³a w koñcu tak-
¿e w³asn¹ stoczniê jachtow¹. Produkuje
w nich jachty motorowe typu Vistula Cru-
iser 30 o d³ugo�ci 9 metrów.

To oczywi�cie nie by³ koniec pomy-
s³ów w³a�ciciela, £ukasza Krajewskiego.
Wspólnie z  niemieckim pismem �Boote�
z Hamburga, najwiêkszym magazynem

promocja rzek i kana³ówWYDARZENIA

Berlin, Hamburg, Amsterdam i Bruksela.
Miasta te, jak nigdy dot¹d, us³ysz¹ o naszych

rzekach i kana³ach. Z Polski wyrusza jacht,
który ma je tam promowaæ.

motorowodnym w Europie oraz nasz¹
gazet¹, postanowi³ zorganizowaæ niezwy-
k³y rejs.

Start do niego rozpocznie siê na po-
cz¹tku wrze�nia z Gliwic. Specjalnie wy-
budowany jacht Vistula Cruiser 30 wyru-
szy rzekami i kana³ami kilku krajów. Jed-
nostka uda siê przez Wroc³aw do Berlina,
dalej do Hamburga, Amsterdamu, Bruk-
seli i ponownie do Berlina. Za³oga bêdzie
chcia³a zd¹¿yæ na odbywaj¹ce siê tam
w po³owie listopada targi Boot und Fun.

Rejs ma trwaæ dwa miesi¹ce. Jacht
przep³ynie w tym czasie oko³o 3,5 tysi¹-
ca kilometrów! Nikt dot¹d nie spróbowa³
w Polsce pokonaæ takiej trasy, choæ od-
by³o siê ju¿ kilka prób p³ywania z Polski
do Europy rzekami i kana³ami.

- Mamy jeden cel - wyja�nia £ukasz
Krajewski. - Chcemy pokazaæ wodniakom
z krajów s¹siednich, ¿e w Polsce znajduj¹

Od kilku lat obserwujemy w �Naszym
MORZU� rozwój polskiego houseboatin-
gu - p³ywania po wodach �ródl¹dowych
barkami i jachtami motorowymi. Z rado-
�ci¹ og³osili�my na naszych ³amach, ¿e
w Jaworznie powsta³a firma ̄ egluga Wi-
�lana, która jako pierwsza w kraju urucho-
mi³a regularne po³¹czenie pasa¿erskie
tego rodzaju pomiêdzy Krakowem
a Gdañskiem.

Byli�my jednak sceptyczni co do tego,
¿e utrzyma siê na rynku. Obawiali�my siê
po prostu, ¿e nie znajdzie klientów. Po-
mylili�my siê. ̄ egluga Wi�lana nie do�æ,

Z atrakcjami po Europie
Ekspedycja odbêdzie siê na jachcie tego typu.
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siê akweny równie, a mo¿e nawet bar-
dziej atrakcyjne od ich w³asnych.

Plan Krajewskiego jest prosty. W trak-
cie rejsu ma zamiar promowaæ polskie
rzeki i kana³y. Liczy na to, ¿e mi³o�nicy
houseboatingu z Europy, znudzeni p³ywa-
niem u siebie, zainteresuj¹ siê Wis³¹ i in-
nymi naszymi drogami wodnymi.

- Oczywi�cie, ¿e taki rejs to tak¿e pro-
mocja mojej dzia³alno�ci - mówi Krajew-
ski. - Ale nie tylko o to chodzi. Przecie¿
je�li zachodni tury�ci przyjad¹ do Polski
na wypoczynek, zostawi¹ pieni¹dze
wszêdzie tam gdzie dotr¹, w restaura-
cjach, w których bêd¹ je�æ, czy w muze-
ach, które zwiedz¹. To powinna byæ
wspólna sprawa.

Jacht ¯eglugi Wi�lanej bêdzie siê po
drodze zatrzymywa³ w ró¿nych miejscach.
Za³oga bêdzie opowiadaæ o urokach pol-
skich szlaków wodnych. Ka¿dy, kto bê-
dzie chcia³ poznaæ warunki panuj¹ce na
jachtach typu Vistula Cruiser 30, bêdzie
móg³ zajrzeæ do jego wnêtrza. Organizo-
wane bêd¹ tak¿e krótkie rejsy próbne,
by zainteresowani zapoznali siê z mo¿li-
wo�ciami jednostki w praktyce.

- Niektórzy ci¹gle boj¹ siê wody -
mówi £ukasz Krajewski. - Chcemy prze-
konaæ, nawet najbardziej sceptycznych,
¿e prowadzenie jachtu motorowego nie
jest niczym skomplikowanym. To bez-
pieczna i daj¹ca niezwyk³¹ frajdê forma
aktywnego wypoczynku na wodzie.

promocja rzek i kana³ówWYDARZENIA

Podró¿ ̄ eglugi Wi�lanej relacjonowaæ
bêdzie na bie¿¹co magazyn �Boote�. Tak-
¿e i my bêdziemy o niej pisaæ. Zaintere-
sowanych odsy³amy na stronê www.ze-
glugawislana.pl. Na pok³adzie jachtu or-
ganizowane bêd¹ tak¿e wizyty studyjne
dziennikarzy.

- Jeste�my otwarci na wszelkie pro-
pozycje - mówi Krajewski. - Zapraszamy

do wspó³pracy wszystkich, którym na
sercu le¿y los polskich dróg wodnych.
Nasz rejs to znakomita okazja do ich pre-
zentacji. Wodniacy w Europie nie wiedz¹,
jak s¹ piêkne i interesuj¹ce. Moje do�wiad-
czenie wskazuje, ¿e musimy sami im to
pokazaæ.

Tomasz Falba

£ukasz Krajewski, szef ̄ eglugi Wi�lanej liczy na sukces przedsiêwziêcia.

Trasa wyprawy � z Gliwic przez Wroc³aw do Berlina, dalej do Hamburga, Amsterdamu, Brukseli i ponownie do Berlina.
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Ze Zbigniewem Gutkowskim o regatach Velux 5 Oceans
i planach na przysz³o�æ rozmawia Tomasz Falba

do Sopotu
Zapraszam
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- Woda sodowa uderzy³a ci ju¿ do
g³owy?

- Jezu, mam nadziejê, ¿e nie.
- A czujesz siê bohaterem?
- Nie. W ¿adnym razie. Nie czujê,

¿ebym zrobi³ co� bohaterskiego.
- Jak to? Jeste� pierwszym Pola-

kiem, który wzi¹³ udzia³ w samot-
nych regatach dooko³a �wiata, ukoñ-
czy³e� je i na dodatek zaj¹³e� drugie
miejsce. Jeste� czwartym Polakiem,
który samotnie op³yn¹³ Horn i jedy-
nym, który tego dokona³ w regatach.
Jeste� tak¿e jednym z kilkunastu pol-
skich ¿eglarzy, którzy w ogóle op³y-
nêli ziemiê pod ¿aglami. Chyba wy-
starczy, aby czuæ siê bohaterem?

- Byæ mo¿e, ale nie dla mnie. ̄ eglujê
od dzieciñstwa. To moja pasja. Taka na
ca³e ¿ycie. Ca³y czas albo planujê p³ywa-
nie, albo p³ynê. Udzia³ w regatach Velux
5 Oceans by³ dla mnie kolejnym wyzwa-
niem i marzeniem zarazem. Uda³o mi siê
je zrealizowaæ. To jeszcze nie jest boha-
terstwo.

- Dobra. Bez w¹tpienia by³e� jed-
nak gwiazd¹ regat. Teraz oblegaj¹ ciê
media, wystêpujesz w telewizji. Ce-
lebryta zrobi³ siê z ciebie pe³n¹
gêb¹...

- Nie by³em, nie jestem i nie bêdê
celebryt¹. By³em, jestem i bêdê ¿egla-
rzem. Takie mamy czasy, ¿e trzeba siê
pokazywaæ w mediach. Ale, uwierz mi,
milion razy wolê byæ sam na pok³adzie
swojego jachtu, gdzie� daleko na oceanie,
ni¿ staæ przed kamer¹. Rozumiem, ¿e to
konieczne i staram siê temu sprostaæ. Nie

31

unikam mediów. Ale maj¹c do wyboru
regaty czy program telewizyjny, wybra³-
bym regaty. Bez zastanowienia.

- Podczas regat Velux 5 Oceans
spotka³a ciê masa nieszczê�æ. Nie-
ustannie zmaga³e� siê z awariami,
dosta³e� wiatrakiem po g³owie, z³a-
ma³e� ¿ebro. Pech, niedostateczne
przygotowanie ³ódki, czy brak do-
�wiadczenia?

- Odpowiem po kolei. Pech: nie s¹-
dzê, ¿eby dotyka³ mnie bardziej ni¿ in-
nych. Jak by³o widaæ w trakcie wy�cigu,
mam raczej wiêcej szczê�cia. Nieprzygo-
towanie ³ódki: jacht zawsze mo¿e byæ
lepiej przygotowany, awarie zdarza³y siê
nie tylko mnie. Na oceanie jak to na oce-
anie, wszystko siê mo¿e przytrafiæ. Dzi-
siaj pewnie niektóre rzeczy bym lepiej
zrobi³ ni¿ przed regatami Velux 5 Oce-
ans. Ale Operon Racing, pomimo wszyst-
kich usterek, które siê na nim wydarzy³y,
sprawowa³ siê znakomicie. Od Hornu
p³yn¹³em z uszkodzonym kilem. I pomi-
mo tego zaj¹³em drugie miejsce w klasy-
fikacji generalnej. Wszystko mo¿na po-
wiedzieæ o tym jachcie, ale nie to, ¿e to
z³a ³ódka. Brak do�wiadczenia: tylko co
to znaczy? Zanim wystartowa³em, mia³em
na koncie za³ogowy wy�cig dooko³a �wia-
ta. Z pewno�ci¹ wiêc mia³em pojêcie co
to takiego op³yn¹æ glob. Niewielu ¿egla-
rzy w Polsce mog³oby siê pochwaliæ ta-
kim do�wiadczeniem.

- Który moment regat by³ najtrud-
niejszy?

- A który nie by³? Tylko ci, którzy oso-
bi�cie zmierzyli siê z takim wyzwaniem

jak samotne regaty dooko³a �wiata wiedz¹
o czym mówiê. W czasie takiego wy�ci-
gu wszystko jest trudne. Brak snu, k³o-
poty techniczne, samotno�æ, pogoda.
Mo¿na by wymieniaæ bez koñca. Wa¿ne
jednak nie s¹ k³opoty, tylko to czy potra-
fisz sobie z nimi poradziæ. Ja jako� dawa-
³em radê. W ani jednym momencie nie
mia³em ochoty zrezygnowaæ.

- Najbardziej radosny wydawa³e�
siê op³ywaj¹c Horn. Nie by³e� tak za-
dowolony nawet po zakoñczeniu
ostatniego etapu. Dlaczego?

- Horn � Mount Everest ¿eglarstwa.
To bana³ oczywi�cie, ale prawdziwy. To
by³ mój drugi Horn w ¿yciu, ale op³yniê-
cie go samotnie smakuje sto razy lepiej
ni¿ za³ogowe. Na dodatek mia³em piêkn¹
pogodê, wymarzone warunki. No i po-
czu³em ulgê. Skoñczy³ siê Ocean Po³u-
dniowy, zaczyna³ Atlantyk, najgorszy etap
mia³em za sob¹. P³yn¹³em do domu. By³o
siê z czego cieszyæ.

- Niektórzy polscy ¿eglarze s¹ bo-
haterami tylko jednego rejsu. Potem
nie notowali ju¿ sukcesów. Czy ty
tak¿e zamierzasz byæ bohaterem jed-
nego rejsu?

- Nie ma mowy. Mam 38 lat i kupê
czasu, aby zrobiæ co� jeszcze. Nie zamie-
rzam spocz¹æ na laurach prowadz¹c szkó³-
kê ¿eglarsk¹ i wspominaæ regaty Velux 5
Oceans. To nie w moim stylu.

- Czy to wynika z poczucia niespe³-
nienia? Wielu uwa¿a, ¿e regaty Velux
5 Oceans to druga liga. Chcia³by�
zagraæ w pierwszej? Wystartowaæ np.
w Vendee Globe?

Operon Racing, pomimo wszystkich usterek,
które siê na nim wydarzy³y, sprawowa³ siê znakomicie.

Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

Fo
t. 

Ai
nh

oa
 S

an
ch

ez
/w

-w
-i.

co
m



32 Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

rejs dooko³a �wiataROZMOWY MORZA

32

- Ci którzy tak twierdz¹, nie wiedz¹
co mówi¹. W samotniczym ¿eglarstwie
oceanicznym nie ma pierwszej i drugiej
ligi. Velux 5 Oceans i Vendee Globe to
dwie zupe³nie ró¿ne imprezy. Nie mo¿-
na ich porównywaæ. Obie s¹ tak samo
trudne. Niektórzy powiedz¹, ¿e Vendee
Globe s¹ trudniejszym wy�cigiem ni¿
Velux 5 Oceans, bo to s¹ regaty bez za-
wijania do portów. Ale dla mnie na przy-
k³ad ³atwiejsze by³oby p³yniêcie non stop
ni¿ piêciokrotny start i finisz, jak to by³o
w Velux 5 Oceans. Przypomnê tylko, ¿e
chêæ startu w Velux 5 Oceans zg³osi³o 17
¿eglarzy. Wystartowa³o piêciu, zakoñczy-
³o czterech. To chyba nie �wiadczy
o ³atwo�ci tego wy�cigu.

- Ale konkretnie. Do jakiego pro-
jektu bêdziesz siê teraz przygotowy-
wa³?

- Zastanawiam siê. Mam kilka pomy-
s³ów. Póki co na ¿aden siê jeszcze nie
zdecydowa³em.

- Jak nie wiadomo o co chodzi,
zwykle chodzi o pieni¹dze...

- To prawda. Realizacja jakiegokolwiek
projektu w ¿eglarstwie oceanicznym wy-
maga du¿ych pieniêdzy. Zamierzam
w nim zostaæ, wiêc ich potrzebujê.
Wszystko zatem zale¿y od tego, czy
w przysz³o�ci znajdê odpowiednich spon-
sorów. Przy regatach Velux 5 Oceans
moim sponsorem jest Wydawnictwo Pe-
dagogiczne Operon z Gdyni.

- My�lisz, ¿e twój sukces wp³ynie
na sponsoring ¿eglarski w Polsce? ̄ e
polskie firmy otworz¹ kieszenie
przed ¿eglarzami?

- By³oby �wietnie, aczkolwiek nie
przeceniam swoich zas³ug w tym tema-
cie. Cieszê siê jednak, ¿e mogê siê przy-
s³u¿yæ popularyzacji ¿eglarstwa oceanicz-
nego w naszym kraju.

- Kiedy zg³osi³e� siê do regat Ve-
lux 5 Oceans, dla ich organizatorów
by³e� chyba trochê egzotycznym cz³o-
wiekiem. My�lisz, ¿e twój wystêp za-
chêci ich do zapraszania kolejnych
¿eglarzy z Polski?

- Mam nadziejê, ¿e tak. Wielu ludzi w Eu-
ropie ci¹gle uwa¿a Polaków za rolników,
wielu nie wie nawet, ¿e nasz kraj ma dostêp
do morza. Je�li mog³em co� w tym stereoty-
pie zmieniæ, jestem z tego dumny.

- Duma dum¹, ale jak przyjdzie co
do czego i pojawi siê sponsor z zagra-
nicy, pop³yniesz pod bander¹ kraju,
z którego pochodzi.

- Pewnie tak, ale to nie bêdzie prze-
cie¿ przeszkadza³o mi czuæ siê Polakiem
i mówiæ o tym.

- Czy taki wyczyn jak np. samotne
op³yniêcie �wiata non stop, który te-
raz realizuje Tomasz Cichocki, a zamie-
rza Roman Paszkê, te¿ ciê interesuje?

- Bardziej bicie rekordu w samotnym
rejsie wokó³ globu. Ale nie mówiê nie na
jakiekolwiek pomys³y.

- Co by� poradzi³ wszystkim tym,
którzy chcieliby w Polsce pój�æ two-
im �ladem?

- Przede wszystkim powodzenia
w szukaniu �róde³ finansowania, czyli
sponsorów. Po drugie determinacji w dzia-
³aniu i po trzecie, konsekwencji w d¹¿e-
niu do celu. Najtrudniejszy jest etap l¹do-
wy. P³yniêcie to ju¿ sama przyjemno�æ.

- Gdzie kibice bêd¹ ciê mogli spo-
tkaæ?

- Je�li Operon Racing bêdzie akurat
w kraju, to najpewniej w marinie w Sopo-
cie, który jest jego portem macierzystym.
Serdecznie zapraszam!

- �Nasze MORZE� by³o patronem
medialnym twojego startu w rega-
tach Velux 5 Oceans. Czy mo¿emy
og³osiæ naszym Czytelnikom, ¿e bê-
dziemy tak¿e towarzyszyæ ci w kolej-
nych projektach?

- Jak najbardziej. Wykonali�cie swoj¹
robotê na 200 procent! By³o mi mi³o go-
�ciæ na waszych ³amach.

Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

www.velux5oceans.com,
www.polishoceanracing.com.pl

i www.operonracing.com.

i
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- Mam 38 lat i kupê
czasu, aby zrobiæ co�
jeszcze. Nie zamierzam
spocz¹æ na laurach.
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Wylansowaæmuzeum
Z komandorem porucznikiem
Andrzejem Nowakiem, nowym dyrektorem
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
rozmawiaj¹ Tomasz Falba i Czes³aw Romanowski

- Dwa tygodnie temu (rozmowa
odby³a siê 6 czerwca � red.) zosta³
pan nowym dyrektorem Muzeum
Marynarki Wojennej. Czy zd¹¿y³ siê
ju¿ pan rozejrzeæ po tej instytucji?
W jakim stanie pan j¹ zasta³?

 - Nie jest mo¿liwe poznanie wszyst-
kiego w dwa tygodnie, jestem na etapie
zagl¹dania, pytania, rozpatrywania, wg³ê-
biania siê w nowy temat. Moja rola jest
o tyle trudna, ¿e pan dyrektor Kudela
przebywa na zwolnieniu lekarskim i w
normalnej sytuacji przyjmowa³bym kie-
rownictwo od niego, a w obecnej przyj-
mujê  je �z natury�.

- Czyli dyrektor Kudela nie wspó³-
pracuje przy przekazywaniu?

- Jak powiedzia³em, jest na zwolnie-
niu lekarskim.

- Jakie s¹ pañskie plany, co pan
zamierza zrobiæ w muzeum?

 - Mam  trzyletni program, nawet tro-
chê wychodz¹cy poza ramy zawartego
ze mn¹ kontraktu. Tyle ¿e nie mogê po-
wiedzieæ panom, ¿e uda mi siê go w stu
procentach zrealizowaæ, poniewa¿ nie
mam jeszcze akceptacji bezpo�redniego
prze³o¿onego, czyli Jerzego Gutowskie-
go (dyrektora Departamentu Wychowa-
nia i Promocji Obronno�ci Ministerstwa

Obrony Narodowej � red). Rozmawiali-
by�my o moich pobo¿nych ¿yczeniach.

- To spytamy o konkrety: najwa¿-
niejsza inwestycja, która stoi przed
Muzeum Marynarki Wojennej to oczy-
wi�cie dokoñczenie budowy nowe-
go budynku�

- Priorytet.
- Czy zakoñczenie drugiego etapu

nast¹pi w terminie, czyli z tego co pa-
miêtamy, w pa�dzierniku tego roku?

- Drugi etap, wed³ug umowy, powi-
nien zakoñczyæ siê do 20 pa�dziernika.
Ale s¹ pewne problemy techniczne, któ-
re wyniknê³y z pierwszego etapu i pó�-
niejszego, sze�cioletniego przestoju.
Zmieni³y siê przepisy, musz¹ byæ
uwzglêdnione reklamacje. Osobi�cie wo-
zi³em pisma wzywaj¹ce do usuniêcia uste-
rek, bo ka¿dy zainteresowany jest w tym,
¿eby termin zosta³ dotrzymany.

- Kiedy zatem mo¿emy spodzie-
waæ siê otwarcia nowego gmachu
MMW?
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 -  Gdyby drugi etap zosta³ zakoñczo-
ny w terminie, nast¹pi¹ procedury prze-
kazywania dokumentacji, potem odbiory
inspektorów i to wszystko powinno byæ
sfinalizowane do koñca tego roku. Pó�-
niej nale¿y nowe pomieszczenia wypo-
sa¿yæ, a tak¿e przenie�æ zawarto�æ nasze-
go g³ównego magazynu z Gdyni Red³o-
wa. To dosyæ skomplikowane, bo nie s¹
to, za przeproszeniem, ziemniaki, tylko
zbiory muzealne, które trzeba odpowied-
nio zabezpieczyæ. Podsumowuj¹c, w mo-
im programie za³o¿y³em, ¿e bêdzie to
czerwiec 2012 roku.

- Czyli na �wiêto Marynarki Wo-
jennej�

 - ... i �wiêto Morza. Przy za³o¿eniu,
¿e nie bêdzie po�lizgów i nie wycofa siê
wykonawca. Bo pieni¹dze mam, minister-
stwo p³ynnie zabezpiecza finanse na dru-
gi etap.

