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OD WYDAWCY
Szanowni Czytelnicy!

Kwietniowy „Obserwator Morski” to 
przede wszystkim podsumowanie najważ-
niejszych wydarzeń w gospodarce morskiej 
poprzedniego miesiąca. A w marcu uwaga śro-
dowiska ludzi morza skupiona była na prezen-
tacji długo zapowiadanej ustawy stoczniowej. 
Odbyło się to z dużą pompą, w historycznej 
świetlicy stoczniowej, w obecności aż trzech 
ministrów: finansów - Pawła Szałamachy oraz 
szefa i wiceszefa resortu morskiego: Marka 

Gróbarczyka oraz Pawła Brzezickiego.
Zaprezentowany dokument mówi o bardzo ambitnych planach akty-

wizacji polskiego przemysłu okrętowego. Imponująca jest zwłaszcza długa 
lista jednostek, które miałyby powstać w najbliższym czasie w krajowych 
stoczniach, od najprostszych kutrów rybackich, aż do gazowców czy ro-
-paxów, których jednostkowa wartość to ponad sto milionów dolarów. 

Część zleceń mogłaby wprawdzie powstać dla administracji morskiej czy 
marynarki wojennej, ale autorzy ustawy podkreślają, że to nie rząd będzie 
budował te statki, ale armatorzy, przy ewentualnym wsparciu instytucji 
finansowych, będących pod kontrolą państwa.

Próba odbudowy dużego przemysłu stoczniowego zbiega się także w czasie 
z ogłoszonymi przez naszych promowych armatorów planami rozwoju na 
kolejne lata. Mówią oni o konieczności budowy nowych statków o zwięk-
szonej, w stosunku do obecnie pływających, pojemności przewozowej 
i dysponujących nowoczesnym napędem typu dual-fuel. Tu znów jednak 
wszystko rozbija się o pieniądze, ponieważ ani PŻB, ani będąca częścią 
PŻM - Unity Line nie byłaby w stanie samodzielnie udźwignąć inwestycji 
wartej setki milionów euro.  

Do tej pory padło więc bardzo dużo słów, ale jak dotąd niewiele jest 
konkretów. Rząd uważa, że duże statki, w tym wspomniane ro-paxy, mogłyby 
powstać w Szczecinie, ale nie wskazuje na podmiot, który mógłby podjąć 
się takiego zadania, uważając, że zareagować powinien sam biznes. Ale 
ani stocznia „Gryfia”, ani tym bardziej Szczeciński Park Przemysłowy nie 
mają dla firm żeglugowych żadnej namacalnej oferty, tj. projektu promu, 
jego ceny itd., czyli danych potrzebnych do sporządzenia biznesplanu. Przy 
tak dużym zleceniu w Szczecinie byłyby prawdopodobnie także problemy 
z pracownikami mającymi je wykonać. 

Ale nie tylko o planach rządowych dla branży morskiej piszemy w niniej-
szym numerze „Obserwatora Morskiego”. Chciałbym na przykład zwrócić 
uwagę naszych Czytelników na obszerny wywiad z Laurą Hołowacz, który 
zamieszczamy na rozkładówce. W rozmowie z red. Krystyną Pohl pani Laura 
ujawnia tajemnice, o których wcześniej śledzący jej karierę społecznika 
i bizneswoman niewiele wiedzieli. 

Do lektury tego i innych tekstów kwietniowego wydania naszego ma-
gazynu serdecznie zapraszam.

Mirosław Sobczyk
Wydawca „Obserwatora Morskiego”

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. 
Nie zwracamy materiałów niezamówionych. 
Zastrzegamy sobie prawo skrótów, adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Opinie i poglądy zawarte w listach i sygnałach czytelników nie muszą odzwierciedlać stanowiska redakcji.
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Stocznie dostaną
swoją szansę

14 marca w historycznej 
świetlicy Stoczni Szczecińskiej 
odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona prezentacji 
nowej ustawy stoczniowej, 
przygotowanej przez 
Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Wzięli w niej udział: minister 
gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marek Gróbarczyk, 
minister finansów Paweł 
Szałamacha oraz wiceminister 
resortu morskiego Paweł 
Brzezicki.

pierwsze jej elementy były już znane 
opinii publicznej, jednak dopiero ca-
łość projektu mogła być podstawą do 
głębszych refleksji.

Spotkanie rozpoczęło się od przed-
stawienia krótkiego filmu, przypomi-
nającego o upadku dużych polskich 
stoczni i nieskuteczności poprzedniej 

ekipy rządzącej odbudowy tego sek-
tora gospodarki. 

W swoim wystąpieniu Marek 
Gróbarczyk podkreślił, że miejsce 
prezentacji nowej ustawy stoczniowej 
jest nieprzypadkowe. Świetlica Stocz-
ni Szczecińskiej pamiętała bowiem 
zarówno momenty chwalebne, jak 
podpisanie porozumień sierpniowych 
w 1980 roku, ale też chwile tragicz-
ne, a więc rok 2008, gdy szczecińska 
stocznia ulegała likwidacji.

- Dziś w tym samym miejscu pre-
zentujemy ustawę, która może stać 
się początkiem odbudowy krajowego 
przemysłu stoczniowego - powiedział 
Marek Gróbarczyk. - Opiera się ona 
na trzech filarach: organizacyjnym, 
finansowym i legislacyjnym. Rozwią-
zania, które przygotowaliśmy, wcze-
śniej zostały przedyskutowane ze śro-
dowiskiem biznesu, ale są one także 
wstępnie uzgodnione z Ministerstwem 
Finansów. Przed nami więc ostatecz-
ne uzgodnienia międzyresortowe, tak 
by już na przełomie marca i kwietnia 
dokument mógł trafić na obrady rzą-
du, a następnie do prac parlamentu. 
W związku z tym, że ustawa dotyka 
spraw finansów państwa i kwestii bu-
dżetowych, będzie ona mogła wejść 
w życie w styczniu przyszłego roku 
- podkreślił szef morskiego resortu.

Marek Gróbarczyk przypomniał 
także, że dokument ma stworzyć 
sprzyjający klimat do budowy statków 
w Polsce, ale to przedsiębiorcy, a nie 
rząd, będą prowadzili te inwestycje. 

- Temat ten pojawił się już w 
kampanii wyborczej, a odbudowę 
polskich stoczni uznaliśmy za jeden 
z głównych celów reaktywacji resortu 

Prezentacja zapowiadanej od 
dłuższego czasu ustawy stoczniowej 
spotkała się z ogromnym zaintereso-
waniem nie tylko mediów, ale i przed-
stawicieli firm gospodarki morskiej 
oraz lokalnego samorządu. Chociaż 
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morskiego. Bo przemysł stoczniowy 
jest sercem gospodarki morskiej i 
branża ta nie może rozwijać się bez 
tego sektora. Trzy miesiące temu 
obiecaliśmy opracowanie dokumentu, 
który ma to umożliwić, a dziś chcemy 
go zaprezentować - powiedział Marek 
Gróbarczyk.   

W związku z faktem, że projekt 
ustawy stoczniowej opiera się głów-
nie na mechanizmach finansowych, 
w szczecińskiej prezentacji dokumen-
tu uczestniczył także minister Paweł 
Szałamacha. Jego obecność miała być 
również dowodem na to, że rozwią-
zania zaproponowane w dokumen-
cie przeszły pozytywnie zwyczajowo 
najtrudniejszy egzamin, tj. zyskały 
akceptację resortu finansów.

- Ustawa ta ma wsparcie Minister-
stwa Finansów - powiedział Paweł Sza-
łamacha. - W trybie roboczym prze-
dyskutowaliśmy już jej podstawowe 
rozwiązania. Rząd dokumentem tym 
tworzy pewną szansę, ale to, czy ta 
szansa zostanie wykorzystana, zależy 
już od samych armatorów czy stoczni. 
Zaangażowanie ludzi i ich pasja są tutaj 
konieczne - my dajemy możliwości w 
postaci ułatwień podatkowych. Jestem 
jednak pewien, że tu w Szczecinie takie 
zaangażowanie pojawi się - podsumo-
wał szef resortu finansów. 

Po części oficjalnej zgromadzeni 
na konferencji prasowej dziennikarze 
mieli okazję zapoznać się z prezentacją 
ustawy stoczniowej. Przedstawił ją wi-
ceminister gospodarki morskiej i że-
glugi śródlądowej Paweł Brzezicki.

Wiceminister Brzezicki podkreślił, 
że ustawa nosi nazwę „o aktywizacji 
przemysłu okrętowego i przemysłów 
komplementarnych”, ponieważ skie-
rowana jest nie tylko do stoczni, ale 
szerokiego zakresu firm mogących 
współpracować z przemysłem okrę-
towym. Mówimy więc nie tylko o ak-
tywacji przedsiębiorstw z wybrzeża, 
ale de facto z całej Polski. 

Jeśli chodzi o listę jednostek, które 
wstępnie zdefiniowano jako możli-
we do wybudowania w kolejnych 
latach przez krajowe stocznie, jest 
ona bardzo długa. Otwierają ją okrę-
ty budowane w ramach modernizacji 
Marynarki Wojennej, w więc sześć 
jednostek typu „Miecznik” i „Czapla” 
(okręty obrony wybrzeża) oraz trzy 
typu „Orka” (okręty podwodne). Ko-
lejną pozycją są jednostki związane 
z inwestycją terminalu LNG. Tutaj 
potrzeby określono na: dwa gazow-

ce typu Q-flex, małe kontenerowce 
(feedery) napędzane LNG oraz cztery 
bunkierki dostarczające gaz z termi-
nalu w Świnoujściu do statków. Dla 
utrzymania rynku promowego na 
Bałtyku przez polskich armatorów 
przewidziano budowę od dwóch do 
ośmiu ro-paxów. Z kolei krajowi ry-
bacy określili swoje potrzeby na czter-

dzieści nowych kutrów. Dalej na liście 
mamy szereg jednostek dla obsługi 
portowej i administracji morskiej 
(holowniki, jednostki dla utrzymania 
toru wodnego: pogłębiarki i szalandy 
itd.). Wreszcie, mówimy także o in-
westycjach związanych z rozwojem 
sektora offshore, jak platformy gazo-
we oraz statki dla obsługi morskich 
elektrowni wiatrowych, w tym jed-
nostki typu heavy lift jack-up. 

Należy zaznaczyć, że mówimy tu o 
całościowej produkcji: od cięcia blach, 
poprzez położenie stępki i wykonanie 
kadłuba, aż po finalne wyposażenie 
danej jednostki pływającej.

Wartość powyższych zleceń, znaj-
dujących się w sferze obecnych i przy-
szłych potrzeb sektora morskiego, a 
mogących być w całości realizowa-
nych przez krajowe stocznie, szacuje 
się na ok. 25 mld złotych. 

Jak wielokrotnie podkreślano, 
chociaż na wstępnej liście potrzeb 
okrętowych są produkcje, które mogą 
powstać na zlecenie rządu, ostatecz-
nie jednak to nie państwo będzie 
zamawiać statki, ale sami armatorzy 
i przedsiębiorcy. Wymieniona wyżej 
lista może się zatem okazać o wiele 
dłuższa. Aby jednak biznesowi opła-
cało się zlecać kontrakty w polskich 
stoczniach, te muszą być konkuren-
cyjne. I to jest właśnie główny cel 
przygotowanej ustawy stoczniowej.  

Zwiększenie atrakcyjności krajo-
wych zakładów branży okrętowej bę-
dzie opierać się na trzech elementach. 
Po pierwsze, podmioty zaangażowane 
w budowę statków zostaną zwolnio-

ne z konieczności płacenia podatku 
VAT od kupowanych materiałów 
i urządzeń użytych w całym cyklu 
produkcyjnym. Po drugie, zakłady 
te będą mogły wybrać pomiędzy do-
tychczas płaconym podatkiem CIT a 
nowym podatkiem zryczałtowanym, 
w wysokości 1proc. wartości sprze-
danej produkcji. Wybór ten będzie 

obowiązywał w cyklu trzyletnim, 
by firmy mogły dostosować ten in-
strument do bieżącej koniunktury 
(przy hossie ryczałt jest oczywiście 
korzystniejszy). Wreszcie stocznie 
będą mogły wnioskować o włączenie 
terenu ich działania do Specjalnych 
Stref Ekonomicznych, nawet jeśli te-
ren ten nie należy do Skarbu Państwa 
czy jednostek samorządu lokalnego. 
Ustalanie planu rozwoju danej strefy 
będzie miało charakter uproszczony 
i będzie należeć do kompetencji 
ministra właściwego ds. gospodar-
ki morskiej, jeśli ten uzna, że dany 
podmiot wnioskujący o objęcie go 
SSE zamierza prowadzić produkcję 
stoczniową lub okołostoczniową. 

Warto również wspomnieć, że 
powyższe rozwiązania dotyczyć będą 
nie tylko produkcji statków, ale rów-
nież ich konwersji (np. przebudowy 
z masowca na zbiornikowiec). Sko-
rzystać z nich będą mogły zarówno 
podmioty należące do Skarbu Pań-

stwa, jak i prywatne, działające jako 
samodzielne jednostki lub skupiające 
się w konsorcja.

Aby jednak stocznie mogły ruszyć z 
produkcją, potrzebne są nie tylko uła-
twienia fiskalne, ale również kapitał. 
Ten zapewniony ma być przez banki 
znajdujące się pod kontrolą państwa, 
a ochrona tego kapitału gwarantowana 
byłaby przez Korporację Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych (KUKE). 
Przemysł stoczniowy będzie również 
mógł liczyć na bezzwrotną pomoc 
finansową w ramach tzw. Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji. A zatem 
pojawia się zupełne novum: lokalny 
przemysł okrętowy będzie mógł korzy-
stać ze środków unijnych Regionalnych 
Programów Operacyjnych (RPO).

- Jako rząd dajemy trzy ważne in-
strumenty: ułatwienia z tytułu VAT, 
CIT i prowadzenia działalności w 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Te-
raz to tylko od stoczni i ludzi, którzy 
pracują w branży okrętowej, zależy, 
czy będą chcieli z tych instrumentów 
skorzystać - podsumował wicemini-
ster Paweł Brzezicki. 

- I najważniejsze: koniec z podzia-
łami na stocznie wybrzeża wschod-
niego i zachodniego - dodał minister 
Marek Gróbarczyk. - Dajemy wspólną 
podstawę do równego, sprawiedliwe-
go rozwoju, tak aby nie dochodziło do 
obecnych dysproporcji, jakie widzimy 
szczególnie w Szczecinie. 

Po prezentacji ustawy stoczniowej 
w Szczecinie w dwa dni później zosta-
ła ona przedstawiona w Warszawie, na 
posiedzeniu sejmowej Komisji Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Następnie przekazano ją do dalszych 
prac rządu oraz parlamentu.

KRZYSZTOF GOGOL
Fot. MAREK CZASNOJĆ
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Największy polski operator 
logistyczny i drugi pod 
względem wielkości w Unii 
Europejskiej operator 
towarowych przewozów 
kolejowych - PKP Cargo 
zanotował w ubiegłym roku 
przychody na poziomie 4,6 mld 
złotych. To o 7 proc. więcej niż 
w 2014 roku (4,3 mld zł). Jednak 
zysk netto spółki spadł w tym 
czasie aż o 60 proc., do 31 mln zł 
z 276 mln zł w 2014 r.

PKP CARGO 
walczy z kryzysem

Gorszy wynik, jeśli chodzi o zysk 
netto, to przede wszystkim konse-
kwencja jednorazowego odpisu z 
tytułu utraty wartości aktywów w 

wysokości 177 mln. A to z kolei re-
zultat głębokiego kryzysu na rynku 
surowców, w tym głównie węgla, a 
także innych negatywnych czynników 
zewnętrznych.

– Działając na bardzo wymagają-
cym i konkurencyjnym rynku skupi-
liśmy się na realizacji strategicznych 
celów. Zwiększyliśmy przewozy i 

wymagającymi warunkami rynko-
wymi. Na przewozy kolejowe w tym 
okresie wpływały m.in. opóźnienia w 
rozpoczęciu dużych inwestycji infra-
strukturalnych, skutkujące mniejszy-
mi przewozami kruszyw, kryzys na 
rynku surowców oraz spowolnienie 
gospodarcze Chin, odzwierciedlone 
w spadku przewozów metali i kok-
su, konflikt na Ukrainie w rejonie 
Donbasu, widoczny w mniejszych 
przewozach metali, strajki w śląskich 
kopalniach na przełomie stycznia i 
lutego oraz wydarzenia kształtujące 
przewozy węgla: niższe wydobycie 
węgla spowodowane wysokim po-
ziomem zapasów. W efekcie rynek 
towarowych przewozów kolejowych 
w Polsce zmniejszył się w ujęciu rocz-
nym o blisko 2 proc.

W strukturze towarowej PKP 
CARGO w 2015 roku tradycyjnie 
dominowały węgiel i koks (46 proc. 
pracy przewozowej). W dalszej ko-
lejności były to: kruszywa i materiały 
budowlane oraz metale i rudy. Waż-
nym elementem działalności PKP 
CARGO w ubiegłym roku były też 
przewozy intermodalne (wzrost o 11 
proc. w stosunku do 2014 r.). 

Dla przewoźników towarowych 
szansą na zwiększenie skali działalno-
ści w obiecującym segmencie intermo-
dalnym jest połączenie kolejowe Chin 
z Europą, tzw. Nowy Jedwabny Szlak. 
Grupa PKP CARGO bierze udział w 
realizacji tego projektu, współtworząc 
blisko 20 połączeń tygodniowo wzdłuż 
linii Wschód-Zachód i transportując 

kontenery od granicy z Białorusią do 
Niemiec, Holandii oraz krajów Europy 
Południowej, a także w odwrotnym 
kierunku.   

Wzmocnieniu pozycji PKP CAR-
GO w segmencie intermodalnym 
służyły przeprowadzone w 2015 r. 
kluczowe inwestycje infrastrukturalne 
i taborowe. Już dziś Grupa PKP CAR-
GO dysponuje rozbudowaną siatką 
terminali intermodalnych w Polsce 
i Czechach. 

W 2015 r. PKP CARGO powięk-
szyło za blisko 7 mln zł nowoczesny 
terminal kontenerowy w Poznaniu 
Franowie, codziennie przeładowu-
jący kontenery transportowane mię-
dzy północą a południem kraju, oraz 
rozpoczęło rozbudowę strategicznego 
terminala intermodalnego w Pasko-
wie pod Ostrawą. To obiekt obsłu-
gujący m.in. zagłębie samochodowe 
w Czechach, Słowacji i południowej 
Polsce. 

W 2015 r. PKP CARGO podpisało 
historyczną umowę na zakup za 330 
mln zł 15 lokomotyw wielosyste-
mowych do obsługi ruchu transgra-
nicznego. To pojazdy umożliwiające 
przewóz towarów przez obszar kil-
ku państw bez zmiany lokomotywy. 
Pierwsze sześć nowych maszyn już 
rozpoczęło obsługę połączenia na linii 
Polska-Niemcy. Kolejne będą wyko-
rzystywane do przewozów węgla, 
kontenerów, samochodów i innych 
towarów do Holandii, Austrii, Czech, 
Słowacji i Węgier.

Ważnym dla spółki wydarzeniem 
ubiegłego roku było przejęcie spółki 
AWT, jednego z największych pry-
watnych przewoźników kolejowych 
w Europie, oraz podpisanie umowy 
na zakup aktywów kolejowych PKN 
Orlen. Uzupełnieniem przejęć było 
nawiązanie strategicznej współpracy 
z HŽ Cargo, narodowym przewoźni-
kiem Chorwacji, dające PKP CARGO 
dostęp do portów Adriatyku.

– Rok 2016 jest pierwszym rokiem, 
w którym realizujemy nową strategię 
Grupy PKP CARGO. Będziemy ana-
lizować uzyskiwane efekty, w szcze-
gólności pod kątem opłacalności po-
noszonych nakładów. Jeżeli sytuacja 
w otoczeniu zewnętrznym będzie 
się zmieniać w sposób wymagający 
reakcji z naszej strony, będziemy stra-
tegię aktualizować, zawsze mając na 
uwadze interes spółki i jej akcjonariu-
szy – podkreśla Maciej Libiszewski, 
prezes Zarządu PKP CARGO.

przychody. Nasze udziały rynkowe są 
stabilne, zwielokrotniliśmy obecność 
poza granicami kraju. To wszystko 
sprawiło, że mimo dokonanych od-
pisów z tytułu utraty wartości doty-
czących rzeczowych aktywów trwa-
łych, taboru kolejowego oraz zapasów, 
uzyskaliśmy satysfakcjonujące wyniki 
finansowe i operacyjne – mówi Ma-
ciej Libiszewski, prezes zarządu PKP 
CARGO.

W 2015 r. Grupa PKP CARGO 
przewiozła ponad 116 mln ton to-
warów, o 5 proc. więcej niż w 2014 r. 
Przewozy realizowało pięć podmio-
tów z grupy kapitałowej: PKP CAR-
GO, PKP CARGO SERVICE oraz 
trzech przewoźników wchodzących 
w skład należącej do PKP CARGO 
Grupy AWT, działających w Cze-

chach, Słowacji i na Węgrzech. Warto 
zwrócić uwagę na rozwój przewozów 
Grupy poza granicami Polski, które 
wyniosły łącznie 12 mln ton. W uję-
ciu rocznym (przy niskim poziomie 
bazowym) oznacza to wzrost o 344 
proc.

W 2015 roku towarowi przewoź-
nicy kolejowi zmierzyli się z bardzo 
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Grupa Kapitałowa OT Logistics, 
największy operator portowy 
w Polsce i lider w obszarze 
żeglugi śródlądowej w Europie 
Środkowo-Wschodniej, 
osiągnęła w 2015 roku  
752,3 mln zł skonsolidowanych 
przychodów ze sprzedaży, a jej 
zysk netto wyniósł 15,6 mln zł. 
Jest to znacznie mniej niż 
w 2014, kiedy spółka osiągnęła 
odpowiednio 831,9 mln 
przychodów ze sprzedaży  
i 32,9 mln zysku netto.

OT Logistics 
podsumowała 2015 rok
stics, a więc węgla i stali, w ubiegłym 
roku Grupa kontynuowała swoją 
strategię rozwoju, m.in. wydzierża-
wiła nieruchomości na terenie Portu 
Gdańsk w celu budowy największego 
w regionie terminala specjalizującego 

się w obsłudze towarów agro, tj. zbóż 
i pasz. Spółka zainwestowała również 
w akcje operatora największego portu 
w Chorwacji, stając się jego najwięk-
szym branżowym udziałowcem (ok. 
21 proc. akcji). 

Obecnie w strukturze przychodów 
Grupy Kapitałowej OT Logistics naj-
większy udział mają usługi spedycji 
– 55 proc., przewozy i inne usługi 
transportowe – 30 proc., usługi por-
towe (przeładunki i składowanie) – 12 

proc. Pozostałe usługi świadczone 
przez spółki Grupy generują 3 proc. 
przychodów OT Logistics. Sprzedaż 
krajowa stanowi 79 proc. przychodów, 
pozostałe 21 proc. to sprzedaż poza 
granicami naszego kraju, m.in. w 

Niemczech, krajach Beneluksu, Cze-
chach, Słowacji, krajach Skandynawii, 
krajach Półwyspu Bałkańskiego, Wiel-
kiej Brytanii i w USA.

– W 2015 r. musieliśmy się zmie-
rzyć z kilkoma niesprzyjającymi 
czynnikami, które miały wpływ na 
działalność całej naszej branży. Nie-
mniej jednak skutecznie realizowali-
śmy strategię rozwoju naszej Spółki 
polegającą na umacnianiu naszej 
pozycji rynkowej poprzez rozwój or-
ganiczny i akwizycje. W lipcu 2015 r. 
staliśmy się największym branżowym 
akcjonariuszem (drugim po państwie 
chorwackim) spółki Luka Rijeka za-
rządzającej największym portem w 
Chorwacji. Wierzymy, że Port w Ri-
jece może zyskać na znaczeniu dzięki 
uruchomieniu drugiej nitki Kanału 
Sueskiego – mówi Zbigniew Nowik, 
prezes Zarządu OT Logistics. 

W 2015 r. Grupa Kapitałowa OT 
Logistics powiększyła się również o 
spółkę Landkol (obecna nazwa OT 
Rail), zajmującą się przewozami 
kolejowymi, która specjalizuje się 
w przewozie kruszyw oraz towarów 
masowych.

Duże znaczenie dla rozwoju usług 
portowych Grupy ma również zawar-
ta w ubiegłym roku umowa 30-letniej 
dzierżawy nieruchomości na terenie 
Portu Gdańsk. Spółka chce zbudować 
największy w regionie terminal spe-
cjalizujący się w obsłudze towarów 
agro, tj. zbóż i pasz. 

– Zrealizowane przez nas w 2015 r. 
przedsięwzięcia i związane z nimi pla-
ny rozwoju Grupy sprawiły, że przystą-
piliśmy do prac nad aktualizacją naszej 
strategii rozwoju Grupy. To szczególny 
moment, bo w tym roku OT Logistics 
obchodzi 70-lecie swojego istnienia. 
Przez lata działaliśmy lokalnie, jedy-
nie na Odrze, gdzie zajmowaliśmy się 
transportem wodnym śródlądowym 
węgla i rud żelaza. Dziś skupiamy 
ponad 20 podmiotów wyspecjalizo-
wanych w transporcie drogowym, ko-
lejowym, a także spedycji i logistyce. 
Tak w Polsce, jak i poza jej granicami. 
Chcemy wykorzystać ten potencjał - 
twierdzi Zbigniew Nowik. 

– Z uwagą obserwujemy też 
działania przedsiębiorców, rządu i 
samorządowców na rzecz rewitali-
zacji śródlądowych dróg wodnych w 
Polsce. Zaczynają się one przekładać 
na realne programy poprawy warun-
ków żeglugi w naszym kraju – dodaje 
prezes OT Logistics.

Wpływ na gorsze wyniki osiągnięte 
w całym 2015 r. miały czynniki ze-
wnętrzne, takie jak konflikt zbrojny 
na wschodzie Ukrainy i związane z 
tym czasowe ograniczenie przepły-
wu ładunków drogą kolejową, jak 
również sytuacja na rynku węgla i 
stali, która zmniejszyła sprzedaż w 
ramach działalności portowej. Na 
wyniki wpływ miało również wiele 
pojedynczych zdarzeń jednorazo-
wych, m.in. koszty związane z reor-
ganizacją Grupy. Mniejsze wpływy to 
także efekt sprzedaży spółki zależnej 
Elbe Rijn Lloyd B.V. w grudniu 2014 
roku (holenderska spółka zajmująca 
się załadunkiem towarów na statki 
żeglugi śródlądowej oraz organizacją 
transportu). 

Pomimo trudnego rynku, zwłasz-
cza jeśli chodzi o podstawowe ładunki 
przewożone jednostkami OT Logi-
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W obronie polskiego 
rybołówstwa

Rybacy bałtyccy apelują 
o natychmiastowe działania 
rządowe w sprawie ocalenia 
polskiego rybołówstwa. Sytuacja 
w branży jest dramatyczna: 
pomimo oficjalnie przyznanych 
kwot, ci, którzy wypływają 
w morze, wracają z pustymi 
skrzyniami. Stanowiący 
najważniejszy element 
zarobkowy - dorsz jest w tak 
fatalnej kondycji fizycznej, że już 
za kilka lat ryba ta może w ogóle 
zniknąć jako gatunek z Bałtyku.

wynika m.in., że z roku na rok waga 
dorszy maleje. Np. w 2005 roku 
ośmioletnia ryba w szczycie rozwoju 
ważyła 6 kg, a sześć lat później już tyl-
ko 2 kg. Aktualnie waga ta jest jeszcze 
niższa. Brakuje dużych ryb tarłowych, 
co oznacza, że populacja dorsza nie 
może się odtwarzać - brakuje też 
narybku, co jest świadectwem, że 
faktycznie się nie odtwarza.

