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OD WYDAWCY
Szanowni Czytelnicy!

Mamy lipiec i rozpoczęły się wakacje. 
Udając się na zasłużony letni wypoczynek, 
warto wziąć do walizki niniejszy numer 
„Obserwatora Morskiego” by w pięknych 
okolicznościach przyrody oddać się lektu-
rze, przypominając sobie przy okazji gorące 
tygodnie poprzedzające sezon urlopowy.

W czerwcu najważniejszym wydarzeniem 
dla branży był IV Międzynarodowy Kongres 
Morski w Szczecinie. Tegoroczną edycję tego 

spotkania zapamiętamy przede wszystkim z powodu dwóch faktów: wizyty 
podczas obrad pani premier Beaty Szydło oraz podpisania listu intencyjnego 
w sprawie budowy nowych promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. 

W przemówieniu szefowej naszego rządu usłyszeliśmy m.in. zapewnienie, 
że rozwój gospodarki morskiej jest jednym z priorytetów obecnie sprawują-
cych władzę. Ma to być rozwój wielopłaszczyznowy, oparty na odrodzonym 
przemyśle stoczniowym, zmodernizowanej infrastrukturze portowej i lepszym 
dostępie do tych portów zarówno od strony morza, jak i lądu uzyskanym 
poprzez rozbudowę sieci dróg i śródlądowych szlaków żeglugowych.

Z kolei podpisanie listu intencyjnego na budowę promów typu ro-pax 
dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej ma być właśnie tym nowym impulsem dla 
odrodzenia rodzimych stoczni. Biorąc pod uwagę listę uczestników, sygna-
tariuszy tego dokumentu, przedsięwzięcie - pomimo dużej skali trudności 
- wydaje się możliwe do zrealizowania. 

W lipcu na terenie Stoczni Szczecińskiej gościliśmy po raz kolejny ministra 
Marka Gróbarczyka, tym razem w towarzystwie wicepremiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Obaj potwierdzili swoją determinację, by na polskim wybrzeżu 
znów budowane były duże statki. Jeśli uda się stworzyć projekt nowoczesnego 
ro-paxa i zamienić go w konkretny produkt, to być może nasze stocznie znajdą 
swoją niszę i następnie już bez pomocy ze strony państwa pojawią się kolejni 
armatorzy, którzy będą chcieli ulokować tu swoje inwestycje. 

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem ostatnich tygodni, była także uro-
czystość mianowania terminalu LNG imieniem śp. prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego. Tak wielu gości z najwyższych szczytów władzy Świnoujście nie 
oglądało chyba w całej swojej powojennej historii. Zresztą politycy często 
zaglądają ostatnio na Pomorze Zachodnie. I dobrze, bo buduje to prestiż 
regionu. Oby też przełożyło się to na wymierne korzyści gospodarcze.

Zostawmy jednak politykę. W okresie wakacyjnym czas spędzać można 
w znacznie przyjemniejszy sposób. Chociażby ciesząc się bliskością morza 
i licznymi imprezami, które organizowane są w lipcu i sierpniu na całym 
wybrzeżu.

Życząc więc wszystkim naszym Czytelnikom udanego letniego wypo-
czynku niezmiennie zapraszam do lektury naszego pisma.

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.

4 Terminal LNG w Świnoujściu nosi imię Lecha Kaczyńskiego
6 Przyjęto plan rozwoju transportu rzecznego
7 Są pieniądze na utrzymanie toru wodnego
8 Pierwszy transport z BMO
8 „Arktyczna Księżniczka” przywiozła gaz
9 Obradował Zespół Trójstronny