- Bêdzie pan kontynuowa³ dzia-
³ania dyrektora S³awomira Kudeli?
Bêdzie chcia³ pan, na przyk³ad, w³¹-
czyæ do zasobów muzeum ORP B³y-
skawica?

 - Nie zdradzê wielkiej tajemnicy, kie-
dy powiem, ¿e wyst¹pi³em do moich
zwierzchników o zgodê na to, by by³y

dyrektor rozpocz¹³ pracê w muzeum. Bo
brak jego wiedzy, jego do�wiadczenia,
by³yby wielk¹ strat¹ dla marynarki. I uzy-
ska³em akceptacjê dyrektora departa-
mentu, i mówi³em o tym przy dowódcy
Marynarki Wojennej. Rozmawia³em z pa-
nem S³awkiem, to mój kolega z Zegrza,
obaj tam studiowali�my. Nie powiedzia³
nie, wiêc mam cich¹ nadziejê, ¿e trafi do
nas.

- A co z B³yskawic¹?
 -  Na razie priorytetem jest budowa,

wyposa¿enie i przyjêcie ludzi do nowe-
go muzeum. Bo to podstawa do dzia³a-
nia, a dopiero potem mo¿emy mówiæ
o innych sprawach.

- Takich jak na przyk³ad konty-
nuacja remontu Batorego?

 - Akurat je¿eli o  tê jednostkê chodzi,
byli�my kilka dni temu na Helu z koman-
dorem Janem Kamiñskim, który jest w do-
brych stosunkach z tamtejszym dyrekto-
rem Muzeum Obroñców Helu i dziêki
któremu pozyskali�my bulaj do Batore-
go. �ci¹gamy wykonawcê, który go za-
montuje. To zbyt cenny dla nas, maryna-
rzy okaz, by go sobie odpuszczaæ.

- A ma pan w planach kontynu-
owanie wystawy plenerowej?

 - Tak, oczywi�cie. Nawet wymy�li-
³em zadaszenia, które znacznie przed³u-
¿y³yby ¿ywotno�æ wystawy i atrakcyjno�æ
tego miejsca. Bo gdy pada deszcz, ludzie
z pla¿y uciekaj¹. A gdyby by³o zadasze-
nie nad skansenem, weszliby tam i obej-
rzeli wystawê.

- A ma pan jaki� pomys³ na zakty-
wizowanie �rodowiska wokó³ MMW:
rekonstruktorów, pasjonatów�

 - My�lê  o czym� takim od czasu
pobytu w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Pozazdro�ci³em mu ¿ywotno�ci,
która przejawia siê w lekcjach dydak-
tycznych, w czasie których w niezwy-
kle umiejêtny sposób zaproszono nas
do dyskusji i prowadzono j¹ tak, by
by³y prezentowane ró¿ne zdania i opi-
nie, i by z tego narodzi³ siê jaki� kon-
sensus. Chcia³bym te¿ stworzyæ dzia³
promocji i o�wiaty, dziêki czemu mia³-
bym w muzeum i dzieci ze szkó³,
i przewodników na B³yskawicy. Z kolei
Batory przesta³by byæ eksponatem,
który bêdzie mo¿na ogl¹daæ tylko z da-
leka, ale te¿ by³aby mo¿liwo�æ wej�cia
na niego i pod pok³ad.

- Ale na to wszystko trzeba mieæ
pieni¹dze, sk¹d pan je we�mie?
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Urodzi³ siê 26 czerwca 1959
roku. 32 lata w s³u¿bie. Absolwent
Wy¿szej Szko³y Wojsk £¹czno�ci
w Zegrzu, kierunek spo³eczno-poli-
tyczny, Akademii Obrony Narodowej
i Szko³y G³ównej-Handlowej - me-
nad¿er kultury. Ostatnia pe³niona
funkcja: kierownik Klubu Marynarki
Wojennej �Riwiera� w Gdyni.

Komandor porucznik
Andrzej Nowak

 - Priorytetem jest budowa, wyposa¿enie
i przyjêcie ludzi do nowego muzeum.
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 - My�lê, ¿e gdy nasi prze³o¿eni zo-
bacz¹, i¿ poradzili�my sobie z budow¹
muzeum i bêdzie im le¿a³o na sercu, tak
jak nam, ¿eby ono zaczê³o ¿yæ, pieni¹dze
siê znajd¹. To nie s¹ wielkie sumy. Trochê
mamy, zgromadzonych na cele renowa-
cyjne, my�lê wiêc, ¿e znajd¹ siê i na roz-
wój muzeum. Bo same mury to za ma³o.
Musimy mieæ ekspozycjê sta³¹, musimy
je�dziæ po Polsce� Jestem optymist¹.
Równie¿ prezydent Gdyni, pan Wojciech
Szczurek, na zesz³otygodniowym spotka-
niu, by³ bardzo ¿ywo zainteresowany, by
muzeum zaczê³o ¿yæ i funkcjonowaæ. Pa-
d³y ju¿ pomys³y, by robiæ co� wspólnie
z Muzeum Miasta Gdyni: urodziny Gdyni,
�wiêto Morza, festyny, Dzieñ Niepodleg³o-
�ci� Chcia³bym, ¿eby�my mocniej zaist-
nieli w internecie. Chcê tak¿e utworzyæ
dzia³ archeologii podwodnej. Jednym s³o-
wem, chcia³bym skupiæ ludzi, którym by
siê chcia³o co� dobrego zrobiæ dla �rodowi-
ska morskiego. Mia³em dylemat, zrobiæ
krótki, dziesiêciopunktowy program, bo-
j¹c siê, ¿e go nie zrealizujê, czy rozbudo-
waæ go do trzydziestu punktów. Zaryzy-
kowa³em tê drug¹ opcjê, chcia³bym, ¿eby
siê uda³o. Bo nie przyszed³em tutaj po to,
by przeczekaæ do emerytury.

- Podpisa³ pan kontrakt na ile lat?
- Na trzy.
- Czy zna pan okoliczno�ci zwol-

nienia dyrektora Kudeli i pañskiego
powo³ania na to stanowisko?

 - Szczerze powiem, ¿e nie. Tê decy-
zjê podj¹³ minister.

- Ale by³ pan zaskoczony?
- Odwo³aniem pana S³awka? Tak, by-

³em zaskoczony. Wiedzia³em, ¿e ma kon-
trakt do koñca roku, wiêc musia³a byæ
jaka� istotna przyczyna takiej decyzji.

- A dlaczego pan przyj¹³ tê funk-
cjê?

 - Nowe wyzwanie. Wyzwanie, które
przy za³o¿eniu, ¿e uda siê je zrealizowaæ,
pozwala na wprowadzenie w ¿ycie swo-
jej wizji. Nie ukrywam, bali�my siê, ¿e
dyrektorem zostanie kto� z zewn¹trz.
A dziêki temu, ¿e ja nim zosta³em, ca³o�æ
pozostanie w gestii marynarki wojennej.
W jej mundurze chodzê 28 lat, mój oj-
ciec równie¿ w niej s³u¿y³. Powtarzam, to
wyzwanie, a jestem tego typu cz³owie-
kiem, ¿e nie do koñca zadowalam siê tym,
co mam. Je¿eli dostajê jak¹� ciekaw¹ pro-
pozycjê, to siê zgadzam.

- Bo jak siê popatrzy na decyzjê
ministra z zewn¹trz, to wygl¹da, ¿e
odwo³a³ do�wiadczonego dyrektora
muzeum, a powo³a³ cz³owieka, któ-
ry by³ do tej pory szefem Klubu Ma-

rynarki Wojennej �Riwiera�. To do-
syæ zaskakuj¹ca zmiana, bo nie jest
pan ani historykiem, ani muzealni-
kiem, nie ma pan do�wiadczenia
w kierowaniu podobn¹ placówk¹...

 - Z pierwszym cz³onem oczywi�cie
siê zgadzam, nie jestem historykiem i wca-
le tego nie ukrywam. Dlatego dwa tygo-
dnie temu, kiedy obj¹³em tu posadê,
wyst¹pi³em z wnioskiem, by na zastêp-
cê, funkcjê której do tej pory nie by³o,
powo³aæ kmdra ppor. rezerwy Zdzis³awa
Krygiera, który jest historykiem.

- Znana postaæ...
 - Jest modelarzem, rekonstruktorem,

mia³ praktykê na okrêtach, na B³yskawi-
cy. Posi³kowa³bym siê, je¿eli chodzi o hi-
storiê nim, a tak¿e panem Walterem Pa-
terem i - o ile przyjmie moj¹ propozycjê
- panem S³awkiem Kudel¹. Natomiast nie
jest tak, ¿e nie mam do�wiadczenia w pra-
cy z lud�mi�

- Nie mówili�my tego, chodzi³o
nam o tego rodzaju placówkê jak Mu-
zeum Marynarki Wojennej. Wiemy
oczywi�cie, ¿e klub �Riwiera� to nie
tylko �tancbuda�, ¿e organizuje siê
tam wiele wystaw, imprez, spotkañ.
Twierdzimy tylko, ¿e jest jako�ciowa
ró¿nica miêdzy muzeum a klubem.

- Nie ma dwóch takich samych insty-
tucji. Gdyby�my chcieli wzi¹æ kogo� o po-
dobnym profilu, to musieliby�my braæ pod
uwagê dyrektora Muzeum Wojska Pol-
skiego�

- Albo awansowaæ na to stanowi-
sko kogo� z MMW.

- Nie, bo to jest etat wojskowy.
- Z tego co pan mówi wynika, ¿e

swoj¹ funkcjê widzi pan raczej jako�
 - Menad¿era. Tak jest. Oczywi�cie

mia³em obawy, czy sobie poradzê, czy
siê nadajê. Moja odpowied� na propozy-
cjê by³a : - Ale je nie jestem historykiem.

- I co panu odpowiedziano?
 - Przecie¿ szpitalami nie rz¹dz¹ leka-

rze. I wybito mi argument z rêki. Wiêc nie
historyk, a menad¿er.

- Ile bêdzie nowych etatów?
- Przewidujê zatrudnienie czterdziestu

osób.
- Czyli drugie tyle, ile pracuje te-

raz.
 - Prawie. Bêdziemy przyjmowaæ lu-

dzi, którzy maj¹ wiedzê, którym bêdzie
siê chcia³o, z poczuciem misji, nie ocze-
kuj¹cych nagrody, a realizuj¹cych swój
plan.

- Z tego co wiemy, sprawy doty-
cz¹ce odwo³ania dyrektora Kudeli
tocz¹ siê w s¹dach. Mo¿e wiêc zaist-
nieæ sytuacja, ¿e zostanie on na swo-
je stanowisko przywrócony. Co wte-
dy?

 - Wykonam decyzjê s¹du, jakie mam
pole manewru? Przesuniêty zostanê do
rezerwy kadrowej albo odejdê do cywila.
Taka jest rola ¿o³nierza - z poleceniami
siê nie dyskutuje.

nowy dyrektorROZMOWY MORZA
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- Nie przyszed³em tutaj po to,
by przeczekaæ do emerytury.
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- Panie profesorze, urodzi³ siê pan
na Kaszubach, w Ko�cierzynie. Czu-
je siê pan Kaszub¹?

 -  W po³owie. Bo mój ojciec pocho-
dzi³ z Poznania. Mieszanka piorunuj¹ca:
dziecko poznaniaka i Kaszubki. Ale bar-
dziej zwi¹zany jestem oczywi�cie z Wy-
brze¿em.

- Podczas wojny zosta³ pan goñ-
cem Gryfa Pomorskiego. By³ pan jesz-
cze dzieckiem. Jak to siê sta³o, ¿e sta³
siê pan partyzantem?

 - Dziêki memu ojcu, który by³ ko-
mendantem Gryfa do spraw bezpieczeñ-
stwa w powiecie kartuskim. Potrzeba by³o
m³odych ludzi, którzy mieli pomagaæ
w roznoszeniu ulotek i przenoszeniu ró¿-
nych rzeczy. Taki ch³opak jak ja by³ nie-
zauwa¿alny. Nie chodzi³em oczywi�cie
z pistoletem, nie mia³em broni. Jedn¹

Czekam      na sztorm

nasze rozmowyLUDZIE MORZA

Z profesorem Boles³awem Mazurkiewiczem
rozmawiaj¹ Czes³aw Romanowski i Piotr B. Stareñczak

z powa¿niejszych akcji, w której bra³em
udzia³ by³o robienie zdjêæ po egzekucji
w rejonie Gowidlina. Chodzi³o o identyfi-
kacjê tych, którzy zostali tam zabici.

- Maturê zda³ pan w 1950 roku. Par-
tyzancka przesz³o�æ nie przeszkodzi-
³a w ukoñczeniu liceum, choæ nowa
w³adza do Kaszubów, a cz³onków Gry-
fa Pomorskiego w szczególno�ci, od-
nosi³a siê co najmniej nieufnie.

 - Nie  by³o problemu, poniewa¿
w naszym liceum uczyli w wiêkszo�ci na-
uczyciele z rejonów Le¿ajska, którzy byli
partyzantami z Armii Krajowej. Represje
wobec kadry zaczê³y siê, gdy ju¿ mnie
w liceum nie by³o.

- Ale ze skoñczeniem studiów mia³
pan problemy. Podobno przez ojca,
który bra³ udzia³ w wojnie polsko-
bolszewickiej, a pó�niej, jak ju¿ pan

powiedzia³, by³ partyzantem Gryfa
Pomorskiego.

 - Wygl¹da³o to nieco inaczej. Kto�
tam doszed³ do wniosku, ¿e ja, jako par-
tyzant, nie ujawni³em siê po zakoñcze-
niu wojny. A z czego ja siê mia³em ujaw-
niaæ? Odby³ siê rodzaj rozprawy nade
mn¹, a skoñczy³o siê tym, i¿ mimo ¿e
by³em jednym z najlepszych studentów,
nie dosta³em siê na studia magisterskie
i musia³em i�æ do pracy.

- W³adza ludowa pana nie poko-
cha³a�

- Przez ca³y czas nie by³o miêdzy nami
mi³o�ci. Objawia³o siê to pó�niej wielo-
krotnie.

- W takim razie jak to siê sta³o, ¿e
po takich do�wiadczeniach wybra³
pan drogê naukow¹? Nie kusi³a pana
ucieczka na Zachód?
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 - To nie tak, ¿e nie wybra³em kariery
naukowej. Dosta³em nakaz pracy do Miej-
skiego Przedsiêbiorstwa Remontowo-Bu-
dowlanego w Ko�cierzynie, ale profeso-
rowie z Politechniki Gdañskiej uznali, ¿e
nie powinienem tam pracowaæ, bo prze-
cie¿ zrobi³em dwa dyplomy in¿ynierskie
i dokonali zamiany, umieszczaj¹c mnie
w Biurze Projektów Budownictwa Komu-
nalnego. Tam zaczyna³em. A owi profe-
sorowie starali siê nastêpnie, bym siê do-
sta³ w koñcu na te studia magisterskie,
z dobrym zreszt¹ skutkiem. Pó�niej znów
dosta³em nakaz pracy, tym razem do Biura
Projektów Transportu Drogowego i Lot-
niczego, sk¹d zreszt¹ zosta³em po jakim�
czasie zwolniony w nieprzyjemnych oko-
liczno�ciach. Wtedy przygarn¹³ mnie pro-
fesor Stanis³aw Hückel z Politechniki Gdañ-
skiej. Jak widaæ, nie wybra³em rozmy�lnie
kariery naukowej... A ucieczka na Zachód
w ogóle nie przysz³a mi do g³owy.

- A nie czuje pan, z perspektywy
czasu, ¿e swoimi niew¹tpliwymi suk-
cesami naukowymi wspiera³ pan jed-
nak PRL?

 - Nie mo¿na tak stawiaæ sprawy. Co
znaczy wspieraæ PRL? My�my sygnowali
rozwój konkretnego przemys³u, który
mia³ swoje osi¹gniêcia. I nie przysz³o mi
do g³owy, ¿e komu� pomagam, popie-
ram jak¹� opcjê. Zadanie postawione by³o
wyra�nie: stawiamy na rozwój polskich
portów i polskich stoczni. I temu po�wiê-
ci³em w³a�ciwie ca³e swoje ¿ycie. Nie
zmieni³em podej�cia do tej sprawy wraz
ze zmian¹ ustroju. Pojmowa³em j¹ jako
wype³nienie pewnego obowi¹zku wobec
ojczyzny. Nie anga¿owa³em siê politycz-
nie, nie nale¿a³em do PZPR.

- W 1956 roku ukoñczy³ pan stu-
dia na Wydziale Budownictwa L¹do-
wego Politechniki Gdañskiej. Jak to
siê sta³o, ¿e in¿ynier budownictwa
l¹dowego zosta³ specjalist¹ od kon-
strukcji morskich?

-  Wspomniany profesor Hückel po-
wierzy³ mi badania pierwszego doku su-
chego w gdyñskiej stoczni, z którym by³y
pewne problemy. Uda³o siê je z powo-
dzeniem usun¹æ, dok powsta³. I to w³a-
�ciwie zadecydowa³o, ¿e zacz¹³em siê
zajmowaæ tymi dokami, co� we mnie �za-
skoczy³o�. Napisa³em ksi¹¿kê na ten te-
mat. Pó�niej, nad drugim dokiem suchym
dla Stoczni Gdynia, obj¹³em w³a�ciwie
ca³e dowództwo. To równie¿ skutkowa-
³o napisaniem przeze mnie ksi¹¿ek i wielu
publikacji. Tu ciekawostka, od 1960 roku,
kiedy zacz¹³em pracowaæ na Politechni-
ce, do 1969 roku by³em pracownikiem
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technicznym, nie naukowym, naukowo-
badawczym, czy dydaktycznym. By³em
projektantem zatrudnionym w Zak³adzie
Fundamentowania, którego kierownikiem
by³ profesor Hückel. Zachêca³ mnie do
podnoszenia kwalifikacji, zrobi³em wiêc
doktorat i habilitacjê. Dopiero wtedy mi-
nister mianowa³ mnie docentem, czyli
pracownikiem naukowo-dydaktycznym.
Równolegle ci¹gn¹³em i budowê doku,
i pracê dydaktyczn¹. W 1972 roku Rada
mojego wydzia³u wyst¹pi³a z wnioskiem
o nadanie mi tytu³u profesora. Ale na ten
tytu³ czeka³em a¿ osiem lat! I nie wie-
dzia³em wówczas, dlaczego tak d³ugo.
Centralna Komisja Kwalifikacyjna podob-
no jednog³o�nie zatwierdzi³a nadanie mi
tytu³u, ale spraw¹ zajê³a siê w³adza ludo-
wa i nic siê nie dzia³o.

- Mo¿e pañska przesz³o�æ stanê³a
na przeszkodzie?

 - Dowiedzia³em siê po latach, co by³o
powodem. Jeden z profesorów zdradzi³,
¿e to urz¹d bezpieczeñstwa stwierdzi³, i¿
nie mogê dostaæ tytu³u profesorskiego.
Dlaczego? Gdy robili�my ten dok suchy
w Gdyni, przyje¿d¿a³y tam ró¿ne wy-
cieczki, w tym zagraniczne. Oprowadza-
³em je ja, albo który� ze wspó³pracowni-
ków. Mnie siê pewnego razu trafi³a wy-
cieczka ze Stanów Zjednoczonych, któ-
ra, jak siê du¿o pó�niej okaza³o, w swo-
im sk³adzie mia³a amerykañskiego szpie-
ga. I z nim zrobiono mi zdjêcie. Ono by³o
podstaw¹ do wstrzymania nadania mi ty-
tu³u profesora. A je¿eli chodzi o sprawy
z bezpiek¹, to na budowie mia³em pod-
s³uch, a wokó³ mnie krêci³o siê trzech
ancymonów, którzy mnie �ledzili. Pod-
s³uch mia³em równie¿ w domu.

- Dlaczego tak pana pilnowano?
- Dok by³ budowany przez dwie fir-

my zagraniczne, rozliczenia by³y w dola-

rach, musia³em je�dziæ do Szwecji, co
by³o, na polskie warunki, niezbyt normal-
ne. Wszystko by³o wiêc dok³adnie prze-
�wietlane. Podpisywa³em decyzje warte
wiele milionów dolarów, st¹d zaintereso-
wanie bezpieki. A profesurê dosta³em
dopiero w 1980 roku, po bardzo wielu
staraniach ró¿nych ludzi.

- Czy ów drugi dok suchy w Gdy-
ni by³ projektem polskim czy szwedz-
kim?

 - Wspólnym. Og³osili�my przetarg,
w którym wystartowa³o kilka firm. Wszyst-
kie w³a�ciwie dosz³y do wniosku, ¿e dok
w  Gdyni nie powinien byæ dokiem gra-
witacyjnym, ciê¿kim, lecz drena¿owym,
czyli ze zredukowanym oddzia³ywaniem
wyporu. A my�my nie mieli z takimi do-
kami ¿adnego do�wiadczenia. W Stanach
Zjednoczonych widzia³em wprawdzie taki,
ale tam warunki eksploatacji by³y inne,
niemo¿liwe do zastosowania u nas. Trze-
ba by³o szukaæ zmodyfikowanego roz-
wi¹zania. Znale�li�my. Tak czy inaczej, do
mnie nale¿a³o sprawdzenie ka¿dego
szczegó³u naszego wspólnego rozwi¹za-

Na Zewie Morza,
pa�dziernik 1960 roku.