- Na Bałtyku mamy obecnie do 
czynienia z katastrofą ekologiczną 

Sprawy rybaków były ostatnio te-
matem m.in. posiedzenia sejmowej 
Komisji Gospodarki Morskiej oraz 
nadzwyczajnej sesji radnych w Ko-
łobrzegu. 

Rodzimi armatorzy kutrów i łodzi 
sami proponują rozwiązania: od wcze-
śniej już podnoszonych, tj. zakazu po-
łowów paszowych na całym Bałtyku, aż 
do bardziej radykalnych, tj. zamknięcia 
dla połowów przy pomocy sieci włó-
czonych i ciągnionych całego polskiego 
pasa wybrzeża do 6 Mm (obecnie za-
kaz ten obowiązuje do 3 Mm) i zakazu 
używania tych narzędzi w całej Zatoce 
Gdańskiej, czy wreszcie całkowitego 
zaprzestania na Bałtyku działalności 
rybackiej na okres pięciu lat.  

Środowisko, jak zwykle, jest mocno 
podzielone: część rybaków chce zde-
cydowanych ograniczeń w połowach, 
innym to się nie podoba i organizują 
protesty. W kontekście proponowane-
go ograniczenia połowów na Zatoce 
Gdańskiej armatorzy, których doty-
czyłby zakaz, mówią, że proponowa-
ne rozwiązanie to wyraźny ukłon w 
stronę właścicieli kutrów z Pomorza 
Zachodniego i Środkowego.

Jednak fatalny stan ryb bałtyckich 
jest faktem obiektywnym, potwier-
dzonym przez badania Morskiego 
Instytutu Rybackiego. Z badań tych 

- stwierdził na posiedzeniu komisji 
morskiej Grzegorz Hałubek, pełno-
mocnik ministra gospodarki morskiej 
do spraw rybołówstwa 

Jak zauważył z kolei Ryszard Gro-
enwald z zarządu Polskiego Stowarzy-
szenia Przetwórców Ryb, aktualnie ry-
bacy stoją nie tylko przed problemem 
bardzo niskich połowów, ale również 
borykają się ze zjawiskiem nadmier-
nego rozrostu floty rybackiej. 

- W 2004 r. szproty łowiło 113 
jednostek. Potem były złomowania 
i zostały 62 jednostki. W tym roku 
uprawnienie ma już 166 jednostek, 
a kwota spadła. Jeśli chodzi o połów 
śledzia, w 2004 r. mieliśmy 317 jed-
nostek. Po złomowaniu doszliśmy do 
160, a w tym roku uprawnienia mają 
373 jednostki. Doprowadzono do tego, 
że handluje się kwotami połowowymi. 
Stworzono szarą strefę. Nie  opłaca się 
łowić, tylko odsprzedaje się uprawnie-
nia. Ci, którzy mogliby łowić, stoją w 
portach, bo nie mają kwoty połowo-

wej. Ci, którzy nie chcą łowić, sprze-
dają i wyciągają rękę po rekompensatę 
- alarmuje Ryszard Groenwald.

Ryszard Groenwald uważa także, 
że powinniśmy odejść od dotychcza-
sowego modelu rekompensat.

- Tymczasowe rekompensaty 
tylko przedłużają stan zapaści. To 
jest kroplówka, która nie rozwiązuje 
problemów polskiego rybołówstwa. 
Konieczne są zmiany strukturalne. 
Trzeba pomóc tym, którzy chcą odejść 
od połowu ryb. Są na to pieniądze - 
argumentował Ryszard Groenwald. 

Minister gospodarki morskiej i że-
glugi śródlądowej Marek Gróbarczyk 
podczas spotkania z radnymi Koło-
brzegu uznał, że zamknięcie Bałtyku 
dla połowów na 5 lat jest rozwiąza-
niem zbyt radykalnym i oznaczałoby 
całkowite unicestwienie polskiego 
rybołówstwa.

- Rozważamy natomiast kilkumie-
sięczne przerwy w połowach w trakcie 
roku, aby ułatwić odbudowę populacji 
ryb w Bałtyku. Przygotowujemy pro-
pozycje rekompensat za te przerwy w 
połowach. Wspólnie z rybakami pra-
cujemy też nad długofalową strategią 
dla rybołówstwa - powiedział Marek 
Gróbarczyk.

Żadne jednak działania mające 
poprawić kondycję ryb w Bałtyku nie 
będą skuteczne, jeśli nie będą prowa-
dzone wspólnie z innymi krajami ko-
rzystającymi z dobrodziejstw tego mo-
rza. Konieczne jest więc wypracowanie 
nowych strategii wobec rybołówstwa 
bałtyckiego na szczeblu unijnym.

Temat ten pojawił się już na stycz-
niowym spotkaniu ministra Gróbar-
czyka z Karmenu Vellą, unijnym ko-
misarzem ds. środowiska, gospodarki 
morskiej i rybołówstwa. Maltański 
polityk zadeklarował zwiększenie 
kontroli na Bałtyku, poprzez Europej-
ską Agencję Kontroli Rybołówstwa, w 
celu ochrony populacji ryb. Obiecał 
również wywierać presję na Parlamen-
cie Europejskim, by jak najszybciej 
została przyjęta długofalowa strategia 
dla Morza Bałtyckiego, zapewniająca 
stabilną sytuację rybakom.

Minister Gróbarczyk i komisarz 
Vella wspólnie przyznali, że w chwi-
li obecnej należy przede wszystkim 
wspierać rybaków poławiających na 
niewielką skalę i zdobywających w ten 
sposób środki na utrzymanie swoich 
rodzin. 

EWARYST IWANOWSKI
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Przywrócić transport rzeczny
- Będą przeznaczone na usuwa-

nie tzw. wąskich gardeł i pogłębia-
nie, a w efekcie na podniesienie na 
niektórych odcinkach rzeki do IV 
klasy żeglowności. - powiedział Je-
rzy Materna. - Planowane jest m.in. 
wykonanie inwestycji w Malczycach 
i Raciborzu, budowa stopni wodnych 
w Ścinawie i Lubiążu.

Wiceminister Materna podkre-
ślił także, że odrodzenie transportu 
rzecznego wpisuje się w plan wice-
premiera Mateusza Morawieckiego 

oraz w przedstawiony w Szczecinie 
projekt ustawy stoczniowej. 

Prezes stowarzyszenia „Odrą w 
Świat” Zbigniew Antonowicz przyznał, 
że plany MGMIŻŚ są interesujące, ale 

23 marca w Szczecinie odbyła się 
15. narada przednawigacyjna. 
To spotkanie, które co roku 
skupia przedstawicieli rządu 
i administracji wodnej oraz 
armatorów żeglugi śródlądowej. 
W tym roku gościem specjalnym 
narady był wiceminister 
gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Jerzy Materna.

dla armatorów śródlądowych najważ-
niejszy jest czas. Chodzi więc o to, by 
zapowiedziane inwestycje były jak naj-
szybciej realizowane. Dodał również, że 
planom ministerstwa na pewno sprzyjać 
będzie biznes portowy, bo udrożnienie 
Odry oznacza dla portu szczecińskiego 
dodatkowe miliony ton ładunków.

Tak jak na większości spotkań do-
tyczących przywrócenia żeglowności 
polskich rzek, tak i również na 15. na-
radzie przednawigacyjnej obecni byli 
zwolennicy opcji minimalistycznej, 
twierdzący, że płynny transport na 
Odrze można przywrócić w krótkim 
czasie niewielkim nakładem sił i środ-
ków. Ich zdaniem niepotrzebne są tu 
miliardowe wydatki, a jedynie prze-

prowadzenie na niektórych odcinkach 
rzeki prostych prac pogłębiarskich. 

(KG)
Fot. E. KUBOWSKA
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zrealizowaniu wszystkich potrzeb-
nych inwestycji transport rzeczny 
przyniesie budżetowi państwa 30-35 
mld dodatkowych środków rocznie. 
Wiceminister Materna podkreślił, że 
na żeglugę śródlądową stawia obecnie 
cała Unia Europejska, stąd możliwość 
pozyskiwania dodatkowych środ-
ków z Brukseli. Zapowiedział także 
przystąpienie Polski do ONZ-owskiej 
Konwencji AGN, co ma ułatwić do-
stęp do unijnych pieniędzy.

W perspektywie długoletniej (do 
2030 roku) rząd chce wydać na uzy-
skanie IV klasy żeglowności polskich 
rzek ponad 60 mld złotych, natomiast 
w ciągu najbliższych czterech lat 
przewidziano wydatki w wysokości 
ponad 1 mld złotych na wykonanie 
najpilniejszych prac na Odrze.

Spotkanie otworzył Zbigniew Gra-
bień, prezes Związku Polskich Arma-
torów Śródlądowych, podkreślając, iż 
armatorzy transportu śródlądowego 
z zadowoleniem przyjmują sygnały 
o dużym zainteresowaniu nowego 
resortu morskiego przywróceniem 
żeglowności rzek. 

Wiceminister Jerzy Materna za-
powiedział prezentację przygotowa-
nego przez resort przy współpracy 
z urzędami administracji wodnej 
programu rewitalizacji polskich 
rzek i przywrócenia im znaczenia 
międzynarodowego. Jak podkreślił, 
doprowadzenie Odry i Wisły do IV 
klasy żeglowności (znaczenie między-
narodowe) będzie kosztowne, ale po 

Dyskutowano o polityce morskiej14 marca w Akademii Morskiej 
w Gdyni odbyła się konferencja 
naukowa pod hasłem 
„Polityka Morska”. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, sejmowej 
komisji morskiej, szefowie firm 
branży oraz osoby reprezentujące 
środowisko naukowe.

Morskiej w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz 
dr Janusz Wrona, dyrektor Departa-
mentu Rybołówstwa w MGMiŻŚ. W 
dyskusjach aktywnie uczestniczyła 
również posłanka Dorota Arciszew-
ska, przewodnicząca sejmowej Ko-
misji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej.

Dyskusje panelowe były uzupeł-
nieniem wcześniejszych debat na 
temat przemysłu stoczniowego i 
portów, jakie miały miejsce podczas 
posiedzenia sejmowej Komisji Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej w Gdyni oraz szerokiej dyskusji 
na temat gospodarki morskiej, która 
odbyła się w Sopocie podczas konfe-
rencji Transport Week. 

Jedną z najważniejszych konkluzji 
gdyńskiej konferencji było postawie-

nie tezy, iż należy odbudować zna-
czącą rolę naszej gospodarki morskiej 
na światowej mapie aktywności tego 
sektora. Służyć temu ma m.in. po-
wołanie interdyscyplinarnego mor-
skiego think-tanku, który stworzy 

bazę intelektualną i wypracuje roz-
wiązania mające na celu zwiększenie 
rangi naszego kraju wśród międzyna-
rodowych organizacji decydujących 
o globalnym kształcie gospodarki 
morskiej.

W dyskusjach panelowych poruszo-
no szereg spraw związanych z szeroko 
pojętą branżą morską. Mówiono m.in. 
o polityce morskiej państwa, konku-
rencyjności portów i transportu mor-
skiego, nowoczesnych technologiach, 
rozwoju obszarów morskich i nadmor-
skich, przemyśle rybnym, czy wreszcie 
o turystyce morskiej i rynku pracy dla 
młodych w gospodarce morskiej. 

Wśród występujących byli m.in. 
Monika Niemiec-Butryn, z-ca dy-
rektora Departamentu Gospodarki 
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O promach
w komisji sejmowej

17 marca odbyło się 
posiedzenie sejmowej Komisji 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej poświęcone 
planom konsolidacji polskiej 
żeglugi promowej. W spotkaniu 
uczestniczyli, oprócz ministra 
gospodarki morskiej i 
żeglugi śródlądowej Marka 
Gróbarczyka oraz członków 
komisji, także zaproszeni 
goście, w tym członkowie 
grupy roboczej, zawiązanej 
przez PŻM i PŻB w celu 
wypracowania jednolitego 
stanowiska przewoźników 
w sprawie przyszłego kształtu 
PGP. Spotkanie prowadziła 
przewodnicząca komisji Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk.

Przed posiedzeniem komisji mi-
nister gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marek Gróbarczyk otrzy-
mał dokument, będący efektem pracy 
ostatnich miesięcy grupy roboczej 
PŻM i PŻB. W raporcie tym może-
my m.in. znaleźć ocenę aktualnego 
rynku promowego na Bałtyku oraz 
dane statystyczne na temat przewo-
zów. Autorzy wymieniają też główne 
zagrożenia związane z obcą konku-
rencją i wreszcie wymieniają swoje 
potrzeby tonażowe na kolejne lata 
funkcjonowania.

Obaj armatorzy podtrzymali także 
swoje negatywne stanowisko co do 
kształtu konsolidacji krajowych prze-

woźników promowych zaproponowa-
nych przez poprzedni rząd PO-PSL. 
Przypomnijmy, że rozwiązanie to 
opierało się na stworzeniu spółki Pol-
ska Grupa Promowa, w której więk-
szościowy pakiet udziałów miała mieć  
rządowa spółka celowa Ministerstwa 
Skarbu Państwa - Polskie Inwestycje 
Rozwojowe. Armatorzy mieli oddać 
swój majątek do tego podmiotu, w 
zamian otrzymując mgliste obiet-
nice pozyskania finansów na nowe 
inwestycje. 

- Koncepcja przesunięcia aktywów 
do nowej spółki jest oczywiście dla 
nas nieakceptowalna. Na tym etapie 
chciałbym więc zakończyć procedo-
wania tego rozwiązania - powiedział 
na posiedzeniu komisji szef morskie-
go resortu Marek Gróbarczyk.

Szczególnie głośno pomysłowi od-
dania majątku promowego do spółki 
kierowanej z Warszawy (PIR) prote-
stowali dotychczas przedstawiciele 

związku zawodowego „Solidarność” 
przy PŻM i PŻB. Do tego również 
odniósł się minister Gróbarczyk. 

- Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej nie zrobi 
niczego, co nie będzie zaakceptowane 
i przygotowane przez zarządy PŻB 
i PŻM, ale również niczego, co nie 
uzyska zgody społecznej w obu fir-
mach - podkreślił Marek Gróbarczyk. 
- Tylko w przypadku pełnej akcepta-
cji będziemy kontynuować i wspierać 
rozwój Polskiej Grupy Promowej - za-
znaczył minister.

Obecny na posiedzeniu komisji 
dyrektor Unity Line, spółki promowej 
PŻM, Jarosław Kotarski odniósł się 
do wcześniej wspomnianego rapor-
tu, przygotowanego wspólnie przez 
PŻM i PŻB.

- Raport jest analizą rynku pro-
mowego na przestrzeni ostatnich lat. 
W głównych korytarzach transporto-
wych w okresie ostatnich dwudziestu 

lat obserwujemy stałe wzrosty, zwłasz-
cza w sektorze cargo. Konsekwencją 
tego jest wzrost liczby promów z 
początkowych czterech do obecnych 
jedenastu i przewozów ok. 400 samo-
chodów ciężarowych oraz pół miliona 
pasażerów. Struktura wieku promów 
(średnia wieku 20 lat) mówi nam o 
tym, że w ciągu następnych 10 lat bę-
dziemy musieli wymienić starzejące 
się jednostki, przy czym chodzi o jed-
nostki, które będą mogły przewozić 
dwa razy więcej ładunków niż obecnie 
eksploatowane. Zwiększenie potencja-
łu przewozowego, przy aktualnych, 
optymalnych 11 odejściach, powinno 
więc odbyć się poprzez zwiększenie 
tonażu, a nie liczby statków - powie-
dział Jarosław Kotarski.

Szef Unity Line przyznał zatem, że 
najkorzystniejszym rozwiązaniem by-
łaby konsolidacja w ramach Polskiej 
Grupy Promowej, która pozwoliłaby 
działać zarówno Unity Line (PŻM), 



jak i PŻB, zachowując dotychczasową 
autonomię i sposób funkcjonowania, 
a głównym inwestorem miałby być 
dodatkowy podmiot, zdolny do 
udźwignięcia tak dużych inwestycji.

Z kolei prezes PŻB Piotr Redmer-
ski stwierdził, że w chwili obecnej sy-
tuacja w przewozach ze Świnoujścia 
do Ystad i Trelleborga jest na tyle do-
bra, że nowe promy - pomimo bardzo 
dużych kosztów budowy - mogłyby 
się spiąć biznesowo. Spółki promowe, 
choć są dochodowe, nie byłyby jed-
nak w stanie udźwignąć finansowo 
tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest 
budowa dużych 6-8 nowoczesnych 
jednostek. Nowy podmiot, który 
mógłby wejść do PGP, miałby więc 
funkcję wspomagającą finansowo, 
szczególnie w zgromadzeniu środków 
na wkład własny do kredytu. Prezes 
Redmerski podkreślił jednak, że nie 
chodzi tu o jakąś formę pomocy pań-
stwa, ponieważ może wykazać, iż całe 
przedsięwzięcie ma solidne podstawy 
komercyjne. 

- Pytanie najważniejsze brzmi: kto, 
kiedy i za ile wybuduje nowe promy. 
Na dziś nie mamy odpowiedzi na to 
pytanie - podsumował prezes Red-
merski.

Jacek Dubiński, przewodniczący 
Federacji Związków Zawodowych 
Marynarzy przypomniał, że u pod-
staw powołania Polskiej Grupy Pro-
mowej leżała oprotestowana przez 
czynniki społeczne i ostatecznie nie-
skuteczna, decyzja o sprzedaży PŻB 
Grupie Grimaldi. Dodał również, że 
wszelkie plany związane z rozwojem 

połączeń promowych ze Świnoujścia 
do południowej Skandynawii będą 
również mało skuteczne, jeśli nie 
będą szły w parze ze zwiększeniem 
możliwości dojazdu do portu w Świ-
noujściu, poprzez dokończenie drogi 
ekspresowej S-3.

Paweł Kowalski, przewodniczący 
MK NSZZ „Solidarność” przy PŻM 
powiedział, że jednym z głównych 
celów nowych inwestycji jest prze-
ciwstawienie się obcej konkurencji. 
Chociaż udało się - przy dużym 
udziale czynników społecznych - nie 
dopuścić do przejęcia przez silną Gru-
pę Grimaldi Polskiej Żeglugi Bałtyc-
kiej, jednak także i inni armatorzy są 
zainteresowani zwiększeniem swojej 
aktywności na rynku zajmowanym 
obecnie przez polskich przewoźni-
ków. Chodzi to przede wszystkim o 
TT-Line oraz o tonaż, który będzie 
szukał zatrudnienia, gdy powstanie 
tunel pod cieśniną Fehmarn.

Dyrektor Unity Line Jarosław Ko-
tarski, odnosząc się do wypowiedzi 
Pawła Kowalskiego, podkreślił tak-
że, że aby Polska Grupa Promowa 
skutecznie konkurowała z obcymi 
armatorami, w jej skład powinny 
wejść również terminale promowe. 
Tak działają inni armatorzy, jak 
chociażby wspomniany Grimaldi 
czy Stena Line. 

Rafał Zahorski z partii Nowocze-
sna podzielił zdania przedmówców, 
że istotnym elementem przyszłego 
rozwoju polskiej żeglugi promowej 
jest ułatwienie przepływu ładunków 
do portu w Świnoujściu. Konieczne 
jest zatem jak najszybsze dokończe-
nie S-3.

Poseł Piotr Misiło z Nowoczesnej 
postawił śmiałą tezę, że potencjał 
przyszłej Polskiej Grupy Promowej 
może być na tyle duży, iż może ona 
być zdolna do przejęcia kapitałowe-
go swojej bezpośredniej konkuren-

cji. Zaproponował więc, aby PGP, 
w średniej perspektywie czasowej, 
starała się kupić promy należące 
do „Euroafrica” Linie Żeglugowe, 
a w długoterminowej perspektywie 
- także jednostki będące własnością 
niemieckiego armatora TT-Line.

- Przejąć TT-Line? To naprawdę 
nie jest takie trudne - przekonywał 
poseł Misiło.

Poseł Sławomir Nitras z Platformy 
Obywatelskiej zaapelował do ministra 
Marka Gróbarczyka, aby nie odrzu-
cał planu poprzedniego rządu oparcia 
PGP na Polskich Inwestycjach Roz-
wojowych. Uznał on, że projekt ten 
jest już gotowy i jest on kompletny, 
tzn. uwzględnia m.in. dokończenie 
S-3 i modernizację połączeń kole-
jowych. Poseł Nitras stwierdził, że 
najważniejszy w działaniu na rzecz 
rozwoju polskiej żeglugi promowej 
jest czas, ponieważ obecnie mamy 
do czynienia na tym rynku z dobrą 
koniunkturą, ale koniunktura ta może 
zostać - przez różne czynniki - w każ-
dej chwili przerwana. Pokreślił też, 
że najskuteczniejszą formą walki z 
konkurencją jest konsolidacja, a tej 
jak do tej pory wśród rodzimych prze-
woźników promowych brakowało.

Odnosząc się do tej wypowiedzi, 
dyrektor Unity Line Jarosław Kotar-
ski przypomniał, że koncepcja po-
przedniego rządu opierająca się na 
poważnym ograniczeniu autonomii 
obu armatorów promowych nie zosta-
ła zaakceptowana, m.in. przez Radę 
Pracowniczą PŻM. Nie była ona też 
kompletna, ponieważ poprzedni rzą-
dzący nie chcieli np. poszerzyć struk-
tury PGP o terminale promowe, o co 
bardzo zabiegali przewoźnicy.

Prezes PŻB Piotr Redmerski pod-
kreślił z kolei, że w chwili obecnej 
PŻB i PŻM/Unity Line rozmawiają 
ze sobą i są gotowe do konsolidacji 

działania. Dowodem tego jest przy-
gotowany wspólny raport o oczekiwa-
niach obu armatorów co do nowych 
inwestycji i przyszłego współdziałania 
przy zagospodarowaniu tego tonażu. 
Wspólne stanowisko dotyczy także 
konieczności włączenia w PGP ter-
minali promowych. 

Minister Marek Gróbarczyk pod-
sumowując dyskusję podkreślił, że nie 
ma powrotu do koncepcji zapropo-
nowanej przez poprzedni rząd, gdzie 
zakładano przejęcie pełnej kontroli 
majątku promowego armatorów 
przez spółkę rządową. W rozwiąza-
niach planowanych obecnie to firmy 
przewozowe mają mieć kluczowe 
znaczenie, a rząd ma im pomóc w 
realizacji nowych inwestycji. Ak-
ceptację resortu uzyskają tylko te 
propozycje, które wcześniej zostaną 
zaakceptowane przez zarządy spółek 
promowych oraz czynniki społecz-
ne. Polska Grupa Promowa powinna 
opierać się na nowym tonażu, wybu-
dowanym w krajowych stoczniach, a 
służyć temu ma ogłoszona niedawno 
ustawa stoczniowa.

- Droga ze strony rządu została 
wyznaczona: najpierw przygoto-
wanie przemysłu stoczniowego i 
stworzenie odpowiednich warun-
ków inwestycyjnych - mówię tutaj 
o funduszach i bankach. To jednak 
zarządy poszczególnych armatorów 
muszą zdecydować, w którą stronę 
chcą podążać. My jako ministerstwo 
chcemy w tych decyzjach aktywnie 
uczestniczyć, ale jednocześnie za-
chowując firmom armatorskim na 
tyle autonomii, by nowe inwestycje 
były dla nich bezpieczne biznesowo 
- powiedział minister Marek Gró-
barczyk.

KRZYSZTOF GOGOL 
Fot. MAREK CZASNOJĆ
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W gdyńskiej stoczni grupy 
Damen Shipyards ukończono 
i zwodowano kadłub 
specjalistycznej jednostki, 
która w przyszłości będzie 
wykorzystywana do asysty 
najbardziej luksusowych 
jachtów świata.

Statek o nazwie FYS 6911 (fast 
yacht support) ma prawie 70 me-
trów i należy do projektu typu Sea 
Axe (morskiej siekiery), jednej z wi-
zytówek stoczni grupy Damen. Ka-
dłub został następnie przeholowany 
do Holandii, gdzie w stoczni Amels 

Polscy stoczniowcy
budują kadłuby
(również z grupy Damen) będą pro-
wadzone prace wyposażeniowe.

Jednostki służące jako wsparcie dla 
superjachtów miliarderów to pewna 
nowinka rynkowa. Dotychczas zbu-
dowano jedynie trzy podobnego ro-
dzaju konstrukcje. Sens budowy tych 

statków wynika z kaprysów bogaczy, 
którzy podróżując swoimi luksusowy-
mi jachtami potrzebują sporo miejsca 
na takie dodatkowe gadżety jak śmi-
głowce, skutery wodne, motorówki, 
sprzęty do nurkowania czy inne ak-
cesoria służące do uprzyjemnienia 

wypoczynku. Cały ten ekwipunek 
podróżuje właśnie obok megajachtu, 
na jednostkach typu FYS.

FYS 9611, którego częściowy ka-
dłub powstał w Gdyni, po etapie wy-
posażenia w Holandii, ma być gotowy 
do eksploatacji w 2017 roku.

Z kolei w Norwegii, w stoczni 
grupy Kleven, zwodowano kadłub 
luksusowego superjachtu, którego 
elementy powstały w szczecińskiej 
stoczni Partner Shipyard. Trzy bloki 
jednostki ze Szczecina zostały przeho-
lowane w grudniu ub. roku do stoczni 
Kleven Verft w Ulsteinvik w zachod-
niej Norwegii. Tam elementy zosta-
ły połączone w całość i obecnie, po 
zwodowaniu, norwescy stoczniowcy 
przystąpią do etapu wyposażania.

Jednostka, której pierwsze blachy 
zespawano w Szczecinie, docelowo 
będzie 116-metrowej długości su-
perjachtem, łączącym luksus i pod-
wyższoną dzielność morską, umoż-
liwiającą eksploatację w trudnych 
nawigacyjnie akwenach. Armatorem i 
osobistym użytkownikiem megajach-
tu będzie najbogatszy obywatel Nowej 
Zelandii Graeme Hart, specjalizujący 
się w przemianie upadających firm 
w kwitnące interesy. Majątek Harta 
szacowany jest na 7 mld dolarów.

Płocka stocznia rzeczna z lotu ptaka

W Płockiej Stoczni Rzecznej 
Centromost odbyło się położenie 
stępki pod pierwszą jednostkę 
z nowej serii barek do przewozu 
paliw płynnych. Do 2018 roku 
płocka stocznia wybuduje 15 
kadłubów zbiornikowców, 
natomiast ich wyposażaniem 
zajmie się zakład w Holandii, 
należący do VEKA Group.

wających dla żeglugi rzecznej oraz in-
nych konstrukcji stalowych. W 2011 
roku kontrolny pakiet 75 proc. stoczni 
został zakupiony przez holenderską 
grupę VEKA, dla której obecnie 

W Płocku powstają statki rzeczne

zakład w Płocku jest wykonawcą 
kadłubów.

Rozmiary wykonywanych przez 
płocką stocznię obiektów ograni-
czone są wielkością śluzy na tamie we 

Włocławku, co w zakresie długości 
daje maksimum 115 m i szerokości 
11,45 m. Wysokość wykonywanych 
obiektów z uwagi na mosty nie może 
przekroczyć 7 metrów. Mimo tych 
ograniczeń Centromost zbudował i 
dostarczał obiekty, których rozmiary 
przekraczały wielkość śluzy, m.in. dok 
pływający o szerokości 20 m i prom 
pasażersko-samochodowy o szerokości 
14,50 m. Obiekty te wykonane zostały 
w elementach w stoczni i zmontowane 
zostały w całość poza śluzą we Wło-
cławku. Generalnie, każde przekazanie 
jednostki klientowi - czy to w formie 
kadłuba, czy w stanie wyposażonym 
- to dla stoczni nie lada wyzwanie.

