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- Sprzedali�my statek, poniewa¿ otrzy-
mali�my bardzo dobr¹ ofertê. Gdyby nie
to, w³adze uczelni nie zdecydowa³yby siê
na sprzeda¿ - t³umaczy³a Ma³gorzata Wir-
tek z Europejskiej Wy¿szej Szko³y Prawa
i Administracji, poprzedniego w³a�ciciela
statku.

- Nie kupili�my Fryderyka Chopina
tylko dla w³asnej satysfakcji. Zakup wzi¹³
siê te¿ z tej nieciekawej sytuacji, w któ-
rej statek siê znalaz³. Gdy okaza³o siê, ¿e
jest na sprzeda¿, a my mamy �rodki i jest
mo¿liwo�æ zbudowania sensownego biz-
nesplanu, z³o¿y³em ofertê - mówi³ na
specjalnie zorganizowanej konferencji
prasowej prezes Kulczycki. Jak t³umaczy³,
kupno Chopina to dla niego inwestycja,
która ma na siebie zarabiaæ.

- Do koñca roku ¿aglowiec ma ju¿
pe³ne ob³o¿enie - informowa³. - Zainte-
resowanie czarterem jest spore.

Mówi³ te¿, ¿e kupno Fryderyka Cho-
pina, którego macierzystym portem jest
Szczecin, mia³o równie¿ pod³o¿e senty-
mentalne, poniewa¿ on sam pochodzi
z tego miasta i tam, jeszcze w liceum, zbu-
dowa³ swój pierwszy jacht. W³a�ciciel
3Oceans zapewnia³, ¿e bêdzie d¹¿y³ do

wolny!

Po dwustu trzydziestu dwóch dniach postoju,
¿aglowiec Fryderyk Chopin móg³ wróciæ wreszcie

do kraju. Jednostka ma nowego w³a�ciciela.
I nie wiadomo co ze Szko³¹ Pod ¯aglami.

- Fryderyk Chopin, Fryderyk Chopin,
This Is Falmouth Pilots Over. - This Is Fry-
deryk Chopin Over. - You Are Free To Sail!
Good Voyage! All The Best! All The Best.
Over. - Thank You, This Is Fryderyk Cho-
pin, Ready To Sail! Good Watch!!!

Na tak¹ rozmowê z kapitanatem por-
tu w Falmouth za³oga Chopina czeka³a
od pa�dziernika zesz³ego roku, kiedy to
po stracie podczas sztormu obu masztów
i bukszprytu, zmuszona by³a zacumowaæ
w angielskim porcie. Na pok³adzie prze-
bywa³o wówczas prawie piêædziesiêciu
uczniów polskich gimnazjów, którzy
uczestniczyli w Szkole Pod ̄ aglami, fun-
dacji Krzysztofa Baranowskiego. Potem
przysz³y kolejne k³opoty: nie do�æ, ¿e
jednostka by³a uszkodzona, a za remont
nie chcia³ pocz¹tkowo p³aciæ zak³ad ubez-
pieczeniowy, to jeszcze na³o¿ono na ni¹
areszt do czasu rozstrzygniêcia sporu

z w³a�cicielem kutra, który j¹ tam przy-
holowa³. Pojawi³y siê równie¿ proble-
my ze znalezieniem portu macierzyste-
go, o czym pisali�my w czerwcowym
numerze.

Chopin jako inwestycja

Zwolnienie z aresztu mo¿liwe by³o
dziêki kaucji, któr¹ wp³aci³ nowy w³a�ci-
ciel ¿aglowca - spó³ka 3Oceans, zajmuj¹-
ca siê remontami i czarterowaniem jach-
tów. Jej w³a�cicielem i prezesem jest Piotr
Kulczycki, pasjonat ¿eglarstwa, biznes-
men zajmuj¹cy siê bran¿¹ informatyczn¹.
Spó³ka posiada³a do tej pory trzy jednostki:
Amarant, Poloniê i Wielkopolskê. Za jak¹
sumê Chopin zosta³ sprzedany � tego
¿adna ze stron nie chce ujawniaæ. W �Ga-
zecie Wyborczej� pojawi³a siê informacja
o oko³o 3,5 milionie z³otych.

Wszystkie reje
na masztach. Zdjêcie

zrobione w dniu wyp³yniêcia
Chopina z Falmouth.

Fryderyk Chopin

Nowy w³a�ciciel, nowe zasady
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tego, by jego rodzinne miasto  pozosta³o
portem macierzystym jednostki, choæ z je-
go w³adzami jeszcze na ten temat nie roz-
mawia³.

Chopin przyp³yn¹³ do Szczecina 30
czerwca, by wzi¹æ udzia³ w paradzie
¿aglowców z okazji rozpoczêcia polskiej
prezydencji w UE. Statek p³yn¹³ naj-
krótsz¹ drog¹, przez Kana³ La Manche, cie-
�ninê Dover i Kana³ Kiloñski. Jak mówi³
w TVN24 kapitan jednostki Andrzej Men-
dygra³, droga by³a spokojna. ¯aglowiec
przep³yn¹³ w ci¹gu 5 dni w sumie ponad
800 mil morskich. - Na statku wszystko
dzia³a dobrze - mówi³ kapitan. - S¹ drob-
ne niedoróbki, ale to normalne przy ka¿-
dym remoncie. Najwa¿niejsze, ¿e masz-
ty s¹ zregenerowane i wszystko co zo-
sta³o po³amane, zosta³o naprawione. Jed-
nostka jest gotowa do eksploatacji.