10 Morskie projekty bliżej dofinansowania
11 Kablowiec z Poltramp Yard
12 IV Międzynarodowy Kongres Morski – podsumowanie
22 Nowy wymiar inwestycji
23 Rewitalizacja miast portowych
25 70-lecie Sopockiego Ośrodka Ekonomicznego
26 Kontenery z obowiązkiem ważenia
27 Powrót Olka Doby
27 Flis 400-lecia Ulanowa
30 Morskie, koncertowe, kolorowe
33 Kieler Woche 2016
34 Umowa o współpracy podpisana
37 Jednostki dla morskiej energetyki wiatrowej
39 Kanałem Panamskim mogą przepływać większe statki
40 Tragedia, której można było uniknąć
42 Zapraszamy na Gotlandię
44 Łódź wikingów dotarła do Ameryki
45 W służbie U.S. Coast Guard
46 10 lat Konsulatu Norwegii w Gdyni
47 Henryk Mąka odznaczony medalem GLORIA ARTIS
48 Gwizdek – świst trapowy
49 Centrum Konserwacji Wraków Statków otwarte
50 Dom na wodzie
52 Windjamery albo żaglowce Mamucie
54 Kapitanowie
55 „Matki i Statki” ochrzczone i zwodowane
58 Poczet ludzi morza – Leszek Prorok

www.obserwator-morski.pl 3



Terminal LNG w Świnoujściu
nosi imię Lecha Kaczyńskiego

Od 18 czerwca 2016 roku 
terminal LNG w Świnoujściu 
nosi imię prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. W uroczystości 
odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej, udział wzięli: 
prezydent Andrzej Duda, 
premier Beata Szydło oraz 
prezes PIS, Jarosław Kaczyński. 
Obecni byli także członkowie 
rządu, posłowie i senatorowie, 
przedstawiciele gospodarki 
morskiej oraz inwestora.

była decyzja o budowie gazoportu- 
powiedział podczas uroczystości od-
słonięcia tablicy pamiątkowej, prezes 
PIS, Jarosław Kaczyński. 

- Bezpieczeństwo energetyczne 
to właśnie suwerenność. Pierwszym 
elementem budowy tej suwerenności 
była idea utworzenia w Polsce gazo-
portu - mówił prezydent Andrzej 
Duda. Prezydent Lech Kaczyński 
chciał suwerenności energetycznej 
przede wszystkim dla Polski, ale 
chciał także, aby nasz kraj był ważnym 
ogniwem i elementem systemu bez-

pieczeństwa energetycznego Europy 
- dodał prezydent. 

- Gazoport to inwestycja gospo-
darcza, ale to także symbol polskiej 
suwerenności, niezależności i bezpie-
czeństwa energetycznego - powiedzia-
ła premier, Beata Szydło. 

Terminal LNG w Świnoujściu może 
może przyjąć 5 mld metrów sześcien-
nych gazu. Po wybudowaniu kolejne-
go - trzeciego zbiornika- możliwości 
magazynowe terminalu wzrosną do 
7,5 mld metrów sześciennych. 

(WS) 
fot. JACEK PAWŁOWSKI

Podczas uroczystości prezes Prawa 
i Sprawiedliwości wskazywał że jego 
brat podejmował wiele przedsięwzięć, 
które miały poprawić bezpieczeństwo 
energetyczne Polski.  

- Prezydent Lech Kaczyński po-
święcał bardzo wiele uwagi bezpie-
czeństwu energetycznemu Polski. 
Gdy rozpoczynał swoją kadencję, 
to bezpieczeństwo było bardzo za-
grożone. Podejmował bardzo wiele 
przedsięwzięć politycznych i gospo-
darczych, które miały tę sytuację 
zmienić. Jednym z tych przedsięwzięć 

Tablica pamiątkowa poświęcona śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
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Gości uroczystości powitał prezes zarządu Gaz-System S.A. Tomasz Stępień

Na uroczystościach, związanych z nadaniem imienia terminalowi LNG nie mogło 
zabraknąć ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, tu 
w towarzystwie szefowej Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Sadurskiej

Przemawia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński Na uroczystościach w Świnoujściu obecne były najważniejsze osoby w państwie

Odsłonięcia tablicy i aktu mianowania terminalu LNG w Świnoujściu dokonali: 
córka śp. Lecha Kaczyńskiego Marta, oraz brat - Jarosław Kaczyński

Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, że terminal 
LNG to filar bezpieczeństwa energetycznego Polski

Premier polskiego rządu Beata Szydło podkreśliła, 
że inwestycja w Świnoujściu jest symbolem 
suwerenności gospodarczej kraju