Kadłuby rzecznych zbiornikowców, 
które obecnie powstają w Centromo-
ście, są pewną nowinką techniczną. 
Zostaną one bowiem wyposażone 
w silniki Wartsila o napędzie dual-
-fuel. Będą więc mogły wykorzysty-
wać zarówno paliwo tradycyjne, jak 
i LNG. W przyszłości będą pływać po 
rzekach Holandii, Belgii i Niemiec, 
głównie Skaldzie i Renie. 

(KG)

Płocka Stocznia Rzeczna znana jest 
doskonale w polskiej branży śródlą-
dowej jako producent pchaczy „Żubr” 
i „Bizon”. W 1998 roku, w związku 
z ogólną degrengoladą krajowego 
transportu śródlądowego, zakład 
upadł, a jego majątek kupiły dwie 
firmy: Centromor SA z Gdańska i 
Mostostal Płock SA z Płocka. W ten 
sposób powstał Centromost. Nowy 
podmiot skupił się przede wszystkim 
na produkcji prostych jednostek pły-

Statek do obsługi superjachtów ze stoczni grupy Damen
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Niezwykle ważnym elementem 
poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego kraju jest 
tegoroczne rozpoczęcie pracy 
świnoujskiego terminalu LNG. 
W kolejnych latach strategią 
naszego państwa będzie dalsze 
uniezależnianie się od zakupów 
surowców rosyjskich, a służyć 
temu mają chociażby niedawne 
inwestycje PGNiG, które nabyło 
za prawie miliard złotych 
udziały w norweskich złożach 
ropy naftowej i gazu ziemnego 
na Morzu Północnym. Chodzi 
o trzy złoża już eksploatowane 
(Morvin, Vilje i Vale) oraz jedno 
będące w fazie przygotowawczej 
(Gina Krog).

Z wcześniej uzyskanymi konce-
sjami PGNiG ma już łącznie 19 po-
zwoleń na wydobycie węglowodorów 
na Morzu Północnym. Przy obecnym 
poziomie eksploatacji oznaczają one 
pozyskanie ok. pół miliarda metrów 
sześc. gazu. Po rozpoczęciu pracy 
budzącego duże nadzieje złoża Gina 
Krog ilość ta ulegnie dalszemu zwięk-
szeniu.  

Naturalną konsekwencją ww. stra-
tegii dywersyfikacji dostaw węglowo-
dorów do naszego kraju z kierunku 
północnego ma być budowa Baltic 
Pipe, a więc nitki przesyłowej gazu 
na dnie Bałtyku i  połączenie jej z 
systemem gazociągów skandynaw-
skich.

W marcu br. Gaz-System, głów-
ny krajowy właściciel i operator sieci 
gazociągów, poinformował, że wraz 
ze swoim duńskim odpowiednikiem 
- operatorem firmą Energinet.dk, chce 
do końca 2016 roku opracować stu-
dium wykonalności Baltic Pipe. Do 
współpracy w tym przedsięwzięciu 
zaproszone zostały firmy doradcze: 
Ramboll Denmark A/S oraz PSiPG 
Gazprojekt. 

„Celem rozpoczętego studium 
wykonalności będzie przedstawienie 
rekomendacji odnośnie optymalnego 
wariantu realizacji połączenia. Stu-
dium określi także efektywny sposób 
realizacji projektu pod względem eko-
nomicznym i technicznym. Studium 
wykonalności będzie podstawą do 
kolejnego etapu w zakresie realiza-
cji projektu - fazy projektowej oraz 
opracowania oceny oddziaływania na 

Bałtyk polem
walki o gaz

środowisko” - podał w komunikacie 
Gaz-System. 

Spółka podkreśla, że na opraco-
wanie wspomnianego studium wy-
konalności operatorzy mają zagwa-
rantowane środki z Unii Europejskiej 
(Project of Commons Interest).

*   *   *
Polsko-duński Baltic Pipe jest 

dopiero w bardzo wstępnej fazie 
realizacji. Inaczej rzecz przedsta-
wia się z gazociągiem Nord Stream 

II, który to projekt - choć mocno 
krytykowany przez wiele państw 
- wydaje się konsekwentnie postę-
pować naprzód. 

Przypomnijmy, że Nord Stream II 
ma biec trasą gazociągu Nord Stre-
am I, a więc po dnie Bałtyku w uję-
ciu równoleżnikowym i podobnie jak 
pierwsza inwestycja będzie miał dłu-
gość ok. 1200 km. Po stronie rosyjskiej 
gazociąg będzie wychodził na brzeg 
tuż przy granicy z Estonią, natomiast 
po stronie niemieckiej - w okolicach 
Greifswaldu. Przepustowość trzeciej 
i czwartej nitki, podobnie jak tych już 
istniejących, wyniesie po 27,5 mld m3, 

co w założeniach powinno zwiększyć 
moc gazociągu do 110 mld m3.

Przeciwko projektowi protestuje 
szereg państw europejskich. W mar-

cu dziewięć krajów należących do 
Unii Europejskiej wystosowało list 
do szefa Komisji Europejskiej Jeana-
-Claude’a Junckera, przekonując, że 
Nord Stream II stworzy ryzyko dla 
bezpieczeństwa energetycznego w 
Europie Środkowo-Wschodniej, uza-
leżniając nasz kontynent w jeszcze 
większym stopniu niż dotychczas od 
dostaw gazu rosyjskiego. Pod listem 
podpisali się przedstawiciele rządów: 
Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Ło-
twy, Litwy, Estonii, Rumunii oraz 
Chorwacji.

W tej sprawie zabrał również głos 
prezydent RP Andrzej Duda, uzna-
jąc, że inwestycja ta nie ma ekono-
micznego sensu. A dowodem na 
potwierdzenie tych słów jest fakt, iż 
nawet istniejące dwie nitki gazociągu 
Nord Stream I nie są w pełni wyko-
rzystywane. W 2014 roku transport 
gazu tą drogą wyniósł 36,5 mld m3, 
co oznaczało wykorzystanie mocy 
przesyłowych gazociągu w 66,4 proc. 
Zbliżony wskaźnik wykorzystania był 
w 2015 roku.

Nie zważając na te protesty także 
w marcu udziałowcy Nord Stream II 
ogłosili rozstrzygnięcie przetargu na 
wykonanie stalowych rur dla dwóch 
nowych nitek gazociągu (łącznie ok. 
2500 km). Zleceniem podzielą się so-
lidarnie firmy rosyjskie i niemieckie: 
Europipe GmbH - Mülheim/Niem-
cy (40 proc.), United Metallurgical 
Company - Moskwa/Rosja (33 proc.) 
oraz Czelabińsk Pipe-Rolling Plant 
- Czelabińsk/Rosja (27 proc.).

Pierwsze dostawy odcinków ruro-
ciągów zaplanowano na wrzesień tego 
roku. W 2017 r. konsorcjum Nord 
Stream II ma zamiar uzyskać wszelkie 
pozwolenia związane z oddziaływa-
niem inwestycji na środowisko natu-
ralne. Natomiast same prace związane 
z położeniem dwóch nitek gazociągu 
na dnie Bałtyku będą prowadzone w 
latach 2018-2019. Całość ma być go-
towa do końca 2019 roku. 

Nord Stream II to wspólne przed-
sięwzięcie firm energetycznych z 
kilku krajów. Głównym partnerem 
konsorcjum jest Gazprom (50 proc. 
udziałów), pozostali to: BASF/Win-
tershall - Niemcy (10 proc.), E.ON SE 
- Niemcy (10 proc.), Engie - Francja 
(10 proc.), OMV - Austria (10 proc.), 
Shell - Holandia (10 proc.).

EWARYST IWANOWSKI
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Na początku kwietnia 
węgierskie firmy miały 
możliwość zapoznania się 
z potencjałem regionu 
zachodniopomorskiego oraz 
portów Szczecin-Świnoujście 
dla branży logistycznej, podczas 
seminarium zorganizowanego 
przez ambasadę RP 
w Budapeszcie.

Zachodniopomorskie porty w Budapeszcie:
węgierska brama do Skandynawii

stycznych województwa zachodnio-
pomorskiego, oferty przeładunkowej i 
inwestycyjnej obu portów oraz trans-
portu intermodalnego, który może 
być szansą na rozwój handlu między 
Węgrami a Skandynawią i całym re-
gionem nadbałtyckim.

Dobre położenie 

Porty w Szczecinie i Świnoujściu, 
będąc usytuowane w północno-za-
chodniej części Polski, są najbliższy-
mi bałtyckimi portami morskimi dla 
Czech, Słowacji i wschodnich Nie-
miec, a także - właśnie dla Węgier. 
Znajdują się na najkrótszej trasie 
pomiędzy Skandynawią a środkową 
i południową Europą oraz na najkrót-
szej drodze morskiej łączącej Rosję i 

ny dla mniejszych statków - o zanu-
rzeniu do 9,15 m, daje szansę dotarcia 
najtańszą drogą morską w głąb lądu, 
a więc znacznie bliżej do odbiorców 
i nadawców obsługiwanych w nim 
ładunków. Strategiczna lokalizacja 
portów Szczecin-Świnoujście została 
potwierdzona poprzez wpisanie tego 
zespołu portowego jako istotnego 
ogniwa w Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) w ramach 
korytarza Bałtyk – Adriatyk.

Strategiczna 
uniwersalność oferty

Oba porty zapewniają kompleksową 
obsługę zarówno ładunków masowych, 
jak i drobnicowych, a także pasaże-

W stolicy Węgier porty Szczecin-
-Świnoujście oraz cały region za-
prezentowały się pod hasłem „West 
Pomerania, Your Gateway to Scan-
dinavia - Odkryj najkrótszą drogę na 
rynki Północnej Europy!”. Spotkanie 
miało na celu promocję centrów logi-

Finlandię z Europą Zachodnią. Do-
bre połączenie siecią wodnych dróg 
śródlądowych z Berlinem i dalej – z 
europejskim systemem dróg wodnych 
to ważny atut w ofercie obu portów. 
Dodatkowo działania zmierzające do 
poprawy żeglowności na całej długo-
ści Odry oraz planowane połączenie 
Dunaj-Odra-Łaba zwiększają poten-
cjał rozwojowy obu portów. W ofer-
cie skierowanej na rynek węgierski 
komplementarność portów Szczecin 
i Świnoujście względem siebie jest 
także bardzo istotna. Walorem Świ-
noujścia jest położenie blisko morza, 
co pozwala na zapewnienie wysokiej 
efektywności połączeń promowych, 
a także dostępność dla większych 
statków – o zanurzeniu do 13,2 m. 
Natomiast Szczecin, mimo że dostęp-
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towarów zarówno w kierunku do i 
ze Skandynawii, jak i innych krajów 
nadbałtyckich. Szczególne znaczenie 
ma tutaj obsługa ruchu towarowego na 
terminalu promowym w Świnoujściu, 
który tworząc wirtualny most w posta-
ci autostrady morskiej, łączy Europę 
Środkową ze Skandynawią. Ponadto 
oferowane przez oba porty połącze-
nia żeglugi morskiej bliskiego zasięgu 
dają dodatkowe możliwości obsługi 
logistycznej towarów z/do Węgier. Dla 
towarów transportowanych pomiędzy 
Węgrami a krajami nadbałtyckimi wa-
runki mogą się jeszcze znacznie po-
prawić, a to za sprawą prowadzonych 
inwestycji. Już teraz dostęp na Bałtyk 
poprzez porty Szczecin-Świnoujście 
jest łatwiejszy dla południowych part-
nerów, a dzięki inwestycjom poprawia-
jącym infrastrukturę dostępową stanie 
się jeszcze dogodniejszy. Przyczyniają 
się do tego zarówno inwestycje pro-
wadzone wewnątrz portów, jak i kra-
jowe przedsięwzięcia poprawiające 
infrastrukturę transportu zaplecza 
– w tym zakończenie budowy drogi 
szybkiego ruchu S3 oraz modernizacja 
linii kolejowych CE-59 i E-59. Również 
większa dostępność od strony morza, 
zapewniona poprzez pogłębienie toru 
wejściowego do Świnoujścia do głę-
bokości 14,5 m oraz toru wodnego 

Świnoujście-Szczecin do głębokości 
12,5 m, pozwoli na większą elastycz-
ność w obsłudze transportu morskie-
go. Ogromny potencjał wiąże się także 
z planowanym użeglowieniem Odry.
Umożliwi to wykorzystanie w sposób 
znacznie efektywniejszy najbardziej 
przyjaznej dla środowiska naturalne-
go gałęzi transportu, łączącej port z 
jego zapleczem daleko w głębi lądu. 
Żeglowna Odra, wraz z istniejącym 
kanałem Odra-Havela, Kanałem Gli-

wickim, kanałem Odra-Szprewa, a 
także planowanym kanałem Dunaj-
-Odra-Łaba (tak istotnym także dla 
południowych sąsiadów, w tym dla 
Węgier), może ustanowić poprzez 
porty Szczecin-Świnoujście wysoce 
efektywną i rozległą sieć śródlądo-
wych dróg wodnych łączących Mo-
rze Bałtyckie z zachodnią, środkową 
i południową Europą.

Wspólnym głosem

W stolicy Węgier o atutach regio-
nu i portów zachodniopomorskich 
w kontekście logistycznej obsługi 
węgierskiej wymiany handlowej mó-
wili zarówno przedstawiciele portów 
Szczecin-Świnoujście, jak i regionu 
zachodniopomorskiego. W progra-
mie seminarium były wystąpienia 
Podsekretarza Stanu Ministerstwa 
Rozwoju, Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, Ambasadora 
RP w Budapeszcie, a także przedsta-
wicieli Wydziału Promocji, Handlu i 
Inwestycji w Budapeszcie, Centrum 
Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
przy Urzędzie Marszałkowskim Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego, 
Zarządu Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście SA, Rady Interesantów 
Portu Szczecin, Terminalu Promowe-
go Świnoujście Sp. z o.o. oraz firmy 
Waimea Holding SA. Oprócz samych 
prezentacji istotna była możliwość na-
wiązania bezpośrednich kontaktów 
handlowych oraz wymiana doświad-
czeń pomiędzy polskimi i węgier-
skimi przedsiębiorcami. Obecni na 
spotkaniu przedstawiciele węgierskich 
firm transportowych, przewoźnicy 
drogowi oraz kolejowi, spedytorzy 
oraz przeładowcy nie kryli uznania 
dla zmian, jakie da się zauważyć w 
kontekście inwestycji i rozwoju por-
tów. Zjawisko kongestii występujące 
w portach europejskich powoduje, że 
firmy te poszukują alternatywnych 
rozwiązań dla dotychczasowych łań-
cuchów logistycznych. A takim może 
być właśnie oferta zespołu portowego 
Szczecin-Świnoujście.

KAROLINA BIERDZIŃSKA 
ZMPSiŚ SA

Fot. WIESŁAW MILEŃKO
TPŚ Sp z o.o.

rów i środków transportu kołowego. 
W ubiegłym roku przeładowały ponad 
23 mln ton, z czego największą grupę 
towarową stanowiły ładunki drobnico-
we – 49 proc. całości obrotów. Główny 
w tym udział miał ruch promowy ze 
Skandynawią, rosnący z roku na rok 
(ponad 8 mln ton ładunku obsłużone-
go w 2015). Obrót kontenerowy także 
gwałtownie wzrasta – niemal 12%, 
osiągając wielkość 88 tys. TEU (czyli 
rekordowo w obsłudze tego ładunku 
w zespole portowym). Oba porty z 
racji swego położenia koncentrują 
ok. 90 proc. ruchu tranzytowego, jaki 
przechodzi przez porty polskie do i z 
krajów sąsiednich. W 2015 roku było 
to prawie 3 mln ton. Węgry w obsłu-
dze tranzytu sytuują się na czwartej 
pozycji, zaraz za największymi part-
nerami tranzytowymi obu portów, tj. 
Czechami, Słowacją i Niemcami. Dla 
stworzenia nowej jakości w obsłudze 
inwestorów oraz przeładowywanych 
towarów, w obu portach od kilku lat 
prowadzone są ogromne inwestycje, 
zmierzające do poprawy ich dostępno-
ści oraz lepszej jakości obsługi środków 
transportu. Dzięki temu w najbliższych 
latach w Szczecinie  główne nabrzeża 
obsługujące ładunki masowe oraz to-
wary drobnicowe dysponować będą 
głębokością 12,5 m, a w Świnoujściu 

– 14,5 m. Ponadto świnoujski terminal 
promowy przystosowany zostanie do 
obsługi transportu intermodalnego. 

Dwa bratanki w biznesie

Z perspektywy interesów trans-
portowych Węgier oba porty dzię-
ki swojej lokalizacji na najkrótszej 
drodze pomiędzy Skandynawią a 
południem Europy są idealnym miej-
scem dla logistyki i obsługi tranzytu 

Wiceprezes ds. infrastruktury ZMPSiŚ Kazimierz Drzazga

www.obserwator-morski.pl 15



Kiedy powstaną
bałtyckie farmy wiatrowe?

3 marca br. rozstrzygnięto 
przetarg zorganizowany przez 
Polską Grupę Energetyczną 
Energia Odnawialna (PGE 
EO) na przygotowanie badań 
środowiskowych oraz uzyskania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (DSU) dla 
planowanej przez PGE EO farmy 
wiatrowej na Bałtyku. Badania 
mają dotyczyć morskich 
obszarów, na które PGE 
otrzymała koncesje: Baltica-2 
i Baltica-3. Końcowy raport ma 
być gotowy w 2018 roku.

Pozytywne zakończenie przygo-
towań związanych ze zbadaniem od-
działywania przyszłych farm wiatro-
wych na środowisko będzie oznaczać 
możliwość rozpoczęcia fazy budow-
lanej. W przypadku farmy Baltica-3 
będzie ona składać się z maksymalnie 
210 kolumn z wirnikami, o całkowitej 
wysokości konstrukcji 250 metrów i 
maksymalnej średnicy wirnika 180 
metrów. Jej łączna moc ma wynieść 
1050 MW, a więc będzie zaliczana do 
jednych z większych morskich farm 
wiatrowych w Europie. 

Baltica-3 ma już podpisaną umowę 
przyłączeniową z operatorem syste-
mu (umowa taka została podpisana w 
2014 r.). Kabel ma biec korytarzem do 
stacji Żarnowiec, a naziemna infra-
struktura, która będzie przesyłać prąd 

wytworzony na morzu, znajdować się 
będzie na terenie gmin Choczewo, 
Gniewino i Krokowa. 

W stadium mniejszego zaawan-
sowania są natomiast przygotowania 
do budowy drugiej farmy PGE OE - 
Baltica-2. W tym przypadku brak jest 
jeszcze, podstawowej dla tej inwesty-
cji, umowy przyłączeniowej. PGE OE 
chciałaby, aby farma ta w przyszłości 
wytwarzała prąd o mocy 1500 MW.

Z bałtyckimi obszarami, na wyko-
rzystanie których koncesję posiada 
PGE OE, sąsiadują sektory konce-
syjne należące do innego czołowe-
go krajowego dystrybutora energii 
- Polenergii. Chodzi o obszary figu-
rujące w nomenklaturze urzędowej 
jako Bałtyk Środkowy II i III (BS II 
i III). Firma dysponuje już pozwole-
niami na posadowienie sztucznych 
wysp, warunkami przyłączenia, które 
umożliwiają podłączenie się do kra-
jowego systemu transmisji energii w 
dwóch etapach w okresie 2020-2025, 

a także pozwoleniami lokalizacyjnymi 
dla całej trasy morskiej kabla przyłą-
czeniowego. Wyjście kabla z morza 
dla farm wiatrowych Polenergii znaj-
dować się będzie w okolicach Ustki i 
biec dalej do stacji Słupsk Wierzbię-
cino. Aktualnie kończony jest etap 
obszernych badań środowiskowych, 
po którym firma rozpocznie opraco-

wywanie raportu oddziaływania na 
środowisko. Planowana łączna moc 
elektrowni wiatrowych, z maksymal-
nie 120 turbin, wyniesie ok. 1,2 GW.  
Minimalna odległość farmy od brzegu 
to 23 kilometry, gdzie morze ma głę-
bokość od 25 do 40 metrów.

Obie firmy: PGE i Polenergia, 
przygotowując się do tak kosztownych 
inwestycji, liczą na polityczne wspar-
cie ich działań. W obecnym systemie 
sprzedaży energii na aukcjach prąd 
z morza jako zbyt drogi nie miałby 
żadnych szans. 

Sprawę komplikuje dodatkowo 
fakt, iż polskie sieci energetyczne zbu-
dowane są tak, aby rozprowadzać prąd 
z południa kraju, czyli z obszarów, 
gdzie znajdują się największe, zasi-
lane węglem elektrownie. Należałoby 
więc poczynić ogromne inwestycje, 
aby zmienić kierunek dystrybucji 
energii. Byłoby to możliwe, gdyby 
bardziej realnych kształtów nabrały 
plany budowy pierwszej elektrowni 
jądrowej. Jej lokalizacji jeszcze nie 
wybrano, ale najbardziej prawdopo-
dobną opcją jest Żarnowiec, a więc 
miejsce włączenia do krajowej sieci 
energetycznej przyszłej farmy wiatro-
wej Baltica-3.

KRZYSZTOF GOGOL

Dziewicza podróż „Armii Krajowej”
M/s „Armia Krajowa” - pierwszy 

masowiec z nowego programu inwe-
stycyjnego Polskiej Żeglugi Morskiej, 
w marcu opuścił stocznię Yangfan i 
udał się po swój pierwszy ładunek. W 
dziewiczym rejsie jednostka załado-
wała wyroby stalowe w pięciu portach 
azjatyckich, na Tajwanie, w Chinach 

i Korei. Ładunek ten płynie obecnie 
przez Pacyfik do czterech portów do-
celowych w Gwatemali, Nikaragui, 
Meksyku i USA.

„Armią Krajową” w jej pierwszym 
rejsie dowodzi kpt. ż.w. Krzysztof 
Wasik.
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było zatonięcie masowca „Bulk Jupi-
ter” u wybrzeży Wietnamu. Z 19-oso-
bowej filipińskiej załogi ocalała tylko 
jedna osoba - statkowy kucharz.

Allianz przypomina, że w 2015 
roku spadła ilość ataków pirackich 
i bandyckich na statki. Aż 60 proc. 
napadów bandyckich miało miejsce 
na wodach południowo-wschodniej 
Azji, z kolei do brutalnych ataków 
pirackich dochodziło przede wszyst-
kim na wodach zachodniej Afryki. 
Nie zanotowano żadnego poważnego 
incydentu z udziałem piratów soma-
lijskich.

Ubezpieczyciel mówi też o 
ubocznych skutkach wprowadze-
nia konieczności stosowania paliw 
niskosiarkowych od stycznia 2015 
roku. W swoich statystykach notuje 
wiele przypadków zgłoszonych awarii 
systemów paliwowych statków, zwią-
zanych z używaniem paliw, które są 
ekologiczne, ale z powodu swojej 
niskiej lepkości powodują przecieki 
w instalacji.

Najgorszym geograficznie regio-
nem, w którym najczęściej dochodzi 
do tragicznych wypadków morskich, 
jest rejon południowych Chin, Indo-
chin, Indonezji oraz Filipin. W ze-
szłym roku doszło tu do 22 katastrof 
i jako jedyny obszar ten zanotował 
wzrost w tej niechlubnej statystyce, 
w stosunku do roku poprzedniego. 
Kolejne miejsca przypadły: akwenom 
wschodniej części Morza Śródziem-
nego i Morza Czarnego (11), okolic 
Japonii, Korei i Chin (8) oraz Zato-
ce Biskajskiej i kanałowi La Manche 
(4).

Ponad 60 proc. wypadków doty-
czyło statków handlowych i rybac-
kich, a trzy czwarte katastrof za-
kończyło się zatonięciem jednostki. 
Przyczyną jednej czwartej zatonięć 
była zła pogoda.

Allianz Global’s w swoim raporcie 
wymienia także wszystkie wypadki 
morskie (wejścia na mieliznę, koli-
zje, pożary itd.), a więc nie tylko te 
zakończone całkowitą stratą. Zdarzeń 
takich było w ubiegłym roku na ca-
łym świecie 2687 - o 4 proc. mniej 
niż w 2014. 

Akweny, gdzie najczęściej do-
chodziło do tych wypadków, od 
lat pozostają te same, są to: Morze 
Czarne i wschodnia część Morza 
Śródziemnego (484 wypadki). To ta 
część świata, gdzie ruch statków jest 
spory, ale jednocześnie występują ni-
skie standardy, jeśli chodzi o kontrole 
stanu technicznego i poziomu bezpie-
czeństwa jednostek. W dalszej kolej-
ności to: okolice Wielkiej Brytanii, 
Zatoka Biskajska i kanał La Manche 
(341), Chiny, Indochiny, Indonezja i 
Filipiny (284), i wreszcie Bałtyk wraz 
z Cieśninami Duńskimi (175).

Do wypadków z udziałem stat-
ków w 2015 roku najczęściej docho-
dziło w czwartek, najrzadziej zaś w 
sobotę.

Coraz mniej wypadków

na morzu
Biuro ubezpieczeń morskich 
Allianz Global’s (AGCG) 
opublikowało swój coroczny 
raport dotyczący wypadków 
morskich w 2015 roku. 
Wynika z niego, iż ubiegły 
rok był dla światowej żeglugi 
najbezpieczniejszym w całej 
ostatniej dekadzie, choć na 
całym świecie zdarzyło się 
85 katastrof zakończonych 
całkowitą utratą statku.

Autorzy raportu, chociaż z zado-
woleniem przyjęli dane statystyczne 
o spadającej liczbie strat całkowitych 
statków, wymieniają jednocześnie 
liczne zagrożenia, z którymi powinni 
liczyć się armatorzy. Jednym z nich są 
spadające wydatki na remonty i doko-
wania statków, związane z obecnym 
dramatycznym kryzysem na rynku. 
Konieczność szukania oszczędności 
skłania niekiedy przewoźników do 
odwlekania napraw i przeglądów, a 
to zwiększa ryzyko wystąpienia wy-
padków. 

Kolejne ryzyko, tym razem głów-
nie występujące po stronie ubezpie-
czycieli, wiąże się z ciągłym wzrostem 
wartości statków i ich ładunków. 
Szczególnie widoczne jest to w sek-
torze kontenerowców, gdzie wielkość 
jednostek w ostatniej dekadzie zwięk-
szyła się aż o 70 proc. Raport przypo-
mina dwa głośne wypadki z udziałem 
superkontenerowców, jakie miały 
miejsce w lutym tego roku. Chodzi 
o statki „CSCL Indian Ocean”, który 

wszedł na mieliznę na rzece Łabie w 
okolicach Hamburga, oraz „APL Van-
da” , który przerwał swoją podróż na 
piaskach Bramble Bank u wybrzeży 
brytyjskiej Isle of Wight.

Inne zagrożenia wynikają z przy-
czyn naturalnych, a więc warunków 
atmosferycznych panujących na mo-
rzu. W tym roku mamy do czynienia 
ze wzmożeniem silnych sztormów, 
co spowodowane jest aktywnością 
zjawiska określanego jako El Niño. 
Najtragiczniejszą ofiarą ubiegłoroczną 
niekorzystnych warunków pogodo-
wych (huragan Joaquin) był amery-
kański „El Faro”, w katastrofie, którego 
zginęło 33 marynarzy. Inną katastro-
fą spowodowaną silnym sztormem 
(huragan Patricia) był masowiec „Los 
Llanitos”, który w październiku 2015 
roku wszedł na mieliznę u wybrzeży 
Meksyku. Tym razem na szczęście 
obyło się bez ofiar.