Rejs jachtem Przygoda, sierpieñ 1961 roku.
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nia i koñcowe zatwierdzenie do realiza-
cji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zosta³em g³ów-
nym projektantem tego doku. Ostatecz-
nie wzorem dla mnie by³ dok suchy, dre-
na¿owy w Malmö.

- Oba suche doki w Gdyni to
pierwsze z serii pañskich projektów
i konstrukcji. Pó�niej by³o wiele in-
nych�

 - Tak. Muszê  jednak wyja�niæ, ¿e po
zakoñczeniu budowy doku suchego
w Gdyni, moje prace zwi¹zane z konstruk-
cjami stoczniowymi i portowymi polega-
³y g³ównie na konsultacjach, tak w okre-
sie projektowania, jak i wykonawstwa
poszczególnych budowli. Do tej grupy
nale¿a³y lub nale¿¹ port jachtowy w So-

pocie, falochron w Gdyni, falochrony
w Ko³obrzegu, Terminal Kontenerowy
w Gdañsku, Port LNG w �winouj�ciu, Tu-
nel pod Martw¹ Wis³¹ w Gdañsku i inne.
Tak jak wspomnia³em, przy ich realizacji
nie siedzê przy desce i nie projektujê.
Moim zadaniem jest udzielanie pomocy
tym, którzy jej potrzebuj¹. Na razie niko-
mu nie odmówi³em. Jestem te¿ na przy-
k³ad konsultantem w sprawach posado-
wienia  stadionu w Gdañsku.

- Wracaj¹c do doków - wiele z nich
nie spe³nia ju¿ swojej funkcji, ada-
ptowane s¹ na przyk³ad na jachtow¹
marinê. Nie ¿al panu, ¿e pañskie kon-
strukcje nie s³u¿¹ do tego, do czego
by³y przeznaczone? Te w Gdyni, wy-

budowane przez pana, wykorzysty-
wane s¹ obecnie g³ównie do remon-
tów�

- No có¿, taka jest kolej rzeczy. Choæ
niedawno podpisa³em siê pod projektem
bramy dokowej dla gdyñskiej stoczni,
gdzie Stocznia Crist ma zamiar podzieliæ
dok i budowaæ systemem przesuwania,
jak to kiedy� planowali�my. Czyli zaczy-
na siê co� dziaæ�

- Jakie by³y najciekawsze inwesty-
cje zagraniczne, w których pan pro-
fesor bra³ udzia³?

- By³em ekspertem ONZ i z ramienia
tej organizacji zajmowa³em siê budownic-
twem morskim poza granicami naszego
kraju. Projektowa³em i realizowa³em stocz-
niê buduj¹c¹ ³odzie rybackie na Seszelach:
strasznie gor¹co! Z kolei Turcja by³a przed-
miotem moich bardzo d³ugich dzia³añ w za-
kresie budowy stoczni w Pendik, któr¹ Pol-
ska mia³a realizowaæ. Tam mieli�my do czy-
nienia z trzêsieniem ziemi oraz problemem
doku suchego, który bardzo wadliwie za-
projektowali Japoñczycy. Turcy nie mogli
czekaæ z inwestycj¹, wiêc ja w ci¹gu kilku
dni zaprojektowa³em im pochylniê, oni j¹
wybudowali i do dzisiejszego dnia buduj¹
tam statki. W Istambule nadzorowa³em
projektowanie i budowê trzech doków,
które realizowane by³y niespotykanymi
u nas metodami: �ciany budowane by³y
w postaci wielko�rednicowych pali, zabe-
tonowanych w �rodku � bardzo ciekawe
rozwi¹zania. W Iranie konsultowa³em dok
suchy dla statków o no�no�ci 300 000 DWT,
co by³o o tyle trudne, ¿e warunki posado-
wienia wyznacza³a popêkana ska³a. Kuba,
Indonezja, Jugos³awia�

- Wiemy, ¿e pan profesor zajmo-
wa³ siê tematem: czy ludzko�æ w przy-
sz³o�ci przeniesie siê w g³êbiny wod-
ne i czy w tym mo¿na upatrywaæ
szansy dla przemys³u stoczniowego?

 - Gdy dawno temu tworzyli�my pojê-
cie oceanotechniki, napisa³em skrypt na
temat zabezpieczenia przysz³o�ci dla ludz-
ko�ci w morzu. Udowodni³em tam, ¿e je-
¿eli ludzko�æ liczyæ bêdzie, powiedzmy 15
miliardów, to po³owa nie bêdzie mia³a
z czego ¿yæ, je¿eli nie uruchomimy poten-
cja³u, który tkwi w morzach. W tej chwili
nie ma jednak takich potrzeb i co wa¿niej-
sze, nikomu siê co� takiego nie op³aca. Ale
g³êboko wierzê, ¿e to jednak nast¹pi.

- Jestem przekonany, ¿e wszystko siê w moim ¿yciu ³¹czy
i ¿e ¿eglarstwo, które uprawiam od 1946 roku, sprawi³o,
i¿ znalaz³em siê tu gdzie jestem i jestem tym, kim jestem.

nasze rozmowyLUDZIE MORZA

Uroczysto�ci nadania profesorowi
honorowego cz³onkostwa Stowarzyszenia
Kapitanów ̄ eglugi Wielkiej...
Wyró¿nienia dokonuje siê poprzez wrêczenie
czapki kapitañskiej.
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 Urodzi³ siê w 1931 roku. W cza-
sie wojny by³ goñcem Gryfa Pomor-
skiego. Studiowa³ na Wydziale Bu-
downictwa L¹dowego Politechniki
Gdañskiej, specjalizuj¹c siê w kon-
strukcjach budowlanych. Pracê na
uczelni rozpocz¹³ w 1960 roku, jako
projektant w Zak³adzie Fundamen-
towania. Cztery lata pó�niej uzyska³
doktorat, a w 1968 roku habilitacjê.
Tytu³ naukowy profesora nadzwy-
czajnego otrzyma³ w 1980 roku,
a tytu³ profesora zwyczajnego piêæ
lat pó�niej. W latach 1981�1984 by³
pierwszym zastêpc¹ rektora, piastu-
j¹c funkcjê prorektora do spraw or-
ganizacyjnych, a w latach 1987�
1990 rektorem Politechniki Gdañ-
skiej. Od 1983 roku, a¿ do przej�cia
na emeryturê w 2001 roku, sprawo-
wa³ funkcjê kierownika Katedry Bu-
downictwa Morskiego. W 1991 r.
zosta³ profesorem tytularnym Uni-
wersytetu w Stuttgarcie. Ma na kon-
cie oryginalne osi¹gniêcia z zakresu
szeroko pojêtej in¿ynierii morskiej.
Jego dorobek pi�mienniczy obejmu-
je ponad 420 pozycji, w tym czter-
na�cie ksi¹¿ek, z dziedziny morskich
konstrukcji stoczniowych i porto-
wych oraz konstrukcji pe³nomor-
skich, publikowanych w kraju i za
granic¹. Prof. Boles³aw Mazurkie-
wicz jest doktorem honoris causa
m.in. Uniwersytetu Politechniczne-
go w St. Petersburgu, Akademii Bu-
downictwa i Architektury w Ode-
ssie, Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni, Uniwersytetu w Karlsru-
he, Politechniki Szczeciñskiej, Uni-
wersytetu Technicznego w Kali-
ningradzie oraz Politechniki Gdañ-
skiej. W�ród nagród, wyró¿nieñ
i odznaczeñ ma m.in. Krzy¿ Ko-
mandorski z Gwiazd¹ Orderu Od-
rodzenia Polski (2004) i Z³oty Me-
dal za Zas³ugi dla Politechniki
Gdañskiej (2001). Jest cz³onkiem
m.in. Akademii Nauk In¿ynieryj-
nych Federacji Rosyjskiej, Miêdzy-
narodowej Akademii In¿ynierii
w Rosji, Akademii Transportu Ukra-
iny i Akademii In¿ynierskiej w Pol-
sce.

Profesor
Boles³aw Mazurkiewicz

- Czy nadal jest pan zwolennikiem
umieszczenia Daru Pomorza w do-
ku?

 - Bardzo dobre pytanie, na które nie
jestem w stanie jednoznacznie odpowie-
dzieæ. Dlaczego? Kapitanowie mówi¹, ¿e
statek w doku to nie jest statek. A z dru-
giej strony dobrze by³oby, ¿eby ludzie
mogli go z doku ogl¹daæ�

- Jak Cutty Sark�
 - I wiele innych. Mo¿na go te¿ umie-

�ciæ w p³ywaj¹cym doku i wjechaæ nim
na l¹d. Ale najbardziej by³bym za tym, by
Dar by³ w doku suchym. Bo mamy go
zachowaæ dla przysz³ych pokoleñ. Aby
tak siê sta³o, musimy mieæ dostêp do
ka¿dej �rubki. Nie wiem, ile lat to potrwa,
10-20, ale kiedy� on w koñcu tam stanie.

- W latach 1987-1990 by³ pan rek-
torem Politechniki Gdañskiej. Czy
operacja przeprowadzenia tej uczel-
ni z PRL do III RP by³a trudna?

 - Bardzo trudna. Choæ nie ponie�li-
�my �strat� osobowych. Ale mieli�my straj-
ki studentów, strajki pracowników nauko-
wych. A przecie¿ uczelnia musi dzia³aæ,
musi trwaæ, trzeba zapewniæ jej ci¹g³o�æ
funkcjonowania. A to by³ ¿ywio³! Choæ
muszê przyznaæ, ¿e gorzej wspominam
czasy stanu wojennego, gdy by³em pro-
rektorem i siedzia³em  dzieñ i noc, spo-
dziewaj¹c siê interwencji z zewn¹trz.

- Jest pan kapitanem jachtowym,
by³ prezesem Gdañskiego Okrêgowe-
go Zwi¹zku ̄ eglarskiego. Czy wiedza
wyniesiona z ¿eglarstwa przydaje siê
w pracy naukowej, czy jest dla niej
odskoczni¹?

 - Nie mo¿na tego rozdzielaæ. Trakto-
wa³em ¿eglarstwo jako pewnego rodza-
ju sprawdzenie na w³asnej skórze tego,
z czym walczê. Bo przecie¿ g³ównym na-

szym przeciwnikiem jest morze, falowa-
nie. I trzeba sprawdziæ, czy cz³owiek sam
da sobie  z nim radê. Jestem przekonany,
¿e wszystko siê w moim ¿yciu ³¹czy i ¿e
¿eglarstwo, które uprawiam od 1946 roku,
sprawi³o, i¿ znalaz³em siê tu gdzie jestem
i jestem tym, kim jestem. Jedno z drugim
siê wi¹za³o i zazêbia³o.

- W tym roku skoñczy³ pan osiem-
dziesi¹t lat. Obchodzi³ pan te¿ jubile-
usz 50-lecia pracy naukowej. Jak pod-
sumowa³by pan ten rozdzia³ swego
¿ycia?

-  Podczas niedawnego jubileuszu na
Politechnice powiedzia³em, ¿e nie czujê
siê jeszcze gotowy, by przej�æ na emery-
turê. Nie widzê takiej mo¿liwo�ci, ani
potrzeby. Do czasu kiedy cz³owiekowi
g³owa jeszcze w miarê sprawnie pracuje,
bo z cia³em ró¿nie bywa, trzeba robiæ to,
co jest do zrobienia. Obecnie czekam
z utêsknieniem na sztorm z kierunku pó³-
nocno-zachodniego, bo chcê zobaczyæ jak
go pokona ten nowy falochron w Sopo-
cie. W ksi¹¿ce na temat portów jachto-
wych napisa³em, ¿e fala w porcie jachto-
wym mo¿e mieæ 20, góra 30 centyme-
trów. I je¿eli tak napisa³em, to chcia³bym,
¿eby tak by³o.

- Je¿eli ludzko�æ liczyæ bêdzie, powiedzmy
15 miliardów, to po³owa nie bêdzie mia³a

z czego ¿yæ, je¿eli nie uruchomimy
potencja³u, który tkwi w morzach.

nasze rozmowyLUDZIE MORZA
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Jak wiadomo, obie fregaty zosta³y za-
projektowane przez in¿yniera Zygmunta
Chorenia i wybudowane w Polsce. I choæ
jednostki te wielokrotnie bra³y jednocze-
sny udzia³ w regatach The Tall Ships� Ra-
ces, nigdy nie stanê³y do bezpo�rednie-
go wy�cigu, w którym jedynym wyznacz-
nikiem zwyciêzcy by³by moment prze-
kroczenia linii mety (w regatach obowi¹-
zuj¹ przeliczniki wyrównuj¹ce szanse jed-
nostek m.in. ze wzglêdu na wiek czy ró¿-
ny takielunek).

Podczas niedawnego pobytu rosyjskiej
fregaty w Gdyni z okazji �wiatowego
Zjazdu Uczelni Morskich, na pok³adzie
Daru Pomorza dosz³o do spotkania ka-
pitanów Wiktora Antonowa (Mir) i Artura
Króla (Dar M³odzie¿y), którzy ustalili re-
gu³y pojedynku, a zobowi¹zanie do star-
tu przypieczêtowali podpisami z³o¿ony-
mi pod specjalnym dokumentem.

¯aglowce bêd¹ siê �cigaæ na trasie
z Turku do Gdyni podczas regat The Cul-

ture 2011 Tall Ships Regatta. Pojedynko-
wi patronuje sam �ojciec� obu jednostek
- in¿ynier Zygmunt Choreñ, który ufun-
dowa³ specjaln¹ nagrodê �Teapot Tro-
phy�. Trofeum nawi¹zuj¹ce do historycz-
nych wy�cigów kliprów herbacianych ry-
walizuj¹cych w XIX wieku na szlaku
z Chin do Anglii, zostanie wrêczone zwy-
ciêskiej fregacie 5 wrze�nia podczas zlo-
tu ¿aglowców w Gdyni.

W trakcie tego niezwykle presti¿owe-
go wy�cigu, za³ogi jednostek tworzyæ
bêd¹ studenci Akademii Morskiej w Gdy-
ni i Akademii im. Admira³a Makarowa w St.
Petersburgu. Pojedynek siostrzanych fre-
gat udokumentuje film Micha³a D¹brow-
skiego i Bohdana Sienkiewicza pt. �Sio-
stry�. Zdjêcia realizowane bêd¹ równole-

The Culture 2011 Tall Ships Regatta

Jedn¹ z atrakcji wrze�niowej imprezy ¿eglarskiej
w Gdyni bêdzie pojedynek bli�niaków, czyli regatowych

zmagañ dwóch siostrzanych ¿aglowców:
naszego Daru M³odzie¿y i rosyjskiego Mira.

Wy�cig
bli�niaków

gle na pok³adach obu ¿aglowców przez
dwie osobne ekipy filmowe.

Przed nasz¹ �bia³¹ fregat¹� niezwykle
trudne zadanie, wszak Mir uznawany jest
za najszybszy ¿aglowiec �wiata. Czas po-
ka¿e, czy opinia ta zostanie potwierdzo-
na w bezpo�rednim wy�cigu bli�niaków.

Przypomnijmy, ¿e The Culture 2011
Tall Ships Regatta  to ¿eglarska impreza
promuj¹ca kulturê krajów basenu Morza
Ba³tyckiego. Organizowana jest pod egid¹
miêdzynarodowego zwi¹zku Sail Training
International jako jedno z g³ównych wy-
darzeñ u�wietniaj¹cych pe³nienie roli Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury 2011 przez fiñ-
skie miasto Turku, które podobnie jak
Gdynia by³o gospodarzem zlotu przed
dwoma laty. W ramach imprezy odbêd¹ siê
dwa etapy regat: pierwszy - z litewskiej
K³ajpedy do Turku, za� drugi z Turku do
Gdyni, gdzie odbêdzie siê wielki fina³.

Od 2 do 5 wrze�nia, oprócz Daru M³o-
dzie¿y i Mira, w Gdyni go�ciæ bêd¹ m.in.:
Sedov - najwiêkszy ¿aglowiec szkolny
�wiata, Kruzensztern - czteromasztowy
bark, ostatni wci¹¿ p³ywaj¹cy przedsta-
wiciel floty �windjammerów�, Gulden Le-
euw i Thalassa z Holandii, Zawisza Czar-
ny oraz Maybe, brytyjski jacht, uczestnik
historycznych pierwszych regat The Tall
Ships� Races.

Cze
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Dar M³odzie¿y i Mir (z prawej)
w pe³nej krasie. Bli�niaki maj¹
po 109 m d³ugo�ci i 14 m szeroko�ci.
Maksymalna wysoko�ci masztów to 52 m.
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- Musi pan to sobie wyobraziæ - mówi
dr Marek Jagodziñski, kierownik Pracow-
ni Archeologii Pradziejowej i Wczesno�re-
dniowiecznej Muzeum Archeologiczno-
Historycznego w Elbl¹gu. - Tutaj sta³y
chaty, tam by³ wa³ obronny, cmentarzy-
sko, a jeszcze dalej baseny portowe.

Stoimy na poros³ej chwastami ³¹ce,
w miejscowo�ci Janów, po³o¿onej kilka ki-
lometrów na po³udnie od Elbl¹ga. Tu¿
obok przebiega krajowa �siódemka� od-
dzielaj¹c nas od brzegu Jeziora Druzno,
rozleg³ego, ale p³ytkiego akwenu, jednej

z najwiêkszych ostoi ptaków w Polsce.
Nigdy bym siê nie domy�li³, ¿e w tym
miejscu istnia³ przed wiekami potê¿ny
gród, jeden z najwa¿niejszych o�rodków
handlowych nad ówczesnym Ba³tykiem.

A jednak. Zaledwie kilkana�cie centy-
metrów pod naszymi stopami zalegaj¹
szcz¹tki legendarnego Truso, którego ta-
jemnica lokalizacji rozgrzewa³a wyobra�-
niê wielu pokoleñ archeologów. Pokazu-
j¹c mi gdzie znajdowa³y siê poszczególne
czê�ci grodu, dr Jagodziñski wie co mówi.
To w³a�nie on je odkry³ i zidentyfikowa³.

Pionek wskaza³ miejsce

�Wulfstan opowiada³, ¿e jecha³ z Ha-
ede, ¿e przyby³ do Truso w siedem dni
i nocy, ¿e okrêt szed³ przez ca³¹ drogê
pod ¿aglami. S³owiañszczyznê mia³ po
prawej rêce, po lewej za� Langland, Le-
aland, Falster i Skoniê. Ca³a ta ziemia
nale¿a³a do Danii. Nastêpnie mieli�my
po lewej stronie ziemiê Burgundów, a ta
posiada³a w³asnego króla. Dalej mieli�my
za ziemi¹ Burgundów takie ziemie, jak
one id¹c z lewej kolejno siê nazywaj¹:
Blekinge, Meore, Oland i Gotland, ca³a
ta ziemia nale¿y do Szwedów. A S³o-
wiañszczyznê mieli�my a¿ do uj�cia
Wis³y przez ca³y czas po prawej stronie.
Wis³a ta jest wielk¹ rzek¹ i przez to dzieli
Witland i Weonodland. A Witland nale-
¿y do Estów. A ta¿ Wis³a wyp³ywa z zie-
mi S³owian i sp³ywa do Zalewu Estyjskie-
go, a ten Zalew Estyjski jest co najmniej
piêtna�cie mil szeroki. Od wschodu sp³y-
wa tutaj do Zalewu Estyjskiego rzeka Il-

Legendarny gród nad Ba³tykiem

Wikingowie
spod Elbl¹ga

Tysi¹c lat temu nad Jeziorem Druzno istnia³ wielki port.
Poszukiwano go przez kilka stuleci. Byæ mo¿e niebawem
gród ponownie o¿yje. I to w dwu miejscach naraz!

Wizualizacja Truso.
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fing � z tego jeziora, nad którego brze-
giem stoi Truso. I schodz¹ siê tutaj w Za-
lewie Estyjskim od wschodu rzeka Ilfing
z kraju Estów i od po³udnia Wis³a z kra-
ju S³owian. Tutaj za� Wis³a zabiera rze-
ce Ilfing jej nazwê i sp³ywa z tego zale-
wu do morza w kierunku pó³nocno�za-
chodnim. I dlatego nazywa siê to Wis³o-
uj�ciem�.�

Powy¿szy cytat to relacja wys³annika
króla angielskiego Alfreda Wielkiego,
Wulfstana, który oko³o roku 890 odby³
podró¿ morsk¹ po Ba³tyku. Wyp³yn¹³
z duñskiego Hedeby i dotar³ a¿ do Truso,

po³o¿onego gdzie� w okolicach uj�cia
Wis³y. Ten zapis to jedyna wzmianka
o Truso. Ale nies³ychanie wa¿na, bo nie
tylko zawiera pierwszy tak precyzyjny
opis terenów uj�cia Wis³y z tego okresu,
ale tak¿e pokazuje, ¿e w koñcówce wie-
ku IX, w rejonie obecnych ̄ u³aw, istnia³
wa¿ny port handlowy. Tylko gdzie do-
k³adnie?

Zagadka ta nurtowa³a uczonych przez
kilka stuleci. Pierwsza próba lokalizacji
datuje siê na XVI wiek! Od tamtego cza-
su, naukowcy ró¿nych narodowo�ci po-
dali co najmniej kilkana�cie miejsc, gdzie

mog³oby le¿eæ wczesno�redniowieczne
Truso. ¯adne z nich nie zyska³o jednak
powszechnej akceptacji, a przede wszyst-
kim nie zosta³o potwierdzone archeolo-
gicznie.