Pani premier Beata Szydło, w towarzystwie: od lewej 
przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” przy PŻM 
Paweł Kowalski, członek zarządu PZU S.A. Andrzej 
Jaworski oraz przewodniczący Rady Pracowniczej 
PŻM kpt. ż.w. Mirosław Folta

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Maciarewicz oraz Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. 
strategicznej infrastruktury energetycznej na pamiątkowej fotce z przedstawicielami PŻM: (od lewej w 
mundurach) Pawłem Kowalskim, kpt. ż.w. Mirosławem Foltą oraz Bogusławem Marciniakiem

Wśród gości świnoujskiej uroczystości był m.in. minister 
spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej 
infrastruktury energetycznej
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Pierwsza komercyjna
dostawa gazu

goterminowej umowy z firmą Qatar-
gas statek dostarczył 206 tys. metrów 
sześciennych LNG.

Fot. JACEK PAWŁOWSKI

17 czerwca do terminalu LNG w 
Świnoujściu wpłynął gazowiec „Al 
Nuaman”, przywożąc pierwszą ko-
mercyjną dostawę skroplonego gazu 
w historii inwestycji. W ramach dłu-

„Założenia do planów rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce na lata 2016-2020 
z perspektywą do roku 2030” 
– tak brzmi dokładnie tytuł 
dokumentu, który w formie 
uchwały zaakceptował rząd na 
posiedzeniu 14 czerwca br.

Przyjęto plan rozwoju 
transportu rzecznego

przywrócenie żeglowności Wisły od 
Warszawy do Gdańska oraz połą-
czenie Odry, Noteci, Wisły i Bugu. 
Program obejmuje również budowę 
Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i 
Odrę.

Na dofinansowanie mogą liczyć
dwie największe polskie rzeki: Odra, 
na całej długości i Wisła między 
Warszawą a trójmiejskimi porta-
mi. Pierwsze efekty programu będą 
widoczne na Odrze do 2019 roku. 
Koszty inwestycji pokryją m.in. sa-
morządy, firmy energetyczne i pry-
watni przedsiębiorcy. Część środków 

Strategia rozwoju wodnych dróg 
śródlądowych to jeden z priorytetów 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej. Zakłada rewi-
talizację Odrzańskiej Drogi Wodnej, 

będzie pochodzić od zagranicznych 
instytucji.

Priorytetem jest połączenie, we 
współpracy z południowymi sąsia-
dami, Odry, Łaby i Dunaju. Konsul-
tacje na poziomie międzynarodowym 
dotyczące realizacji tych planów są 
bardzo zaawansowane. Rozpoczęty 
został proces ratyfikacji ONZ-tow-
skiej konwencji AGN, która umożliwi 
włączenie naszych dróg wodnych do 
Europejskiego Systemu Transportu 
Wodnego.

- Polska będzie wnioskować do ko-
misji Europejskiej o wpisanie Odry 

i Wisły do sieci europejskich kory-
tarzy transportowych – powiedział 
Krzysztof Kozłowski, wiceminister 
gospodarki morskiej i żeglugi śród-
lądowej 

- W 2017 roku Bruksela planuje re-
wizję korytarzy transportowych. Dzię-
ki wpisaniu polskich dróg wodnych 
do europejskiej sieci będzie można 
ubiegać się o dofinansowanie 85 pro-
cent wartości inwestycji - podkreślił 
wiceminister.

Krzysztof Kozłowski podkreśla, 
że Komisja Europejska będzie spraw-
dzać, czy inwestycja ma transportowe 
i gospodarcze uzasadnienie, ale to nie 
będzie trudne do udowodnienia. 
Modernizacja śródlądowych dróg 
wodnych przyczyni się bowiem do 
wzrostu udziału żeglugi śródlądo-
wej w rynku usług transportowych, 
a także do wzrostu konkurencyjności 
portów morskich ujścia Odry i Wisły 
i aktywizacji gospodarczej obszarów 
usytuowanych wzdłuż głównych szla-
ków żeglugowych. Ma też wpłynąć na 
poprawę warunków funkcjonowania 
żeglugi pasażerskiej oraz turystyczno-
-rekreacyjnej i poprawę bezpieczeń-
stwa powodziowego.