Wśród najtragiczniejszych zdarzeń 
morskich ubiegłego roku - oprócz 
wspomnianej katastrofy „El Faro”, 
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Koreańskie stocznie
z miliardowymi stratami

Trzy największe koreańskie 
stocznie zanotowały 
w ubiegłym roku ogromne 
straty. Wszystkie, jednym 
głosem, mówią, że to wynik 
załamania na rynku offshore.

Największa koreańska stocznia 
- i druga pod względem wielkości 
na świecie - Daewoo Shipbuilding 
& Marine Engineering podała w 
komunikacie, iż w 2015 roku zano-
towała stratę w wysokości 4,3 miliar-
da dolarów. Jako główną przyczynę 
fatalnych wyników finansowych 
stocznia wymienia rezygnację lub 
przesunięcie w czasie bardzo drogich 

projektów realizowanych dla kon-
cernów paliwowych Statoil i Shell 
(platformy wiertnicze). 

Stocznia Daewoo była jednocze-
śnie w ubiegłym roku najgorszą inwe-
stycją indeksu Kospi 200 na seulskiej 
giełdzie, notując w ciągu 12 miesięcy 
spadek wartości akcji na poziomie 70 
proc.

W komunikacie Daewoo po-
twierdza jednak, że pomimo dużych 
strat firma utrzymuje pełną płyn-
ność finansową. Stocznia wdrożyła 
również program oszczędnościowy, 
który zakłada m.in. zwolnienie w 
zakładach Grupy w ciągu najbliż-
szych dwóch lat ponad 12 tysięcy 
pracowników.   

Niewiele lepiej ubiegły rok za-
kończyły również pozostałe kore-
ańskie stocznie z „wielkiej trójki”: 
Hyundai Heavy Industries oraz 
Samsung Heavy Industries. Zano-
towały one straty, odpowiednio: 1,1 
mld dolarów oraz 994 mln dolarów. 
Dla Hyundaia to już drugi rok z rzę-
du potężnych strat: w 2014 roku był 

on na minusie z kwotą 1,3 miliarda 
dolarów.

Koreański rząd zapowiedział nie-
dawno utworzenie wraz z bankami 
specjalnego funduszu w wysoko-
ści 1,2 miliarda dolarów, z którego 
będą mogli skorzystać armatorzy 
budujący swoje statki w rodzimych 
stoczniach. 

EUROPEJSKI PRZEMYSŁ STOCZNIOWYGłęboki kryzys na rynku 
offshore na razie nie ma 
poważniejszych konsekwencji 
dla europejskich stoczni. 
Dzięki temu, że specjalizacja w 
budowie platform wiertniczych 
czy statków zaopatrzenia dla 
górnictwa morskiego częściowo 
przeniosła się do Azji, zakłady 
starego kontynentu zdążyły 
już znaleźć sobie inne nisze 
produkcyjne i pomimo obecnej 
ogólnoświatowej złej passy 
dla przemysłu stoczniowego 
sprawnie funkcjonują.

Aktualnie największym europej-
skim krajem stoczniowym są Niemcy. 
Za naszą zachodnią granicą branża 
okrętowa opiera się na działalności 
ośmiu grup kapitałowych, kontrolu-
jących łącznie 24 stocznie. 

Największą z nich jest Meyer 
Werft, specjalizująca się w budowie 
luksusowych ogromnych cruiserów. 
W dwóch zakładach grupy, w Pa-
penburgu i Rostoku pracuje łącznie 
3487 osób. Stocznia ma zapewnione 
kontrakty co najmniej do 2023 roku,  
w tym zupełnie świeży z marca br. o 
wartości ponad miliarda dolarów, a 
dotyczący dwóch cruiserów dla firmy 
Walta Disneya.

Podobną co do wielkości grupą 
stoczniową jest ThyssenKrupp Ma-

Specjalizacja jest kluczem
rine Systems, w skład której wchodzą 
stocznie Blohm+Voss Naval oraz Ho-
waldtswerke-Deutsche Werft - HDW 
(łącznie pracuje tam 3448 osób). 
Stocznie tej grupy specjalizują się w 
produkcji dla wojska: zakład w Kiel 
- łodzi podwodnych, w Hamburgu i 
Emden - m.in. okrętów wojennych 
typu korweta, w Kiel i Hamburgu - 
okrętów serwisowych. 

Inną dużą grupą stoczniową jest 
Lürssen Group, która zatrudnia 1793 
pracowników. Specjalizacją grupy są 
luksusowe megajachty oraz okręty 
wojenne.

Wreszcie najbliżej naszej granicy 
znajdują się stocznie Nordic Yards, 

M/v „Royal Princess” ze stoczni Fincantieri

W nowoczesnej stoczni Meyer w Papenburgu statki 
powstają w ogromnej hali produkcyjnej.
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EUROPEJSKI PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

Specjalizacja jest kluczem
należące do Rosjanina Witalija Jusu-
fowa i pracujące w Rostoku, Wismarze 
i Warnemünde. Zakłady te skupiają się 
na zamówieniach rządu rosyjskiego 
(wielozadaniowe lodołamacze po-
larne) oraz produkcji offshorowej. W 
swoim portfolio mają również ro-paxy 
(wybudowane m.in. dla Steny Line). 

Pozostałe stocznie to małe pry-
watne zakłady, które budują nie-
wielkie jednostki handlowe, rzecz-
ne criusery, statki dla administracji 
morskiej oraz jachty.

Łącznie niemiecki przemysł stocz-
niowy może pochwalić się rocznym 
obrotem na poziomie 18 mld euro, z 
tego jednak 6 mld to sama produkcja 

statków, natomiast pozostała część to 
obroty firm działających w przemy-
śle okołostoczniowym (wyposażenie 
itd). Około 70 proc. wartości pro-
dukcji to zamówienia eksportowe.

Aby skutecznie walczyć z azjatyc-
ką konkurencją, niemieckie stocznie 
stawiają na niszowe specjalizacje, a na 
ich poszukiwanie oraz badania zwią-
zane ze stałym podnoszeniem jakości 
technologii wydają ogromne środki, 
tzn. ok. 2,5 proc. wartości ich pro-
dukcji. Działalność badawczą sektora 
okrętowego wspiera także finansowo 
rząd federalny.  

Innym europejskim krajem, któ-
ry może pochwalić się rozwiniętym 
przemysłem okrętowym i sporym 
portfelem zamówień, jest Holandia. 
W ubiegłym roku w tamtejszych 
stoczniach zamówiono łącznie 67 
różnego rodzaju jednostek, co ozna-
cza spory spadek - z 99 w 2014 roku. 
Aktualnie zakłady holenderskie mają 
zamówienia na 65 jednostek o łącznej 
wartości 2,4 mld dolarów. Aż 2,3 mld 
to produkcja dla sektora offshore.

Największą holenderską grupą 
stoczniową jest Damen Shipyards 
(obecna także w Polsce). Zakłady gru-

py specjalizują się głównie w offsho-
rach, w tym platformach wiertniczych 
i jednostkach typu PSV (Platform Sup-
ply Vessel). Wykonują także mniejsze 
produkcje, np. kutry patrolowe oparte 
na kadłubie „morskiej siekiery” (ich 
kadłuby powstają też w stoczniach 
grupy w naszym kraju). 

Dużą stocznią jest także De Hoop 
Shipyard, z tradycjami sięgającymi 
XIX wieku (zakłady w Foxhol i Lo-
bith). Ma ona bardzo szeroką ofertę 
dla armatorów, od dużych konstrukcji 
offshorowych aż do małych cruiserów 
rzecznych. Stocznia realizuje obecnie 
m.in. duże zlecenie na budowę 10 
jednostek typu PSV dla arabskiego 
klienta z Abu Dhabi.

Z kolei stocznia Royal IHC znalazła 
swoją niszę w produkcji statków dla 
sektora mającego przed sobą dużą 
przyszłość, a mianowicie oceanicz-
nego górnictwa głębokowodnego 
(czyli znane z działalności naszego 
Interoceanmetalu wydobywanie kon-
krecji). W lipcu tego roku dostarczy 
klientowi z Chin pierwszy statek z 
napędem dual-fuel do wydobywania 
konkrecji. Royal IHC liczy na to, że w 
ślad za sukcesem konstrukcji pojawią 
się nowe zlecenia tego typu.

Na specjalizację w produkcji stat-
ków o napędzie LNG nastawia się 

z kolei holenderska stocznia Ferus 
Smit’s Westerbroek. Na pochylni za-
kładu jest obecnie napędzany gazem 
cementowiec o nośności 7500 DWT, 
a jego ukończenie przewidziano w 
czerwcu tego roku.

Holenderski przemysł stoczniowy 
to także bardzo dochodowa nisza, 
związana z produkcją luksusowych 
megajachtów. Obecny portfel zamó-
wień tych jednostek szacuje się na 4 
miliardy dolarów. 

Z kolei na południu Europy zde-
cydowanymi liderami są stocznie: 

STX France z głównym zakładem w 
Saint Nazaire oraz włoska Fincantieri 
ze stocznią w Trieście. 

O tej pierwszej głośno było ostat-
nio przede wszystkim z powodu pro-
dukcji dwóch supernowoczesnych 
okrętów wojennych typu Mistral 
dla odbiorcy rosyjskiego, jednak za-
sadniczą częścią oferty STX France 
są luksusowe cruisery. W portfelu 
zamówień stocznia posiada m.in. 
dwa wycieczkowce dla MSC Cruises 
o łącznej wartości 1,6 mld dolarów. 
Dzięki temu zamówieniu Francuzi nie 
muszą martwić się o ciągłość pracy 
aż do 2020 roku.

Fincantieri to włoska stocznia o 
bogatych tradycjach. Obecnie rów-
nież nastawiona przede wszystkim 
na budowę statków dla oceanicznego 
cruisingu. W zeszłym roku firma do-
rzuciła do swojego portfelu zamówień 
dwa wycieczkowce o łącznej wartości 
1,2 mld dolarów dla Virgin Cruises. Ich 
budowa zakończy się w 2021 roku. Na 
początku kwietnia br. potwierdzono też 
ogromny kontrakt na budowę pięciu 
cruiserów dla Carnival Corp. Wartość 
tego kontraktu to 3,4 miliarda dolarów. 
Statki będą budowane w stoczniach Fin-
cantieri w Monfalcone i Marghera. 

Co ciekawe Włosi zgodzili się 
współpracować z chińską stocznią 

Waigaoqiao Shipbuilding, zdradzając 
Chińczykom część swojej technologii 
i zapewniając pomoc konstruktorów. 
Jest to dość ryzykowne postępowanie, 
zważywszy na fakt, iż stocznie azja-
tyckie dotychczas nie wchodziły na 
rynek cruisingu, a jedyna firma, która 
próbowała złamać europejski mono-
pol w produkcji wycieczkowców - ja-
pońska Mitsubishi Heavy Industries 
- przypłaciła to stratą w wysokości 
ponad miliarda dolarów. 

KRZYSZTOF GOGOL

Oferta dla marynarek wojennych ze stoczni grupy ThyssenKrupp Marine Systems
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Samopodnośna barka
z gdyńskiej stoczni Crist

Ma wielkość czterech 
pełnowymiarowych 
kortów tenisowych, a do 
jej budowy zużyto 6800 
ton prefabrykowanej stali 
wysokiej jakości. Tak opisuje 
swój najnowszy produkt 
stocznia Crist z Gdyni. 
Samopodnośna barka „Zourite” 
została 24 marca przekazana 
francuskiemu armatorowi.

i - jak podkreślają krytycy przedsię-
wzięcia - najdroższego francuskiego 
wiaduktu morskiego. „Zourite” ma 
pracować wokół malowniczej wyspy 
Reunion, stanowiącej zamorski depar-
tament Francji, położonej na Oceanie 
Indyjskim, ok. 700 km na wschód od 
Madagaskaru. Linia brzegowa wyspy 
ulega erozji i jest niebezpieczna. Nowa 
autostrada, w postaci wiaduktu, ma 
mieć 5,4 km długości. Aż 48 z 50 jego 
podpór znajdzie się w morzu.

- Wokół wyspy przebiega auto-
strada łącząca kluczowe punkty in-
frastrukturalne - tłumaczył Krzysztof 
Kulczycki, współwłaściciel spółki 
Crist. - Jeden z fragmentów często 
niszczony jest przez spadające ze 
zbocza kamienie i skały. Zapadła 
decyzja, aby ten odcinek został 
wzniesiony nad wodą. Zbudowana 
przez nas jednostka będzie realizo-
wać kluczową część inwestycji, czyli 
posadowienie elementów autostrady 
na dnie morza. 

Podczas uroczystości przekazania 
jednostki armatorowi wyjaśniano, że na 
Reunion słowem „Zourite” określa się 
małą ośmiornicę. Barka ma osiem nóg 
typu jack-up, za pomocą których jest w 
stanie się unieść 14 m ponad poziom 
wody. Posiada również możliwość zała-

dunku, transportu i instalacji funda-
mentów do budowy przybrzeżnego 
wiaduktu (Viaduc du Littoral).

Jednostka ma swój napęd, ale 
wykorzystywany jest on jedynie do 
pokonywania krótkich odcinków i 
pozycjonowania. Przypłynął więc po 
nią do Gdyni specjalny statek (cięża-
rowiec). 

Koszt budowy „Zourite” wyniósł 
ponad 80 mln euro, z czego ok. 40 
mln przypada na część projektu wy-
konaną przez spółkę Crist. 

Dodajmy, że Crist to dziś jedna 
z największych polskich stoczni. W 
swojej 25-letniej działalności osią-
gnęła pozycję jednego z czołowych 
producentów wyspecjalizowanego 
sprzętu stoczniowego (w segmencie 
urządzeń hydrotechnicznych) oraz 
jednostek pływających dla najwięk-
szych światowych odbiorców. Crist 
podkreśla, że do końca 2016 r. ma 
wypełniony portfel zamówień.

Spółka dysponuje terenem o po-
wierzchni ok. 23 ha, a wśród infra-
struktury wyróżnia się największy w 
kraju dok. Zainwestowała prawie 70 
mln zł w obiekty po Stoczni Gdynia. 

Koncentruje swój rozwój wokół bu-
dowy specjalistycznych statków i kon-
strukcji dla przemysłu morskiego. 

- Wszystko zależy od zorganizowa-
nia się i doboru kadry - od ludzi, ich 
wiedzy i zaangażowania - podkreślił 
Ireneusz Ćwirko, drugi współwłaściciel 
gdyńskiej spółki. - Mamy kadrę inży-
nierską jedną z najlepszych w Europie. 
Nasi specjaliści pracują przy jednost-
kach innowacyjnych, na które jest za-
potrzebowanie. Jako firma jesteśmy 
przygotowani na każde wyzwanie.

Jak zaznaczył Ireneusz Ćwirko, 
przy budowie „Zourite” pracowało 
dziennie ponad 500 osób. 

(EK)

Jej budowa trwała ok. 400 dni. 
Pierwszy rozkrój blach nastąpił 2 lute-
go 2015 roku. Jednostkę NB105, czyli 
samopodnośną barkę „Zourite”, Crist 
wyprodukował na zlecenie Bouygues 
Travaux Publics. To kolejny projekt 
gdyńskiej spółki realizowany „pod 
klucz”, a więc w pełni wyposażony 
w systemy umożliwiające jednostce 
wykonywanie pracy. Warto jednak za-
znaczyć, że istotną część wyposażenia 
dostarczyły inne firmy. Chodzi m.in. o 
osiem nóg, systemy pozycjonowania 
oraz podnoszenia barki, a także dwie 
suwnice. Te ostatnie są największymi 
tego rodzaju urządzeniami na jednost-
kach pływających: każda może pod-
nieść 2400 ton i ma rozpiętość 30 m.

Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 
barka będzie wykorzystywana do bu-

dowy najdłuższego 

Właściciele stoczni Crist: (od lewej) Krzysztof Kulczycki 
oraz Ireneusz Ćwirko.
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Praca mnie lubi, pasja kocha

Kiedyś zdradziłaś, że żeglarstwo 
było ważnym etapem w Twoim ży-
ciu, że wiele cię nauczyło. Jak się 
zaczęła żeglarska przygoda?

– W pierwszej klasie Liceum 
Ekonomicznego nr 2 w Szczecinie 
zapisałam się do harcerstwa. To był 
31 Szczep Drużyn Wodnych im. 
gen. Mariusza Zaruskiego. Druży-
nową była Ela Marszałek, wówczas 
nauczycielka geografii. W czasie 
wakacji pojechaliśmy na obóz har-
cersko-żeglarski nad jeziorem Cha-
rzykowy. Fantastyczna przygoda. Były 
żaglówki,  instruktorzy. Każdy dzień  
na wodzie. Wróciłam z patentem że-
glarza jachtowego. Zakochałam się 
w żeglarstwie. Pochłonęło mnie bez 
reszty. Po roku już miałam patent 
sternika jachtowego. Każdą wolną 
chwilę spędzałam na przystani w 

ROZMOWA Z LAURĄ HOŁOWACZ, PREZESEM 
ZARZĄDU CSL INTERNATIONALE SPEDITION, 
MIŁOŚNICZKĄ ŁASZTOWNI
Szczecinie. Pływałam też regatowo, 
mam wicemistrzostwo Polski w klasie 
Fin. Pamiętam dwa bałtyckie rejsy na 
„Zawiszy Czarnym”, które były na-
grodą za aktywną działalność naszej 
harcersko-żeglarskiej drużyny. No 
i niezapomniany był rejs atlantycki 
na „Darze Szczecina”, z Quebecu do 
Liverpoolu.  Był rok 1984 i nasz jacht 
uczestniczył w Operacji Żagiel, a ja 
znalazłam się w jego załodze. Potem 
sporo żeglowałam z mężem i dziećmi, 
Anią i Przemkiem. Dziś są dorosłe, a 
Przemek pracuje w CSL.

W każdym bądź razie żeglarstwo na 
wiele lat stało się jedną z moich życio-
wych pasji. Nauczyło mnie samodziel-
ności, odpowiedzialności za innych, 
konsekwencji w działaniu. Nauczyło 
wytrzymałości, szacunku i pokory wo-
bec natury. Żeglarstwo wpłynęło na to, 
kim jestem. Zawsze optymistką, no bo 
przecież zawsze  trzeba dopłynąć do 
portu (śmiech). Nie znoszę narzekania, 

malkontenctwa. Lubię działanie, ludzi 
twórczych, z pomysłami.

A wybór Liceum Ekonomicznego 
to był przypadek?

– Raczej kontynuacja rodzin-
nych tradycji. Ekonomistami byli 
moja mama i mój wujek. A i mnie 
ekonomia bardzo się podobała, bo to 
konkretna nauka i konkretny zawód. 
Stąd potem wybór studiów: Wydział 
Inżynieryjno-Ekonomiczny na Poli-
technice Szczecińskiej. Do fascynacji 
ekonomią doszło zainteresowanie 
transportem. Ciekawe były praktyki 
w firmach transportowych.

Ktoś powiedział, że wielkim 
szczęściem jest spotkanie na swo-
jej drodze mistrza, mentora. Miałaś 
takiego?

– Ależ oczywiście. To prof. Woj-
ciech Bąkowski. Zawdzięczam mu 
otwartość na zmiany, na nowe pro-

cesy gospodarcze. Nie bać się zmian, 
nowości, szukać swojego miejsca, na-
wet idąc pod prąd; nie oglądać się, 
być dociekliwym i wierzyć w siebie. 
To jego słowa. Pamiętam je dobrze. 
Ilekroć się widzimy, dziękuję mu za 
cenne rady. Mistrzem był też dla 
mnie Witold Zdrojewski. Żeglarz i 
nauczyciel matematyki na politech-
nice. Człowiek z klasą, kulturą oso-
bistą, pasją. Znaliśmy się z przystani 
AZS. I tym bardziej byłoby mi wstyd, 
gdybym zawaliła egzamin z matema-
tyki, która przecież do najłatwiejszych 
przedmiotów nie należy.

Po studiach często zmieniałaś fir-
my, ale całe Twoje zawodowe życie 
jest związane ze spedycją.

– Te zmiany były świadome, bo 
chciałam jak najwięcej się nauczyć, 
a nie zaraz na początku wpadać w 
rutynę. Zaczynałam jako spedytor 
w szczecińskim Hartwigu, a potem 
rzeczywiście była firma po firmie. Nie 
bałam się nowych wyzwań, zdoby-
wania nowych doświadczeń. Zawsze 
pracowałam z oddaniem, z sercem, na 
własne nazwisko. Praca mnie lubiła. 
Biegałam po porcie, po wagonach, 
statkach, barkach. Transport, towary. 
To był mój żywioł.

A jak się zaczęła zawodowa i 
chyba też życiowa przygoda z CSL? 
Intrygujący jest ten skrót. Co on 
znaczy?

– Stanisław Kordyka, przedsiębior-
ca, przyszedł do mnie z propozycją 
stworzenia firmy spedycyjnej. Dzięki 
niemu poznałam Edwarda Osinę z 
Calbudu. I razem utworzyliśmy CSL 
Internationale Spedition. Nazwę CSL 
wymyślił mój mąż Marek. To po pro-
stu skrót utworzony z pierwszych li-
ter nazwy Calbud i imion Stanisław i 
Laura. Rozpoczęliśmy działalność w 
lutym 1998 roku. Dziś obchodzimy 
osiemnaste urodziny. Na początku 
zespół liczył osiem osób, obecnie 
zatrudniamy około pięćdziesięciu. I 
z ręką na sercu mogę powiedzieć, że 
jest to znakomity zespół. To świetni 
fachowcy, a także ludzie kreatywni, 
oddani pracy, firmie.

Przypomnijmy, czym zajmuje 
się CSL.

– Świadczymy usługi w zakresie 
spedycji morskiej i lądowej. Pełnimy 
też rolę agencji celnej. Nasza agencja 
celna jest w regionie jedną z najwięk-
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szych i wysoko wyspecjalizowanych. 
Specjalizujemy się w kompleksowych 
usługach związanych z importem to-
warów do Polski. Ładunki, którymi 
zajmujemy się najczęściej, to towary 
spożywcze, nawozy, celuloza, alumi-
nium, minerały. 

I cały czas aktualne jest wymy-
ślone przez Ciebie hasło: „Słońce 
wschodzi i zachodzi z CSL”. Jak je 
można wytłumaczyć?

– Współpracujemy ze spedytorami 
w wielu krajach i w wielu ważnych 
portach na całym świecie. Możemy 
obsłużyć każdy ładunek powierzony 
nam przez krajowych i zagranicznych 
klientów. Mówi też o tym nasz anglo-
języczny slogan: „One World – One 
Router Network”. A sprowadzając to 
hasło i slogan do biznesu, to oznacza, 
że kierujemy się w codziennym dzia-
łaniu profesjonalizmem, jakością, ter-
minowością i kupiecką solidnością. 

O firmie już wiemy. Pomówmy 
zatem o fascynacji Łasztownią. Jak 
to się zaczęło?

– Można powiedzieć, że proza-
icznie. Od początku nasze biura 
znajdowały się w budynku Calbudu, 
przy ulicy Kapitańskiej. Ale firma się 
rozrastała i potrzebowaliśmy więk-
szych pomieszczeń. Rozglądaliśmy 
się za takimi. I wtedy Zbigniew An-
tonowicz, wówczas prezes Portu Ry-
backiego Gryf, zwrócił moją uwagę 
na Łasztownię, a tam konkretnie na 
budynek  dawnej obory. Obejrzałam 
ten budynek, obejrzałam inne i za-
kochałam się w Łasztowni, w obiek-
tach, które tam stoją. To najstarsza, 
pochodząca z XIX wieku industrialna 
przestrzeń portowego Szczecina, któ-
ra zachowała się w nienaruszonym 
stanie, jak podkreśla Małgorzata 
Gwiazdowska, miejski konserwator 
zabytków. To była miłość od pierw-
szego wejrzenia. W 2012 roku ku-
piliśmy zrujnowany budynek starej 
obory. Znani szczecińscy architekci, 
bracia Hermanowie, zrobili projekt 
renowacji i przebudowy. Mniej wię-
cej w tym samym czasie pojawiła się 
możliwość skorzystania z funduszu 
Jessica. To preferencyjna pożyczka dla 
firm, które chcą  przeznaczyć środki 
na rewitalizację zniszczonych obiek-
tów i przestrzeni miejskiej. 

To dzięki Tobie, dzięki wspaniale 
odnowionej Starej Rzeźni, taka jest  

nowa nazwa dawnej obory, zmieniło 
się spojrzenie na Łasztownię. Swoją 
miłością i fascynacją do tego frag-
mentu miasta zaraziłaś szczecinian. 
Pamiętam pierwszą imprezę Photo 
Day. Przyszło prawie dwieście osób, 
a jeszcze nic się nie działo, ale ludzie 
byli ciekawi tego miejsca… 

– Szczecinianie przyszli z apara-
tami fotograficznymi. Efektem były 
bardzo ciekawe zdjęcia zabytkowych 
budynków na Łasztowni. Potem w 
Galerii Kapitańskiej zrobiliśmy wy-
stawę, wydaliśmy album. Wkrótce 
zaczęły się prace budowlane i rok 
temu, w marcu, odbyło się uroczyste 
otwarcie Starej Rzeźni. 

Oglądam ją z zachwytem. Łasz-
townia fascynuje mnie od lat. Po-

dróżując po świecie porównywałam 
ją do oglądanych, zrewitalizowanych  
dawnych enklaw przemysłowych, jak 
chociażby w Hamburgu, czy w ame-
rykańskim porcie Duluth. I oto w 
Szczecinie powstał nie tylko ciekawy 
obiekt z biurami, restauracją, salą 
kinową, księgarnią i sklepikiem z 
pamiątkami, ale przede wszystkim 
miejsce, gdzie warto bywać, bo cią-
gle coś się dzieje. Ponadto w Starej 
Rzeźni rodzi się mnóstwo ciekawych 
inicjatyw. Oświetlenie zabytkowych 
dźwigów portowych, otwarcie Skwe-
ru Kapitanów, Dni ulicy Zbożowej. 
Jest tango Lastadia, będzie samba 
na Łasztowni. Nie ma przesady w 
twierdzeniu, że w ciągu roku Stara 
Rzeźnia stała się  miejscem niemalże 
kultowym. 

– Mamy mnóstwo ciekawych 
tematycznie spotkań, wystaw, kon-
certów, filmowych projekcji. Za-
praszamy interesujących ludzi. Nie 
stawiamy granic wiekowych. Nasza 
bogata oferta jest dla wszystkich, od 

juniora do seniora. A wszystko to 
działa w ramach Centrum Kultury 
Euroregionu Stara Rzeźnia. Utwo-
rzyliśmy fundację Moja Łasztownia, 
którą kieruje Janek Dębski, kolek-
cjoner, pasjonat historii Szczecina. 
Mamy dwie strony internetowe: mo-
jalasztownia i stararzeznia.szczecin. 
Chcemy wydać kolejny album foto-
graficzny. I mamy mnóstwo pomy-
słów na nowe spotkania i wydarzenia 
kulturalne. 

Po raz pierwszy przyszłością 
Łasztowni i koncepcją jej zagospo-
darowania są zainteresowane władze 
miasta. Zapowiadają skomunalizo-
wanie terenów należących dziś do 
spółki Gryf Nieruchomości, jeszcze  
w tym roku chcą ogłosić międzyna-
rodowy konkurs architektoniczno- 
urbanistyczny na zagospodarowanie 
Łasztowni.

– Bardzo mnie to cieszy, bo jest 
nadzieja, że uda się uratować przed 
zniszczeniem pozostałe przemysłowe 
obiekty dawnej rzeźni miejskiej. I jest 
nadzieja, że pięknie zrewitalizowana 
Łasztownia stanie się sercem morskie-
go, portowego miasta. To  marzenie  
moje, ale i też wielu szczecinian.