I byæ mo¿e zagadka Truso nigdy nie
zosta³aby rozwi¹zana, gdyby nie Marek
Jagodziñski, który jako m³ody archeolog,
�wie¿o upieczony absolwent Uniwersy-
tetu Warszawskiego, w 1980 roku  przy-
jecha³ do pracy do Elbl¹ga.

- Odnalaz³em Truso przy pomocy...
roweru - �mieje siê dr Jagodziñski. - Zafa-
scynowany zagadk¹ zaginionego miasta
je�dzi³em nim w wolnych chwilach wokó³
Jeziora Druzno i zastanawia³em siê, gdzie
mog³oby byæ zlokalizowane to miasto, bo
na podstawie relacji Wulfstana, to w³a�nie
brzegi Druzna wydawa³y mi siê najw³a-
�ciwszym obszarem poszukiwañ.

Przemierzaj¹c podelbl¹skie wsie, Ma-
rek Jagodziñski zwróci³ uwagê na niepo-
zorne poldery zalewowe po³o¿one w de-
presji w ówczesnym Janowie Pomorskim,
na wschodnim brzegu Jeziora Druzno.
Teren by³ intryguj¹cy o tyle, ¿e ju¿ wcze-
�niej znajdowano na nim wiele burszty-
nu, w tym ró¿nego rodzaju ozdoby. Ar-
cheolog do dzisiaj zachodzi w g³owê jak
to by³o mo¿liwe, ¿e nikt przed nim nie
zwróci³ na to uwagi.

- To by³ obszar zmeliorowany, zbu-
dowano na nim liniê kolejow¹, wielokrot-
nie przeorywano, a pomimo tego nikt
nawet nie pomy�la³, ¿eby wykopywane
przy okazji znaleziska, w tym pozosta³o-
�ci pochówków, powi¹zaæ z Truso - dzi-

tajemnica TrusoMORZE HISTORII

Odkrywca Truso, dr Marek Jagodziñski.

Dr Marek Jagodziñski pokazuje miejsce,
gdzie znajdowa³o siê Truso.
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wi siê dr Jagodziñski. - Tak jakby ono cze-
ka³o w³a�nie na mnie.

Pytany o to, kiedy zda³ sobie sprawê,
¿e to na co siê natkn¹³, to w³a�nie legen-
darna osada, odpowiada bez wahania, ¿e
od razu.

- Dowodem na to, ¿e w tym miejscu
mo¿e byæ Truso, by³a bursztynowa figur-
ka, któr¹ tam znalaz³em - opowiada dr
Jagodziñski. - Pozna³em, ¿e to by³ pio-
nek od wikiñskiej gry planszowej hnefi.
Wskazywa³o to wyra�nie na pochodze-
nie mieszkañców osady. A je�li tak, to
by³em przekonany, ¿e musi to byæ Tru-
so, bo przecie¿ na tych terenach miesz-
kali Prusowie, a nie Wikingowie.

Wolne miasto Truso

Co innego jednak przekonanie, a co
innego pewno�æ. Uzyskanie jej zajê³o ar-
cheologom kilka kolejnych lat. Za datê
odkrycia Truso przyjmuje siê rok 1982.
Badania archeologiczne trwa³y przez kil-
kana�cie sezonów. Ostatni raz archeolo-
gowie pracowali tam trzy lata temu. W su-
mie przebadano jednak zaledwie kilka-
dziesi¹t arów z licz¹cego ponad 20 hek-
tarów terenu osady. Ale i to wystarczy³o,
by stwierdziæ z jak wspania³ym zabytkiem
mamy do czynienia.

Truso istnia³o od koñca VIII do po-
cz¹tku XI wieku. Swój najwiêkszy rozkwit
prze¿y³o na prze³omie IX i X stulecia.
Wtedy by³o jednym z najwa¿niejszych
o�rodków handlowych nad Ba³tykiem.
Osada by³a duñsk¹ koloni¹ (jak wspomi-
na dr Jagodziñski - w czasach Polski Lu-
dowej nie by³a to popularna teza). Za-
mieszkiwa³o j¹ oko³o 1,5 tysi¹ca ludzi,
bardzo du¿o jak na ówczesne warunki.
Gród otoczony by³ od strony l¹du wa³em

obronnym z fos¹. Niewykluczone, ¿e od
strony jeziora chroni³a go drewniana pali-
sada. Miejscowi rybacy wielokrotnie od-
najdywali wbite w dno zbiornika drewnia-
ne pale. By³o ich tak du¿o, ¿e rejon ten
nazwali �toni¹ tysi¹ca pali.�

Truso posiada³o port z³o¿ony z kilku
basenów i nabrze¿y o ³¹cznej d³ugo�ci
oko³o 650 metrów. Podczas prac wyko-
paliskowych odnaleziono dziewiêæ wra-
ków ³odzi o d³ugo�ci do 11 metrów i sze-
roko�ci do 3 metrów. W�ród nich wala³y
siê nity konstrukcyjne s³u¿¹ce do ³¹cze-
nia klepek poszycia, co sugeruje, ¿e Tru-
so by³o tak¿e o�rodkiem szkutniczym.
£odzie musia³y mieæ niewielkie zanurze-
nie, aby mo¿na by³o nimi ¿eglowaæ nie

tylko po przybrze¿nych wodach mor-
skich, ale równie¿ po p³ytkich wodach
�ródl¹dowych.

Podobnie jak dzisiaj, tak¿e i w czasie
swojego rozkwitu, Truso po³o¿one by³o
w g³êbi l¹du, oko³o 10 kilometrów od Ba³-
tyku. Aby do niego dotrzeæ z morza, trze-
ba by³o najpierw pokonaæ przesmyk
w Mierzei Wi�lanej, który wtedy znajdo-
wa³ siê w okolicach wspó³czesnej Kryni-
cy Morskiej. Potem nale¿a³o pop³yn¹æ
Zalewem Wi�lanym na po³udnie i rzek¹
Elbl¹g dotrzeæ do jeziora Druzno. Dziêki
takiemu po³o¿eniu, port w Truso stano-
wi³ bezpieczne schronienie dla statków,
a jednocze�nie bliski by³ terenom, które
stanowi³y jego zaplecze.

tajemnica TrusoMORZE HISTORII

Makieta Truso w muzeum w Elbl¹gu.
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Przedmioty odkryte w Truso.
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Poza wrakami ³odzi, w trakcie badañ
wykopaliskowych odkryto w grodzie jesz-
cze wiele innych zabytków nautycznych
� od kamieni balastowych do fragmen-
tów kompasu s³onecznego. To unikat na
skalê europejsk¹, bowiem jego podzia³-
kê wzd³u¿ obwodu oznaczono przez 72
naciêcia wyznaczaj¹ce 5-stopniowe prze-
rwy, co dla ca³ego zrekonstruowanego
obwodu daje 360 stopni. W dwu innych
znaleziskach (z Islandii i Wolina), obwód
oznakowano 32 lub 24 naciêciami, a wiêc
by³y mniej precyzyjne.

W Truso odkryto dwa typy domostw
ustawionych wzd³u¿ precyzyjnie wytyczo-
nych ulic. By³y to chaty o wymiarach 5 na
10 metrów i 6 na 21 metrów. Zbudowane
by³y z gliny i drewna. Mia³y po trzy izby.
Wikingom z Truso s³u¿y³y jednocze�nie za
mieszkania i warsztaty rzemie�lnicze.
W osadzie zajmowano siê kowalstwem,
z³otnictwem, szklarstwem, rogownictwem,
no i oczywi�cie bursztynnictwem.

O potêdze grodu stanowi³ jednak han-
del. Truso by³o bardzo korzystnie po³o-
¿one. Tam gdzie le¿a³o, krzy¿owa³y siê
wa¿ne szlaki handlowe wczesno�rednio-
wiecznej Europy. £¹czy³y one - Wis³¹,
Sanem i Dniestrem - Ba³tyk z Morzem
Czarnym oraz wschodnie i zachodnie
wybrze¿a Morza Ba³tyckiego.

Mieszkañcy handlowali nie tylko swo-
imi wyrobami, po�redniczyli tak¿e w wy-
mianie innych dóbr, m.in. futer, skór czy
broni. Najcenniejszym byli jednak niewol-
nicy. Po nich to w³a�nie przybywali do
osady Arabowie a¿ z Bagdadu, o czym
�wiadcz¹, znalezione na terenie grodu,
srebrne islamskie monety. W Truso od-
kryto tak¿e ponad 1000 ciê¿arków wa-

gowych. To, wydawa³oby siê niepozor-
ne znalezisko spowodowa³o, ¿e zaczêto
inaczej patrzeæ na ówczesny system han-
dlowy. Okaza³o siê, ¿e by³ on bardziej
skomplikowany ni¿ to siê dotychczas s¹-
dzi³o. Za towary bowiem p³acono odwa¿-
nikami, które przejê³y wówczas rolê pie-
niêdzy.

Wykopaliska prowadzone w Truso
przekonuj¹, ¿e mieszkañcy osady upra-
wiali równie¿ ziemiê i hodowali byd³o.
W grodzie znaleziono tak¿e du¿o ³y¿ew
z ko�ci oraz ¿elaznych raków do chodze-
nia po lodzie, które wbijano w kopyta koñ-
skie. W osadzie zidentyfikowano wiele
ozdób o charakterze religijnym, równie¿
chrze�cijañskim. Nie wiadomo jednak, czy
w Truso by³a jaka� wa¿na �wi¹tynia któ-
rego� z wikiñskich bogów.

Nie jest te¿ jasne, kto rz¹dzi³ pode-
lbl¹skim grodem. Byæ mo¿e Truso by³o
rodzajem, jak by�my dzisiaj powiedzieli,
wolnego miasta - samodzielnej jednostki
posiadaj¹cej swojego w³adcê i dru¿ynê
do obrony. Trudno to jednak stwierdziæ
z ca³¹ pewno�ci¹. Truso kryje w sobie
jeszcze wiele tajemnic, które czekaj¹ na
rozwik³anie. Nie da siê tego zrobiæ bez
podjêcia kolejnych badañ archeologicz-
nych.

- Romantyczna legenda g³osi, ¿e Tru-
so zosta³o w koñcu spalone przez pira-
tów i ju¿ wiêcej nie podnios³o siê po tym
napadzie - mówi dr Jagodziñski. - Ale
prawda jest chyba znacznie bardziej pro-
zaiczna. Truso zniknê³o z kart historii wraz
ze znikniêciem Wikingów. To zreszt¹
jeszcze jeden dowód, ¿e to w³a�nie oni
byli jego mieszkañcami. Po upadku gro-
du jego funkcje przej¹³ Gdañsk.

Wykopaliska
na terenie Truso.

Wystawa prezentuj¹ca
znalezione eksponaty.

W�ród �skarbów� Truso s¹ tak¿e
ko�ciane ³y¿wy.
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Trasa podró¿y Wulfstana.
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Osada nie tylko
z przesz³o�ci¹

Z histori¹ Truso zapoznaæ siê mo¿na
na wystawie w Muzeum Archeologiczno-
Historycznym w Elbl¹gu, znajduj¹cym siê
nieopodal rzeki Elbl¹g, któr¹ pod¹¿aæ
musieli do grodu wczesno�redniowieczni
¿eglarze. Na ekspozycji podziwiaæ mo¿-
na tysi¹ce znalezionych na terenie osady
eksponatów. Ozdob¹ wystawy jest ma-
kieta Truso pokazuj¹ca nie tylko jak ono
wygl¹da³o, ale tak¿e pozwalaj¹ca wyobra-
ziæ sobie jak du¿y to by³ o�rodek.

Ale wystawa to nie koniec elbl¹skich
atrakcji zwi¹zanych z Truso. Obok muzeum

zrekonstruowano chatê, identyczn¹ do
tych, które przed wiekami sta³y w grodzie.
Po wej�ciu do �rodka mo¿na siê na w³asne
oczy przekonaæ jak wygl¹da³o ¿ycie miesz-
kañców dawnego portu. Chata zbudowa-
na zosta³a przez ekipê do�wiadczonych
rekonstruktorów z innej s³awnej osady �
Biskupina. Pokazuje jak ¿yli Wikingowie
z Truso, odbywaj¹ siê w niej tak¿e ró¿ne-
go rodzaju warsztaty rêkodzielnicze.

Obok budynku postawiono replikê
³odzi �w. Wojciecha. Jednostka jest dzie-
³em znanego szkutnika z Pó³wyspu Hel-
skiego Aleksandra Celarka. Zosta³a zbu-
dowana z okazji obchodów tysi¹clecia
Gdañska. Ale zagra³a tak¿e w filmie Je-
rzego Hoffmana �Ogniem i mieczem�.
Sanctus Adalbertus, bo takie miano nosi
³ód�, wi¹¿e siê z dziejami Truso. Choæ nie
zosta³o to ostatecznie udowodnione, ist-
niej¹ hipotezy wskazuj¹ce, ¿e �w. Woj-
ciech przebywa³ w grodzie podczas swo-
jej misji chrystianizacyjnej, któr¹ prowa-
dzi³ w�ród Prusów. Wed³ug tradycji biskup
zgin¹³ z ich r¹k w kwietniu 997 roku na
po³udnie od Jeziora Druzno.

Chata stoj¹ca przed Muzeum Archeolo-
giczno-Historycznym to przedsmak tego
jak powinna wygl¹daæ prezentacja Truso.
Doskonale zdaj¹ sobie z tego sprawê w³a-
dze Elbl¹ga, które rozpoczê³y ju¿ realiza-

Tak mieszkano w Truso.
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cjê projektu maj¹cego na celu budowê
repliki wczesno�redniowiecznego grodu
w ramach rewitalizacji centrum miasta na
tzw. Wyspie Spichrzów przy rzece Elbl¹g.

Trwaj¹ przygotowania do og³oszenia
pierwszych przetargów na roboty budow-
lane. Je�li wszystko pójdzie dobrze, za dwa
lata, kosztem 4 milionów z³otych pocho-
dz¹cych w wiêkszo�ci z unijnej kasy, El-
bl¹g wzbogaci siê o now¹, wielk¹ atrak-
cjê turystyczn¹. W odtworzonym frag-
mencie osady bêdzie wa³ obronny, znaj-
dzie siê te¿ miejsce na ró¿nego rodzaju
warsztaty rzemios³a rêkodzielniczego i na-
brze¿e do cumowania ³odzi.

Dr Jagodziñski podsuwa jeszcze jeden
pomys³, który jego zdaniem doskonale
uzupe³nia³by ofertê Elbl¹ga. Chcia³by, aby
w s¹siedztwie prawdziwego Truso, po-
wsta³ jeszcze rodzaj skansenu podobne-
go do tego, jaki istnieje w Biskupinie.
Odkrywca stoi na czele Stowarzyszenia
Mi³o�ników Truso, grupy ludzi zafascyno-
wanych dziejami grodu. Organizacja dys-
ponuje terenem, na którym mo¿e po-
wstaæ skansen i szuka pieniêdzy na reali-
zacjê projektu.

Pieni¹dze powinny siê znale�æ jak
najszybciej. Jak przekonuje archeolog, na
inwestycji zarobi ca³y region, choæby po-
przez stworzenie nowych miejsc pracy.
Ale nie tylko o to chodzi. Trwa bowiem
proceder rozgrabiania Truso. Miejsce daw-
nej osady to wymarzony wprost teren dla
z³odziei z wykrywaczami metalu. Nie wia-
domo ile bezcennych eksponatów znala-
z³o siê w ich rêkach.

Replika domostwa z Truso
i ³odzi �w. Wojciecha.

- Dla wielu z nich pokusa posiadania
przedmiotu sprzed tysi¹ca lat jest nie do
odparcia - mówi archeolog. - Przyje¿d¿aj¹
do Truso z ca³ej Europy. Parê lat temu
kolega ze Szwecji zaalarmowa³ mnie, ¿e
otrzyma³ list od pewnego Francuza za-
wieraj¹cy opis br¹zowego okucia krzesi-
wa, które zosta³o wykopane z Truso. Nie-
stety, pomimo prób, zabytku nie uda³o
siê odzyskaæ.

Tomasz Falba
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Wiêcej o Truso
mo¿na siê dowiedzieæ z ksi¹¿ki

dr Marka Jagodziñskiego
�Truso. Miêdzy Weonodlandem

a Witlandem�
(www.muzeum.elblag.pl )
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Zdarzy³o siê
w polskiej gospodarce morskiej�

wa¿ne datyARCHIWUM MORZA

10 lat temu
Lipiec 2001 r.

6 - Rejsy pasa¿erskie miêdzy portami
polskimi i skandynawskimi rozpocz¹³
nowy nabytek ̄ eglugi Gdañskiej - szyb-
ki katamaran Baltic Spirit.

11 - Na Spicbergen zawin¹³ z ³adunkiem
wêgla masowiec Solidarno�æ - najwiêk-
szy statek, jaki dotar³ do tej wyspy. Dru-
gim, który w tym samym miesi¹cu przy-
wióz³ tam wêgiel, by³ równie¿ polski
masowiec Armia Krajowa.

13 � Otwarto gdyñski hotel �Nadmorski�,
zbudowany w rekordowym tempie przez
firmê �Mega� na miejscu s³ynnego, gdyñ-
skiego lokalu gastronomicznego �Morskie
Oko�, popularnie zwanego �bulajem�.

21 � Chipolbrok podpisa³ ze stoczni¹
Shanghai Shipyard kontrakt na budowê
czterech wielozadaniowych drobnicowców
o no�no�ci 30 tys. ton ka¿dy, wyposa¿o-
nych m.in. w dwa ¿urawie o ud�wigu 320
ton, które pracuj¹c w tandemie mog¹
unie�æ ³adunek o wadze 640 ton. W nastêp-
nych latach ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ efek-
tywno�æ tych statków, zamówiono kolej-
nych sze�æ tego typu (na zdjêciu m/s W³a-
dys³aw Orkan � pierwszy z tej serii).

24 � PLO wygra³y w londyñskim S¹dzie
Apelacyjnym odwo³anie od wcze�niejszego
werdyktu S¹du Admiralicji, w wyniku czego
armator MSC musia³ zwróciæ polskiemu ar-
matorowi 6,5 mln USD za aresztowany

w 1999 r. na poczet d³ugów spó³ki POL-
Atlantic statek ro-ro Tychy (na zdjêciu).

W polskich stoczniach zwodowano 3 stat-
ki: kontenerowiec, ro-rowiec i holownik
zaopatrzeniowy (Normand Ivan - pierw-
szy z typu B834).

20 lat temu
Lipiec 1991 r.

1 � Rada Pracownicza Morskiego Portu
Handlowego Gdynia, zdominowana przez
zwi¹zkowców, stosunkiem g³osów 9 do 7
zawiesi³a w pe³nieniu funkcji dyrektora
naczelnego Eugeniusz Stencla za próbê
komercjalizacji przedsiêbiorstwa, inspiro-
wan¹ i popieran¹ przez ministrów: trans-
portu i gospodarki morskiej Ewarysta Wali-
górskiego i ministra przekszta³ceñ w³asno-
�ciowych Janusza Lewandowskiego.

5 - Do Gdyni przyby³ z wizyt¹ belgijski
tra³owiec Bovesse.

11 - Pojazdowiec Dêbica wszed³ w czar-
ter US Military and Sealift Command,
w zwi¹zku z dzia³alno�ci¹ wojsk sprzymie-
rzonych w Zatoce Perskiej.

15 - W gdyñskiej stoczni zakoñczono bu-
dowê trawlera Dorada, pierwszego z se-
rii B675, budowanego dla �winoujskiej
�Odry�. Statek nie zosta³ odebrany przez
armatora z powodu trudno�ci finanso-
wych i trzy lata pó�niej sprzedano go ar-
matorowi z Nowej Zelandii. Po krótkiej
karierze rybackiej zosta³ przebudowany
na okrêt ochrony rybo³ówstwa i w stycz-
niu 1998 r. rozpocz¹³ s³u¿bê w czarterze
falklandzkich w³adz.

15 � Przy d�wiêkach �Marszu Radetzkie-
go� króla walców Johanna Straussa otwarto
w Gdyni now¹ siedzibê Chiñsko-Polskie-

go Towarzystwa Okrêtowego SA Chipol-
brok, zbudowan¹ przez austriack¹ firmê
ILBAN.

W polskich stoczniach zwodowano kon-
tenerowiec dowozowy (Europie Feeder
- pierwszy z typu B184), ma³y masowiec,
trawler-przetwórniê oraz okrêt dozorowy.

30 lat temu
Lipiec 1981 r.

2 - W ramach Ligi Morskiej
powo³ano Bractwo Okrê-
tów Podwodnych na pra-
wach okrêgu. Pierwszym
prezesem zarz¹du zosta³ dr Jerzy Wno-
rowski.

24 - Do Leningradu przyby³ z oficjaln¹
wizyt¹ zespó³ polskich okrêtów: niszczy-
ciel rakietowy Warszawa i okrêt desan-
towy Janów.

25 - W Stoczni Gdañskiej po³o¿ono stêp-
kê pod pierwszy drobnicowiec serii B349
- Cartagena De Indias.

30 - Sejm uchwali³ ustawê
o utworzeniu Urzêdu Go-
spodarki Morskiej. Pierw-
szym ministrem-kierowni-
kiem UGM zosta³ Stanis³aw
Bejger, dyrektor naczelny
PLO w latach 1966-1976.