Jednym z efektów ma być także 
wzrost produkcji „czystej” energii 
elektrycznej, uzyskiwanej z elektrowni 
wodnych. Z danych za 2011 r. wynika, 
że 8 elektrowni wodnych na Wiśle, 
które mogłyby zostać wybudowane 
wraz z budową kaskady dolnej Wi-
sły, może wytworzyć rocznie 4 153 
GWh (3-4 proc. krajowej produkcji 
energii).

Realizacja tej strategii planowana 
etapami w okresie kilkunastu lat ma 
kosztować ok. 70 mld zł. Część pie-
niędzy ma pochodzić ze środków Unii 
Europejskiej.

fot. M. CZASNOJĆ
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Rząd przyznał ministrowi 
gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej dodatkowe 
6 mln zł z rezerwy budżetowej. 
Pieniądze przeznaczone 
zostaną na interwencyjne prace 
związane z pogłębieniem toru 
wodnego Szczecin-Świnoujście. 
Uchwałę w tej sprawie 
10 czerwca br. podpisała 
premier RP Beata Szydło.

Są pieniądze na utrzymanie

toru wodnego
umocnieniem brzegów, już została 
wykonana. Dopiero po uzyskaniu 
12,5 metra będzie można mówić o 
prawdziwym przełomie, gdzie duże 
statki, wpływające do Szczecina 
będą mogły załadować ok. 20 tys. 
ton towaru więcej niż obecnie.

Tor wodny do Szczecina ma 
obecnie 10,5 metra głębokości. 
Ograniczony zakres prac pogłębiar-
skich powodował, że na niektórych 
odcinkach ruch statków odbywał 
się jednokierunkowo, a na innych 
jednostki musiały zwalniać.

fo
t. 
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nych i Podwodnych z Gdańska z 
firmą holenderską Van den Herik. 
Roboty mają zostać ukończone do 
15 września. 

Fundusze są potrzebne na pra-
ce w miejscach, gdzie tor wodny 
uległ zwężeniu. Głównie chodzi 
tu o te odcinki, które 
znajdują się na Za-
lewie Szczecińskim. 
Być może część z tej 
kwoty uda się także 
wykorzystać na po-
głębienie podjeść do 
portów w Stepnicy i 
Trzebieży.

- Jestem dumny 
i szczęśliwy, gdy do 
mojego sekretariatu 
wpływają takie do-
kumenty - przyznał 
na jednym z portali 
społecznościowych 
wiceminister go-
spodarki morskiej i 
żeglugi śródlądowej 
- Krzysztof Kozłow-
ski.

- Będziemy pogłę-
biać tor wodny łączą-
cy porty w Szczecinie 
i Świnoujściu. Udało 
się pozyskać na to 
dodatkowe 6 mln zł. 
Oznacza to, że między 
portami wzrośnie ob-
rót towarowy, a tym 

samym zwiększy się liczba miejsc 
pracy. To jest poważna suma, praw-
dziwy i wymierny konkret naszego 
działania. Warto inwestować w pol-
skie porty, bo to prawdziwe okna na 
świat naszej gospodarki - przyznał 
wiceminister Kozłowski. 

Warto jednak dodać, iż zespół 
portów wciąż czeka na rozpoczęcie 
zasadniczych prac pogłębieniowych, 
których celem będzie uzyskanie 
na torze wodnym Szczecin - Świ-
noujście głębokości 12,5 metra. 
Część z inwestycji realizowanych 
w tym projekcie, związane m.in. z 

Rada Ministrów podjęła uchwałę 
w tej sprawie zobowiązując mini-
stra finansów do odpowiednich 
zmian w tegorocznym budżecie 
państwa. 

Urząd Morski w Szczecinie wy-
gospodarował na bieżące utrzyma-
nie toru dziewięć milionów złotych, 
dostał też osiem mln zł na pogłę-
bienie obrotnicy w Świnoujściu dla 
okrętów wojennych, a sześć milio-
nów z rezerwy budżetowej państwa 
to dodatkowe wsparcie.