A jakie masz inne marzenia?
– Lubię podróżować. Marzy mi się 

wyjazd do Barcelony i wędrówka po 
mieście szlakiem budowli genialnego 
Gaudiego. 

KRYSTYNA POHL

CSL Internationale Spedition jest dziś jedną z ważniejszych w Pol-
sce firm spedycyjnych. Dowodem jest uznanie kontrahentów, liczne 
certyfikaty, medale, nagrody, m.in. Gazele Biznesu, Spedytor Roku, 
Laur Bałtyku, Diamenty Forbesa.
Miesięcznik „Forbes” po raz kolejny wyróżnił spółkę  CSL  Diamentem  
za wzrost wartości firmy. A w Szczecinie doceniono działania Laury 
Hołowacz na rzecz Łasztowni. W konkursie Perły Biznesu kapituła przy-
znała jej nagrodę w kategorii Osobowość Biznesu 2015. A w Konkursie 
Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  re-
witalizacja Starej Rzeźni została uznana za Inwestycję Roku 2015. 
Gratulujemy!
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Równe firmy 
ze Szczecina

Społeczna odpowiedzialność biz-
nesu jest obszarem coraz bardziej do-
cenianym przez polskie firmy, które 
dostrzegają w tych działaniach realne 
korzyści. Wsparcie dla lokalnej spo-
łeczności, mecenat wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych oraz ochrona 
środowiska przyczyniają się do budo-

RÓWNA FIRMA to 
plebiscyt organizowany 
przez pracowników oraz 
studentów Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 
w którym nagradzane 
są zachodniopomorskie 
przedsiębiorstwa różnej 
wielkości i rozmaitych branż, 
wyróżniające się w społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 
W tym roku spośród 
155 zgłoszonych firm 
doceniono dwóch członków 
Zachodniopomorskiego Klastra 
Morskiego.

wania dobrego klimatu dla przedsię-
biorczości. Honorowy patronat nad 
plebiscytem „Równa Firma” objęli 
marszałek województwa zachod-
niopomorskiego Olgierd Geblewicz 

oraz prezydent Miasta Szczecin Piotr 
Krzystek. Proces wyboru najbardziej 
zaangażowanych społecznie firm z 
województwa zachodniopomorskie-
go pozwolił również na diagnozę tego 

zjawiska w regionie. Liczba zgłoszo-
nych firm, przegląd ich działalności 
oraz rozpoznawalność marek wśród 
studentów skłaniają ku stwierdzeniu, 
że element CSR ma się w szczeciń-
skim środowisku biznesowym coraz 
lepiej.

Wręczenie nagród odbyło się 24 
marca w Auli im. Leona Babińskiego. 
Wyróżnienie przyznano m.in. Grupie 
Reklamowej ZAPOL, wydawcy „Ob-
serwatora Morskiego”. Doceniono 
w ten sposób mecenat wielu wyda-
rzeń kulturalnych oraz sportowych 
wspieranych przez ZAPOL. Główną 
nagrodę zdobyła firma Fosfan SA. - 
Jesteśmy dumni, że nasze działania 
są dostrzegane i doceniane - mówił 
Łukasz Rajecki, doradca zarządu 
Fosfan SA w Szczecinie. - Ta nagroda 
dowodzi, że obraliśmy słuszną drogę, 
że warto być równą firmą. Dodat-
kowo firma otrzymała certyfikat 
„Organizacja Społecznie Zaanga-
żowana”, przyznany przez Instytut 
Certyfikacji Podmiotów Społecznie 
Odpowiedzialnych Sp. z o.o.

Euroafrica
mecenasem kultury

Z okazji 25-lecia nagrody Szcze-
cińska Agencja Artystyczna zorgani-
zowała 5 kwietnia wyjątkowy koncert, 
podczas którego wystąpili m.in. Mika 
Urbaniak, Paulina Przybysz, Kelvin 
Sholar, i Michał Grobelny. Galę po-
prowadziła znana prezenterka telewi-
zyjna Beata Tadla, a całość odbyła się 
w niesamowitych wnętrzach szcze-
cińskiej Filharmonii im. Mieczysła-
wa Karłowicza. Oprawa wydarzenia 
podkreślała podniosłą atmosferę oraz 

Po raz 25. przyznano Nagrodę 
Artystyczną Miasta Szczecin, 
a także nierozerwalnie 
związany z nią tytuł Mecenasa 
Kultury. To drugie wyróżnienie 
przypadło w tym roku firmie 
z branży morskiej – Euroafrica 
Linie Żeglugowe Sp. z o.o.

znaczenie, jakie wręczane statuetki 
mają dla życia kulturalnego Miasta 
Szczecin.

Oprócz spółki Euroafrica nomi-
nowana była także firma Neptun 
Developer. Uznano, że właśnie te 
dwie firmy w wyróżniający się spo-
sób wspierały szczecińską kulturę. 

Przede wszystkim poprzez mecenat i 
organizację wydarzeń, a także pomoc 
udzielaną młodym zdolnym twórcom. 

Główna nagroda przypadła jednak 
firmie z branży morskiej.

Od prawie dwudziestu pięciu lat 
podstawową działalnością Euroafriki 
jest świadczenie usług przewozów mor-
skich ładunków. Aktualnie obsługiwane 
są regularne linie m.in. z Wielką Bryta-
nią, Szwecją oraz Afryką Zachodnią. 
Firma od wielu lat wspiera różnorodne 
inicjatywy w dziedzinie tradycji mor-
skiej i kultury. Warto przypomnieć, że 
w tym roku firma obchodzi jubileusz 
powstania. Jak mówił ze sceny dyrektor 
naczelny Jacek Wiśniewski – Euroafrica 
od 25 lat wpływa statkami na morza i 
oceany świata, ale także od 25 lat wpły-
wa na kulturę.
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Bugi-1 spłynął z pochylni Malbo w 
listopadzie zeszłego roku. Ojcem chrze-
stym jednostki był  kilkunastomiesięcz-
ny Michałek, synek pana Bartosza.

Flota Fabico jest obecna głównie 
na wodach niemieckich, ale firma 
czeka na przywrócenie żeglowności 
Odrze. Zamierza też się włączyć w ro-
boty hydrotechniczne na tej rzece.

Fabico specjalizuje się w przewo-
zach masowych i drobnicowych, w 
tym materiałów budowlanych, zło-
mu, węgla itp. Oferuje też przeholunki 
kadłubów i przewozy ponadgabary-
towe. Ponadto obsługuje budowy 
hydrotechniczne.

W zeszłym roku Fabico przeholo-
wała sześć kadłubów barek wyprodu-
kowanych przez Malbo. Z siódmym 
na początku stycznia utknęła na 
pewien czas w lodach w rejonie Ko-
strzyna. Barka miała 90 m długości 
oraz 11,5 m szerokości i ze względu na 
wymiary nie mogła płynąć na zachód 
Europy drogami śródlądowymi, ale 
przez Szczecin została przetranspor-
towana drogą morską.

Szczecińską firmę doceniła admi-
nistracja polskich wód śródlądowych. 
Z okazji 25-lecia dyrektorzy Urzędów 
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, 
Bydgoszczy i Wrocławiu podarowali 
założycielowi firmy piękny kompas 
wraz z listem gratulacyjnym. W ju-
bileuszu, połączonym z zabawą syl-
westrowo-noworoczną, uczestniczyło 
ponad sto osób. Oprócz rodziny, świę-
towały m.in. załogi, przedstawiciele 
kontrahentów (z Polski, Niemiec, 
Słowacji) i administracji śródlądo-
wej, przyjaciele.

EK

Ćwierć wieku Fabico

Firmę założył Zbigniew Fabiań-
czyk. Jako absolwent szkoły samo-
chodowej trafił do szczecińskiego 
Polmozbytu. Kiedyś jednak trafił 
na towarową barkę i oczarowała 
go żegluga śródlądowa. Zostawił 
naprawianie aut innym i oddał się 
nowej pasji. Rzekom jest wierny 
do dziś. Pracują na nich również 
jego dwaj synowie: Adam i Bartosz, 
wspólnie budując markę rodzinnej 
firmy Fabico.

A wszystko się zaczęło od jednej 
barki motorowej – BM-5502.

– W połowie 1990 roku zapytałem 
Michała Turka, dyrektora państwowe-
go przedsiębiorstwa Żegluga na Od-
rze, czy już nadszedł czas, bym mógł 
wziąć w ajencję barkę – wspomina 
pan Zbigniew. – Po negocjacjach dy-
rektor się zgodził. Tego samego roku, 

dokładnie 31 grudnia, otrzymałem 
dokument potwierdzający prowa-
dzenie działalności gospodarczej na 
barce.

„Zbigniew Fabiańczyk - Transport 
barką przy PP Żegluga na Odrze” – to 
początkowa nazwa pierwszej prywat-
nej firmy  w żegludze śródlądowej, w 
czasach tzw. transformacji ustrojowej. 

Dziś Fabico posiada flotę składającą 
się z 21 jednostek, nie tylko barek 
(pchanych i motorowych), ale też 
ośmiu  pchaczy i pontonu z dźwigiem 
pływającym.

Wciąż na chodzie jest barka, która 
dała początek firmie. Dziś nazywa się 
„Alfa”, a kieruje nią brat Marii Fabiań-
czyk, żony pana Zbigniewa.

Brali udział w budowie 
zachodnioeuropejskich 
kanałów, portu w Magdeburgu 
i falochronów w Świnoujściu. 
Mieli swój udział w przebudowie 
portu w Hamburgu 
i modernizacji świnoujskiego 
Kanału Piastowskiego. 
Przetransportowali kilkaset 
dużych kadłubów i jednostek 
pływających na trasie Odra-
Ren. To dorobek  szczecińskiej 
firmy Fabico, która niedawno 
obchodziła 25-lecie działalności.

Niezwykłą jednostką jest Bugi-1. 
To nazwa pływającego steru strumie-
niowego. Jednostkę wymyślił Bartosz 
Fabiańczyk, a zaprojektował dr inż. 
Stanisław Okulowski, współpracu-
jący z wrocławską stocznią rzeczną 
Malbo.

– Przedsięwzięcie finalizowaliśmy 
z Marcinem Lubienieckim, dyrek-
torem Malbo – zaznacza Bartosz 
Fabiańczyk. – Bugi-1 pełni rolę 
dodatkowego pędnika na dziobie, 
ułatwia przyspieszanie i hamowa-
nie. Jest swego rodzaju pchaczem, ale 
bez całej otoczki socjalnej. Bardzo 
się przydaje w trudnej żegludze po 
Odrze, przy pokonywaniu wszyst-
kich zakoli.

Założyciel Fabico z synami. Od lewej: Adam, Zbigniew i Bartosz Fabiańczykowie

Ta barka dała początek firmie

Jednostka Bugi-1, niezwykle przydatna w żegludze po Odrze
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Wodnym szlakiem
wokół SzczecinaOkolice Szczecina mają doskonałe 

warunki do uprawiania sportów wod-
nych. To banalne stwierdzenie. Jednak 
gdy wsiądziemy w motorówkę, kajak 
czy łódź i zaczniemy zwiedzać miasto 
od strony Odry, widok jest przygnę-
biający. Widać cywilizację rzeki, która 
kiedyś kwitła, a w ostatnich dziesię-
cioleciach została totalnie zaniedbana. 
Zniszczona.

Szukam miejsca, gdzie można 
zrzucić kajak na wodę w centrum 
miasta. Potrzebuję kilka metrów 
plaży bez stromego nabrzeża. Jest, 
ulica Heyki za mostem. Dosłownie 

Kwiecień to miesiąc, w którym 
rozpoczynamy wiosenne 
podróże - te dalsze i te bliższe. 
Warto porzucić już zimowe 
ubrania, zaopatrzyć się w plecak 
oraz dobry przewodnik, by 
wyruszyć w swoją pierwszą 
tegoroczną wyprawę.

metr piasku, trawiasty brzeg, woduję 
kajak i płynę. Najpierw w kierunku 
tzw. szczecińskiej Wenecji, czyli uli-
cy Kolumba od strony rzeki. Ruiny, 
ruiny, rozpadające się budynki. To 
jedyne miejsce w Szczecinie, gdzie 
domy wyrastają z rzeki. Ich stan 
techniczny jest katastrofalny, rozpa-
dające się ściany, drzewa rosnące na 
elewacjach. Ale można spotkać też 
niezwykłe widoki. Mieszkańcy ka-
mienicy łowią ryby nie  wychodząc z 

domu. Widzę - wędka wystaje z okna 
na trzecim piętrze. Jedyny budynek, 
który jest wyremontowany to dawny 
ośrodek szkoleniowy Telekomunikacji 
Polskiej. Dziś do wynajęcia bądź na 
sprzedaż. 

Wzdłuż brzegu śmietnik, butelki, 
starszy pan siedzący na fotelu i patrzą-
cy w rzekę. Płynę w kierunku Pomo-
rzan. Mijam liczne baseny w fatalnym 
stanie technicznym. Widać, że kiedyś 
nabrzeża były starannie wykonane. 

A dziś? Cegła klinkierowa, beton, 
wszystko wygląda jak po bombardo-
waniu. Nabrzeża popękane, pozapa-
dane, zarośnięte, baseny zamulone, a 
przy nich budki sklecone z czego się 
da. Króluje blacha falista, deski, po-
mosty posklecane z różnego rodzaju 
materiałów. Wygląda to jak zabudowa 
slamsów w Bangladeszu czy Tajlandii. 
To ostatni użytkownicy rzeki. 

Mijam stare łodzie. Wyblakłe pla-
stiki. I królujące wszędzie śmieci, rze-
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ka stała się śmietnikiem, gdzie można 
wyrzucić wszystko. Mimo tak dosko-
nałego położenia w Szczecinie nie ma 
jachtów, łodzi motorowych, a na rzece 
wypoczywa niewielu mieszkańców 
miasta. Dodajmy, że Szczecin ma lep-

sze warunki do uprawiania sportów 
wodnych niż Mazury, jest rzeka, są 
jeziora w granicach miasta, Zalew 
Szczeciński, blisko morze, są też małe 
rzeki, którymi można organizować 
spływy kajakowe. To wszystko jest 
niewykorzystane.  

I jeszcze dwie liczby: w Danii, 
Szwecji, Niemczech na 1000 miesz-
kańców około 700 posiada łódkę czy 
jacht, słowem sprzęt do wypoczynku 
na wodzie. W Polsce to około 70 osób 
na tysiąc mieszkańców. 

Mijam wieżę gazowni na Pomorza-
nach. Po drugiej stronie Odry dawne 
tereny Porty Odra puste slipy, zarośla. 
Gdyby nie piękna przyroda, obraz 
zniszczenia i degradacji tych obsza-
rów byłby jeszcze bardziej przygnę-
biający. Na tym terenie miało powstać 
osiedle. Do dziś to się nie udało. 

Płynę w stronę Dziewoklicza. Wy-
spa, na niej zniszczony przedwojenny 
ośrodek żeglarski, ruiny. Wiosłuję w 
kierunku mostu kolejowego z podno-
szonym przęsłem. Zabytek techniki. 
Dopływam, a tam konstrukcja prowi-
zorka. Większe filary niż przęsła mostu, 
widać że nie pasują do całości. Blachy 
trzymające tory. Most zawieszony ni-
sko nad rzeką blokuje ruch na Odrze 
Wschodniej. Trzeba go podnieść, a do 
dziś nie ma decyzji w tej sprawie. 

Międzyodrze. Coraz trudniej 
przepłynąć przez ten obszar. Kanały 
powoli zarasta bardzo ekspansywna, 
choć ładna roślinka pływająca. Śluzy i 
pompownie, które świadczą o gospo-
darczym wykorzystaniu tego terenu w 
przeszłości, obecnie są w ruinie. 

Kilka lat temu powstał projekt 
oczyszczenia Międzyodrza z ekspan-
sywnej roślinności oraz udostępnienia 

turystom wałów. Planowano przerzu-
cenie nad śluzami kładek. Po wałach 
mieli przechadzać się turyści, myślano 
o ścieżkach rowerowych. Teraz nad 
projektem cisza. 

Płynę kajakiem pod oknami Za-
rządu Morskich Portów Szczecin-
-Świnoujście i tu spotykam chyba 
jedno z najciekawszych nabrzeży 
szczecińskiego portu. Umocnione 

wrakami zatopionych jednostek. 
Z wody wystają nitowane kadłuby, 
równo przycięte z powierzchnią rzeki 
Parnicy. Wszystko porośnięte trzci-
nami. To nie jedna jednostka, tylko 
kilka niewielkich statków. 

I ostatnia wycieczka rzeką Płonią. 
Zrzucam kajak w Dąbiu za mostem 
naprzeciwko spółdzielni rybackiej. 
Płynę w kierunku miasta. Rzeka 
wchodzi do parku, widać wieżę ko-
ścioła. Pięknie wije się w mieście, ale 
to jeden wielki śmietnik. Butelki, wy-
rzucane przez właścicieli ogródków 
rośliny, gruz, a także popioły i żużel. 
Dopływam do Młyna, dziś hotelu - 

miły pan mówi, że nie można pływać 
pod hotelem. Trudno, zawracam. 

Płynę w kierunku ujścia Płoni na 
jezioro Dąbie. To jeden z piękniej-
szych odcinków rzeki. Mieszkańcy 
Dąbia odpoczywają na brzegach. 
Mijam znowu sklecone z blachy, i 
setki różnych materiałów nabrzeża 
rybackie. Wszystko stare, zniszczo-
ne, biedne, prowizoryczne budy na 
sprzęt, ale obrazowi uroku dodają 
suszące się  sieci, wiosła i łodzie. 

Wypływam na Dąbie i zaraz po 
prawej wielki spichlerz nad rzeką. 
Ruina. Miał tam powstać apartamen-
towiec wybudowany przez chińskie-
go inwestora. Krzaki i drzewa, jakie 
wyrosły w tym miejscu, świadczą o 
fiasku inwestycji.

Mimo wielu smutnych widoków 
wycieczka po akwenach wodnych wo-
kół Szczecina ma swój urok. Takiego 
miasta, jakie widać z poziomu rzeki, 
z brzegu się nie zobaczy.

GRZEGORZ GIBAS
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Wielkie tankowce PŻM

Warto jednak przypomnieć, że 
już na początku lat 70. XX wieku 
powstała śmiała koncepcja częściowe-
go uniezależnienia się od radzieckiej 
ropy naftowej dostarczanej rurocią-
giem „Przyjaźń”. Oczywiście wówczas 
było to działanie mające pełną akcep-
tację Rosjan, a związane głównie z 
tym, że rosyjska gospodarka nie była 
w stanie dostosować tempa rozwoju 
swojej infrastruktury wydobywczej do 

Współcześnie wiele mówi 
się o zapewnieniu naszemu 
krajowi bezpieczeństwa 
energetycznego. To nowa 
strategia całej środkowej 
Europy, wymuszona 
postępowaniem Rosjan, 
którzy w poprzednich latach 
w sposób ewidentny traktowali 
dostawy gazu i ropy naftowej 
jako „broń”, mającą na celu 
wymusić określone zachowania 
polityczne i gospodarcze krajów 
uzależnionych od rosyjskich 
surowców.

65 LAT POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ

potrzeb rozwijającego się przemysłu 
państw bloku wschodniego. W do-
datku Polska wkraczała wówczas w 
erę gierkowską i przygotowywała się 
do wielu nowych inwestycji - głównie 
w przemysł ciężki - sfinansowanych 
z pożyczek zagranicznych. Rosyjską 
ropę naftową miała wtedy zastąpić 
iracka (kupowana za dolary), a su-
rowiec miał być przewożony własną 
flotą, należącą do Polskiej Żeglugi 
Morskiej. Pomysł ten miał być zre-
alizowany wraz z planami budowy 
nowoczesnej rafinerii w Gdańsku, a 
także Portu Północnego z terminalem 
przeładunkowym.

Jak czytamy w książce „Morskie 
sprawy Polaków” Romualda Pietrasz-
ka i Ryszarda Pospieszyńskiego: „W 
początkach lat 70. zespół specjalistów, 
pracujących pod przewodnictwem 
wicepremiera Mieczysława Jagiel-
skiego, przedstawił prognozę zapo-
trzebowania gospodarki morskiej na 
paliwa płynne do 2000 roku. Wynikał 
z niej ostry niedobór paliw i produk-
tów ropopochodnych oraz koniecz-
ność budowy w najbliższych latach 
co najmniej jednej rafinerii. Ponadto 

ekspertyza wykazała duże zagrożenie, 
wynikające z zaspokajania wszyst-
kich potrzeb polskiego przemysłu z 
jednego źródła i w dodatku jednym 
rurociągiem. Rosjanie stawiali sprawę 
jasno: chcecie więcej ropy, zaangażuj-
cie się inwestycyjnie w poszukiwania i 
wydobycie na Syberii. A to wymagało 
czasu, walut wymienialnych i po pro-
stu było nieopłacalne. Ropę można 
było kupić pod dostatkiem z krajów 
Zatoki Perskiej, ale do tego potrzeb-
na była nowa rafineria i tankowce 
do przewozu. W Polsce nie było ani 
jednego, ani drugiego. Zdecydowano 
się na budowę rafinerii na Wybrzeżu 
w kredycie „pod klucz”, sprawę do-
wozu i przeładunku zostawiając do 
załatwienia żegludze”.

Decyzja Prezydium Rządu o im-
porcie ropy naftowej z Zatoki Per-
skiej zapadła 7 maja 1971 roku. Jej 
część żeglugowa dotyczyła budowy 
do 1975 roku tonażu o wielkości 
400 tys. DWT, ze wzrostem w 1976 
roku do 800 tys. DWT. Kontrakt na 
budowę zbiornikowców zawarto w 
1973 roku poprzez Centralę Handlu 
Zagranicznego „Centromor”. Przewi-

dywał on wybudowanie w kolejnych 
latach trzech produktowców po 30 
tys. DWT, trzech zbiornikowców 
turbinowych po 135 700 DWT i 
trzech zbiornikowców motorowych 
po 144 900 DWT. Miały one rocznie 
przewozić do Polski 8 mln ton ropy 
naftowej.

„Budowa Portu Północnego i rafi-
nerii w Gdańsku oraz związany z tym 
transport ropy z Zatoki Perskiej lo-
gicznie połączony był z koniecznością 
budowy, właściwie od zera, polskiej 
floty tankowców” – piszą Romuald 
Pietraszek i Ryszard Pospieszyński. 
„Ze względu na odległość i wymogi 
ekonomii, w grę wchodziły najwięk-
sze zbiornikowce, które mogą wejść 
na Bałtyk oraz do Portu Północnego. 
Wielkość statków limitowała głębo-
kość Cieśnin Duńskich, które po do-
kładnych badaniach hydrotechnicz-
nych określono jako bezpieczne dla 
jednostek o zanurzeniu do 15 metrów. 
Krajowe potrzeby przewozowe ropy 
określono na około 9 mln ton rocz-
nie. Do transportu takiej ilości ropy 
potrzebne było minimum 6 statków 
o nośności 140 tys. DWT każdy. 
Kontrakt na budowę trzech zbior-
nikowców podpisano ze stoczniami 
japońskimi, pozostałe trzy wybudowa-
no w Niemczech. Była to niewątpliwie 
największa transakcja polskiej żeglugi, 
sfinansowana nie z budżetu państwa 
czy kredytów gwarantowanych przez 
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ARCISZEWSKI, na początku lat 70. 
zajmujący się opracowywaniem stra-
tegii oszczędzania paliwa na statkach 
PŻM. „Kiedy w 1974 roku wybuchł 
kryzys paliwowy, stanął przed sporym 
problemem. Jeden z naszych statków 
utknął właśnie na Bliskim Wschodzie 
i kończyło mu się paliwo. Podawane 
ceny diesla rosły w oczach z godziny 
na godzinę. Tempo było wręcz pio-
runujące: ze 100 USD do 400 USD za 
tonę w niezwykle krótkim czasie. Ku-
powanie ropy na Bliskim Wschodzie 
przestało się kompletnie opłacać.

Tankowce z Hamburga typu „Ka-
sprowy Wierch” nie dość że nie miały 
co wozić, to także i same były koszmar-
nie paliwożerne. Konsumpcja oscylo-
wała w granicach 70 ton mazutu na 
dobę. Przyczyną tak dużego spalania 
tankowców niemieckich był ich specy-
ficzny napęd. Posiadały one ogromne 
kotły produkujące tzw. przegrzaną parę, 
o wysokim ciśnieniu, i ta właśnie para 
zasilała turbiny. Turbiny przekazywały 
z kolei własną moc poprzez reduktory 
i przekładnie na śruby. 

Pamiętam, że gdy „Kasprowy 
Wierch” przypłynął do Gdańska, 
ówczesny dyrektor naczelny Tade-
usz Żyłkowski zorganizował wyjazd 
z przedsiębiorstwa pracowników, ce-
lem obejrzenia statku i zapoznania 
się z jego specyfiką. Budowa 130-
-tysięczników była dla nas wówczas 
w PŻM prawdziwym wydarzeniem. 
Takich statków wcześniej na Bałtyku 
nie było” - wspomina ANTONI AR-
CISZEWSKI.

Niemało kłopotów sprawiło też 
szkolenie załóg na potrzeby ope-

rowania ogromnymi tankowcami. 
Odbywało się ono we francuskim 
ośrodku szkoleniowym Port Revel 
koło Grenoble. 

„Na kursie w Port Revel byłem 
razem z kpt. Józefem Stebnickim” 
– wspomina nieżyjący już kpt. ż.w. 
ANTONI KORZIŃSKI. „Łącznie w 
szkoleniu brało udział tylko sześć osób 
z całego świata. Po powrocie zapropo-
nowano mi dowodzenie „Kasprowym 
Wierchem”. Na początku miałem być 
dublerem kapitana Zygmunta Batko, 
który właśnie powrócił z pierwszego 
rejsu tankowca z ładunkiem kukury-
dzy do Polski. Popłynęliśmy po ropę 
do Kuwejtu, by wrócić z nią do Portu 
Północnego. Kapitan Batko bardzo 
ostrożnie prowadził statek, ale do-
wodzenie takim kolosem nie było 
łatwe. W tym czasie Wielki Bełt był 
już dobrze oznakowany, obowiązkowo 
mieliśmy też na pokładzie duńskiego 
pilota. Statek był na full załadowany 
ropą, ale przez Cieśniny Duńskie 
przeszedł bez problemów i szczę-
śliwie dotarł do Gdańska. W kraju 
przejąłem obowiązki kapitana. Pod 
balastem popłynęliśmy do Basry w 
Iraku po ładunek ropy, a stamtąd do-
okoła Afryki do Quebecu w Kanadzie. 
Po rozładunku kolejny rejs na Bliski 
Wschód, tym razem jednak skiero-
waliśmy się do Kanału Sueskiego. 
Byliśmy pierwszym tak dużym stat-
kiem, który pod balastem pokonał 
ten kanał”.

„PŻM nabywając wielkie tankow-
ce dostała się do światowej czołówki 
armatorów eksploatujących jednostki 
o najnowocześniejszej technologii” 

- mówi były dyrektor naczelny szcze-
cińskiego armatora FRANCISZEK 
MAKAREWICZ. „Jednak po wojnie 
izraelsko-arabskiej, kiedy ceny ropy 
naftowej wzrosły o kilkaset procent, 
a Polska zaprzestała zakupów ropy na 
Bliskim Wschodzie, statki te stały się 
dla nas tylko ciężarem. Początkowo 
dyrektor Karger miał opory przed 
ich sprzedażą, ponieważ miały one 
stanowić tzw. rezerwę państwową na 
wypadek sytuacji kryzysowej. Później 
jednak te zupełnie nowe tankowce 
sprzedawaliśmy bardzo szybko – je-
den po drugim. Z wyjątkiem „Zawra-
ta”, który pozostał we flocie PŻM aż 
do 1995 roku”.