W polskich stoczniach zwodowano drob-
nicowiec, statek ro-ro oraz prom pasa¿er-
sko-samochodowy.

40 lat temu
Lipiec 1971 r.

5 - W rejsy szkolne wyruszy³y okrêty
Polskiej Marynarki Wojennej: Iskra do
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Ba³tijska i Stralsundu, a Gryf - do Murmañ-
ska.

15 - Okrêt hydrograficzny Kopernik wy-
szed³ z Gdyni w rejs na Morze Czarne.

20 - Armator z Hongkongu odebra³ w gdyñ-
skiej Stoczni im. Komuny Paryskiej prototy-
powy masowiec Sah Kim, typu B533.

W polskich stoczniach zwodowano 4 drob-
nicowce (w tym Ciudad De Manta -
pierwszy z typu B434), 2 masowce, ho-
lownik zalewowy (Jasio - pierwszy z ty-
pu HZ-1) oraz 2 okrêty hydrograficzne.

50 lat temu
Lipiec 1961 r.

3 - Do Gdyni przyby³y z wizyt¹ brytyj-
skie fregaty Puma i Blackwood.

9 - Do Gdyni z wizyt¹ przyby³y francu-
skie niszczyciele Chateaurenault, Casa-
bianca i Du Chayla.

15 - W Stoczni Pó³nocnej rozpoczêto ob-
róbkê blach dla pierwszego okrêtu de-
santowego projektu 770D. Tego same-
go dnia podniesiono proporzec ZHP na
szkunerze szkolnym Zawisza Czarny,
który trzy dni pó�niej wyszed³ w pierw-
szy rejs, do Helsinek i Leningradu.

20 - Na pok³adzie statku pasa¿erskiego
Batory rozpoczêto krêcenie ujêæ do fil-
mu �Pasa¿erka�. Tego samego dnia do
Gdyni z wizyt¹ przyby³ zespó³ okrêtów
NRD (eskortowiec Friedrich Engels i 3
tra³owce), a w Poznaniu dokonano odbio-
ru technicznego pierwszego silnika okrê-
towego konstrukcji polskiej (o mocy 5000
KM dla statku Jan ̄ i¿ka).

23 - Na redzie Sopotu stan¹³ brytyjski sta-
tek wycieczkowy Caronia. Chêtni (475
pasa¿erów) przewiezieni zostali na brzeg
motorówkami i udali siê na zwiedzanie
Trójmiasta.

26 - W Gdañsku rozpoczêto pierwszy
w historii prze³adunek siarki eksportowej.

W polskich stoczniach zwodowano 2 drob-
nicowce (w tym Domeyko - pierwszy

z typu B516), zbiornikowiec, trawler ru-
fowy oraz statek pasa¿erski ¿eglugi przy-
brze¿nej (Lilla Weneda - pierwszy z ty-
pu SZ-600).

PMH przejê³a statek typu �Liberty� Huta
Ferrum, zakupiony w ramach akcji anty-
czarterowej.

60 lat temu
Lipiec 1951 r.

10 - Podniesiono banderê na okrêcie
szkolnym Marynarki Wojennej przebudo-
wanym z frachtowca Opole. Okrêt nazwa-
no Zetempowiec.

15 - Podniesiono polsk¹ banderê na nie-
wielkim statku Nysa - pierwszym z serii
B51 i pierwszym drobnicowcu zbudowa-
nym ca³kowicie w Polsce. Niestety, w hi-
storii Polskiej Marynarki Handlowej zapi-
sa³ siê tragicznie, gin¹c z ca³¹ za³og¹ bez
wie�ci podczas sztormu w styczniu 1965
r.

18 - Przekazano do eksploatacji PPD �Dal-
mor� - pierwszy trawler typu B10, nazwa-
ny Radunia.

W polskich stoczniach zwodowano rudo-
wêglowiec i lugrotrawler.

70 lat temu
Lipiec 1941 r.

Polska Marynarka Handlowa:
- postój w porcie: Batory (remont

w Glasgow), Ko�ciuszko (remonty
w ró¿nych portach, 1.07 przekazany
z PMW do GAL), Kroman (remont
w Jarrow), Lublin (remont w Liverpo-
ol), Puck (remont w Manchester), So-
bieski (w Kapsztadzie), Stalowa Wola
(remont w Manchester), Wis³a (porty
brytyjskie, po konwoju), Zag³oba (po
konwoju, w Liverpool);

- konwoje na wodach brytyjskich i na
trasie islandzkiej: Bug, Chorzów, Czê-
stochowa, Garlandstone, Hel, Katowi-
ce, Kinross, Kmicic, Kordecki, Kraków,
Lech, Lida, Lwów, Poznañ, Wilno;

- na wodach Afryki Zachodniej: Lewant,
Pu³aski;

- na wodach karaibskich: Rozewie,
�l¹sk;

- rejsy ewakuacyjne na M. �ródziem-
nym: Warszawa;

- konwoje z/do Kanady/USA: Lechi-
stan, Morska Wola, Modlin, Narocz,
Wigry;

- na Oceanie Indyjskim: Dumfries.

Polska Marynarka Wojenna:
- postój w porcie: B³yskawica (remont

i przezbrojenie w Cowes), S-3 (re-
mont);

- eskorta na wodach brytyjskich i na tra-
sie islandzkiej: Burza, Garland, Kra-
kowiak, Kujawiak, Piorun;

- patrole: Sokó³ (w Zatoce Biskajskiej,
15.07 atak na niemiecki transporto-
wiec, bez skutku), �cigacze S-1 i S-2
(w kanale La Manche).

80 lat temu
Lipiec 1931 r.

8 - ¯egluga Polska podpisa³a z duñsk¹
stoczni¹ w Nakskov kontrakt na budowê
dwóch drobnicowców - Cieszyn i �l¹sk.

25 - Podczas rejsu wycieczkowego za kr¹g
polarny statek pasa¿erski Polonia jako
pierwszy polski statek okr¹¿y³ Przyl¹dek
Pó³nocny (Nordkap).

90 lat temu
Lipiec 1921 r.

30 - Do s³u¿by w charakterze okrêtu stra¿-
niczego wcielono motorówkê My�liwy,
dawny �cigacz o.p. typu ML.

Opracowali:
Jerzy Drzemczewski
Marek Twardowski
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Po ca³orocznym
trów, ma ogromne ³uki i zakrêty. W ten
sposób powstaj¹ wiêksze i mniejsze pó³-
wyspy i zatoki, nader malownicze.  (...)

W pobli¿u wsi Monaster, gdzie
Dniestr zatacza 28 km. pó³kole, znajdu-
je siê jedna z najpiêkniejszych grot. Jest
ona mo¿e najmniej dostêpna. Jest to
jakgdyby nisza, wykuta w stromej �cia-
nie. Ca³e wnêtrze wy�cie³a zielony mech,
jakby aksamitny. Z ró¿owawej martwicy,
obficie tu nagromadzonej, a zwanej
w okolicy dzikim kamieniem, wyrabiaj¹
w³o�cianie piêkne przedmioty ozdobne.
Tu¿ za grot¹ rozpoczyna siê najpiêkniej-
sza czê�æ dniestrowego jaru. Rzeka p³y-
nie tu majestatycznie w�ród wysokich
i pionowych brzegów, jakgdyby w�ród gór
zalesionych i obszytych najbujniejsz¹
ro�linno�ci¹. Czaruj¹ one wycieczkowi-
czów swojem osamotnieniem i cisz¹,
któr¹ tylko szum fal przerywa. Tu i ów-
dzie kr¹¿¹ czaple ponad wodami, lub
or³y zawisn¹ wysoko ponad jarem. Z pa-
stwisk, po³o¿onych na górze wzd³u¿ kra-
wêdzi jaru, dochodzi czêsto odg³os fu-
jarki.  (...)

Urok jaru dniestrowego jest tak wiel-
ki, ¿e kto raz by³ w tych stronach, to ich
nigdy nie zapomni.

Letnie wywczasy

 Wracamy nad Wybrze¿e, artyku³
�Dziesiêciolecie polskich uzdrowisk nad-
morskich� z numeru 2-3 z 1930 roku opi-
suje, nieco przewrotnie, wy¿szo�æ Ba³ty-
ku nad Adriatykiem: (�) Ostatni zjazd
balneologiczny lekarzy polskich stwier-
dzi³, ¿e nasze morze posiada ogromne
znaczenie lecznicze i ¿e nale¿a³oby po-
³o¿yæ wiêkszy nacisk na prawid³ow¹ roz-
budowê sanatorjów, pensjonatów, celem
skierowania wiêkszej ilo�ci kuracjuszów,
wymagaj¹cych wypoczynku i kuracji
w idealnie do tego nadaj¹cych siê warun-
kach morskiego powietrza naszego Po-

 Publicy�ci miesiêcznika propagowali
aktywny wypoczynek i zachêcali do nie-
go, utyskuj¹c na fakt, i¿ wiêkszo�æ tury-
stów woli podziwiaæ morze le¿¹c na pla-
¿y. W artykule �Turystyka morska� z pa�-
dziernika 1928 roku, Zdzis³aw Andrzejow-
ski tak podsumowuje ówczesny sezon
z perspektywy Gdyni: (�) Dzi�, gdy je-
dyny port polski rozmachem swego roz-
woju zwraca na siebie oczy ca³ego �wia-
ta, gdy jest on jedn¹ z naszych najpierw-
szych trosk i rado�ci, gdy o morzu mówi
siê wszêdzie i przy ka¿dej sposobno�ci �
ten, bodaj najciekawszy i najmilszy ro-
dzaj turystyki nie budzi �ród spo³eczeñ-
stwa zapa³u, jakiego nale¿a³o siê spo-
dziewaæ.

Dwa miesi¹ce: lipiec i sierpieñ, gro-
madz¹ siê wprawdzie na wybrze¿u kil-

ka tysiêcy kuracjuszów, podziwiaj¹cych
zatokê, wschody i zachody s³oñca nad
morze, lecz nieznajduj¹cych w sobie za-
interesowania i chêci bli¿szego zapozna-
nia siê z tem morzem.

Znikoma ilo�æ yachtów, uwijaj¹cych
siê miêdzy Gdyni¹, Gdañskiem a Helem
i zupe³ny prawie brak zbiorowych, choæ-
by kilkugodzinnych, wypadów w morze,
�wiadczy jak ma³o jeszcze w�ród nas jest
rozwiniête poczucie przestrzeni wod-
nych. S³yszy siê tu i ówdzie, ¿e podró¿e
morskie wymagaj¹ pewnego przygotowa-
nia, a nawet po�wiêcenia � odstrasza cho-
roba morska. Zapewnie, ¿e cz³owiek p³y-
waj¹cy czê�ciej znosi ³atwiej podró¿ mo-
rzem i mniej przykro odczuwa �ko³ysa-
nie�, lecz je�li wszystkie nasze nadzieje,
pok³adane w morzu, maj¹ siê spe³niæ, to
morze musi mieæ �swoich ludzi�.  (�)

 O tym, ¿e lato to nie tylko wypoczy-
nek nad Ba³tykiem, przekonywa³ artyku³
z numeru marcowo-kwietniowego 1929
roku, s³awi¹cy piêkno tzw. Jaru Dniestro-
wego (wówczas le¿¹cy w Polsce, obec-
nie nale¿¹cy do Ukrainy): (...) Dopiero
w ostatnich latach, od kiedy Zaleszczyki
zaczê³y �ci¹gaæ w sezonie letnim coraz
liczniejsze rzesze go�ci z zachodnich
stron Polski, s³yszy siê czê�ciej o Dnie-
strze, jako o piêknej rzece. D³u¿sze prze-
bywanie w ³odzi, jak równie¿ czêste wy-
cieczki piesze wzd³u¿ brzegów daj¹
uczestnikom wycieczki najlepsz¹ sposob-
no�æ do poznawania piêkna jaru dnie-
strowego, jego zabytków prehistorycznych
i historycznych. (...)

Najbardziej urocza czê�æ jaru rozci¹-
ga siê od Ni¿niowa poza U�cieczko. Na
ca³ej tej przestrzeni parów dniestrowy
miejscami wysoki na sto kilkadziesi¹t me-

 trudzie pracy

WSPOMNIENIE �MORZA� archiwalia

Jak w II Rzeczpospolitej spêdza³o siê
czas nad wod¹? Sporo na ten temat dowiemy siê

z przedwojennych wydañ �Morza�.

48

Rzecz o wy¿szo�ci Ba³tyku
nad Adriatykiem � nr 2-3 z 1930 r.

Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011



49Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

WSPOMNIENIE �MORZA� archiwalia

morza, Wszelkie narzekania na czêste
wiatry i pewn¹ surowo�æ tych k¹pielisk
w porównaniu z Adrjatykiem powinny
nas sprowadziæ wreszcie do jednolitego
pogl¹du, ¿e w³a�nie takie powietrze nas
hartuje, przysposabia do zniesienia okre-
su zimy w miastach bardziej, ani¿eli
wydelikacenie organizmu w po³udnio-
wych warunkach atmosferycznych. (�)

 W numerze marcowym z 1931 roku
mo¿emy przeczytaæ o tym, jak zbudowaæ
sobie... tratwê. Tadeusz Kutz tak zachwala³
spêdzone na niej chwile: W roku 1928
i 1929 odby³em z dwoma towarzyszami
trzy wycieczki tratw¹ w³asnej konstruk-
cji. Pierwsz¹ wycieczkê rozpoczêli�my
w Czorsztynie, przep³ynêli�my Dunajec
i Wis³ê a¿ do Torunia. (...) Z wycieczek
tych przywie�li�my pewne do�wiadcze-
nie w dziedzinie sztuki flisackiej i tyle
wspomnieñ i wra¿eñ, ¿e radzimy ka¿-
demu, komu nie jest obojêtne piêkno
ziemi, i wód naszych, kto pragnie spê-
dziæ przyjemne wywczasy letnie - aby
poszed³ w nasze �lady i prze¿y³ parê ty-
godni ¿yciem flisackim.

Wycieczka tratw¹ daje ogromne ko-
rzy�ci, zarówno pod wzglêdem intelek-
tualnym, jak i zdrowotnym. P³yn¹c
tratw¹, zaznajamiamy siê przedewszyst-
kiem z topografj¹ wód, krajobrazem na-
szym, mo¿emy zwiedzaæ ró¿ne osobli-
wo�ci przyrodnicze i zabytki historycz-
ne, tak gêsto rozsiane nad polskiemi rze-
kami. O zdrowotnych i sportowych wa-
lorach takiej wycieczki nie trzeba wiele
mówiæ: d³ugie przebywanie na wodzie,
ciê¿ka praca przy sterach dadz¹ hart
i odporno�æ, rozwin¹ miê�nie. A niebez-
pieczeñstwa, którym czêsto spojrzy
w oczy flisak w czasie swej peregrynacji,
wyrobi¹ odwagê, zimn¹ krew i zarad-
no�æ.  (...)

Budowa tratwy nie nastrêcza trud-
no�ci i bynajmniej nie wymaga znajomo-
�ci sztuki ciesielskiej.  (...) Po czym na-
stêpowa³y praktyczno-techniczne pora-
dy, jak samemu sporz¹dziæ ow¹ tratwê.

 Nawet w listopadzie nie sposób by³o
zapomnieæ o letnich wywczasach. Numer
�Morza� z 1932 roku z tego w³a�nie mie-
si¹ca, przynosi wspomnienie jednego
z uczestników lipcowego kursu ¿eglarskie-
go w Trokach na Wileñszczy�nie, zorga-
nizowanego przez Ligê Morsk¹ i Kolo-
nialn¹: (...) W celu zdobycia sztuki ¿eglar-
skiej zjecha³o siê ze wszystkich stron kraju
oko³o 80 uczestników. (...) Pod facho-
wem kierownictwem �starych wilków�
m³odzi ¿eglarze nabywali wprawy w po-
skramianiu ¿ywio³ów, jakiemi s¹ wiatr

i woda, lecz nie wiele mieli z tem k³opo-
tu, gdy¿ by³y one w tym roku wyj¹tkowo
³agodne i prócz dwóch wiêkszych sztor-
mów panowa³a piêkna pogoda. Niejed-
nokrotnie trzeba by³o uciekaæ siê do
pomocy wiose³, a to ¿eglarzowi humoru
nie poprawia! Jednak pomimo stosunko-
wo niedu¿ej ilo�ci dni wietrznych, ka¿-
dy z uczestników w dostatecznym stop-
niu posiad³ sztukê ¿eglowania, dowodem
czego by³a wielka ilo�æ wydanych za-
�wiadczeñ o zdobyciu tytu³u samodziel-
nego ¿eglarza. (...)

 Artyku³  Jana Fischera z lutego 1933
roku przekonywa³ po raz kolejny spo³e-
czeñstwo do aktywniejszego wypoczyn-
ku: (�) ¯aden inny sport nie jest tak
zdrowy, hartuj¹cy cia³o, a nade wszyst-
ko duszê, jak ¿eglarstwo. Tu na morzu,
na niewielkiej ³odzi, w przeczystem po-
wietrzu i w s³oñcu, zdala od zbiegowi-
ska ludzkiego, nape³niamy piersi czystem
powietrzem, uczymy siê ufaæ we w³asne
si³y, polegaæ tylko na sobie samych, za-
dawalniaæ siê ma³em, obserwowaæ przy-
rodê, nietylko walczyæ z chwilowemi
trudno�ciami, ale przewidywaæ przy-
sz³o�æ, by unikn¹æ niebezpieczeñstw,
któryby nam groziæ mog³y.

Ukazanie siê polskiej ³odzi sportowej,
zwanej �yachtem�, w portach zagranicz-
nych jest tak¿e ogromnie wa¿nym �rod-
kiem dla naszej propagandy. (�) Uka-
zanie siê polskiego yachtu gromadzi za-
wsze na wybrze¿u t³umy ciekawskich.
Doskona³y wygl¹d ³odzi, jak i za³ogi,
sprawne manewry, i godne wyst¹pienie
przekonywa ich, ¿e morze cenimy i ko-
chamy, nietylko na pla¿y, nietylko spo-
gl¹daj¹c na nie z brzegu. (�)

¯eglarstwo amatorskie rozwija siê
u nas, ale powoli. Przeszkod¹ s¹ pewne
przes¹dy, których usuniêcie jest rzecz¹
piln¹. Utar³o siê u nas, w spo³eczeñstwie
od wieków odsuniêtym od morza i spraw
jego, ¿e yachting jest przyjemno�ci¹
drog¹, niebezpieczn¹ i trudn¹, wymaga-
j¹c¹ lat nauki i do�wiadczenia. Tymcza-
sem tak nie jest.  (�)

£ód� ¿aglowa, daj¹ca pomieszczenie
na wygodnych ³ó¿kach w kajucie czte-
rem osobom, kupiona w dobrym stanie,
ale okazyjnie z drugiej rêki, kosztuje obec-
nie oko³o 6.000 z³otych. £ód� ta nie tra-
ci na warto�ci tak, jak samochód przez
kilka lat u¿ywany.  (�)

 Rywalizacji Ba³tyk-Adriatyk ci¹g dal-
szy. Wakacyjny numer �Morza� z 1932 r.
przynosi materia³ o popularno�ci w�ród
czê�ci naszych rodaków wyjazdów nad
Morze Adriatyckie: (...) Polacy pokochali

Jardan (Adriatyk � red.) ca³em sercem.
Choæ maj¹ swój Ba³tyk, wyje¿d¿aj¹ nad
jego piaszczyste wybrze¿a ka¿dego lata
i tam przepêdzaj¹c czas na wypoczyn-
ku, rozbudowuj¹ w i�cie amerykañskim
tempie w³asny port Gdyniê i flotê,
wywo¿¹ i przywo¿¹ przezeñ wszelki pro-
dukt z szerokiego �wiata, to jednak nie
obce im s¹ losy bratniego morza jugo-
s³owiañskiego. (...)

Ostatnie takie lato...

 Morze, rzeki... Czas na jeziora. Arty-
ku³ z maja 1934 �Z krainy jezior�: (...)
Polskie jeziora! Drzema³y sobie przez
wieki, prawie nieznane Polsce! Intereso-
wa³ siê niemi rybak, handlarz rybami,
zreszt¹ uprawiaj¹cy zwykle rabunkow¹
gospodarkê rybn¹, interesowa³ siê osia-
d³y nad ich brzegami rolnik, le�nik - ale
nieomal nigdy tych jezior nie pru³y ³odzie
sportowe, czy turystyczne ¿aglówki, ka-
jaki! Dopiero odniedawna te nasze we-
wnêtrzne �morza� coraz bardziej przy-
ci¹gaj¹ ku sobie sportowców.

Znane s¹ turystom jeziora suwalskie
i augustowskie, ale nieomal zupe³nie ob-
cemi s¹ jeziora wileñskie i poleskie.  (...)