Nowy ¿aglowiec

W po³owie lipca, po remoncie i mon-
ta¿u nowoczesnej elektroniki nawigacyj-
nej za prawie 100 tys. z³otych, jak pod-
kre�la³ jeden z przedstawicieli 3Oceans,
Chopin wyp³yn¹³ w pierwszy komercyj-
ny rejs po Ba³tyku i Morzu Pó³nocnym.

A co z rejsami w ramach Szko³y Pod
¯aglami, prowadzonymi dot¹d przez fun-
dacjê kapitana Krzysztofa Baranowskie-
go na pok³adzie Chopina? Baranowski
planowa³ wznowienie przerwanego z po-
wodu awarii rejsu najpó�niej w po³owie
wrze�nia. Na pocz¹tku lipca na stronie
Szko³y Pod ¯aglami ukaza³a siê wiado-
mo�æ, i¿ uzgodniono z w³a�cicielem Cho-
pina rejs od 15 wrze�nia do 15 grudnia

na Ma³e Antyle. Równie¿ Piotr Kulczycki
zapewnia³, ¿e �¿aglowiec przy prawid³o-
wej eksploatacji bêdzie móg³ kontynu-
owaæ swoj¹ misjê, czyli ¿eglowanie z m³o-
dzie¿¹�. Okaza³o siê jednak, ¿e po pierw-
sze: termin Szko³y pod ¿aglami koliduje
z terminami rejsów komercyjnych Chopi-
na, a po drugie - obie strony nie mog¹
porozumieæ siê co do kosztów.

- My chcieliby�my tylko pokrywaæ
koszty eksploatacji jednostki, a armator siê
na to nie godzi - mówi³ dziennikarzom
Baranowski.

Miesi¹c czarteru Chopina mia³by
kosztowaæ fundacjê 200 tysiêcy z³otych.

- Nasza fundacja jest organizacj¹ po-
¿ytku publicznego, mo¿emy pokryæ kosz-
ty eksploatacji, ale nie pe³n¹ op³atê za
czarter - stwierdzi³ kapitan, przyznaj¹c
tak¿e, ¿e takie s¹ rynkowe stawki.

Z kolei prezes Kulczycki wyja�nia³, ¿e
3Oceans ponios³a znaczne koszty kupu-
j¹c prawie dwudziestoletni ¿aglowiec, a je-
go utrzymanie wi¹¿e siê nie tylko z kosz-
tami eksploatacji, ale tak¿e m.in. z zap³a-
ceniem 100 tys. z³ ubezpieczenia rocznie
i przegl¹dem w stoczni, za który co kilka
lat trzeba zap³aciæ oko³o 250 tys. z³.

- W kwestii kosztów eksploatacji
znacznie siê ró¿nimy, ale Szko³a Pod
¯aglami nie zginie przez to, ¿e odpu�ci-
my jeden semestr, a tej m³odzie¿y, która
powinna dzisiaj triumfalnie przyp³yn¹æ
tutaj na tym statku, na pewno jak¹� na-
grodê ¿eglarsk¹ zapewnimy - wyja�nia³
szef Szko³y Pod ̄ aglami.

W rozmowie z nami kpt. Baranowski
stwierdzi³, ¿e nie ma raczej szans, by Szko-
³a zawita³a jeszcze na pok³ad Chopina.

Co, jak przyznaje, jest dla niego o tyle
przykre, i¿ to on namawia³ poprzednie-
go w³a�ciciela Chopina na jego sprzeda¿,
a nowego na kupno ¿aglowca.

- Ten pierwszy groszem nie �mierdzia³,
ten drugi wrêcz siê nim chwali³. Widzia-
³em w tym szansê dla Chopina - t³umaczy
kpt. Baranowski. - Szkoda, ¿e jako� dla na-
szej szko³y tych pieniêdzy sk¹pi.

Katarzyna Zaj¹c z biura armatora jest
zdumiona postaw¹ kapitana.

- Z tytu³u utrzymania jednostki pono-
simy spore koszta - t³umaczy. - Ale za³o-
¿yli�my, ¿e rejsy Szko³y Pod ̄ aglami bêd¹
non-profit, organizacja ponosiæ bêdzie
tylko koszta eksploatacji. Nie chcemy na
tym zarabiaæ.

- Powtarzam: koszta, które musieliby-
�my ponie�æ wynosz¹ dwukrotno�æ tego,
co p³acili�my do tej pory - odpowiada
kpt. Baranowski. - Nowy armator chce,
¿eby�my p³acili za wszystko: za amorty-
zacjê, za op³aty portowe, wynagrodze-
nia za³ogi, wynagrodzenia pani Kasi w biu-
rze... To siê tylko w ich nomenklaturze
nazywa �rejs non-profit�. O nie, na mnie
na pewno nie zarobi¹.

Baranowski planuje budowê nowego
¿aglowca dla Szko³y Pod ̄ aglami - pro-
jekt jednostki ju¿ powstaje. Ale, jak za-
znacza, droga do tego jest jeszcze dale-
ka, a on chce mo¿liwie szybko wznowiæ
rejsy szkolne.

- Na razie staramy siê wiêc o Pogoriê
- mówi. - Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Co siê odwlecze...

Czes³aw RomanowskiPiotr Kulczycki, nowy w³a�ciciel Chopina, podczas konferencji prasowej na pok³adzie jednostki.

Chopin powracaj¹cy do Polski
po areszcie w Kornwalii.
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