Andrzej Borowiec, dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 
poinformował, że dodatkowe pra-
ce na torze Szczecin-Świnoujście 
wykona w ramach rozpisanych 
już przetargów i zawartych umów 
z wykonawcami. Urząd Morski wy-
łonił już wykonawcę prac, będzie 
to konsorcjum firm, które tworzą 
Przedsiębiorstwo Robót Czerpal-

W czerwcu do Szczecina 
przypłynął po ładunek pszenicy 
statek PŻM - m/s „Rysy”. 
Masowiec stanął przy nabrzeżu 
Słowackim, obok nowego 
terminalu zbożowego.

„Rysy” to jednostka typu kamsar-
max, zbudowana pięć lat temu. Ma 
229 m długości i 32 m szerokości, a 
nośność ok. 80 tys. DWT. 

Statek załadował w Szczecinie 
30.604 ton pszenicy. Przy zapowia-
danej głębokości toru wodnego do 

M/s „Rysy” w Szczecinie
Świnoujścia 12,5 metra, masowiec 
mógłby przyjąć jeszcze 20 tysięcy 
ton ładunku. 

Po wypłynięciu ze Szczecina m/s 
„Rysy” zawinął do portu w Świno-
ujściu. Tam doładowano statek do 
57,750 ton.

Z ładunkiem zboża statek popły-
nął do Arabii Saudyjskiej.

fo
t. 
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– Norweski statek dostarczył około 
84 mln m sześc. paliwa gazowego w 
warunkach normalnych – powiedział 
Tomasz Stępień, prezes spółki Gaz-
-System. – Jest to pierwsza z dostaw 
LNG typu spot, którą przyjmuje ter-
minal. To optymistyczny sygnał dla 
dalszego efektywnego wykorzystania 
gazoportu.

Do tej pory do portu ze-
wnętrznego w 
Świnoujściu 
z a w i j a ł 
meta-
n o -

grupa monterów przymocowała je 
śrubami i specjalnymi zapięciami, 
bez konieczności spawania.

Ze Szczecina transport, prowadzo-
ny przez holowniki „Fairplay V” oraz 
„En Avant 20”, popłynął do Wielkiej 
Brytanii, do Great Yarmouth. Po 
drodze, w niemieckim porcie Nor-
denham, na barkę załadowano do-
datkowo cztery podstawy wirników. 
Platformy zostały przetransportowane 
w pozycji pionowej - każda ma wy-
sokość powyżej 22 m.

W warszawskim Centrum 
Partnerstwa Społecznego 
„Dialog” odbyło się 
inauguracyjne posiedzenie 
Zespołu Trójstronnego ds. 
Żeglugi i Rybołówstwa 
Morskiego. Prowadził je 
Marek Gróbarczyk, minister 
gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej, a w spotkaniu 
stronę rządową reprezentowali 
również przedstawiciele innych 
resortów: Ministerstwa Skarbu, 
Ministerstwa Finansów oraz 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.
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Pierwszy transport z BMO
W ostatni czerwcowy weekend, 
przy nabrzeżach Bilfinger Mars
Offshore na Ostrowie Brdowskim
w Szczecinie, odbył się pierwszy 
załadunek tzw. platform 
pośrednich dla budowanej 
przy brytyjskich wybrzeży 
farmy wiatrowej Race Bank. Do 
transportu na Morze Północne 
przewidziano trzy barki 
przygotowane specjalnie do 
tego celu (wymiary 100x32 m). 
Na pierwszą z nich - „Wismar” 
załadowano cztery elementy.

Do operacji załadunku niezbędna 
była 120-m suwnica - za jej pomocą 
konstrukcje były unoszone, pionowanie, 
przenoszone, a na końcu stawiane na 
barkę. Pod samą suwnicą elementy były 
dowożone na specjalnych platformach 
jezdnych SPMT. Waga jednej platformy 
pośredniej wynosi 344 tony. 