To te¿ ka¿dy kto zawita tutaj, chêt-
nie powraca, a niechêtnie wyje¿d¿a,
odk³adaj¹c jak najdalej w czasie termin
zerwania z tym zak¹tkiem Polski. Bo
przecie¿ latem cudne jezioro, wycieczki
wod¹, gdzie obok zdawa³oby siê, bez-
kresnej przestrzeni Drywiat, mamy na
s¹siednich jeziorach wysokie ostrowy,
do�æ wielkie, by na nich wsie siê znajdo-

WSPOMNIENIE �MORZA� archiwalia

Sierpieñ 1936 roku - wra¿enia
z obozu Ligi Morskiej i Kolonialnej.
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Zachowali�my oryginaln¹
pisowniê. Tytu³ i �ródtytu³y

pochodz¹ od redakcji. Korzysta³em
z bibliografii numerów
�Morza� opracowanej

przez Andrzeja Koteckiego.
 Archiwalne numery

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

i

wa³y, niejednokrotnie spotykane ruiny
zamków czy starych monastyrów, a przy-
tem prawie pó³nocny b³êkit morza, stal
wody, a latem przeb³ysk �bia³ych nocy� -
d³ugo trwaj¹cy, subtelny pó³zmrok - jesz-
cze nie dra¿ni¹ca poezja letniej nocy
pó³nocnej, ale ju¿ nie granatowa ciem-
no�æ nocy po³udnia.  (...)

 Ciekawe obserwacje socjologiczne
znajdziemy w artykule z sierpnia 1936
roku, �Od Helu do Jastarni� o wra¿eniach
z obozu Ligi Morskiej i Kolonialnej: (...)
W mig, umêczeni d³ug¹ podró¿¹ z dale-
kich stron Polski, zrzucali z siebie krêpu-
j¹cy strój miejski, by w kostjumach k¹pie-
lowych, p³aszczach i pid¿amach ode-
tchn¹æ lasem, s³oñcem i zapachem mo-
rza.

Jaka� pani w rogowych okularach
i czerwonej pid¿amie (jak siê pó�niej
okaza³o - magister praw) usi³owa³a cho-
dziæ na rêkach, co, niestety, koñczy³o
siê zazwyczaj upadkiem na plecy.  (...)
Przyroda czyni czasem z doros³ych lu-
dzi prawie dzieci.

I to jest w³a�nie najbardziej istotne.
Tego nie dadz¹ drogie pensjonaty, ani
duszne izby kaszubskie. ̄ eby nauczyæ siê
m³odej rado�ci, której ka¿demu brak - by
odzyskaæ werwê, trzeba poznaæ ¿ycie obo-
zowe, gdzie têtni beztroska weso³o�æ. Na-
si¹ka siê ni¹ szybko, jak sol¹ morsk¹.  (...)

W³a�nie w porcie stoj¹ jachty, przy-
cumowane do l�ni¹cych boj, a na pok³a-
dach roi siê t³um bia³ych drelichów. To
nowicjusze ucz¹ siê manewrowaæ stat-
kiem, narazie na kotwicy, dopóki nie
pojm¹ znaczenia terminów ¿eglarskich,

dopóki nie bêdzie przerwy pomiêdzy
komend¹ a jej wykonaniem. Oto ju¿ je-
den z jachtów, bia³oskrzyd³y �Swaro¿yc�,
du¿y dwumasztowiec, wyp³ywa z portu,
maj¹c na pok³adzie wytrawnych, wyszko-
lonych ju¿ dawniej ¿eglarzy.  (...)

 Tytu³ z lipcowego numeru � Morza�
z 1937 roku - �Lato na wodzie i w s³oñ-
cu� mówi sam za siebie: Stare to i dawne
czasy, kiedy matki nasze, chadzaj¹c
w d³ugich do ziemi sukniach, zdybaw-
szy nas, gdy�my cichcem z domu siê wy-
mykali, lamentowa³y ¿e to �licho, Bóg wie,
jakie - do wody nas ci¹gnie� i ¿e �w ogóle,
skaranie boskie z tymi dzieæmi�. Dzi�, jak-
¿e zmieni³y siê czasy. Suknie matczyne,
wed³ug nieuznaj¹cej wieku mody, sta³y siê
o wiele krótsze, i woda przesta³a byæ po-
strachem. (...) Dzi� woda i s³oñce to - zdro-
wie i rado�æ. (...) M³odzie¿ czeka z utêsk-
nieniem na dni, znojne dobrowolnym tru-
dem letnich wywczasów.

Tak dzieje siê nad ka¿dym wiêkszym
jeziorem, które poddaje ³askawie swe
wody spalonym ramionom, rozgarnia-
j¹cym je niekiedy jeszcze w nieudolnym
p³ywaniu, z �odbijank¹� o dno, to znów
tn¹cych we wspania³ym kraulu. Fale
podp³ywaj¹ pod burty kajaków, ¿aglówek,
prowadzonych rêkami czternastolatków,
którzy bez trwogi przemierzaj¹ je od
brzegu do brzegu, na skrzyd³ach ¿agli,
niesionych ci¹gami ciep³ych podmu-
chów.  (...)

 Materia³ z czerwca 1938 roku zapo-
wiada i oczywi�cie zachwala, rych³y czas
beztroskiego wypoczynku: (...) Po ca³o-
rocznym wyczerpuj¹cym trudzie pracy,
w ciasnych murach miast, w dusznych
izbach biur, warsztatów i fabryk - pier�
chce odetchn¹æ pe³nym, g³êbokim odde-
chem, wzrok chce pomkn¹æ swobodnie
w dal bez zapór, bez barykad i krat, bez
szarzyzny murów i stroskanych, przed-
wcze�nie postarza³ych twarzy - wtedy,
jako� bezwiednie, niepokoj¹co i urokli-
wie wyp³ywa na usta s³owo - morze...
Tak - morze! (....)

Wystarczy jeszcze tylko trochê wysi³-
ku, trochê nieskomplikowanych formal-
no�ci, trochê zapobiegliwie oszczêdzo-
nych pieniêdzy i oto którego� dnia po-
czujemy pêd poci¹gu, a rytm jego kó³
rado�nie wystukiwaæ bêdzie: nad morze!
nad morze! nad - mo - rze!!!

Przed nami roztocz¹ swe tonie: b³ê-
kitny Adriatyk, s³oneczne Morze Czar-
ne, rodzimy, kochany Ba³tyk....  (...)

 Rok pó�niej znajdziemy w � Morzu�
podobny artyku³: �Czy urlop spêdziæ nad
morzem?�: (...) S¹ na naszym Wybrze¿u

ca³e odcinki dla celów wypoczynkowych
zupe³nie nie wyzyskane, zw³aszcza nad
otwartym Ba³tykiem, gdzie jak wiadomo
pla¿a jest najpiêkniejsza. S¹ osiedla,
o które olbrzymia fala letnicza, nap³y-
waj¹ca rokrocznie z g³êbi kraju na Wy-
brze¿e, zawadza tylko czê�ciowo, pomi-
mo ¿e warunki maj¹ jak najlepsze.

Do grona k¹pielisk przybywa w roku
bie¿¹cym sama stolica kaszubskiego
brzegu, stary gród pomorski Puck. W wy-
niku pog³êbienia basenu i kana³u por-
towego w p³ytkich wodach zatoki powsta-
³a piêkna pla¿a, usypana z piasku, któ-
ry wydobyto z dna morza. Pobyt tutaj
by³by wskazany dla ludzi, nie lubi¹cych
rezygnowaæ z betonowych chodników,
z kina i kanalizacji.  (...)

Nawiasem zaznaczyæ jednak lojalnie
wypada, ¿e pobyt nad morzem, zw³asz-
cza nad Batykiem otwartym, nie jest
polecony dla dzieci najm³odszych, uro-
dzonych w g³êbi kraju. Wed³ug opinii su-
miennych specjalistów dzieci do lat 6-ciu
powinny naszego Wybrze¿a raczej uni-
kaæ z wyj¹tkiem jednego tylko wypadku:
schorzenia migda³ów, na które klimat
morski ma dobry wp³yw leczniczy.  (...)

Morze na kilka kilometrów od brze-
gu jest g³adkie niby szklana, szafirowa
tafla. Zniknê³y ha³a�liwe rzesze opalo-
nych na br¹z golasów. Jest cicho, spo-
kojnie... Tylko gdzie niegdzie w bielut-
kim, sypkim piasku fikaj¹ koz³y dzieci
rybaków piszcz¹c z wielkiej uciechy
i grzej¹c w upalnym s³oñcu swoje chude
cia³ka, osobliwie bia³e dla oczu przyzwy-
czajonych do opalonych aktów, które la-
tem zalega³y pla¿ê. Od czasu do czasu
przeszywa powietrze jêkliwy krzyk mewy,
bia³ym, chwiejnym zygzakiem m¹c¹cej
przejrzyst¹ kopu³ê niebiesk¹. Tylko mo-
rze szemrze ospale; mruczy swój pacierz
nieustanny, Stwórcy na chwa³ê....

Rozpoczyna³o siê niezwykle piêkne
lato. Ostatnie przed wybuchem II wojny
�wiatowej...

Opr. Czes³aw Romanowski
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Kobiety

Z Ew¹ Ostrowsk¹,
wieloletni¹ asystentk¹
Karola Olgierda
Borchardta, wydawc¹
jego ksi¹¿ek, rozmawia
Tomasz Falba

Borchardta
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- Przeczyta³a pani najnowsz¹ ksi¹¿-
kê wydawnictwa s³owo/obraz tery-
toria �Kapitana Borchardta Listy do
Kasi�?

- Oczywi�cie.
- Pierwsze wra¿enie?
- Ksi¹¿ka zawiera listy, jakie Borchardt

pisa³ do tytu³owej �Kasi�, a w³a�ciwie Marii
Frontczakówny, potem Wys³ouch. Ich
lektura potwierdza to, co by³o mi wiado-
mo na temat ³¹cz¹cego ich zwi¹zku. Bor-
chardt j¹ kocha³.

- Zna³a pani te listy wcze�niej?
- Nie. Pozostawa³y w gestii rodziny.

Zna³am listy, które Borchardt otrzymywa³
od Frontczakówny. Czê�æ z nich zacho-
wa³a siê do dzisiaj.

- Listy opublikowane w ksi¹¿ce na
pewno napisane zosta³y rêk¹ Bor-
chardta?

- Bez w¹tpienia.
- Mo¿emy mówiæ o pewnym no-

vum je�li chodzi o znajomo�æ biogra-
fii kapitana?

- My�lê ¿e tak. Choæby dlatego, ¿e
ksi¹¿ka zawiera jego listy z lat trzydzie-
stych. To cenne rêkopisy. Niewiele siê
zachowa³o do naszych czasów, bo wiêk-
szo�æ Borchardt straci³ w czasie zatoniê-
cia Pi³sudskiego. To mo¿e zainteresowaæ
specjalistów. Dla czytelników, szczegól-
nie mi³o�ników jego talentu pisarskiego,
publikacja mo¿e byæ ciekawa z innego
powodu. Kapitan Borchardt by³ bardzo
oszczêdny je�li chodzi o dzielenie siê in-
formacjami ze swojego ¿ycia prywatne-
go, szczególnie je�li chodzi³o o relacje

z kobietami. W swoich ksi¹¿kach prawie
w ogóle o tym nie wspomina. Wyj¹tek
stanowi w³a�nie �Kasia�, o której pisze
w �Kr¹¿owniku spod Somosierry�. Przy-
bli¿enie tej znajomo�ci na pewno mo¿e
byæ intryguj¹ce.

- W jakich okoliczno�ciach kapi-
tan Borchard pozna³ Mariê Frontcza-
kównê?

- Podczas podró¿y na statku Polonia
w 1932 roku po norweskich fiordach, na
którym by³ oficerem pok³adowym. Ma-
ria Frontczakówna odbywa³a j¹ razem
z piêcioma kole¿ankami. Borchardt bar-
dzo siê do nich zbli¿y³.

- Czy nie za bardzo? Pikanterii tej
znajomo�ci dodaje bowiem fakt, ¿e
Borchardt by³ wówczas ¿onaty. Mia³
nawet córkê.

- Rzeczywi�cie, mo¿e to brzmieæ sen-
sacyjnie. Na pierwszy rzut oka kto� móg³-
by pomy�leæ, ¿e mamy tu do czynienia
z romansem ¿onatego mê¿czyzny
z woln¹ kobiet¹. Ale to nie tak. Trzeba
przede wszystkim wiedzieæ, ¿e Borchardt
nie mia³ szczê�cia do p³ci piêknej. Jego
pierwsza mi³o�æ � do kole¿anki z czasów
szkolnych Hali Hermanówny � zakoñczy-
³a siê niczym. Z winy, dodajmy, Borchard-
ta, bo nie potrafi³ jej wyznaæ swojego
uczucia. Po ukoñczeniu Szko³y Morskiej
w Tczewie w 1928 roku przysz³y autor
�Znaczy kapitana� o¿eni³ siê z Karolin¹
Iwaszkiewiczówn¹, rok pó�niej urodzi³a
siê im córka Danuta. Niestety, ma³¿eñ-
stwo okaza³o siê ca³kowicie nieudane.
Wydaje siê, ¿e dzieli³a ich zbyt wielka
ró¿nica charakterów. W koñcu, tak wyni-
ka z tego co s³ysza³am od Borchardta, ona
z³ama³a przysiêgê ma³¿eñsk¹. Wtedy
zwróci³ jej obr¹czkê i wyp³yn¹³ w d³ugi

rejs. W³a�nie w takiej sytuacji pozna³ Ma-
riê Frontczakównê.

- Dlaczego po prostu nie rozwiód³
siê z ¿on¹?

- W tamtym czasie nie by³o to takie
³atwe jak dzisiaj. W ka¿dym razie, kiedy
Borchardt spotka³ Frontczakównê, jego
ma³¿eñstwo, choæ formalnie nadal trwa-
³o, faktycznie ju¿ nie istnia³o. W swoim
sumieniu uwa¿a³ siê on za cz³owieka
wolnego. To istotna okoliczno�æ, któr¹
koniecznie trzeba braæ pod uwagê czyta-
j¹c �Kapitana Borchardta listy do Kasi�.

- Ile lat mia³ Borchardt, a ile Ma-
ria Frontczakówna w chwili pierw-
szego spotkania?

- To ³atwo obliczyæ. Borchardt urodzi³
siê w 1905 roku. Ona za� w 1902. By³a
zatem od niego starsza o trzy lata. Nie by³
to wiêc zwi¹zek m³odziutkiej, naiwnej
dziewczyny ze starszym mê¿czyzn¹
(szczególnie, ¿e w chwili poznania ona
mia³a 30 lat, a on 27), raczej zwi¹zek do-
�wiadczonej kobiety stanu wolnego
z mê¿czyzn¹ po przej�ciach, który swoje
ma³¿eñstwo uwa¿a³ ju¿ za zakoñczone.
Zreszt¹ Borchardt nie ukrywa³ przed
Frontczakówn¹, ¿e ma ¿onê i dziecko.

- Kto zainicjowa³ znajomo�æ, bar-
dziej ona czy on?

- Bardziej chyba on. Jak sam pisze
w jednym z listów do niej, jawi³a siê mu
siê jako �jasna, czysta, prosta i m¹dra�. To,
¿e zachwyci³ go taki w³a�nie zestaw cech,
nie dziwi po poprzednich do�wiadcze-
niach z kobietami.

- Jaki by³ charakter ich znajomo-
�ci?

- Borchardt niew¹tpliwie siê zakocha³.
Nie by³ jednak w ³atwej sytuacji. Formal-
nie by³ ¿onaty, mia³ córkê, a na dodatek
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Maria Frontczakówna.

Maria Frontczakówna (pierwsza z prawej) na pok³adzie Polonii.
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nie by³ krezusem. Za swoj¹ pracê na stat-
ku otrzymywa³ bardzo skromne, jak na
ówczesne warunki, wynagrodzenie.
A jeszcze lwi¹ czê�æ poborów oddawa³
¿onie na utrzymanie dziecka. Jak mi
mówi³, sobie zostawia³ zaledwie tyle, aby
starczy³o na ¿yletki i gazety. W swoim
rozumieniu Borchardt nie by³ w stanie
wiele zaoferowaæ Frontczakównie. Za-
pewne to powstrzymywa³o go od wy-
znania jej swoich uczuæ.

- A z jej strony jak to wygl¹da³o?
- S¹dz¹c po zachowaniu, traktowa³a

Borchardta  raczej jak przyjaciela ni¿ po-
tencjalnego mê¿a. W ka¿dym razie nie
czeka³a na jego o�wiadczyny. Trzy lata
po spotkaniu, w 1935 roku, wysz³a za m¹¿
za in¿yniera Wiktora Wys³oucha. Zosta³a
z nim do koñca ¿ycia tworz¹c szczê�liw¹
rodzinê.

- Czyli nie by³o romansu?
- Oczywi�cie, ¿e nie. To by³y inne

czasy, klimat i obyczaje. Nie mo¿na na-
szych wyobra¿eñ przenosiæ o osiemdzie-
si¹t lat wstecz. Borchardt by³ wychowa-
ny jeszcze wed³ug XIX-wiecznych wzo-
rów zachowañ. Wszystko wskazuje na to,
¿e by³o to platoniczne uczucie. Pewnie
wysy³a³ Frontczakównie jakie� sygna³y,
ale sytuacja w jakiej siê znajdowa³ nie
pozwoli³a mu na jawne wyznanie mi³o-
�ci. On j¹ po prostu adorowa³. I tyle. Na-
wet w tamtych realiach obyczajowych nie
by³o w tym nic zdro¿nego.

- Czy znajomo�æ z Polonii rozwi-
ja³a siê tak¿e poza pok³adem statku?

- Tak i co ciekawe uczestniczy³a w tym
tak¿e matka Borchardta. Razem poszli
nawet do opery. To bardzo wa¿ne. Bor-
chardt ca³e ¿ycie by³ bowiem pod wiel-

kim wp³ywem matki. Ona zaakceptowa-
³a Mariê Frontczakównê. Publiczne poka-
zywanie siê z synem i jego przyjació³k¹
�wiadczy o tym dobitnie. Na pewno ak-
ceptacja matki pomog³a mu w podjêciu
decyzji co do o�wiadczyn.

- Borchardt zamierza³ o¿eniæ siê
z Mari¹ Frontczakówn¹?

- Z tego co mi wiadomo tak. Pech jed-
nak chcia³, ¿e kiedy w koñcu pojecha³ do
Warszawy, gdzie ona mieszka³a, aby siê
jej o�wiadczyæ, okaza³o siê, ¿e ona wy-
sz³a w³a�nie za m¹¿ za innego. Z ksi¹¿ki,
o której rozmawiamy, dowiadujemy siê,
¿e odszed³ smutny ze spuszczon¹ g³ow¹.

- Jak d³ugo trwa³a ich znajomo�æ?
- Korespondencja trwa³a a¿ do jej

�mierci w 1984 roku, choæ z du¿¹
przerw¹. Borchardt spotka³ j¹ te¿ przy-
padkowo w latach sze�ædziesi¹tych. W³a-
�nie po tym zamie�ci³ w �Kr¹¿owniku
spod Somosierry� opowiadanie �Trzy li-
sty� po�wiêcone ich znajomo�ci. Kore-

spondowali ze sob¹, z ró¿n¹ czêstotliwo-
�ci¹, jak starzy, dobrzy znajomi wymie-
niaj¹c siê informacjami na temat swojego
aktualnego ¿ycia. Ciekawostk¹ jest, ¿e dziw-
nym zrz¹dzeniem losu m¹¿ Frontczaków-
ny pozna³ w latach powojennych miesz-
kaj¹c¹ w Londynie ¿onê Borchardta.

- Po tym jak Borchardtowi nie
uda³o siê o�wiadczyæ Marii Frontcza-
kównie, ju¿ siê nie o¿eni³?

- Nie. Ale po wojnie, gdzie� w latach
piêædziesi¹tych, by³ taki moment, ¿e po-
zna³ kobietê o imieniu Wanda, z któr¹
chcia³ siê zwi¹zaæ na sta³e. Mia³ wtedy
zamiar przeprowadziæ formalnie rozwód.
Ale da³ sobie spokój. Na dodatek matka
nie zgadza³a siê na ten zwi¹zek, bo Wan-
da by³a du¿o m³odsza. Panie siê nie po-
lubi³y i Borchardt wybra³ matkê. W �wie-
tle prawa, do koñca ¿ycia, pozostawa³
w zwi¹zku ma³¿eñskim z Karolin¹. Na
jego pogrzeb w 1986 roku przyjecha³a
ona jako pe³noprawna wdowa.
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Karol Olgierd Borchardt urodzi³
siê w 1905 roku. Jako 15-latek wzi¹³
na ochotnika udzia³ w wojnie polsko-
bolszewickiej. W 1928 roku ukoñ-
czy³ Szko³ê Morsk¹ w Tczewie. S³u¿-
bê w Polskiej Marynarce Handlowej
rozpocz¹³ jako starszy marynarz na
Rewie w Polsko-Brytyjskim Towarzy-
stwie Okrêtowym. W 1931 roku
przeszed³ do Linii Gdynia-Ameryka,
gdzie by³ zatrudniony na stanowi-
skach od asystenta pok³adowego do
starszego oficera, kolejno na statkach:
Polonia, Pu³aski, Pi³sudski i Ko-
�ciuszko. W 1938 roku obj¹³ stano-
wisko starszego oficera na ¿aglowcu
szkolnym Dar Pomorza. W czasie
drugiej wojny �wiatowej prze¿y³ za-
toniêcie Pi³sudskiego i Chrobrego. Za
akcjê ratowania za³ogi na Chrobrym
otrzyma³ Krzy¿ Walecznych. Po woj-
nie wróci³ do Polski. W³adze komu-
nistyczne zabroni³y mu p³ywania.
Zacz¹³ wiêc pracê w szkolnictwie
morskim. Po odwil¿y pa�dzierniko-
wej w 1956 roku zacz¹³ te¿ pisaæ.
Najs³ynniejsze jego ksi¹¿ki to: �Zna-
czy kapitan�, �Kr¹¿ownik spod So-
mosierry� i �Szaman Morski�. Sta³ siê
najpopularniejszym polskim mary-
nist¹. Zmar³ w 1986 roku. Ewa
Ostrowska by³a jego asystentk¹ od
1978 roku. Po jego �mierci zajê³a siê
wydawaniem jego ksi¹¿ek i utrwa-
laniem pamiêci o nim. Jest najlep-
szym znawc¹ ¿ycia i twórczo�ci ka-
pitana. Ksi¹¿ka �Kapitana Borchard-
ta listy do Kasi� (www.teryto-
ria.com.pl) to publikacja ukazuj¹-
ca nieznan¹ dot¹d korespondencjê
Borchardta z Mari¹ Frontczakówn¹,
przypadkowo poznan¹ na statku
kobiet¹.