Eksperyment z wielkimi tankow-
cami nie był udany, ale PŻM obarczo-
na wówczas całkowitym ciężarem tej 
inwestycji, ostatecznie wyszła z tego 
obronną ręką, głównie dzięki podjęciu 
szybkiej decyzji o ich sprzedaży lub 
czarterze. W ten sposób nie genero-
wano strat, które obciążałyby rachu-
nek firmy. „Kasprowy Wierch” wraz z 
„Giewontem II” zostały sprzedane w 
1983 roku francuskiemu koncernowi 
Elf. W tym samym roku pozbyto się 
również tankowca „Rysy II” (sprze-
dany greckiemu armatorowi Knossos 
Navigation) oraz „Sokolicy II” (prze-
kazany Theone Navigation). Nieco 
później, bo w 1987 roku, sprzedana 
została „Czantoria” (spółce OMI Cor-
poration), a najdłużej we flocie PŻM 
pozostawał „Zawrat”, który jeszcze w 
latach 90. woził ropę naftową z plat-
form Petrobalticu.

KRZYSZTOF GOGOL 

rząd, ale z kredytu udzielonego arma-
torowi pod zastaw  statków”.

Jako pierwszy oddany został w 
październiku 1974 roku turbinowiec 
m/t „Kasprowy Wierch” ze stoczni w 
Hamburgu. W swój pierwszy rejs sta-
tek, dowodzony przez kpt. ż.w. Zyg-
munta Batko, popłynął pod balastem 
do Nowego Orleanu. Zabrał stamtąd 
dla Rolimpexu 80 tys. ton kukurydzy. 
Pierwszy ładunek ropy naftowej jed-
nostka przywiozła do Polski dopiero 
7 sierpnia 1975 roku, zaś jej przyby-
cie do Gdańska oznaczało oficjalne i 
uroczyste otwarcie pirsu paliwowego 
Portu Północnego. 

W 1975 roku PŻM otrzymała ko-
lejną „wielką piątkę”: m/t „Czantoria”, 
m/t „Giewont II”, m/t „Rysy II”, m/t 
„Sokolica II” oraz m/t „Zawrat”.  

Niestety już wówczas było wiado-
mo, że wielkie zbiornikowce mogą 
okazać się niewypałem. Wojna na 
Bliskim Wschodzie spowodowała 
znaczny wzrost cen ropy naftowej, 
przez co na świecie nastąpił tzw. 
kryzys energetyczny, a opłacalność 
polskiej inwestycji stanęła pod zna-
kiem zapytania. W dodatku rządowi 
polskiemu zaczynało brakować dewiz 
na zagraniczne zakupy tego surowca. 
W rezultacie zamiast planowanych 8 
mln ton ropy rocznie w szczytowym 
okresie przewieziono jej na potrze-
by Rafinerii Gdańskiej i Petrochemii 
Płockiej zaledwie 3,5 mln ton.

„Pomysł sprowadzania ropy 
naftowej z Zatoki Perskiej naszy-
mi supertankowcami przestał być 
realny, zanim jeszcze weszły one 
do eksploatacji” – mówi ANTONI 
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Publiczne nr 58. Zainteresowanie pro-
jektem pozwala sądzić, że inicjatywa 
Klubu zyskiwała będzie coraz większą 
sympatię dzieci i nauczycieli.

Niespodziewany, tak duży odzew 
na nową inicjatywę klubu stanowił in-
spirację do przygotowania prezentacji 
multimedialnej dla dzieci, w której 
mowa jest o budowie statku, wodo-
waniu, chrzcie, pracy na morzu, życiu 
na statku itd. Nośniki z prezentacją 
(wraz z komentarzami do zdjęć i 
krótkich filmów) zostały przesłane 
do wszystkich matek chrzestnych 
statków grupy PŻM w całej Polsce z 
prośbą o rozwijanie tego projektu w 
ich miejscach zamieszkania. W ma-
teriale zaprezentowano także Akade-
mię Morską w Szczecinie jako kuźnię 
kadry marynarskiej.

Po spotkaniu matki chrzestne za-
apelowały także do kapitanów i st. me-
chaników o włączenie się w tę nową 
inicjatywę i udział w pogadankach z 
dziećmi. Do tej pory pozytywnie na 
ten apel odpowiedzieli: kpt. ż.w. Miro-
sław Folta, kpt. ż.w. Wiesław Cholewa, 
kpt. ż.w. Dariusz Nowicki, kpt. ż.w. Jan 
Siekierzycki, kpt. ż.w. Jarosław Bień, 
kpt. ż.w. Jarosław Raczkowski, kpt. ż.w. 
Mirosław Bołundź, kpt. ż.w. Przemy-
sław Jabłoński, kpt. ż.w. Dariusz Szwa-
ja, kpt. ż.w. Krzysztof Wierzchoń, kpt. 
ż.w. Marek Kwiatkowski oraz st. mech. 
Henryk Łużak w Warszawie.

W Szczecinie odbył się zjazd 
Klubu Matek Chrzestnych 
statków Grupy PŻM. 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 
40 pań, a zaproszenie od matek 
chrzestnych przyjęli również 
dyrektor naczelny PŻM Paweł 
Szynkaruk i prezes zarządu 
Żeglugi Polskiej S.A. Andrzej 
Cieśliński.

Przewodnicząca Klubu Alicja 
Węgrzyn poinformowała koleżanki 
o rozwijającej się inicjatywie pole-
gającej na spotkaniach z dziećmi w 
przedszkolach i szkołach podstawo-
wych (najmłodsze klasy), zachęcając 
jednocześnie do projektu wszystkie 
matki chrzestne. Odbyło się już pięć 
takich spotkań, podczas których 
panie w obecności kapitanów i st. 
mechaników czytały dzieciom bajki 
o tematyce morskiej. 

Szczerą, dziecięcą ciekawość 
budziła w szczególności obecność 
kadry dowódczej statków, której to-
warzyszyła duża liczba pytań dzieci. 
Przyszłe wilki morskie słuchały z za-
ciekawieniem bajek, opowieści mor-
skich, w nagrodę otrzymując morskie 
kolorowanki. 

Z pisemną prośbą o spotkania z 
dziećmi zwróciły się już następne 
placówki - SP nr 42 i Przedszkole 

Zjazd matek 
chrzestnych

W gdańskim Centrum 
Wystawienniczo - Kongresowym 
Amberexpo odbyła się kolejna, 
23. edycja Międzynarodowych 
Targów Bursztynu, Biżuterii 
i Kamieni Jubilerskich 
Amberif, w której udział 
wzięli przedstawiciele branży 
bursztynniczo - jubilerskiej.

Targi Amberif to jedno z najważ-
niejszych miejsc spotkań branży 
jubilerskiej. Tu biznes spotyka się ze 
sztuką, tu rodzą się twórcze pomysły 
i idee, tu prezentowane są najnowsze 
trendy i technologie w jubilerskim 
wzornictwie, zachwycające bogac-
twem inspiracji i ciekawym łączeniem 
materiałów. Targi to dla tej branży 
prawdziwa gratka, bowiem przedmio-
ty dekoracyjne z bursztynu, kamienie 
kolorowe, półfabrykaty z bursztynu, 
obrazy, lampy witrażowe oraz biżu-
terię można nie tylko podziwiać, ale i 
porozmawiać z twórcami, spytać na-
ukowców o metody rozpoznawania 
bursztynu i zaopatrzyć się w literaturę. 
W tym roku nowe wzory i trendy w 
biżuterii zaprezentowało ponad 480 
firm z 14 krajów. 

- Targi Amberif to największa 
impreza bursztynnicza i złotnicza w 
Polsce oraz na świecie. Szczególnie 
liczną grupę stanowili w tym roku 
przedstawiciele krajów europejskich, 
głównie Niemiec, Wielkiej Brytanii i 
Danii oraz kupcy z Rosji i Chin. Od 
kilku lat polska biżuteria, zwłaszcza 
srebrna, zdobywa w Chinach uznanie 
i jesteśmy traktowani jako produkt 
markowy. Chińczycy jednak przy-
jeżdżają do nas też w poszukiwaniu 
bursztynu, który u nich jest kamie-
niem magicznym - mówi Ewa Ra-
choń, dyrektor projektu Amberif.

Najcenniejszy skarb 
polskiego morza

AMBERIF - 23. MIĘDZYNARODOWE TARGI BURSZTYNU, BIŻUTERII I KAMIENI JUBILERSKICH

Gdańsk - światową  
stolicą bursztynu

Oficjalne otwarcie Targów Am-
berif zaszczyciło wielu gości, m.in. 
ambasador Bośni i Hercegowiny, 
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Najcenniejszy skarb 
polskiego morza

kowe tradycje, Amberif stał się praw-
dziwą mekką producentów i kupców 
bursztynu oraz biżuterii czerpiącej z 
niego swoje piękno - uważa Andrzej 

Kasprzak, prezes zarządu Międzyna-
rodowych Targów Gdańskich.

Morskie akcenty

Podczas targów Amberif jednym 
z wystawców był m.in. Tomasz Oł-
dziejewski ze Sztutowa, który rzeźbi 
w bursztynie już od 20 lat, głównie 
repliki statków. Pod koniec lat 90. 
zaczął tworzyć też m.in. szkatuły, la-
tarnie morskie, Żuraw Gdański, sa-
moloty, zegary oraz biżuterię. W 2009 
roku Tomasz Ołdziejewski wykonał 
również kilka nietypowych zleceń - 
Mekkę z bursztynu, szejka Kataru, czy 
12-kilogramowy żaglowiec. Jego prace 
można spotkać w wielu galeriach w 
Polsce i na świecie, m.in. w Muzeum 
Morskim w Hamburgu, gdzie znaj-
duje się, liczący 1,5 metra długości, 
największy model statku na świecie 
wykonany z bursztynu. Wszystkie re-
pliki statków wykonywane są w 100 
procentach  z bałtyckiego bursztynu, 
który firma MyAmber skupuje od pro-
ducentów z terenu Mierzei Wiślanej.  
Wykonanie jednej takiej jednostki 
zajmuje około 1,5 miesiąca. Jak się 
okazuje, na wykonanie dużej repliki 
statku przeznaczyć trzeba wiele kilo-
gramów cennego kamienia.

- Na model „Red Dragona”  zo-
stało zużytych sześćdziesiąt kilogra-
mów bursztynu. To była praca bardzo 
żmudna, gdyż musiałem wykonać 
bardzo dużo, niezwykle precyzyj-
nych cięć i umieścić wiele detali. 
Wykonałem też między innymi model 
transatlantyka „Titanic”, ekskluzyw-
nego liniowca „Queen Mary 2” oraz 
niepowtarzalnego żaglowca „Chebec” 
– opowiada Tomasz Ołdziejewski, 
właściciel firmy MyAmber.

Złoto Bałtyku wciąż 
zachwyca

Bursztyn od wieków przyciąga ser-
ca i myśli swym unikalnym blaskiem. 
Ten naturalny kamień, który powstał 
z żywicy drzew iglastych, niezwykle 
efektownie prezentuje się oprawiony 
w srebro. Na świecie jest 60 gatunków 
bursztynu– między innymi japoński, 
meksykański, dominikański, czy wła-
śnie bałtycki, który ma największe 
złoża. Mało kto o tym wie, ale paleta 
kolorów, w jakich występuje w Polsce 
jest dość szeroka i rozciąga się od naj-
bardziej znanego żółto-złotego przez 
czerwony, brązowy, biały, aż po tak 
nietypowy jak zielony. Polskie złoża 
bursztynu były tak mocno eksploato-
wane, że od jakiegoś czasu zaczyna go 
brakować, przez co powoli staje się 
niemal tak cenny, jak złoto.  

Tekst i fot. ANNA ŁOPION

AMBERIF - 23. MIĘDZYNARODOWE TARGI BURSZTYNU, BIŻUTERII I KAMIENI JUBILERSKICH

przedstawiciele Generalnego Kon-
sulatu ChRL w Gdańsku, a także 
władze województwa pomorskiego 
i miasta Gdańsk. Warto przypomnieć, 
że Rada Miasta zapisała jako jeden 
z celów strategicznych umacnianie 
roli Gdańska jako Światowej Stolicy 
Bursztynu. Z inicjatywy Pawła Ada-
mowicza, prezydenta Gdańska, po-
wołano w 2006 roku Światową Radę 
Bursztynu, a w jej pracach uczestniczy 
kilkunastu specjalistów z całego świa-
ta. Powstało też Muzeum Bursztynu 
oraz Muzeum Inkluzji na Uniwersy-
tecie Gdańskim. W Gdańsku swoją 
siedzibę ma także Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Bursztynników.

- Od stuleci bursztyn kojarzony 
jest z Gdańskiem. Cieszę się, że jako 
Międzynarodowe Targi Gdańskie 
mamy w tym swój udział. To ogromna 
satysfakcja, że rozwijając te wielowie-

SKĄD NAZWA BURSZTYN?
Słowo „bursztyn” pochodzi 
od niemieckiego „Bernstein”, 
czyli „palony kamień”. To 
pamiątka sprzed wieków, 
kiedy bursztyn używany był w 
kadzidłach. Inna, zapomniana 
już nieco nazwa tego 
kamienia to jantar. To słowo 
wywodzi się z języka plemion 
pruskich i litewskich, które 
wierzyły w cudowną moc 
bursztynu - miał chronić przed 
złymi siłami. 

Tomasz Ołdziejewski z firmy Myamber wykonuje z bursztynu m. in. repliki statków
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Do księgarń trafia kolejny 
album znanego szczecińskiego 
fotografika Marka Czasnojcia. 
Nosi krótki tytuł „Szczecin”. 
Na około 250 fotografiach 
najnowszy obraz miasta i zmian, 
jakie się w nim dokonują.

podobnie jak wiele wcześniejszych 
albumów Marka Czasnojcia wydała 
Grupa Reklamowa ZAPOL 

Z obliczeń wynika, że jest to 48. 
autorski album Marka Czasnojcia. Do 
tego dochodzi ogromna ilość różno-
rodnych wydawnictw, w których były 
zamieszczane jego zdjęcia. Imponu-
jący dorobek na prawie półwiecze 
pracy zawodowej fotoreportera i 
fotografika.

Przyznaje, że fotografował od 
dziecka, od czasów szkoły podsta-
wowej w Olsztynie. W tym mieście 
spędził dzieciństwo i młodość. 

– Jak sięgnę pamięcią, w domu 
zawsze był aparat fotograficzny. To 
była lustrzanka Exakta Varex, którą  
zdjęcia robił  mój ojciec, a potem ja.  
Do dziś mam moje pierwsze, własno-
ręcznie wykonane  zdjęcie. Na nim 
jest pasażerski stateczek „Olimpia”.  
Zrobiłem je w czasie wakacji w Sopo-
cie. Miałem dziesięć lat. Pamiętam, że 
w domu były też albumy z ciekawymi 
zdjęciami, jak chociażby album Wło-
dzimierza Puchalskiego „Bezkrwawe 
łowy”, czy „Zwierzęta naszych lasów”. 
Bardzo lubiłem je oglądać. Potem ku-
powałem albumy sam, zresztą robię 
to nadal. Fotografowania i obróbki 
zdjęć uczyłem się od olsztyńskich 
kolegów z podwórka. Po latach sta-
li się oni fotograficznymi sławami. 
Tadeusz Trepanowski specjalizował 
się w fotografii teatralnej, Ryszard 
Czerwiński fotografował przyrodę, 
a Andrzej Baturo jest znanym foto-
reporterem.

W Olsztynie, mieście wśród jezior, 
Marek zainteresował się żeglarstwem. 
Stało się jego pasją. Pierwsze zdjęcia 
zamieszczone w olsztyńskiej gazecie 
były związane z żeglarskimi regata-
mi. Ale wtedy nie przypuszczał, że Szczecin

Marka Czasnojcia
Zdjęcia powstały w ciągu ostatnie-

go roku. Są na nich nowe budynki 
i nowe obiekty, odnowione wnętrza 
Zamku Książąt Pomorskich i pięk-
ne wnętrza niewielkiej szczecińskiej 
cerkwi. Miasto skąpane w słońcu  
i zroszone deszczem, w śnieżnej szacie 
(absolutna rzadkość) i w wiosennych 

barwach kwitnących krokusów. Są też 
ciekawe ujęcia z lotu ptaka. Dzięki 
autorowi mamy możliwość obejrze-
nia tego, co dla większości z nas jest 
niedostępne. Ten album jest kolej-
nym dokumentem zmieniającego 
się miasta. Jego urody zatrzymanej 
w fotograficznym kadrze. „Szczecin” 
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fotografia stanie się sposobem na 
życie. Marzył mu się świat, podróże. 
Dlatego wybrał rybołówstwo morskie 
i szkołę w Darłowie. Przez cztery lata 
był rybakiem. Zaczynał na kulikach, 
pływał na lugrotrawlerach i trawle-
rach PPDiUR Gryf. Sporo zwiedził i 
cały czas fotografował.  

– Rybakiem pewnie nie byłem naj-
lepszym, ale coraz bardziej pociągało 
mnie robienie zdjęć. Aparat miałem 
zawsze przy sobie. Fotografowałem 
połowy, codzienną pracę rybaków, 

życie na statku, odwiedzane porty. 
Któregoś roku wysłałem zdjęcia na 
doroczny konkurs Amatorskiej Twór-

czości Ludzi Morza. Najciekawsze 
prace prezentowano na wystawie, 
która co roku odbywała się w Szczeci-
nie, w czasie Dni Morza. Wśród nich 
znalazły się moje fotografie. Było to 
dla mnie duże wyróżnienie. 

Nie wiadomo gdzie i kiedy zdjęcia 
Marka wypatrzył Jerzy Miciński, nie-
malże kultowy redaktor naczelny rów-
nie kultowego miesięcznika „Morze”. 
Zaproponował współpracę. Trwała 
ona wiele, wiele lat. Drukowano jego 
zdjęcia na okładkach, w fotoreporta-

żach, ilustrowano nimi teksty różnych 
autorów. Zdjęciami Marka zaintere-
sował się też Andrzej Babiński, znany 
szczeciński dziennikarz marynista. I 
on namówił go do pracy w „Głosie 
Szczecińskim”. To był rok 1968.

– Trafiłem do działu morskiego i 
moim obowiązkiem było dostarczanie 
zdjęć z różnych morskich wydarzeń 
wraz z napisanymi informacjami. 
Bardzo mi to odpowiadało, bo ta te-
matyka była mi bliska. Potem przez 
kilka lat pracowałem w ukazującym 
się w Trójmieście tygodniku „Czas”. I 
nadal współpracowałem z „Morzem”. 
Miałem aktualną książeczkę żeglar-
ską, więc naczelni wysyłali mnie w 
morski świat. Dzięki lotniczym, czar-
terowym podmianom załóg leciałem 
z rybakami do różnych portów na ko-

lejne trawlery i wypływałem na łowi-
ska. Mogę powiedzieć, że byłem na 
wszystkich łowiskach świata. To były 
lata, gdy Polska była potęgą w poło-
wach dalekomorskich. Mam mnóstwo 
zdjęć, dziś unikatowych. 

Ciekawą, bogato ilustrowaną hi-
storię polskiego rybołówstwa dale-
komorskiego Marek Czasnojć przed-
stawi w książce, nad którą obecnie 
pracuje. Monografia zatytułowana 
„Pożegnanie z morzem” ukaże się 
jeszcze w tym roku. 

W swoim archiwum ma też 
mnóstwo fotografii z obu Ameryk, z 
amazońskiej dżungli. Dzięki podró-
żom poznał ciekawych ludzi, m.in. 
peruwiańskiego pisarza Mario Var-
gasa Llosę, podróżnika Toni Halika. 
To z inicjatywy Marka szczecińskie 
wydawnictwo Glob (już nie istnieje) 
wydrukowało jako pierwsze w Polsce 
książkę Halika „Z kamerą i strzelbą 
przez Mato Grosso”, a potem dwie 
następne jego książki.

Marek nie zapomniał o żeglarskiej 
pasji. W roku 1974 razem z Kubą 
Jaworskim na niewielkim „Ogarze” 
popłynęli do Gdyni na finał Ope-
racji Żagiel. W cztery lata później  
na pokładzie żaglowca „Dar Pomo-
rza” po raz pierwszy uczestniczył w 
Operacji Żagiel. A potem już poszło 
lawinowo. Niezliczoną ilość razy był 
uczestnikiem tych prestiżowych regat. 
Fotografował żaglowce na morzach, 
oceanach i w portach. Wie, jak na nie 
patrzeć, jak wydobyć i zatrzymać na 
fotografii ich niepowtarzalne piękno.  
Żaglowcom poświęcił kilka albumów. 
Niektóre ukazały się też poza Polską, 
m.in. w Austrii i Niemczech. Za album 
„Żaglowce świata” otrzymał presti-
żową nagrodę wydawców. Podobną 
przyznano mu za album „Bałtyk”. 
Przez długie lata był jedynym w Polsce 
dyplomowanym artystą fotografikiem. 
Dyplom otrzymał już w 1978 roku. 

Gdzieś tak w połowie lat 80. uka-
zał się jego pierwszy autorski album. 

Od tamtego czasu regularnie i konse-
kwentnie wydaje następne. Sam doko-
nuje wyboru zdjęć, sam opracowuje 
podpisy, a często i teksty. Dwa albumy 
(„Warszawa” i „Pomorze Zachodnie”) 
zrobił z synem Michałem, utalento-
wanym szczecińskim architektem. Ale 
też niezłym fotografem. 

Zazwyczaj Marek kończy jeden al-
bum, a w głowie już ma pomysł na co 
najmniej dwa kolejne. Tak jest i teraz. 
Zakończył pracę nad „Szczecinem”, a 

wcześniej nad „Encyklopedią Szcze-
cina”. I już jest myślami przy nowym 
albumie. Ba, już dokładnie wie, jak 
on ma wyglądać. Będzie to album 
zatytułowany: „60 lat The Tall Ships 
Races”. Pomysł i koncepcja to strzał 
w dziesiątkę.

– Mam ogromną ilość zdjęć, po-
znałem wielu ciekawych ludzi organi-
zujących te regaty i uczestniczących w 
nich. W lipcu jadę do Lizbony, bo tam 
odbędą się główne uroczystości jubile-
uszowe tych regat. W roku 1956 odbyły 
się pierwsze regaty wielkich żaglowców. 
Wrócę z kolejną partią zdjęć. Ten album 
będzie zupełnie inny niż wcześniejsze 
poświęcone żaglowcom. 

Album ukaże się w 2017 roku 
przed trzecim już zlotem wielkich 
żaglowców w Szczecinie. Nikt nie ma 
wątpliwości, że będzie to prawdziwy 
hit wydawniczy.

KRYSTYNA POHL
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Czerwony Ratusz zbudowano w 
1879 r. Był kiedyś siedzibą władz mia-
sta. Pod koniec II wojny światowej 
został zniszczony. Odbudowano go w 
latach 60. Urząd Morski w Szczecinie 
mieści się w nim od 1963 r.

Zabytkowy gmach w ostatnich 
latach przeszedł szereg remontów i 
renowacji. Wszystkie Urząd Morski 
prowadził w uzgodnieniu z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków w Szcze-
cinie.

Ostatni, dwuetapowy remont holu 
i klatek wykonała spółka Konsart. 
Pierwszy etap objął hol i główną klat-
kę schodową. Wykonano m.in. czysz-
czenie cegieł, wykuto fugi, wymienio-
no nieoryginalne elementy balustrad 
schodów głównych oraz posadzek. 
Zamontowano też nową instalację 
oświetleniową i tzw. świetlik.

- Największy, stylizowany na 
kuty, żyrandol zawieszony jest w 
holu - informuje Ewa Wieczorek, 
rzecznik prasowy Urzędu Morskiego 
w Szczecinie. - Ma cztery ramiona, 

W tym gmachu mają swoje 
siedziby Urząd Morski 
i Urząd Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie. Są też biura 
innych instytucji i firm, 
często związanych z branżą 
morską. Zabytkowy budynek 
przy pl. Batorego, nazywany 
Czerwonym Ratuszem, 
zmienia swój wygląd. Najpierw 
odnowiono go z zewnątrz, 
a ostatnio wyremontowano hol 
i klatki schodowe.

Czerwony Ratusz 
odmieniony

zwieńczone kloszami imitującymi 
dawne latarnie miejskie. Waży po-
nad 100 kg.

Uwagę przyciąga też kotwiony do 
konstrukcji betonowej świetlik z prze-
szklonym zadaszeniem i z elementem 
stylizowanym na witraż, przedstawia-
jącym różę wiatrów. Został wykona-
ny według projektu pracowni spółki 
Gotyk ze specjalnego szkła o grubości 
ok. 40 mm. 

W drugim etapie wyremontowano 
dwie spiralne klatki schodowe i jedną 

prostą. Wśród prac było szpachlowa-
nie i malowanie ścian, wykonanie no-
wych posadzek z płytek gresowych 
oraz nowych poręczy. Łączny koszt 
obydwu etapów to prawie 2 mln zł.

W ostatnich latach gmach prze-
chodził szereg prac renowacyjnych i 
remontowych. Wszystkie Urząd Mor-
ski prowadzi zawsze w uzgodnieniu z 
Miejskim Konserwatorem Zabytków 
w Szczecinie.

Dodajmy, że w 2003 r. w głównej 
klatce schodowej wmurowano ka-
mienną tablicę z herbem Szczecina, 
znalezioną w podziemiach budynku. 
Ważąca około 800 kg symboliczna 
tablica została nadana miastu przez 
króla szwedzkiego Karola XI jako 
wyraz wdzięczności dla mieszkań-
ców za pomoc w odparciu oblężenia 
Brandenburczyków w 1659 roku. 
Przedstawia tarczę z ukoronowanym 
Gryfem, podtrzymywaną przez dwa 
lwy szwedzkie. Całość otacza wieniec 
laurowy, a w rogach umieszczone są 
główki aniołków – charakterystyczny 
element zdobniczy baroku.

W latach 2004-2009 przebudowa-
no i wyremontowano ciągi komunika-
cyjne w budynku.  Łączny koszt tych 
robót wyniósł ok. 1 mln zł.

Następnie odnowiono elewacje 
gmachu. W latach 2007-2008 wyre-
montowano wschodnią (za ok. 3,2 
mln zł). Zachodnia elewacja przeszła 
renowację w latach 2011-2012 (wyda-
no ok. 1,5 mln zł), odrestaurowano 
wówczas także cztery alegoryczne 
figury znajdujące się nad głównym 
wejściem. Figurom przywrócono wła-
ściwą kolejność ustawienia: Przemysł, 
Handel, Nauka i Żeglarstwo. Elewacje 
południowa i północna były remon-

towane w latach 2013-2014 (za ok. 1,6 
mln zł). Na koniec uruchomiono też 
nowe, ozdobne oświetlenie. Kinkie-
ty wraz z imitacją instalacji gazowej 
zostały zamontowane na elewacji za-
chodniej, północnej i południowej.

Na remont czeka jeszcze taras i 
jego ściany przy elewacji wschod-
niej, ponadto dwa dziedzińce we-
wnętrzne.

Tekst i fot. EK
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Nieoczekiwany efekt El Niño

W okolicy San Diego gwałtowny 
prąd przybrzeżny, połączony z głębo-
kim odpływem, odsłonił wrak tankow-
ca s/s „Monte Carlo”. Statek od prawie 
osiemdziesięciu lat spoczywał zagrze-

bany w piachu zaledwie kilkadziesiąt 
metrów od brzegu, tuż obok znanego 
apartamentowca El Camino Tower. Jego 

mieszkańcy, choć od lat spacerowali po 
pobliskiej plaży, nawet nie przypuszcza-
li, że spacerują obok wraku.