Cz³owiek
morza i pióra

- Borchardt by³ maminsynkiem?
- W jakim� sensie tak. Do koñca ¿ycia

bardzo liczy³ siê ze zdaniem swojej mat-
ki. By³a najwa¿niejsz¹ kobiet¹ jego ¿ycia.
Wszystkie inne porównywa³ do matki
i zwykle nie wytrzymywa³y tego porów-
nania. Borchardt nigdy nie pouk³ada³ so-
bie ¿ycia je�li chodzi o p³eæ piêkn¹. W za-
mian oddawa³ siê innym pasjom, m.in.
pisarstwu. Jemu to na dobre nie wysz³o,
ale polskiej literaturze owszem.

- W ksi¹¿ce �Kapitana Borchardta
listy do Kasi� opublikowane zosta³y
kopie jego korespondencji. Wynika

z niej, ¿e Borchardt pope³nia³ kosz-
marne b³êdy ortograficzne. Pisa³ np.:
�¿adk¹� zamiast �rzadk¹�. By³ dyslek-
tykiem?

- Rzeczywi�cie pope³nia³ takie b³êdy,
ale czy wynika³y one z dysleksji trudno
wyrokowaæ. Z czasem by³o ich jednak
coraz mniej. Opowiada³ jak kiedy�
w szkole napisa³ s³owo �papie¿� przez
�rz�. Kiedy nauczyciel zapyta³ dlaczego,
odpowiedzia³, ¿e nie wie, ale chyba
z wiêkszego szacunku.

- Wiele jeszcze tajemnic kryje
¿ycie Borchardta?

- Wiêkszo�æ faktów znamy. Ma³o jed-
nak wiemy np. o jego zwi¹zku ma³¿eñ-
skim. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e o Marii
Frontczakównie Borchardt pisze w �Kr¹-
¿owniku spod Somosierry�. O ¿onie za�
nigdzie nie wspomnia³ ani s³owem. Ci
którzy mogliby co� na ten temat powie-
dzieæ ju¿ nie ¿yj¹...
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- �Kapitanowie oceanicznych
szlaków�. Taki tytu³ nosi pañska naj-
nowsza ksi¹¿ka. O wszystkich pan
nie opowie, jaki zatem jest klucz i o
kim bêdzie ta historia?

- Szko³ê morsk¹ skoñczy³em do�æ
dawno i z wieloma kapitanami p³ywa³em.
Z wieloma, którzy przed wojn¹ i w cza-
sie wojny odgrywali du¿¹ rolê. Wiele te¿
by³o opowie�ci na mostku... Nie wszyst-
kich, o których piszê, spotka³em, nie
wszyscy wrócili do Polski.

Zygmunt Deyczakowski nie wróci³,
Janusz Æwikliñski uciek³ ze statku, ale inni
opowiadali du¿o ciekawych rzeczy. Ka-
pitan Borchardt na przyk³ad dziesiêæ mi-
nut ka¿dej lekcji o nawigacji po�wiêca³
swoim przygodom na statkach Chrobry,
czy Pi³sudski. Pó�niej to wszystko zreszt¹
opisa³. I ja te¿ chcê zachowaæ te opowie-
�ci, ¿eby nie posz³y w zapomnienie. Hi-
storie kapitanów, jak Stanis³aw Zelwero-
wicz, syn Aleksandra Zelwerowicza, zna-
nego aktora, którego imiê nosi Akademia

Teatralna w Warszawie, albo kpt. Bole-
s³aw Hurko, który na Tobruku skutecz-
nie opiera³ siê atakowi niemal ca³ej eska-
dry sztukasów. I choæ Niemcy chcieli ko-
niecznie Polaka zatopiæ, ¿adna bomba nie
trafi³a. Mia³ ch³op szczê�cie. W Murmañ-
sku to samo, walili w niego jak w kaczy
kuper, nie trafili ani razu! P³ywa³em te¿
z kpt. Jerzym Lipiñskim, który napisa³ bar-
dzo ciekaw¹ ksi¹¿kê �Druga wojna �wia-
towa na morzu�. W czasie wojny p³ywa³
na ORP Garland. Opowiada³ mi historie
z rejsu do Murmañska, kiedy po³owa za-
³ogi zosta³a wybita. O zachowaniach ma-
rynarzy i o honorze oficera marynarki
wojennej. Mogliby wówczas przywoziæ
z Nowego Jorku ró¿ne �nylony�, krocie by
zarabiali, bo okrêty wojenne nie podlega-
³y kontroli celnej, ale honor oficera na to
nie pozwala³. Nikt w ten sposób nie dora-
bia³. A my�my p³ywali na Hugo Ko³³¹taju
do Ameryki Po³udniowej i do Stanów Zjed-
noczonych, i handlowali�my ile tylko we-
sz³o. Wspó³zawodniczyli�my nawet, który

bêdzie mia³ wiêcej. Po wojnie, jak widaæ,
te kryteria zosta³y ca³kowicie odwrócone.

- Nast¹pi³ deficyt honoru?
- No nie, ale najwa¿niejsze sta³o siê

utrzymanie siê na powierzchni. Wracaj¹c
do kapitanów... Inny oficer z Garlanda,
pó�niejszy kapitan, Stefan Gorazdowski,
bardzo ciekawa postaæ, by³ kapitanem na
Darze Pomorza. W ka¿dym porcie, do
którego zawija³, odwiedzali go jak kum-
pla, z którym kiedy� walczyli, oficerowie
z Royal Navy. A ¿e u nas trwa³ ustrój ko-
munistyczny, takie bratanie siê z wrogiem
systemu siê nie podoba³o. Kapitan Go-
razdowski zap³aci³ karier¹ za pozdejmo-
wanie ze �cian swojej kabiny portretów
Stalina w czasie postoju w La Valetta na
Malcie, o czym ¿yczliwi donie�li. Po po-
wrocie z rejsu przesta³ byæ kapitanem
Daru...

- Rozumiem, ¿e kluczem jest pan?
Bo to pan opowiada o ludziach, któ-
rych spotka³, pozna³, z którymi roz-
mawia³...?

Z kpt. Andrzejem Soysalem o jego najnowszej ksi¹¿ce...

Kapitanowie
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Ksi¹¿ka �Kapitanowie
oceanicznych szlaków�

uka¿e siê niebawem nak³adem
Fundacji Promocji Przemys³u

Okrêtowego i Gospodarki Morskiej
w serii �Ksiêgi Floty Ojczystej�.

- Nie, nie jestem kluczem. Przecie¿
nie wszystkich spotka³em, nie z ka¿dym
rozmawia³em. Piszê np. o Zygmuncie
Deyczakowskim, bardzo szczê�liwym
kapitanie bardzo szczê�liwego statku Ba-
tory, który przyja�ni³ siê z Andersem
i przewozi³ uciekinierów z Syberii. Nie-
zwyk³a postaæ, bardzo go powa¿am za
jego m¹dro�æ i podej�cie do ¿ycia. Con-
radowski typ kapitana, cz³owiek nietuzin-
kowy. W mojej ksi¹¿ce staram siê przed-
stawiaæ w³a�nie takich kapitanów, z iskr¹
do dowodzenia, z ¿eglarsk¹ intuicj¹.

- Którego� w kapitanów pan wy-
ró¿nia?

- Zdecydowanie kpt. Tadeusza Mais-
snera i kpt. Zygmunta Deyczakowskiego.

- Jak¹ ksi¹¿kê pan napisa³ � wspo-
mnieniow¹, przygodow¹? Bo nie jest
to, w sensie naukowym, pozycja hi-
storyczna.

- Chcia³em wydobyæ na �wiat³o dzien-
ne i zaprezentowaæ ludzi, o których nikt
do tej pory nie wspomina³. Kiedy�, pod-
czas pobytu w Supra�lu, przyjaciel poka-
za³ mi pewien dom mówi¹c: - Tu miesz-
ka³ mój wuj, by³ admira³em. Ja na to: -
Ale ja nie znam admira³a o nazwisku Mu-
klewicz. Okaza³o siê, ¿e Romuald Mukle-
wicz by³ naczelnym dowódc¹ sowieckiej
floty wojennej od 1929 do 1934 r. Tortu-
rowany w 1937 r., przyzna³ siê, ¿e by³
agentem II Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. Jak mu oczy wyd³ubywali, to
siê do wszystkiego przyzna³... Zosta³
wkrótce potem zabity. Po�wiêci³em mu
rozdzia³. Napisa³em te¿ o akcji ratowania
Miko³aja Reja przez statek Jastarnia Bór
gdzie� hen, na po³udniowym Pacyfiku,
na wyspach Salomona. Opisa³em ca³¹ te
niezwyk³¹ historiê. I o tym, jak kpt. Jan
Dr¹czkowski stara³ siê przep³yn¹æ Pó³-
nocn¹ Drog¹ Morsk¹ do Chin i na dobê
przed zakoñczeniem rejsu musieli zawró-
ciæ. A pó�niej na Krynicy przywióz³ ze
Stanów Zjednoczonych nasze arrasy. Na-
pisa³em o kpt. Ruszczyñskim, jak ratowa³
kanonierkê Sollun i za³ogê egipsk¹. I jak
dosta³ Order Nilu od prezydenta Egiptu
Nasera. To na pewno ksi¹¿ka wspomnie-
niowa, ale te¿ przygodowa, bo przywo-
³uje najciekawsze momenty z ¿ycia lu-
dzi morza.

- Jakich nazwisk tam brakuje?
- Wszystko bêdzie na tylnej ok³adce

ksi¹¿ki, gdzie przepraszam wielu, o któ-
rych nie napisa³em.

- Ilu kapitanów zalaz³o siê w ksi¹¿-
ce?

- S¹ postaci g³ówne i poboczne, razem
ok. 120 nazwisk, równie¿ oficerów.

- A s¹ historie obrazoburcze? Po-
stacie pokazane w negatywnym �wie-
tle?

- Weryfikujê postaæ Eustachego Bor-
kowskiego, który w normalnych warun-
kach na ¿adnym statku pasa¿erskim nie
móg³ byæ akceptowany, ani przez arma-
tora, ani przez za³ogê, z powodu bzdur,
jakich dopuszcza³ sie na mostku. A u nas
p³ywa³. Pasa¿erom siê to oczywi�cie po-
doba³o, bo mogli patrzeæ, jakie cuda wy-
czynia³... Dawa³ np. sternikowi polece-
nie: - Jedna czwarta stopnia w prawo. Albo
patrzy³ na mapê i mówi³: - Ta pozycja
statku jest z³a. Po czym wskazywa³ dobr¹
20 mil dalej... To rzuca³o cieñ na ofice-
rów, ¿e �le obliczyli pozycjê. A w oczach
pasa¿erów rós³ presti¿ kapitana... Przywo-
³ujê w ksi¹¿ce, jak to z pocz¹tkiem woj-
ny, 4 wrze�nia 1939 r., Batory by³ w No-
wym Jorku, a dziennikarze wypytywali
kapitana jak bêdzie sobie radzi³ z okrêta-
mi podwodnymi i samolotami nieprzyja-
ciela. Odpowiada³, ¿e bêdzie zygzakowa³
i umknie bombie. A jak zobaczy okrêt
podwodny, pe³n¹ moc¹ maszyn ruszy na
niego i go staranuje. Amerykanie zawy-
rokowali, ¿e nie nadaje siê na dowódcê
transportowca bojowego i trzeba go by³o
si³¹ �ci¹gaæ z mostku.

- Jakim cudem w ogóle zosta³ ka-
pitanem?

- Skoñczy³ szko³ê morsk¹, ale przed
nominacj¹ kapitañsk¹ w Polsce by³ na-
stêpnie przez 20 lat kierowc¹ taksówki
w Pary¿u. Zapomnia³ co w trawie piszczy
i na czym ten zawód polega.

- Tym to dziwniejsze, ¿e pozwolo-
no mu dowodziæ statkiem.

- Pasa¿erowie go uwielbiali. Organi-
zowa³ im seanse spirytystyczne, �ci¹ga³
VIPy na mostek. Oficerowie nim pogar-
dzali, ale wykonywali za niego pracê.
A Borchardt napisa³ o nim �Szamana mor-
skiego�. Niemniej uwa¿am, ¿e kapitano-
wie wówczas byli bardzo na poziomie.
Na przyk³ad kpt. ¿.w. Bohdan Paszukow.
Bra³ udzia³ w bitwie morskiej, w której
niemiecki pancernik kieszonkowy Admi-
ral Scheer atakowa³ konwój os³aniany
przez Jervis Bay, statek przerobiony z pa-
sa¿erskiego na wojenny, którego umie-
jêtno�ci bojowe by³y minimalne. ̄ eby ra-
towaæ konwój, postawi³ zas³onê dymn¹
i zbli¿a³ siê do pancernika. Nie mia³ szans,
zosta³ rozstrzelany. Ale konwój rozpro-
szy³ siê i Niemcy nie mieli ju¿ kogo ata-
kowaæ.

- Pisze pan te¿ o kapitanach
wspó³czesnych, jeszcze p³ywaj¹-
cych?

- Tak, np. o Wojtku Sobkowiaku, któ-
ry jest kapitanem na Scandinavii, du¿ym
pasa¿erskim promie, a którego uczy³em
bêd¹c kapitanem na Parsêcie. Ju¿ wtedy
wiedzia³em, ¿e ma talent do manewrów,
¿e bêdzie z niego dobry kapitan. Piszê te¿
o kpt. Lechu Jasiñskim i Józefie Kochmañ-
skim, z którymi zaczyna³em p³ywanie na
promach.

- Nastêpna ksi¹¿ka ju¿ planach?
- By³em w muzeum w Zakopanem,

gdzie mi polecili napisaæ rzecz zatytu³o-
wan¹ �Ceper w�ród górali�. Na margine-
sie, mój kuzyn Aleksander Znamiêcki by³
przed I wojna �wiatow¹ jednym z twór-
ców TOPR-u, razem z gen. Mariuszem
Zaruskim i Klimkiem Bachled¹.

- Zdradza pan morze...
- Ale¿ ksi¹¿ka o morzu te¿ bêdzie. I to

przed tamt¹. M.in. o sopockich morsach.

Rozmawia³a:
Ilona Miluszewska

A na s¹siedniej stronie
� fragment ksi¹¿ki
Andrzeja Soysala.

i

MORZE OPOWIE�CI historie prawdziwe



57Nasze MORZE l nr 7 l lipiec 2011

W czasie, kiedy by³em jeszcze kursantem Szko³y Mor-
skiej, czêsto by³em zapraszany do przyjació³ mojej rodziny
z Warszawy. By³o to bardzo znane w stolicy aktorskie ma³-
¿eñstwo El¿bieta Barszczewska i Marian Wyrzykowski.

Barszczewska czasami zabiera³a mnie na próby scenicz-
ne do Teatru Polskiego. Mnie bardziej odpowiada³y przyjê-
cia w ich mieszkaniu, bo zawsze mog³em tam liczyæ na dobr¹
herbatkê i wspania³y, krakowski sernik. Sta³ym bywalcem
by³ tak¿e ich s¹siad z górnego piêtra, Aleksander Zelwero-
wicz. Pan Aleksander szczególnie sobie upodoba³ rozmowy
ze mn¹, z racji tego, ¿e jego syn, Stanis³aw Zelwerowicz
by³ kapitanem polskiego statku, który p³ywa³ w konwojach
na Oceanie Atlantyckim w czasie ostatniej wojny. Statek na-
zywa³ siê Morska Wola. Kapitan Zelwerowicz dowodzi³ nim
przez cztery lata. Za zgod¹ armatora towarzyszy³a mu ¿ona,
niezwyk³ej urody aktorka, która uwa¿a³a, ¿e w tej wyj¹tko-

Kapitana Zelwerowicza przypadki

Pod szczê�liw¹
gwiazd¹

wo niebezpiecznej pracy nie mo¿e pozostawiæ mê¿a same-
go. Przy aromatycznej herbatce pan Aleksander opowiada³
o pracy syna w strasznych rejsach wojennych, w których
ka¿dy dzieñ zagra¿a³ ¿yciu - a tych dni spêdzonych na stat-
ku by³o prawie pó³tora tysi¹ca. Trzeba przyznaæ, ¿e wiod³a
go szczê�liwa gwiazda pozwalaj¹ca unikn¹æ torped, które
trafia³y w s¹siednie statki, bomb zrzucanych przez samolo-
ty Luftwaffe i strasznych sztormów, które pó³nocny Atlan-
tyk nawiedzaj¹ wyj¹tkowo czêsto.

Morska Wola w konwoju

Motorowiec Morska Wola by³ statkiem starym. Wybudowa-
ny w roku 1924 w Kilonii, mia³ 3376 BRT pojemno�ci i szyb-
ko�æ 9 wêz³ów.  To sprawia³o, ¿e p³ywa³ w powolnych kon-
wojach.

Autor - Andrzej Soysal
jako II oficer na Traugutcie.
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Za³adunek w porcie Nowy Jork dobiega³ koñca. £adownie
i pok³ady wype³niono sprzêtem wojennym. Kapitan otrzymu-
je dok³adn¹ instrukcjê o swoim miejscu w konwoju, o statku
komodorskim i eskorcie okrêtów wojennych. Oficer z US Navy
prowadz¹cy konferencjê z kapitanami, przedstawia zagro¿enie
ze strony U-Bootwaffe. Grossadmiral Karl Dönitz ze swym szta-
bem usytuowanym we francuskim porcie Lorient, usprawni³
taktykê zwalczania alianckich konwojów. Metoda ataku kilku-
nastoma okrêtami podwodnymi - zwanymi �wilczym stadem�
- zdawa³a egzamin, straty ponoszone przez statki handlowe
strony alianckiej w tym okresie by³y ogromne.

Po naradzie agent odwozi kapitana na statek. Alarm ma-
newrowy wysy³a marynarzy na stanowiska, holowniki porto-
we podp³ynê³y pod dziób i rufê. Kapitan w d³ugim, ciep³ym,
baranim ko¿uchu spogl¹da ze skrzyd³a mostka na zajmuj¹ce
swoje miejsca w szyku statki ró¿nych bander, wielko�ci i prze-
znaczenia. Ku niezadowoleniu za³ogi, za s¹siada z prawej burty
Morska Wola bêdzie mia³a tankowiec wype³niony benzyn¹ lot-
nicz¹. To realne zagro¿enie, bo eksplozja jego ³adunku mo¿e
doprowadziæ do zag³ady s¹siedniego statku.

W ci¹gu dnia konwój zacie�nia³ szeregi. Statek komodorski
�wietlnymi sygna³ami dawa³ znaæ o zmianie kursu. Statki kon-
woju z regularno�ci¹ do minuty, zmienia³y kierunek, by utrud-
niæ zanurzonemu okrêtowi podwodnemu odpalenie torpedy.
Dzieñ by³ piêkny, widnokr¹g ostr¹ krawêdzi¹ rozgranicza³ b³ê-
kit nieba od ciemnej, oceanicznej wody. Widzialno�æ doskona-
³a. Kapitan Zelwerowicz zagaduje swojego zastêpcê Mrozo-
wickiego: - Przy tej widzialno�ci odkrycie konwoju przez nie-
przyjaciela bêdzie u³atwione.

Mrozowicki wskazuje lornetk¹ na dwa szybkie niszczyciele
i nieco mniejsze korwety, strzeg¹ce statków p³yn¹cych w kon-
woju. Okrêty wojenne asdykiem wykryj¹ intruza i przy tej wi-
dzialno�ci mog¹ go skutecznie zaatakowaæ. Jeden z niszczycie-
li zmieni³ kurs i pe³n¹ szybko�ci¹, tu¿ obok burty Morskiej Woli
przep³yn¹³ na koniec konwoju. Marynarze na pomo�cie bojo-
wym pomachali w ge�cie pozdrowienia za³odze polskiego stat-
ku. Kapitan Zelwerowicz patrz¹c przez lornetkê, odprowadza³
smuk³y kad³ub niszczyciela, który kilka mil za koñcem konwo-
ju rozpocz¹³ ataki bomb g³êbinowych na zanurzonego pod wod¹
nieprzyjaciela.

- No to mamy przechlapane - zwróci³ siê do stoj¹cych na
mostku oficerów kapitan Zelwerowicz. - Widocznie U-Boot
wykry³ nasz konwój i p³yn¹c wynurzony, poda³ przez radio
jego wielko�æ i kurs. I prawdopodobnie po zachodzie s³oñca,
zacznie siê atak, bo �cieñ� na pewno naprowadzi³ na nasz kurs
kilkana�cie okrêtów podwodnych.