S/s „Monte Carlo” brylował wśród 
socjety kalifornijskiej w latach 30. XX 
wieku. Choć był zwykłym tankow-
cem, przerobiony został na miejsce 
lokalnej nielegalnej rozrywki. Było 
tu kasyno, sale taneczne oraz dom 
publiczny. Uciechy te były wówczas 
w USA zabronione, dlatego też statek 
zacumowany został 3 mile od brzegu 
- na akwenie wówczas uznawanym 
za wody międzynarodowe. „Monte 
Carlo” drażnił lokalnych polityków i 
policjantów. Wszyscy doskonale wie-
dzieli, co znajduje się na tankowcu, 
ponieważ ogłoszenia o tym ukazywały 
się w bieżącej prasie. Oddalenie od 
brzegu też nie było żadnym proble-
mem, ponieważ między plażą a stat-
kiem co kwadrans kursował „tramwaj 
wodny”, dowożący klientów.

S/s „Monte Carlo” stał u wybrze-
ży Kalifornii od 1933 r.: najpierw 
przy Long Beach, a przepędzony 
stamtąd, od początku 1936 r. przy 
San Diego. Na początku stycznia 
1937 roku pomyślna fortuna statku 

jednak się skończyła. Podczas trwa-
jącego wówczas sztormu tankowiec 
zerwał się z kotwicy i zdryfował na 
brzeg. Dostał się w ten sposób w ju-
rysdykcję lokalnej policji, a zatem 
jako obiekt nielegalnej działalności, 
został pospiesznie opuszczony przez 

cały jego personel. Szybko ogołoco-
ny z najcenniejszych sprzętów, osiadł 
na dnie i stał się zwykłym wrakiem. 
Gdy przykryły go fale, został także 
zapomniany przez mieszkańców San 
Diego. Aż do tego roku. 

(KG)

Wyjątkowo aktywne na 
przełomie 2015 i 2016 
roku globalne zjawisko 
pogodowe zwane El Niño, na 
zachodnim wybrzeżu Stanów 
Zjednoczonych przyczyniło się 
do przypomnienia mieszkańcom 
Kalifornii ciekawych faktów 
z historii tego stanu.

„Zew Morza” 
w Operacji Żagiel ’76Wśród 21-osobowej załogi było 

dziewięciu uczniów ze szczecińskiego 
Liceum Morskiego mającego siedzibę 
na statku „Kapitan K. Maciejewicz”. 
Jeden z nich, Marek Frycz, dziś ka-
pitan jachtowy, tak wspomina tamte 
regaty i przygotowania do nich.

– W Liceum Morskim mieliśmy 
profesjonalną sekcję żeglarsko-
-szkutniczą. Należałem do niej od 
pierwszej klasy. Warsztat szkutniczy 
mieścił się w jednej z ładowni stat-
ku. W tajniki szkutniczo-żeglarskie 
wprowadzali nas Zdzisław Paska, 
bosman Zygmunt Spychalski, Jerzy 
Szałajko, który był też pracownikiem 

Czterdzieści lat temu, w 
kwietniu 1976 roku, u podnóża 
Wałów Chrobrego w Szczecinie 
uroczyście żegnano jacht „Zew 
Morza”. Pod dowództwem 
kapitana Zdzisława 
Michalskiego wyruszał on na 
Operację Żagiel, której finał był 
w Newport (USA).

TO BYŁO, TO SIĘ ZDARZYŁO

Stoczni Jachtowej im. Leonida Te-
ligi. Bardzo chcieliśmy z kolegami 
uczestniczyć w regatach Operation 
Sail `76. Mieliśmy pomysł, aby wy-
startować na „Zewie Morza”, który 
był wówczas flagową jednostką 
Polskiego Związku Żeglarskiego. Z 
tym pomysłem i prośbą o pomoc 
poszliśmy razem z kolegą Zygmun-
tem Gołkiem do Ryszarda Kargera, 

który wtedy był dyrektorem PŻM i 
prezesem Szczecińskiego Okręgowe-
go Związku Żeglarskiego. Dyrektor 
nie tylko pochwalił nasz pomysł, ale 
sprawił, że PŻM sponsorowała na-
szą żeglarską wyprawę. Do udziału 
w regatach wytypowano dziewięciu 
uczniów i wszyscy przez kilka mie-
sięcy ciężko pracowaliśmy na jachcie, 
aby jak najlepiej przygotować go do 

rejsu. To był piękny, stary szkuner, 
który miał za sobą głośny ponad 
roczny rejs dookoła świata. Trwał 
dokładnie 385 dni, skończył się w 
listopadzie 1974 roku. Przepłynęli 
prawie 35 tysięcy mil morskich. I 
„Zew Morza” był szóstym polskim 
jachtem, który opłynął świat. 
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Regaty Operation Sail `76 zosta-
ły zorganizowane dla uczczenia 200. 
rocznicy powstania Stanów Zjedno-
czonych. Trasa wiodła z Plymouth w 
Anglii na Wyspy Kanaryjskie, Bermu-
dy do Newport. Punktem kulmina-

cyjnym była wielka parada żeglarska 
jachtów i żaglowców w Nowym Jorku, 
na rzece Hudson. 

Początkowo w Polsce planowano, 
że w tych regatach uczestniczyć będzie 
aż 35 jednostek pod biało-czerwoną. 
Ze względu na ogromne koszty ten 
plan trzeba było okroić. Popłynął tyl-
ko żaglowiec „Dar Pomorza” i siedem 
jachtów: „Dar Szczecina”, „Zew Morza”, 
„Zawisza Czarny”, „Polonez”, ”Leonid 
Teliga”, „Hetman”, „Wojewoda Kosza-
liński”. I tak była to silna reprezentacja. 
Ba, był to pierwszy tak liczny udział 
polskich jednostek w tych prestiżowych 
regatach. Przypomnijmy, że pierwszym 
żaglowcem pod polską banderą, który 
uczestniczył w Operation Sail był „Dar 
Pomorza” (rok 1972). 

- Pływałem tylko po Bałtyku, więc 
dla mnie i kolegów był to pierwszy 
rejs transatlantycki – przyznaje Ma-
rek Frycz. – Pierwsze zetknięcie z za-
chodnimi portami, egzotyką Wysp 

Kanaryjskich, Bermudów, nie mówiąc 
o USA. Bardzo ciepłe, wzruszające 
przyjęcie zgotowała nam Polonia w 
Newport. Owacyjnie witano Kubę 
Jaworskiego, który przypłynął na 
„Spanielu”. Uczestniczył w Transatlan-
tyckich Regatach Samotnych Żeglarzy 

OSTAR `76, które ukończył na trze-
cim miejscu. Każdego dnia polskie 
jednostki odwiedzały tłumy Polaków 
mieszkających w USA. Wiele uwagi 
poświęcały nam amerykańskie media. 
Mimo upływu lat trudno zapomnieć 
wspaniałą żeglarską paradę, która 4 
lipca odbyła się na rzece Hudson.  
Oczywiście uczestniczył też w niej  
„Zew Morza” i wszystkie polskie jed-
nostki. Po paradzie nastąpiła wymiana 
załogi. My samolotem wróciliśmy do 
kraju, a na nasze miejsce przyleciała 
nowa załoga, która przyprowadziła 
jacht do Polski. W Ameryce został 
mój kolega, Zygmunt Gołek. W 
Szczecinie zrobiła się z tego afera, 
przesłuchiwała nas milicja. Zygmunt 
nadal mieszka w USA, skończył stu-
dia, jest lekarzem. 

W domu na Marka Frycza czekał 
niezwykły prezent. W jakiś czas po 
powrocie ojciec Aleksander wręczył 
mu własnoręcznie przygotowany 

p am i ąt kow y 
album. Ma mo-
siężny grzbiet, 
m o s i ę ż n e 
okładki i odpo-
wiedni ciężar. 
Liczy prawie 
200 stron. Na 
nich starannie 
p o w k l e j a n e 
czarno-białe 
zdjęcia, koloro-
we widokówki, 
barwne foldery 
i wycinki z ga-

zet. Na pierwszej stronie dedykacja: 
„Markowi Fryczowi, uczestnikowi  
Operacji Żagiel `76 na jachcie „Zew 
Morza” i uczniowi III klasy Liceum 
Morskiego w Szczecinie – ojciec”.

– Okazało się, że tata pracował 
nad nim od pierwszego dnia mojego 
rejsu – opowiada Marek. – Zbierał 
wysyłane przeze mnie widokówki i 
listy. Gromadził zdjęcia, wykorzystał 
foldery i mapki, które przywiozłem. 
Z gazet wycinał wszystkie informacje 
o Operacji Żagiel. 

A w gazetach, nie tylko lokalnych, 
pisano często i dużo. Udział polskiej 
flotylli w tych regatach był wielkim 
wydarzeniem. W prasie na bieżąco 
ukazywały się relacje. „Głos Szcze-
ciński” miał swojego specjalnego wy-
słannika na „Darze Pomorza”, był nim 
red. Tadeusz Karwacki. Informacje  
nadsyłał Zygmunt Kowalski, któ-
ry był dowódcą „Daru Szczecina” i 
redaktorem naczelnym tygodnika 
„Jantar”. Napisał też kilka reportaży.  
W albumie są także wycinki z uka-

zujących się wówczas ogólnopolskich 
tygodników („Czas”, „Perspektywy”, 
„Panorama”) i miesięcznika „Morze”.    
W każdym bądź razie album stał się 
unikatowym dokumentem tego rejsu i 
tych regat. Kończą go dedykacje wpi-
sane przez kpt. Zdzisława Michalskie-
go, komendanta Liceum Morskiego 
kpt. Andrzeja Huzę i dyrektora pe-
dagogicznego Maksymiliana Dunsta. 
Jest też wklejone zaproszenie za sesję 
popularnonaukową, która odbyła się 
na statku „Kapitan K. Maciejewicz”.

– Sesja była poświęcona historii 
regat Operation Sail, udziałowi w 
nich polskich jednostek i oczywiście 
„Zewowi Morza” oraz szkolnej repre-
zentacji na nim – wspomina Frycz. 
– Referaty przygotowali uczniowie 
Liceum Morskiego, członkowie za-

łogi jachtu. Zaproszeni byli koledzy, 
nauczyciele, szczecińscy żeglarze, 
rodzice. Za udział w Operacji Żagiel 
„Zew Morza” otrzymał wyróżnienie 
Rejs Roku 1976. Sekcja żeglarska w 
Liceum Morskim i udział w tych re-
gatach sprawiły, że żeglarstwo stało 
się moją pasją i zawodem.

Ta najpiękniejsza na świecie że-
glarska impreza zrodziła się z miłości 
i tęsknoty do żaglowców. Wymyślił ją 
Anglik Bernard Morgan, adwokat i 
zapalony żeglarz. Chciał uratować od 
zapomnienia „skrzydlate ptaki oce-
anów”, czyli wielkie żaglowce. Pierw-
sze regaty odbyły się w 1956 roku. 
Wzięło w nich udział 21 jednostek. 
Ścigały się na trasie z Torbay (Anglia) 
do Lizbony w Portugalii. Zaintereso-
wanie regatami przeszło najśmielsze 
oczekiwania. Powstało Stowarzysze-
nie Szkolenia pod Żaglami, które pod-
jęło się organizacji kolejnych regat. 
Opracowało zasady. Celem jest wy-
chowanie poprzez żeglarstwo mło-
dzieży różnych narodowości, religii, 

pochodzenia społecznego. To nauka 
odpowiedzialności, współpracy w 
grupie, wzajemnej pomocy. Regaty 
popularnie nazywane Operation Sail 
od roku 1972 do 2003 nosiły nazwę  
The Cutty Sark Tall Ships Races. Ich 
sponsorem był producent whisky 
Cutty Sark. A główne trofeum sta-
nowił srebrny model klipra „Cutty 
Sark”. Pierwszym polskim żaglowcem, 
który wziął udział w tych regatach, był 
„Dar Pomorza” (1972). Od tamtego 
czasu polskie jednostki uczestniczą 
w nich regularnie. Również polskie 
porty kilkakrotnie były gospodarzami 
regat. Szczecin gościł wielkie  żaglow-
ce w latach 2007 i 2013. Za rok będzie 
gospodarzem po raz trzeci.

             
KRYSTYNA POHL

Marek Frycz (pierwszy z prawej) wraz z kolegami z Liceum Morskiego
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Kwiecień 1945 r.
- zatonięcie statku „Goya”

Statek „Goya” był dzieckiem wojny. 
Jego budowę rozpoczęto w 1939 r., 
na zamówienie norweskiego arma-
tora Ludwiga Mowinkelsa z Bergen. 
Wodowanie odbyło się w kwietniu 
następnego roku, ale najazd hitlerow-
ców na Norwegię spowodował, że gdy 
tylko stoczniowcy z Akers Mekaniske 
Verksted w Oslo uporali się z wypo-
sażeniem „Goi”, wojennym prawem 
zarekwirowali go Niemcy. 

Nie był to statek wielki. Jego dłu-
gość to 132 m, a nośność 10 600 ton, 
pozwalały zaliczać go do średniej kla-
sy frachtowców. Wcielony do Krieg-
smarine został uzbrojony w kilka dział 
przeciwlotniczych i ciężkie karabiny 
maszynowe. 

Dowództwo morskich sił III Rzeszy 
zdecydowało, że z początkiem 1943 r. 
„Goya” rozpoczął swą wojenną służbę 
jako szkoleniowa baza 24 flotylli U-
-bootów w Memel (Kłajpedzie). Nie 
trwało to długo. Gdy jesienią 1944 r. 
wzrosły potrzeby przewozowe na Bał-
tyku, statek przekształcony został w 
transportowiec Kreigsmarine, którego 
głównym zadaniem był wywóz hitle-
rowskiego wojska okrążonego przez 
Armię Czerwoną w Kurlandii, potem 
zaś żołnierzy i uciekinierów z Pomo-
rza i Prus Wschodnich. 

W połowie kwietnia 1945 r. w 
Gdańsku i Gdyni urzędowały już 

Była to i nadal jest największa 
tragedia morska w dziejach 
świata. Największa, bo 
pochłonęła aż 6800 ofiar, 
dokładnie cztery i pół tysiąca 
więcej niż powszechnie znana, 
wielokrotnie opisywana 
i filmowana katastrofa „Titanica”. 
W przeciwieństwie jednak do 
brytyjskiego transatlantyku, 
który w wyniku przypadkowego 
zderzenia z górą lodową tonął 
przeszło dwie godziny, a jego 
załoga zdążyła spuścić na wody 
Atlantyku wszystkie posiadane 
szalupy, statek „Goya”, pełen 
żołnierzy Wehrmachtu i cywilnych 
uciekinierów, celowo trafiony 
został torpedami wystrzelonymi 
przez radziecki okręt podwodny 
L-3. Po przełamaniu się na pół 
jego część dziobowa zatonęła już 
po czterech minutach, zaś główna 
część ze śródokręciem po dalszych 
trzech minutach.

władze polskie, a oczyszczające wal-
ki trwały wokół Elbląga, Kłajpedy i 
Pilawy. W niemieckich rękach pozo-
stawał jednak Hel z przyległościami, 
do którego lądową i morską drogą 
docierały oddziały wojska i tłumy 
zdesperowanych cywilów, którym 
nie udało się dotychczas uciec na 
zachód. Dla nich stojący na redzie 
transportowiec „Goya” wydawał się 
zbawieniem. Zwłaszcza że cieszył się 
on niezłą - jak na owe czasy - renomą. 
W czterech dotychczasowych rejsach 
przewiózł on ze wschodu na zachód 

prawie 20 tysięcy osób (operacja Han-
nibal). W piątą i ostatnią podróż tego 
statku zaokrętowano nań 200 nowo 
przeszkolonych czołgistów, którzy 
mieli walczyć w obronie Berlina, 
kilkuset rannych i chorych żołnierzy 
różnych specjalności, zbędnych już w 
tym rejonie marynarzy Kriegsmari-
ne, rodziny wyższych rangą oficerów 
i urzędników hitlerowskiej admini-
stracji i wreszcie mniej lub bardziej 

protegowanych uciekinierów. Wraz 
z koczującymi na pokładzie oddzia-
łami zdrowych żołnierzy było - jak 
skrupulatnie obliczyła załoga statku 
- około 7 tysięcy osób.

16 kwietnia o godz. 23.00 kpt. 
Joachim Plunnecke dał sygnał do 
rozpoczęcia rejsu, a tuż za statkiem 
popłynął również, wypełniony żoł-
nierzami i uciekinierami, o połowę 
mniejszy „Kronenfels”, następnie ho-
lownik „Aegir”, wiozący na zachodni 
front amunicję i sprzęt wojskowy, a 
także trałowce M-256 i M-328, stano-

wiące wojskową ochronę konwoju. W 
absolutnych ciemnościach, radiowej 
ciszy i zakazie prowadzenia głośnych 
rozmów, wszystkie te jednostki powo-
li okrążały półwysep Hel. Gdy jednak 
konwój znalazł się na trawersie latarni 
morskiej Rozewie, jego obecność od-
kryła załoga patrolującego ten rejon 
radzieckiego okrętu podwodnego L-3. 
Rosjanie podpłynęli bliżej i rozpozna-
li największą jednostkę. Dowódca 

okrętu Władimir Konowałow wydał 
rozkaz: atakujemy!

O godz. 23.52 cztery torpedy opu-
ściły wyrzutnię dziobową L-3. Dwie 
trafiły w cel. Na ciemnym niebie poja-
wiły się dwa słupy ognia i wody. Jed-
na torpeda trafiła w część dziobową 
statku, druga w maszynownię. Huk 
rozrywających się torped wzmocniła 
kanonada wybuchów zbiorników z 
paliwem i magazynu amunicji prze-
ciwlotniczej. Statek przełamał się 
na pół, część dziobowa zatonęła po 
trzech minutach, część rufowa po 
kolejnych czterech. O zorganizowa-
nej akcji ratunkowej nie mogło być 
mowy. Z 7 tysięcy osób płynących 
„Goyą” przeżyło zaledwie 180 ludzi, 
głównie wyższych rangą wojskowych 
zakwaterowanych na śródokręciu i 
żołnierzy na pokładzie. Spośród cy-
wilnych uchodźców, stanowiących 
większość pasażerów „Goi”, urato-
wały się tylko cztery osoby. Wraz 
ze statkiem, w odległości 22 km na 
północ od Rozewia, zatonęło 6800 
osób, tworząc największą na świecie 
nekropolię na morskim dnie.

Dziś miejsce to znajduje się w 
polskiej strefie Bałtyku. Wrak leży 
na głębokości ok. 70 m i jest rzadko 
odwiedzany przez nurków. Ci, któ-
rzy otrzymują pozwolenia zejścia pod 
wodę, mają wyraźne zastrzeżenia: bez 
prawa wchodzenia do środka wraku. 
Ofiarom wojny należy się spokój.

HENRYK MĄKA
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Autorem zdjęć i opracowania jest 
znany szczeciński fotografik Andrzej 
Łazowski, szef Stowarzyszenia Czas 
Przestrzeń Tożsamość. Na ponad 300 
stronach zaprezentował na zdjęciach 
i opisał najciekawsze miejsca w pod-
szczecińskiej gminie Dobra.

„…Kocham gminę Dobra i dlate-
go tak bardzo zależy mi na tym, by 
zachować wszystko co w niej piękne. 
Piękno jest jednak kruche i szybko 
przemija…” – napisała we wstępie 
Teresa Dera, wójt Gminy Dobra.

Łazowski stara się to przemijające 
piękno zatrzymać na swoich fotogra-

fiach. Ma też świadomość, że w od-
wiedzanych miejscowościach zmiany 
postępują tak szybko, że współczesne 
fotografie równie szybko stają się  ar-
chiwalnymi zdjęciami. Czternaście 
miejscowości gminy odwiedzał w róż-
nych porach roku. Na wysmakowanych 
zdjęciach uchwycił urodę przestrzeni i 

urodę detalu. To ważne, że fotograf w 
epoce cyfrowej fotografii umie patrzeć 
i dostrzegać, że widzi więcej niż prze-
ciętny mieszkaniec czy turysta. 

Lubię albumy, które nie tylko 
zachwycają umieszczonymi 
w nich fotografiami, ale budzą 
pragnienie, by natychmiast 
pojechać do tych miejscowości 
i na żywo zobaczyć, podziwiać, 
dotknąć. Taki właśnie jest 
album - monografia  „Dobra 
i okolice”.

Mapka umieszczona na początku 
książki przypomina nazwy prezen-
towanych miejscowości. Alfabe-
tyczny układ wydawnictwa ułatwia 
ich wyszukiwanie. A potem strona 
po stronie mamy zdjęcia budynków 
mieszkalnych, gospodarczych, za-
jazdów, kościołów, cmentarzy, ulic, 
placów, pól, zadrzewionych alei, se-
cesyjnych stalowych płotów, pomni-

ków, ganków, drewnianych werand,  
ciekawych elementów na ścianach, 
murach. Zdjęciom współczesnym 
towarzyszą reprodukcje starych wido-
kówek i dawnych fotografii w kolorze 

Dobra - piękna - ciekawa

sepii. Mamy możliwość porównania 
jak było, jak jest. 

Przez kilka powojennych dekad te 
miejscowości były poza turystycznym 
zainteresowaniem. Leżały zbyt blisko 
granicy. Od lat 90. to się zmieniło. 
Są nie tylko chętnie odwiedzane, ale 
wiele z nich stało się tzw. sypialnią 
Szczecina. Odkrywamy na nowo ich 
historię, a pomagają w tym takie wła-

śnie wydawnictwa. Ogromną zaletą 
tego albumu są staranne, wyczerpują-
ce podpisy pod zdjęciami. Są nośnika-
mi dodatkowych informacji, stanowią 
tak zwaną wartość dodaną. „… Na 

mapie Lubinusa z 1618 roku zazna-
czono wiele miejscowości z obecnej 
gminy Dobra. W Mierzynie, w daw-
nej fabryce Alberta Barucha, powstał 
legendarny motocykl Alba. W Mie-
rzynie zachował się stary drewniany 
wiatrak typu kozłowego. Wołczkowo   
było kiedyś bogatą wioską. Świadczą 
o tym zachowane żelazne płoty z 
secesyjnymi ornamentami, bogato 
zdobione drzwi… itd.”. 

Od kilku lat gmina Dobra wielu 
osobom kojarzy się z różami, z Fe-
stiwalem Róż, który odbywa się w 
Skarbimierzycach. Jego patronką jest 
Elizabeth von Arnim, angielska pisar-
ka, która na przełomie XIX i XX wieku 
mieszkała w nieistniejącym już pałacu 
w Rzędzinach i kochała róże. Jej po-
mnik stoi w wiosce Buk. Mnie Rzędzi-
ny kojarzą się z malutką wiejską szkołą, 
której uczniowie wykonali ponad sto 
niezwykłych prac plastycznych. Ich 
niezwykłość polegała na połączeniu 
wyobraźni i materiałów. Wśród nich 
były zasuszone trawy, kwiaty, nasionka, 
ziarenka kasz, zbóż, patyczki, piórka, 
strużynki z ołówków, skorupki jajek. 
Prace zamówił norweski armator, dla 
którego Stocznia Szczecińska budowała 
chemikaliowce. Dziecięce obrazy wiszą 
we wnętrzach jednego z nich.

Album jest dwujęzyczny (polsko-
-niemiecki) i ukazał się w bardzo po-
ręcznym formacie.

„…Jest to moja opowieść o Dobrej 
i okolicach – pisze Andrzej Łazow-
ski. – Odkrywałem tę małą ojczyznę 
wraz z moimi synami, Marcjanem 
i Miłoszem. Bywałem tutaj często 
jako mieszkaniec Szczecina. Widzę 
postępujący proces wchłaniania 
podszczecińskich krajobrazów przez 
metropolię Szczecin. Mam nadzieję, 
że zachowamy jednak dla przyszłych 
pokoleń trochę natury…”.

Kolejny album A. Łazowskie-
go z serii „Wehikuł czasu” ma być 
poświęcony szczecińskiej dzielnicy 
Pogodno. 

          KRYSTYNA POHL
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7 – W porcie Port Stanley na Falklandach na 
trawlerze przetwórni Dalmor II nastąpiła zmiana 
bandery maltańskiej na polską, co umożliwiło przez 
kolejne 4 lata połowy na południowym Atlantyku 
kryla dla japońskiej firmy Hiromatsu. Połowy takie, 
zgodnie z obowiązującym wtedy prawem, mogły 
prowadzić tylko trawlery pływające pod banderą 
kraju mającego do tego prawo. Polska takie prawo 
miała, a Malta nie.

12 – Walne Zgromadzenie Związku Armatorów 
Polskich zakończyło rozłam wśród polskich arma-
torów. Jednogłośnie do ZAP zostały przyjęte PŻM i 
jej spółki za-
leżne Polska 
Żegluga SA, 
Unity Line 
i spółka Pa-
zim, które 
do tego cza-
su tworzyły 
alternatyw-
ny Związek 
Armatorów i Przedsiębiorców Morskich. Na czele 
ZAP stanął dyrektor PŻM – Paweł Szynkaruk, który 
funkcję te pełni do dnia dzisiejszego.

15 – Szefowie Stoczni Szczecińskiej Nowej nego-
cjowali z delegacją przedsiębiorców wenezuelskich 
rządowy kontrakt na budowę 35 statków, w tym 6 
produktowców po 47 tys. ton i 8 zbiornikowców 
po 70 tys. ton.

20 – Na wniosek ministra skarbu państwa 
nadzwyczajne WZA Stoczni Gdynia SA przyję-
ło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego 
spółki o kwotę od 1 do 300 mln zł, który miał być 
uzyskany poprzez emisję akcji imiennych.

27 – Gdyński armator BCL wydzierżawił kolejny 
kontenerowiec dowozowy Iwona (672 TEU), który 
zatrudnił na trasie Gdynia-Gdańsk-Świnoujście-
-Bremerhaven-Hamburg.

27 – Morski Oddział Straży Granicznej odkrył 
na holenderskim wycieczkowcu Rotterdam, który 
przypłynął do Gdańska na kapitalny remont, pod-

czas którego 
m u s i a n o 
usunąć ze 
statku ok. 
180 ton izo-
lacji azbesto-
wej, dodat-
kowych ok. 

500 m3 odpadów zawierających azbest, o których 
wcześniej właściciel statku nie informował strony 

polskiej. Ten fakt zadecydował o negatywnej decyzji 
wojewody pomorskiego o przeprowadzeniu remon-
tu tego statku w Trójmieście, mimo że znalazła się 
firma gotowa go wykonać.

20 lat temu

Kwiecień 1996 r.

5 – Drobnicowiec Luta wyszedł w swoją 
pierwszą podróż eksploatacyjną do Ameryki 
Południowej.

18 – Na słynnym złomowisku - plaży Alang w 
Indiach swoją morską karierę zakończył jeden ze 
sztandarowych swego czasu statków PLO - m/s 
Konin, zbu-
dowany 28 
lat wcześniej 
w Stoczni 
G d a ń s k i e j 
(jako pierw-
sza jednostka 
z serii B-442). Statki z tej serii w PLO cieszyły się 
opinią jednych z najbardziej ekonomicznych. 

18 – Dwie największe polskie firmy maklerskie: 
Polskie Przedsiębiorstwo Maklerskie „Polfracht” 
oraz spółka „Polsteam Brokers” z grupy PŻM pod-
pisały umowę, na mocy której „Polfracht” sprzedał 
40% należących do niego udziałów w spółce „Po-
lhansa” w Hamburgu.

18 – Ryszard Ferworn - prezes Centromoru S.A. 
sprawujący wówczas funkcję przewodniczącego 
Komitetu Gospodarki Morskiej i Transportu w 
KIG-u w Warszawie został wybrany przez I Walne 
Zebranie Morskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Gdyni prezesem rady tej izby.