Jak na scenie

Zachodz¹ce s³oñce rzuci³o jasny promieñ �wiat³a na pokry-
waj¹c¹ niebosk³on warstwê cirrusów. Kolorowy odcieñ tych
chmur móg³ radowaæ oko obserwatora. Ale w tej chwili nikt
o tym nie my�la³. Za³oga w pe³nym pogotowiu, w pasach ra-
tunkowych, oczekiwa³a na pierwszy atak. Kapitan wpad³ do
kabiny, by powiadomiæ ¿onê o zagro¿eniu.

- Kochanie - powiedzia³ - za³ó¿ pas ratunkowy i przyjd� na
mostek. Raptem gigantyczny wybuch zatrz¹s³ powierzchni¹
morza. Statek zadr¿a³ od stêpki po czubki masztów. Torpeda
uderzy³a w s¹siedni zbiornikowiec, powoduj¹c wybuch benzy-
ny lotniczej. Tam ju¿ nie by³o kogo ratowaæ. Ca³a za³oga zgi-
nê³a w chwili wybuchu. P³on¹ce szcz¹tki statku rozja�ni³y
ciemn¹ powierzchniê oceanu. Obydwa niszczyciele na pe³nej
szybko�ci ruszy³y w kierunku, sk¹d odpalono torpedê. Korwe-
ty zacie�ni³y obronny szyk, rzucaj¹c wokó³ siebie �deep char-
ges�. Widocznie gdzie� w pobli¿u z³apali echo podwodnego
pirata. W �rodkowej kolumnie konwoju dwa wybuchy torped.
Dwa statki przechylaj¹ siê na burtê i ton¹. Ich za³ogi ratuj¹ siê
na tratwach ratunkowych - widocznie w tak krótkim czasie nie
mogli opu�ciæ szalup. Pal¹ca siê na wodzie benzyna i ³una �wiat³a
z ton¹cych statków o�wietla pobojowisko. Statki pomimo ciem-
nej nocy s¹ idealnie widoczne.

Torpedy dopad³y starego �greka� i dwa bardzo nowocze-
sne statki brytyjskie. Eskorta uwija siê jak w ukropie, wybuchy
bomb g³êbinowych wstrz¹saj¹ pok³adem statku.

- Panowie - mówi kapitan do obsady mostka - jeste�my
widoczni jak na scenie spektaklu teatralnego. Teraz w ka¿dej
chwili mog¹ nas trafiæ.

Szalupy s¹ opuszczone poza burtê. Za³oga w pasach ratun-
kowych przygotowana na ostateczno�æ. Okrêty eskorty w jed-
nym miejscu ze�rodkowuj¹ atak bomb g³êbinowych.

- Chyba dopadli sukinsyna! Hurra, mamy go!
Jeden z U-Bootów zosta³ pod wod¹ trafiony. Obs³uga dzia³a

i przeciwlotniczych karabinów maszynowych w pe³nym pogo-
towiu czeka na ukazanie siê kiosku okrêtu. Mo¿e uda siê zali-
czyæ udane trafienie przeciwnika...

Ranek przyniós³ odprê¿enie. Konwój zmniejszony liczeb-
nie, zygzakuj¹c, uchodzi³ na pó³nocny wschód. W po³udnie nad
statki przylecia³a �Catalina�, dwusilnikowy wodnosamolot star-
tuj¹cy z lotnisk w Islandii. Jej lot nad masztami zapewnia³ ochro-
nê przed podwodnymi piratami. Widz¹c to, kapitan uda³ siê na

Aktorskie ma³¿eñstwo El¿bieta Barszczewska � daleka kuzynka
autora i Marian Wyrzykowski przed wojn¹ (lata 1938-39).

MORZE OPOWIE�CI historie prawdziwe
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krótki spoczynek. Chief na mostku pilnowa³ pozycji statku i ba-
czy³, by nie znale�æ siê na kursie torpedy. Ale wokó³ by³a ci-
sza. Widocznie konwój zgubi³ swych prze�ladowców.

Za³oga samolotu aldisem nadawa³a co� do niszczyciela
z eskorty. Wachtowy oficer przez lornetkê stara siê odczytaæ
sygna³y Morse�a.

- Oni panie chiefie nadaj¹, ¿e �pack wolf� zlokalizowali kil-
kadziesi¹t mil na po³udnie od pozycji konwoju. W tej chwili
�wilcze stado� nam ju¿ nie zagra¿a.

Na granicy Zachodniego Podej�cia ciszê panuj¹c¹ nad wod¹
zak³óci³ szum silników samolotu. Wysoko, poza zasiêgiem ognia
artylerii przeciwlotniczej, maleñki jak wa¿ka lecia³ niemiecki
Focke Wulf Condor - czterosilnikowy samolot dalekiego zasiê-
gu. Jego lotnicy ju¿ nadaj¹ do sztabu Wielkiego Admira³a w Lo-
rient o wykryciu konwoju, jego wielko�ci i kursie. Kapitan przez
lornetkê ogl¹da intruza.

- Panowie - zwraca siê do wachty - ten Condor bezkarnie
nie mo¿e nas obserwowaæ.

W tym samym czasie za³oga du¿ego statku brytyjskiego,
wys³a³a w powietrze samolot my�liwski Hurricane. My�liwiec
ostr¹ �wiec¹ wzbija siê w kierunku niemieckiego intruza. Szyb-
ko dogoni³ niebezpiecznego zwiadowcê. S³ychaæ krótkie serie
jego karabinów maszynowych. Z dwóch silników Condora po-
kaza³ siê dym. Samolot obni¿a lot w kierunku statków p³yn¹-
cych w konwoju.

Teraz wszyscy strzelaj¹ do celu, który siê znalaz³ w zasiêgu
broni przeciwlotniczej statków. Czterosilnikowy Focke Wulf
ogarniêty p³omieniami spada do wody. Nie widaæ, by piloci pró-
bowali siê ratowaæ. Z brytyjskiego my�liwca pilot wyskakuje ze
spadochronem. Motorówka z niszczyciela szybko go z wody
wy³awia. A samolot w ciasnych spiralach spada do morza.

Wy�mienita nawigacja

W innym konwoju zebra³o siê kilkadziesi¹t statków ró¿nej
wielko�ci i przeznaczenia. Morska Wola szybko znalaz³a swoje
miejsce w szeregu. Statek komodorski sygna³ami �wietlnymi
ustawia³ swoj¹ trzodê zgodnie z planem. Kapitan Zelwerowicz
wskaza³ swemu zastêpcy na statek, który niezgodnie z pla-
nem ustawia³ siê zbyt blisko prawej burty. Ten s¹siad, stary
�grek� o nazwie Odyseusz bêdzie jak zwykle utrudnia³ manewry
przy zmianach kursu statku. To niezdyscyplinowany i bardzo
powolny tramp, w sytuacjach kryzysowych - ataku okrêtów
podwodnych - zmienia³ niespodziewanie swoj¹ pozycjê w kon-
woju, tworz¹c zamieszanie w szyku statków.

Na Atlantyku pogoda zmienia siê z godziny na godzinê.
Konwój napotka³ bardzo silny sztorm. Deszcz i bryzgi fal utrud-
nia³y widzialno�æ. Statki ciê¿ko pracowa³y na fali, z trudem utrzy-
muj¹c kurs. Komodor widz¹c utrudnienia, nakaza³ rozprosze-
nie. Teraz ka¿dy na w³asn¹ rêkê walczy z si³ami przyrody.
Sztorm przybiera na sile, co nie przeszkodzi³o atakowi U-Boota
na statek komodorski. Gdy widzialno�æ siê polepszy³a, z most-
ka Morskiej Woli dojrzano tylko kilkana�cie jednostek z macie-
rzystego konwoju. Jeden z okrêtów eskorty - niewielka korwe-
ta - nada³a sygna³ na polski statek, nakazuj¹c mu przejêcie roli
komodora i doprowadzenie zagubionych statków do g³ówne-
go konwoju. Przebywaj¹cy na mostku od kilkudziesiêciu go-
dzin kapitan musia³ trochê wypocz¹æ. Zast¹pi³ go I oficer Mro-
zowicki. Kapitan nie zdejmuj¹c baraniego ko¿ucha, po³o¿y³ siê
na kanapie w nawigacyjnej i natychmiast zasn¹³. By³ potwor-
nie zmêczony.

Poniewa¿ potê¿na boczna fala zagra¿a³a zmyciu ³adunku
pok³adowego do morza, oficer Mrozowicki podj¹³ natychmiast
decyzjê, która zobowi¹zywa³a pozosta³e statki do zmiany kur-
su, by p³yn¹æ pod falê. I tak siê sta³o. Zmiana o 4 rumby w le-
wo sprawi³a, ¿e dzioby statków ustawi³y siê pod ogromne grzy-
wacze fal.  Po jakim� czasie wachta na mostku odkrywa gdzie�
daleko na horyzoncie obcy statek. Okazuje siê, ¿e zmiana kur-
su doprowadzi³a ma³y konwój prowadzony przez Morsk¹ Wolê
do g³ównych si³ macierzystego konwoju. Chief budzi kapitana
i melduje radosn¹ wie�æ: - Panie kapitanie, do³¹czamy do g³ów-
nych si³ konwoju.

Kapitan wpada na mostek, na zmêczonej twarzy ukazuje
siê u�miech.

- Co pan steruje?
- Sterujemy kursem North.
Ta odpowiedz zaskoczy³a kapitana. Sk¹d jego zastêpca mia³

tak¹ intuicjê, by tym kursem sterowaæ? Z niszczyciela eskorty
nadano �wietln¹ depeszê na polski statek: �Well done - excel-
lent nawigation�.

To by³a pochwa³a najwy¿szego gatunku, któr¹ Brytyjczycy
rzadko cudzoziemcom serwowali.

Andrzej Soysal
Tytu³ i �ródtytu³y � od redakcji.

MORZE OPOWIE�CI historie prawdziwe

Wieloletni oficer PMH, kapitan pasa¿erskich promów
morskich, pisarz.

Prywatnie woli góry, bo powietrze tam daje mu masê
pozytywnej energii.

Andrzej Soysal

Ju¿ po wojnie - statek w 1948 r.
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Do tej pory ukaza³o siê w Polsce bardzo wiele publi-
kacji po�wiêconych dzia³aniom U-Bootów podczas dru-
giej wojny �wiatowej. W wiêkszo�ci s¹ to jednak prace
naukowe albo popularnonaukowe. Ksi¹¿ka Wiggins do
nich nie nale¿y. I to jest jej najwiêksza warto�æ. Autorka
�W bezdennej otch³ani� siêgnê³a po pomys³ niezwykle
prosty. Przeprowadzi³a rozmowy z 21 by³ymi marynarza-
mi i oficerami U-Bootów. W efekcie powsta³a ksi¹¿ka z³o-
¿ona z relacji z pierwszej rêki. Otrzymali�my obraz nie-
mieckiej wojny podwodnej widziany oczyma tych, któ-
rzy osobi�cie brali w niej udzia³. Napisan¹ z reportersk¹
pasj¹ ksi¹¿kê czyta siê �wietnie, niczym powie�æ, nieraz
zapominaj¹c, ¿e opowiada prawdziwe historie. Szczegól-
nie, ¿e marynarze, oficerowie i dowódcy U-Bootów wspo-
minaj¹ w niej niezwykle ciekawe epizody drugiej wojny
�wiatowej na morzu, rzadko poruszane przez innych au-
torów. Warte zauwa¿enia jest te¿ to, ¿e autorka opisuje
dalsze, powojenne ju¿ losy swoich bohaterów. Polecamy!

G³osy z U-Bootów

�W bezdennej otch³ani.
Wspomnienia dowódców U-Bootów�,

Melanie Wiggins, Bellona
(www.ksiegarnia.bellona.pl),

str. 284

Ø

Ta publikacja ma wszystko, co powinna mieæ. Znako-
mitych, znaj¹cych siê na rzeczy autorów. Temat, który do
tej pory nie by³ tak kompleksowo opracowany. No i za-
warto�æ, na któr¹ sk³ada siê opis grubo ponad 300 stat-
ków p³ywaj¹cych w barwach Polskich Linii Oceanicznych
w zakre�lonych w tytule ramach czasowych. Przy ka¿dej
z jednostek zamieszczono jej krótk¹ historiê oraz dane
techniczne. Wszystko okraszono ponad tysi¹cem zdjêæ,
co nadaje wydawnictwu charakter albumowy. Có¿, nic
dodaæ nic uj¹æ. Ksi¹¿ka bez w¹tpienia stanowiæ bêdzie
ozdobê biblioteczki ka¿dego szanuj¹cego siê mi³o�nika
dziejów polskiej floty handlowej. Podziwiaæ przy okazji
nale¿y ogrom pracy w³o¿ony w przygotowanie tej publi-
kacji, zarówno od strony autorów, jak i wydawnictwa. Efekt
godny jest najwy¿szego uznania i szacunku. Powsta³o
dzie³o monumentalne. I zapewniam, ¿e nie ma w tym
stwierdzeniu ani odrobiny patosu.

By³a sobie flota

�Polskie Linie Oceaniczne.
Album floty 1951-2011�,

Krzysztof Adamczyk,
Jerzy Drzemczewski, Bohdan Huras,

Porta Mare Pomorska Oficyna
Wydawniczo-Reklamowa (www.powr.pl),

str. 440, seria �Ksiêgi Floty Ojczystej�

Ø

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w kwestii Enigmy wszyst-
ko ju¿ powiedziano, ¿e w tej sprawie nie ma ju¿ ¿adnych
tajemnic. Nic bardziej b³êdnego. Enigma wci¹¿ kryje wie-
le zagadek. Ksi¹¿ka Showella to udowadnia. Jej autor po-
kazuje historiê morskiej wersji niemieckiego urz¹dzenia
szyfruj¹cego oraz to, jak alianci próbowali z³amaæ jego
kod. Szczegó³owo opisuje wydarzenia zwi¹zane z prze-
jêciem materia³ów kryptologicznych znajduj¹cych siê na
U-Bootach i innych niemieckich jednostkach p³ywaj¹cych.
Nie poprzestaje na tym. Stawia kilka bardzo �mia³ych i kon-
trowersyjnych tez. Z niektórymi mo¿na ostro dyskutowaæ.
Dotyczy to tak¿e tak dla nas wa¿nych, polskich w¹tków
Enigmy (m.in. napadu na radiostacjê w Gliwicach). Nie
sposób odmówiæ Showellowi si³y przekonywania. Ponie-
wa¿ za� zadaniem historyka jest nie tylko odtwarzanie
historii, ale i jej interpretowanie, trzeba przyznaæ, ¿e Sho-
well wype³nia je znakomicie.

Odszyfrowywanie Enigmy

�Enigma Kriegsmarine�,
Jak P. Mallmann Showell, Bellona

(www.ksiegarnia.bellona.pl),
str. 206

 MORZE KSI¥¯EK nowo�ci / poleca Tomasz Falba

Ø

Celem tej ksi¹¿ki jest bowiem przygotowanie do nurkowa-
nia w rzeczywistych warunkach, jakie istniej¹ w naszym kra-
ju, a nie prezentowanie podkolorowanego, nie naszego �wia-
ta, uatrakcyjnionego wynajêtymi modelkami maj¹cymi ciê
przekonaæ, ¿e �nurkowanie jest piêkne� - pisze w s³owie wstêp-
nym autor ksi¹¿ki Piotr Wolf. Ze swojej obietnicy wywi¹zuje siê
w stu procentach. Powsta³a publikacja dla prawdziwych pasjo-
natów nurkowania, a nie tylko dla tych, którzy chc¹ zaznaæ eg-
zotycznej, wakacyjnej przygody w którym� z ciep³ych mórz.
�Bezpieczne nurkowanie w Polsce� zawiera wszystkie podsta-
wowe informacje, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, doty-
cz¹ce nurkowania w polskich wodach i w polskich warunkach.
Polecamy j¹ szczególnie tym, którzy dopiero zamierzaj¹ od-
kryæ podwodny �wiat. Warto zweryfikowaæ swoje wyobra¿e-
nia na ten temat. Je�li ksi¹¿ka ich nie potwierdzi � unikniesz
rozczarowania na kursie, je�li potwierdzi � to znaczy, ¿e masz
bakcyla nurkowania. Tak czy owak, nie bêdziesz ¿a³owa³, ¿e
siêgn¹³e� po �Bezpieczne nurkowanie w Polsce�.

Bezpieczna lektura

�Bezpieczne nurkowanie w Polsce�,
Piotr Wolf, Bellona

(www.ksiegarnia.bellona.pl),
str. 247
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 Internet

E-mail

Telefon

Kupon
zamówienia

Polecenie
przelewu

Dla Czytelników zamawiaj¹cych prenumeratê w Okrêtownictwo i ¯egluga sp. z o.o.

Wybierz sposób, który Ci odpowiada:

Wype³nij dok³adnie kupon zamówienia na stronie http://www.naszemorze.com.pl/prenumerata.php
i kliknij na przycisk �zamów� u do³u tej strony. Zamówienie zostanie automatycznie przes³ane do nas.

Zamów wysy³aj¹c e-maila na adres: sekretariat@naszemorze.com.pl

Zadzwoñ pod nr tel. 058 307-17-90 i z³ó¿ zamówienie

Wype³nij zamieszczony na odwrocie tej strony kupon zamówienia i wy�lij poczt¹ na adres: Okrêtownictwo i ¯egluga
Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdañsk z dopiskiem �Prenumerata� lub prze�lij faxem na nr 058 307-12-56.

Wype³nij druk polecenia przelewu/wp³aty gotówkowej. W tytule zap³aty konieczne jest podanie czasu trwania
prenumeraty (roczna, pó³roczna, kwartalna), numeru miesiêcznika, od którego mamy j¹ rozpocz¹æ oraz liczby egzemplarzy.
Kopiê dowodu wp³aty prze�lij do redakcji.

Zapytania o prenumeratê mo¿na kierowaæ na adres: sekretariat@naszemorze.com.pl

Jak zamówiæ prenumeratê miesiêcznika �Nasze MORZE�



Niniejsze zamówienie jest podstaw¹ do wystawienia faktury VAT.
Upowa¿niamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Wyra¿am zgodê na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych wydawnictwa "Okrêtownictwo i ¯egluga" Sp z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku,
ul. Na Ostrowiu 1 oraz korzystanie z nich i przetwarzanie w celach marketingowych i promocyjnych. Jednocze�nie przyjmujê do wiadomo�ci, ¿e
podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przys³uguje mi prawo do wgl¹du, poprawiania i ¿¹dania usuniêcia ich ze zbioru. "Okrêtownictwo
i ¯egluga" Sp z o.o. zapewnia ochronê danych zgodnie z ustaw¹ � Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. oraz � Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 r.

Potwierdzam prawdziwo�æ ww. danych

W³asnorêczny podpis

Prosimy uzupe³niæ poni¿sze pola

Nazwa firmy: .......................................................................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................................................................

Telefon: ...............................................................................................................................................................................................

Fax: .....................................................................................................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................................................................................................

NIP: .....................................................................................................................................................................................................

Imiê i nazwisko: ..................................................................................................................................................................................

P R Z E D M I O T  Z A M Ó W I E N I A

................................................................

F O R M U L A R Z  P R E N U M E R A T Y

PRENUMERATA KRAJOWA

Prenumerata roczna: 112,90 PLN *

Prenumerata pó³roczna: 63 PLN *

Prenumerata kwartalna: 34,49 PLN *

Prenumerata miesiêcznika �Nasze MORZE�:

PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Prenumerata roczna: 220,88 PLN (74,34 �)*

Prenumerata pó³roczna:116,55 PLN (39,06 �)*

Prenumerata kwartalna: 61,55 PLN (20,79 �)*

* Prenumerata plus koszt przesy³ki

Od numeru / 2011             × Ilo�æ egz. Od numeru / 2011             × Ilo�æ egz.



Fotografi¹ holownika Ajaks koñczymy prezentacjê jednostek konwencjonalnych z taboru WU¯ - Przedsiêbiorstwa Us³ug Portowych
i Morskich z Gdañska. Ajaks i niemal bli�niaczy Ares, to holowniki zbudowane w latach 1974 i 1976 w Stoczni Marynarki Wojennej im.
D¹browszczaków w Gdyni (typ H2500).

Tylnopêdnikowy holownik z pêdnikami azymutalnymi (ASD - Azimuthing Stern Drive) Tytan, zbudowany w 1994 roku w gdyñskiej
Stoczni Remontowej �Nauta� SA, by³ pierwszym we flocie WU¯ Gdañsk i wszystkich polskich portowych przedsiêbiorstw holowniczych,
statkiem z tego rodzaju (powszechnym wtedy ju¿ od dawna na �wiecie) napêdem i zapocz¹tkowa³, niestety do�æ powoln¹ do dzisiaj,
wymianê starszych, charakteryzuj¹cych siê s³absz¹ manewrowo�ci¹ holowników konwencjonalnych w polskich przedsiêbiorstwach holowniczych.
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Tytan (IMO 9101194, sygna³ wywo³awczy SPG2541); uci¹g na palu 48 T.

Ajaks (IMO 7514658, sygna³ wywo³awczy SPG2071); uci¹g na palu 30 T.
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