30 lat temu

Kwiecień 1986 r.

1 – Zespół z Zakładu Technologii Budowy Okrę-
tów Politechniki Gdańskiej kierowany przez prof. 
Jerzego Doeffera wykonał projekt 16-osobowej 
kapsuły ratowniczej, spełniającej funkcję samo-
dzielnie sterowanego batyskafu.

3 – 12 km na północny zachód od Arkony 
przy podchodzeniu do lądowania na platformie 
„Petrobalticu” uległ katastrofie śmigłowiec „PUL 
Aeropol”, na pokładzie którego znajdowało się 19 
osób: 3 pilotów i 16 pracowników „Petrobalticu”. 
W katastrofie śmigłowca, który spadł do morza 
kilkadziesiąt metrów od platformy, zginęły 4 osoby: 
2 pilotów i 2 pracowników „Petrobalticu”, a 3 inne 
osoby zostały ranne.

8 – W Stoczni Gdańskiej im. Lenina położona 
została stępka pierwszego z serii 3 statków kon-
tenerowych typu B-355 budowanych dla PLO z 

przeznaczeniem na linię Dalekiego Wschodu. M/s 
H. Cegielski, bo takie imię nosił ten statek, miał 
202,5 m dłu-
gości, 22.800 
ton nośności 
i był wyposa-
żony w silnik 
główny HCP 
-Sulzer 6RL 
B90 o mocy 22300 KM oraz mógł jednorazowo 
przewozić 1.635 kontenerów 20-stopowych.

10 – Sejm przyjął nowelizację „Kodeksu Mor-
skiego”, która wprowadziła m.in. instytucję prawną 
czasowej polskiej przynależności statku, pozwala-
jącą eksploatować polski statek pod obcą banderą 
bez pozbawienia się prawa własności.

23 – 34 letni Stefan Batory zakończył w Gdań-
skiej Stoczni Remontowej swój ostatni remont prze-
dłużający jego żeglugowy żywot o kolejne 2 lata.

24 – Jan Matejko - jeden z najbardziej zasłu-
żonych liniowców PLO zawinął do Chittogongu, 
gdzie sprzedano go na złom.

40 lat temu

Kwiecień 1976 r.

10 – W Stoczni Gdańskiej zwodowano kontene-
rowiec Ciudad de Popayan (pierwszy typu B-464) 
dla armatora kolumbijskiego.

14 – Do portu gdańskiego wpłynął zbiornikowiec 
PŻM Giewont II (146 tys. DWT) z ładunkiem 126 
tys. ton ropy. Był to pierwszy polski statek, który z 
tak dużym ładunkiem wszedł na Bałtyk, po wyty-
czeniu przez Duńczyków dla tych wielkich jednostek 
nowego toru wodnego w Wielkim Bełcie.

17 – Zawinięciem drobnicowca Stefan Okrzeja 
PLO rozpoczęły w ramach linii indonezyjsko-wiet-
namskiej obsługę portu Sajgon w Wietnamie.

21 – PŻM zakupiła od armatora norweskiego 
dwa zautomatyzowane masowce typu „panamax” 
po ponad 64 tys. DWT: Hutę Lenina i Hutę Kato-
wice, oba produkcji japońskiej.

21 – M/s Pekin, pływający wtedy na linii austra-
lijskiej PLO, jako pierwszy polski statek handlowy 
zawinął do portu Nouméa w Nowej Kaledonii.

30 – Wejście do służby w Transoceanie bazy ry-
backiej Kaszuby II (B-68/3) zbudowanej w Stoczni 
Gdańskiej.

10 lat temu

Kwiecień 2006 r.
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50 lat temu

Kwiecień 1966 r.

1 – Stanisław Bejger został powołany na dyrek-
tora naczelnego PLO zastępując na tym stanowisku 
Hermana Burana. Funkcję tę sprawował ponad 10 
lat - do 30 czerwca 1976 r.

10 – Podczas nalotu samolotów amerykańskich 
na port Hajfong w Wietnamie uszkodzony został 
motorowiec PLO Beniowski.

60 lat temu

Kwiecień 1956 r.

12 – Do służby wszedł zbudowany w Stoczni 
Gdańskiej trawler parowy Brda (B-10/67), który 10 
stycznia 1975 r. zatonął podczas sztormu u wejścia 
do portu Hanstholm w Danii. Zginęło wówczas 9 
członków załogi.

18 – Rozpoczęcie pierwszego w historii remontu 
Batorego w kraju, w Gdańskiej Stoczni Remontowej. 
Remont trwał do 26 maja.

18 – Najwyższy Sąd Wojskowy, na wniosek wi-
ceprokuratora wojskowego kpt. Edwarda Wiącka 
uchylił swój wyrok z dnia 22 lipca 1952 r. skazujący 
kmdr por. Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr Sta-
nisława Mieszkowskiego, kmdr Jerzego Staniewicza, 
kmdr Mariana Wojcieszka, kmdr por. Roberta Ka-
sperskiego na karę śmierci, a kmdr por. Kazimierza 
Kraszewskiego i kmdr Wacława Krzywca na karę 
dożywotniego więzienia, a naczelna Prokuratura 
umorzyła śledztwo z braku dowodów winy. Na 
mocy tej decyzji 27 kwietnia 1956 r. kmdr por. 
Robert Kasperski, kmdr por. Kazimierz Kraszew-
ski i kmdr Marian Wojcieszek opuścili więzienie. 
Wcześniej, bo 25 lutego 1956 r., więzienie opuścił 
ze względu na stan zdrowia kmdr Wacław Krzy-
wiec, który dwa tygodnie później zmarł. Pozostali 
oficerowie wcześniej zostali rozstrzelani.

19 – Nieudane wodowanie w Stoczni Gdań-
skiej budowanego dla PLO drobnicowca Bolesław 
Bierut.

21 – PLO zakupuje od armatora norweskiego 
E.B. Aaby’s Rederi A/S drobnicowiec Słowacki.

28 – W stoczni Rauma Repola w Finlandii zwo-
dowano zbiornikowiec Beskidy, który w 1957 r. 
wszedł do służby w Chipolbroku, a w rok później 
sprzedano go ChRL.

70 lat temu

Kwiecień 1946 r.

3 – GAL sprzedaje Anglikom pasażerskie pa-
rowce - Kościuszko i Pułaski - za 100 tys. funtów 
szterlingów każdy.

4 – Do portu szczecińskiego zawinął pierwszy 
statek - s/s Posejdon, pływający pod banderą alianc-
ką (używana przejściowo po zakończeniu wojny) 
z grupą polskich repatriantów.

5 – Przekazanie przez władze sowieckie Polskiej 
Marynarce Wojennej 23 małych okrętów (z przy-
znanej Polsce puli okrętów poniemieckich): 12 ści-
gaczy, 9 trałowców i dwa kutrów torpedowych.

8 – M/s Batory, po blisko sześciu i pół roku 
służby pod auspicjami United Maritime Authority, 
kończy swoją działalność na rzecz floty alianckiej i 
ponownie przechodzi pod eksploatację GAL.

11 – Batory wszedł do stoczni w Antwerpii w 
celu ponownego dostosowania go do żeglugi pa-
sażerskiej przez Atlantyk.

11 i 23 – Zawinięcie do Gdańska m/s Sobieski 
- statku pasażerskiego GAL, będącego w służbie 
UMA, z powracającymi do kraju żołnierzami Pol-

skich Sił Zbrojnych i uchodźcami cywilnymi. Takich 
rejsów na trasie Leith-Gdańsk m/s Sobieski wykonał 
siedem, przywożąc do Polski 14 tys. żołnierzy i 
repatriantów cywilnych.

16 – Do Gdyni wpłynął po raz pierwszy po 
wojnie statek Stalowa Wola, dowodzony przez 
kpt. Mikołaja Deppisza.

25 – Uruchomiono pierwsze połączenie promo-
we między Polską a Skandynawią, na linii Gdynia-
-Trelleborg, obsługiwanej przez trzy promy kole-
jowe: Starke (rok budowy 1931), Konung Gustaf 

V (1910 r.) i Drottning Victoria (1909 r.) należące 
do królewskich Kolei Szwedzich SJ.

28 – Powołanie do życia Szczecińskiego Obszaru 
Nadmorskiego, którego pierwszym dowódcą został 
kmdr Włodzimierz Steyer.

80 lat temu

Kwiecień 1936 r.

8 – Odbiór Batorego przez przedstawicieli GAL 
ze stoczni w Monfalcone.

21 – Batory mając na pokładzie 6 pasażerów, 
wypływa w swoją pierwszą podróż - rejs wyciecz-
kowy „Szlakiem Południa” z Triestu do Gdyni.

W kwietniu wszedł do służby największy 
przedwojenny holownik polski Tytan zbudowa-
ny w Stoczni Gdańskiej dla działu holowniczego 
Żeglugi Polskiej

90 lat temu

Kwiecień 1926 r.

2 – W Paryżu podpisano ze stocznią Chantiers 
Navals Français w Blainville umowę na budowę dla 
Polskiej Marynarki Wojennej dwóch kontrtorpe-
dowców Wicher i Burza.

4 – Pierwsze posiedzenie Komisji Rozbudowy 
Miasta Gdynia, która zatwierdziła plan rozbudowy 
Gdyni jako miasta, które docelowo miało liczyć 70 
tys. mieszkańców.

Opracowali:
JERZY DRZEMCZEWSKI
MAREK TWARDOWSKI
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WŁADYSŁAW WZOREK

Poczet ludzi morza

39

– Na morze przyjechałem przez dziewczyny – opowiadał. – Byłem 
wtedy młody, przystojny, miałem powodzenie. Ale pewnego dnia pojawił 
się na ulicach mojego rodzinnego Nowego Sącza jakiś dryblas w mary-
narskim mundurze i zaraz wszystkie dziewczyny zaczęły za nim szaleć. 
Pomyślałem, że widocznie tylko mundur jest dla dziewczęcych serc jedy-
nym magnesem i to właśnie on daje maksimum szczęścia. Ze złości więc 
i zranionej dumy nowosądeckiego chłopaka ochotniczo zgłosiłem się do 
służby w Marynarce Wojennej RP. W parę miesięcy potem znalazłem się w 
Morskim Dywizjonie Lotniczym w Puc-
ku. Miałem granatowy mundur, w którym 
z dumą paradowałem po ulicach Gdyni i 
Gdańska, ze dwa razy byłem też w Nowym 
Sączu. Ale na dziewczyny nie starczyło mi 
już czasu. Musiałem się dużo uczyć, zanim 
zostałem pilotem hydroplanu.

Rzekomy wpływ nowosądeckich 
dziewcząt na morską przyszłość Włady-
sława Wzorka, to jedna z wielu legend, 
jakie lubił opowiadać słuchaczom. Rze-
czywiście przybył nad morze pod wpły-
wem starszego brata – Leona, który od 
1918 r. służył w Morskim Batalionie w 
Modlinie, a następnie brał udział w hi-
storycznych zaślubinach Polski z morzem 
10 lutego 1920 roku. W tym samym roku 
oddelegowany został na Rozewie, pełniąc 
obowiązki latarnika do września 1939 r. Z 
wojskową precyzją zapalał i gasił światła 
tej największej wówczas latarni polskiego 
wybrzeża, dbał o czystość jej otoczenia i 
porządek wysokiej skarpy, na której stała. 
Jako działacz Polskiego Związku Zachod-
niego utrzymywał przyjazne kontakty z 
Kaszubami, dbał o rozwój wczasowych 
funkcji Hallerowa i Jastrzębiej Góry, a 
także rybackich przystani w Wielkiej 
Wsi, Kuźnicy i Helu. Ostrzeżony przez 
przyjaciół, że z powodu swej patriotycz-
nej działalności wpisany został na czarną 
listę gdańskich hitlerowców, nie opuścił 
swego posterunk pracy. Wychodził z założenia, że dokąd są na morzu pol-
skie statki i okręty rozewska bliza musi świecić. 10 września aresztowało 
go gestapo. Skatowany w wejherowskim więzieniu, rozstrzelany został w 
pierwszej grupie polskich patriotów w piaścineckim lesie.

Tymczasem Władysław Wzorek, w połowie sierpnia 1939 roku wyje-
chał do Włoch po nowe i szybkie hydroplany. Dobrze nawet uzbrojone, nie 
spełniły we wrześniu swego zadania, gdyż z powodu niemiecko-włoskiej 
obstrukcji pozbawione zostały bomb i amunicji. Ranny w obronie Helu, 
dostał się do niewoli, ale już 1 maja 1945 r. został kierownikiem latarni 
na Rozewiu. I jak brat Leon przed wojną, tak on przez długie powojenne 
lata zapalał i gasił rozewską blizę. Gdy poznałem go w 1957 r., krętymi 
schodami zaprowadził mnie na najwyższą galeryjkę latarni, irchą przetarł 

kryształowe kręgi refl ektora pulsującego 3-sekundowym światłem aż na 
odległość 43 km, pokazywał wody otwartego Bałtyku i Zatoki Gdańskiej, a 
także Władysławowo, Kuźnicę, Jastarnię i Hel, a jednocześnie jak z rękawa 
sypał rozewsko-kaszubskimi legendami. Najbarwniej i najbardziej suge-
stywnie opowiadał o pobycie na rozewskim cyplu Stefana Żeromskiego, 
którego kult rozpoczął przed wojną jego starszy brat.

Zaraz przy wejściu do latarni zwrócił uwagę na upamiętniającą ten 
fakt tablicę ku czci wielkiego pisarza, wmurowaną w miejscu przedwo-

jennej, zniszczonej przez hitlerowców 
we wrześniu 1939 r. Potem prowadził do 
trójkątnej izby Żeromskiego, wyposażo-
nej w stół, na którym powstawały pierw-
sze karty „Wiatru od morza”, szafę na 
osobiste rzeczy autora tej pamiętnej pu-
blikacji i wielkie łoże z pierzyną i podu-
chami, na którym pisarz odsypiał zarwa-
ne noce. To właśnie proste łoże budziło 
największe zainteresowanie turystów, a 
zwłaszcza młodzieży szkolnej, najczę-
ściej odwiedzającej rozewską blizę. To 
właśnie uczniowie szkół podstawowych 
i średnich zostawiali w tej izbie swoje 
tarcze szkolne, a z siennika zabierali „na 
pamiątkę” choć jedną słomkę. Czynili to 
tak masowo, że pani latarnikowa cztery 
razy do roku musiała siennik napełniać 
słomą od nowa.

Legenda upadła w 1964 r., gdy ukaza-
ła się książka o Żeromskim pióra Ireny 
Mortkowicz-Olczakowej. Napisała bo-
wiem, operując konkretnymi datami i 
faktami, że autor „Wiatru od morza” był 
raz czy dwa na Rozewiu, ale z pewnością 
nie spał w kierowanej przez Leona Wzor-
ka latarni… ani jednej nocy. Do Wzoków 
zgłosiła pretensje córka pisarza – Moni-
ka, która pamiętała, że ojciec poszukując 
źródłowych materiałów do „Wiatru od 
morza” mieszkał w Orłowie, Gdyni i w 
Sopocie, ale nigdy w rozewskiej latarni. 

Władysław Wzorek, z którym spotkałem się kilkakrotnie, zlikwidować 
musiał muzealną izbę Żeromskiego. Ale Wzorek nr 3 na rozewskiej blizie 
– Zbigniew, syn Leona i bratanek Władysława – o Żeromskim nie zapo-
mniał. Wprawdzie nikt dziś nie twierdzi, że wielki pisarz tu mieszkał, ale 
istnieje tu izba pamięci Stefana Żeromskiego.

Nie jest jej w stanie przyćmić istniejące tu od 1963 r. muzeum latarnic-
twa morskiego, w którym mrugają do zwiedzających latarnie Świnoujścia, 
Gąsek, Stilo itp. – wszystkich 16 latarni polskiego wybrzeża. Pierwszym 
kustoszem tego muzeum i wielkim orędownikiem jego powstania był 
oczywiście Władysław Wzorek, którego dusza – jak mówią aktualni latar-
nicy – wciąż kołacze się w obejściu ukochanej blizy.

HENRYK MĄKA

STANISŁAW FORTUŃSKI
Był popularną postacią powojen-

nego Szczecina. Pełnił wiele funkcji 
zawodowych i społecznych, które tę 
popularność wzmacniały. Był m.in. 
dyrektorem fabryki motocykli „Junak” 
i Stoczni Szczecińskiej, radnym MRN, 
przedstawicielem PŻM i PLO w stocz-
niach rumuńskich, gdy te budowały 
statki dla naszych armatorów. Organi-
zował liczne zawody i rajdy sportowe, 
współtworzył kluby sportowe „Gwar-
dia” i „Arkonia”, klub motorowy „Ju-
nak”, był sędzią piłkarskim, aktywnie 
udzielał się w związkach sportowych. 
Jego sukcesy stały się znane nie tylko 
w kraju, ale również poza jego granicami.

Urodził się w roku 1912 w Warszawie. Po maturze, jako ochotnik, rozpoczął 
naukę w szkole podchorążych w Zambrowie, by w stopniu podporucznika 
odbyć wojskową służbę w Kobryniu. W czasie okupacji, pod zmienionym 
nazwiskiem, pracował w zakładach metalowych Radomia, skąd wiosną 1945 
roku wyjechał na stałe do Szczecina, stając się jednym z pionierów tego miasta. 
Początkowo zatrudniony został jako oficer śledczy MO, ale PPR-owskie kie-
rownictwo wojewódzkiej komendy milicji doszukało się politycznych „haków” 
w jego przeszłości i jako wrogi element, w trybie natychmiastowym został 
zwolniony ze służby.

Przez parę następnych lat pracował na podrzędnych stanowiskach, aż wreszcie 
ktoś zorientowany w zawodowych i organizacyjnych umiejętnościach wysunął 
jego kandydaturę na dyrektora wytwórni sprzętu medycznego, umiejscowionej w 
dawnej fabryce samochodów „Stoewer” przy al. Wojska Polskiego. Produkowano 
tu metalowe łóżka, stoliki i inne akcesoria niezbędne do wyposażenia szpitali. 
Kilka lat później, w ramach rozwoju rodzimego przemysłu motoryzacyjnego 
postanowiono całkowicie zmienić profil produkcji fabryki: umiejscowiono tu 
bowiem wytwórnię motocykli „Junak” z silnikiem 350 ccm. Szefem Szczecińskiej 
Fabryki Motocykli został oczywiście Stanisław Fortuński.

Był w swoim żywiole: organizował 
produkcję, szukał kooperantów, zatrud-
niał fachowców, wyłuskiwał z politech-
niki absolwentów zainteresowanych tą 
branżą młodych inżynierów, prowadził 
wewnętrzne szkolenia zawodowe załogi. 
Wkrótce też na ulicach Szczecina pojawiły 
się szybkie, czarnym lakierem lśniące 350-
-tki, które dość szybko zaczęły zdobywać 
swoich sympatyków w całym kraju. Nieba-
wem pojawiły się ich liczne odmiany: bia-
ło malowane - milicyjne, z dodatkowym 
koszem dla trzeciego pasażera itd. Wiele 
„Junaków” trafiło na eksport. Spotkać je 
można było na piaskach Sahary i stepach 

Mongolii, na ulicach Hawany i w dżunglach Wietnamu. W latach 60., gdy 
wybuchła moda na produkcję uboczną w oparciu o silnik „Junaka”, powstał 
tu prototyp małego samochodu „Smyk”, do którego wchodziło się przez drzwi 
otwierane z przodu. Do masowej jego produkcji nigdy jednak nie doszło.

W 1964 roku Stanisław Fortuński został dyrektorem naczelnym Stoczni 
Szczecińskiej. Była to już wtedy rozpędzona lokomotywa lokalnej gospodarki: 
po zakończeniu długiej serii parowców, budowała nowoczesne motorowce 
dla polskich i obcych armatorów. Wielki zakład zatrudniający 12 tysięcy 
pracowników na swój jubileusz XX-lecia, w 1968 roku, zwodował milionową 
tonę nośności. Jubileusz ten, z inicjatywy dyr. Fortuńskiego i szczecińskich 
publicystów, uczciła Krajowa Agencja Wydawnicza, wydając tom reportaży o 
stoczni pt. „Cała naprzód”, ilustrowany grafikami szczecińskich plastyków.

Ale wielki zakład to nie tylko produkcja. To także wielka załoga i jej 
liczne potrzeby, które z równym zaangażowaniem, jak wykonanie bieżących 
planów produkcji, nadzorował dyr. Fortuński. Przede wszystkim dotyczyło 
to poprawy warunków socjalnych załogi (umywalnie, bufety, stołówki itd.), 
polecił rozbudowę ośrodka w Dziwnówku, rozszerzył budżet i możliwości 
programowe stoczniowego domu kultury, podpisał program budownictwa 
mieszkaniowego dla stoczniowców, co - jak nieraz podkreślał - jest przecież 
warunkiem podstawowym utrzymania stabilności załogi i pozyskania do-
brych fachowców. Działania te niewątpliwie przysparzały mu sympatię ze 
strony pracowników. Gdy w 1969 roku wyjechał na kilka lat do Rumunii, aby 
nadzorować tam budowę statków dla naszych armatorów, wielu szczecińskich 
stoczniowców żałowało, że nie pozostał z nimi dłużej.

Przedstawiając postać dyr. Fortuńskiego nie można pominąć jego spor-
towych pasji. Zaczęło się jeszcze w chłopięcych czasach, gdy uprawiał różne 
dyscypliny w stołecznej „Polonii”, a potem w klubie „Marymont”. Od 1934 r. 
kontynuował tę działalność w klubach wojskowych i radomskim klubie „Broń”. 
W Szczecinie i innych miastach wybrzeża zdobył popularność jako sędzia 
piłkarski i przez 27 lat prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Gdy w 1989 roku odszedł na wieczną wachtę, z głębokim żalem żegnali 
go nie tylko ludzie morza i aktywni sportowcy, ale i kibice - wierni bywalcy 
sportowych stadionów.

HENRYK MĄKA
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Mieszkańcy niemieckiego Lohr leżącego nad Menem, spiesząc rano do pracy i przechodząc przez lokalny 
most, zastali niezwykły widok. Oto nurt rzeki tuż przy przęsłach zagradzała długa barka, której dziób wcinał 
się wysoko na brzeg. 

Szybko zawiadomiono policję, a gdy funkcjonariusze weszli na pokład 105-metrowej jednostki o nazwie 
„Elsava”, na mostku zastali siedzącego w głębokim fotelu kapitana, który palił papierosa, raczył się whisky i był 
kompletnie pijany.

Jak jednak przyznali komentujący to zdarzenie mieszkańcy, choć kapitan okazał się fatalnym dowódcą, 
to jednak dla lokalnego krajobrazu sennego niemieckiego miasteczka stworzył bardzo interesującą nową 
perspektywę.

STWORZYŁ NOWĄ PERSPEKTYWĘ

Znana z projektów szybkich katamaranów stocznia Incat Crowther poinformowała, iż podpisała właśnie ciekawy kon-
trakt na zaprojektowanie jednostki, która w przyszłości będzie pływać po słynnym szkockim jeziorze Loch Ness. Ma to być 
20-metrowej długości katamaran, poruszający się z prędkością 20 węzłów, o podwyższonej dzielności morskiej, a więc 
przygotowany do bardzo zmiennej w tej części Szkocji pogody. 

Inwestor poprosił projektanta przede wszystkim o to, by na głównym pokładzie, na którym będą przebywać turyści, było 
jak najwięcej okien. W końcu to obserwacja powierzchni jeziora Loch Ness w celu wypatrzenia prehistorycznego potwora 
ma być głównym sensem podróży dla pasażerów.

BĘDĄ SZUKAĆ POTWORA Z LOCH NESS

AP Moller Maersk, duński gigant żeglugowy, znany jest m.in. z niekonwencjonal-
nego podejścia do szukania oszczędności w eksploatacji statków. To właśnie kompania 
z Kopenhagi jako pierwsza na masową skalę zastosowała tzw. slow steaming, czyli 
powolne, ekonomiczne pływanie, które owocowało mniejszym zużyciem paliwa. 

Teraz Duńczycy chcą zrewolucjonizować swój sposób dostaw, na statki oczeku-
jące na redzie, części zamiennych, materiałów czy prowiantu. Zamiast tradycyjnego 
wynajmowania barek czy pilotówek, chcą oni do przenoszenia towarów wykorzystać 
drony. Pierwszy udany eksperyment miał miejsce w okolicach portu Kalundborg w 
Danii. Dron przeniósł paczkę na jeden z tankowców Maersk Tankers. 

Jak policzyli ekonomiści z Maerska, koszt wynajęcia barki dostawczej to ok. 3000 
USD. Wykorzystanie drona jest praktycznie za darmo. Przy flocie liczącej kilkaset 
statków zmiana sposobu dostawy towarów rocznie może przynieść oszczędności 
w wysokości nawet kilku milionów dolarów.

DRONY PRZENIOSĄ TOWARY 
NA STATKI

Fale ekstremalne, które są zdolne do zatopienia najdzielniejszych nawet okrętów, przez wieki były uzna-
wane za mit, podobnie jak wielkie ośmiornice. Tym, którzy je widzieli, nikt nie wierzył, a sceptykom z kręgów 
marynarskich wtórowali naukowcy, twierdząc, że zjawiska takie są po prostu niemożliwe z punktu widzenia 
newtonowskiej fizyki.

Wszystko zmieniło się w Nowy Rok 1995, kiedy to ogromna fala uderzyła w platformę wiertniczą Draupner 
na Morzu Północnym. Platforma wyposażona była w precyzyjny laserowy system, który dokładnie mierzył 
wysokość, kształt oraz szybkość fal. Fala, którą system zanotował w pamiętny Nowy Rok, różniła się od innych 
i była rzeczywiście ekstremalna. 

Wydarzenie z Morza Północnego dało asumpt do dalszych badań w tej dziedzinie. W 2004 roku Europejska 
Agencja Kosmiczna przez trzy tygodnie badała wybrane odcinki morza o powierzchni dziesięć na pięć kilometrów, 
w ostępach co 200 kilometrów. Podczas badań tych zanotowano aż dziesięć przypadków fal ekstremalnych.

Dalszą konsekwencją były analizy przeprowadzone przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Porzucając tradycyjną fizykę Newtona, w badaniach nad powstawaniem fal ekstremalnych oparli się na 
nielinearnym modelu falowym Schrödingera (tego od kota). Dzięki temu udało im się opracować algorytm, 
który kapitanom statków i szefom bezpieczeństwa platform wiertniczych daje narzędzie do przewidywania 
powstawania tego zjawiska z kilkuminutowym wyprzedzeniem.

SPOSÓB NA FALE EKSTREMALNE

Norwegowie obliczają efektywność swojej gospodarki na 
podstawie cen  dwóch podstawowych towarów eksportowych: 
ropy naftowej i łososia, a opłacalność biznesu w samej Norwegii 
na podstawie relacji cen między tymi dwoma artykułami. 

Jeden z najbogatszych Norwegów, John Fredriksen, zbił 
fortunę na wydobyciu ropy naftowej i przewozów tego surow-
ca własną flotą, ale jak przystało na rozsądnego biznesmena, 
dla równowagi utrzymuje też hodowlę łososi. I to się opłaciło. 
Niedawno, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, cena 10 
funtów (4,5 kg) łososia przekroczyła cenę baryłki ropy naftowej. 
W rezultacie wartość aktywów Fredriksena zaangażowana w 
produkcję i przewóz ropy spadła o 40 proc., ale w tym samym 
czasie jego majątek zainwestowany w farmy łososiowe wzrósł 
o 25 proc. To się nazywa mieć głowę do interesów.

HANDLOWAĆ ROPĄ, 
CZY HODOWAĆ ŁOSOSIE?
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