Sama barka wyposażona jest w 
specjalnie przygotowane „pierścienie”, 
na których platformy były usadawia-
ne, a wykwalifikowana 13- osobowa

To pierwsze spotkanie Zespołu 
Trójstronnego, związanego z gospo-
darką morską po dłuższej, kilkulet-
niej przerwie. Chociaż zespół nabrał 
nowej dynamiki, dzięki oparciu się 
o własny resort, tj. reaktywowane 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, pozostaje on 
przy starej strukturze działania, w 
której obok strony rządowej wystę-
puje strona pracodawców oraz strona 
społeczna. 

W czerwcowym spotkaniu, tych 
którzy zapewniają miejsca pracy 
marynarzom reprezentował prezes 
Związku Armatorów Polskich Paweł 
Szynkaruk, natomiast interesy pra-
cowników były reprezentowane przez 
trzy branżowe centrale związkowe: 
Krajową Sekcję Morską Marynarzy i 
Rybaków NSZZ „Solidarność”, Fede-
rację Związków Zawodowych Mary-
narzy i Rybaków oraz Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Oficerów i Mary-
narzy, w osobach prezesów Andrzeja 
Kościka, Jacka Dubińskiego oraz wi-
ceprezesa Henryka Poniatowskiego. 

- Liczę, że decyzje tego Zespo-
łu będą miały znaczący wpływ na 
dalsze działania dotyczące kwestii 
prawnych, legislacyjnych, organiza-
cyjnych – powiedział na powitanie 
gospodarz spotkania minister gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej 
Marek Gróbarczyk. 

W pierwszej części obrad usta-
lono plan pracy Zespołu i ustalono 
najważniejsze sprawy do dyskusji 
podczas kolejnych posiedzeń. Odrzu-
cono jednocześnie wniosek Związku 
Agentów i Morskich Przedsiębiorstw 
Rekrutacyjnych (APMAR) oraz Pol-
skiego Związku Zarządców Statków 

„Arktyczna Księżniczka” 

przywiozła gaz
25 czerwca do portu 
zewnętrznego w Świnoujściu 
przypłynął metanowiec „Arctic 
Princess”. Przywiózł ok. 140 
tys. m sześc. skroplonego gazu 
ziemnego dla terminalu LNG.

wiec „Al Nuaman”: dwa razy z su-
rowcem do schłodzenia i na rozruch 
instalacji, a trzeci raz z pierwszą ko-
mercyjną dostawą LNG.

– To metanowiec ze zbiornikiem 
membranowym, który wykorzystuje 
kadłub statku jako konstrukcję no-
śną – tłumaczy Tomasz Pietrasieński, 
rzecznik prasowy Gaz-Systemu. – Na-
tomiast „Arctic Princess” ma kuliste 
(sferyczne) zbiorniki – samonośne 
konstrukcje typu Moss.

Długość „Arctic Princess” wynosi 
288 m, szerokość – 49 m, a maksy-
malne zanurzenie – 12,6 m.

Czas rozładunku trwał około 24 
godziny. 

(EK)

Łącznie na farmie wiatrowej Race 
Bank stanąć ma 91 „wiatraków”. Ich 
podstawy będą instalowane na głęboko-
ści 6-26 metrów. Jak informuje inwestor, 
podczas prac przygotowawczych dna 
morskiego na tym terenie wydobyto 40 
bomb z czasów II wojny światowej.

Race Bank ma mieć łączną moc 
580 MW. Na konstrukcjach wybudo-
wanych przez BMO w Szczecinie zo-
staną zamontowane turbiny wiatrowe 
firmy Siemens.

To tzw. dostawa spotowa (na pod-
stawie krótkoterminowej umowy). 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo zamówiło ładunek od norwe-
skiej firmy Statoil. Metanowiec „Arctic
Princess” przywiózł skroplony gaz z 
terminalu LNG na wyspie Melkøya. 
Tam jest dostarczany gazociągiem ze 
złoża Snøhvit na Morzu Norweskim. 
To kolejny kierunek, poza katarskim, 
z którego LNG trafia do Polski.
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Obradował Zespół Trójstronny

strona społeczna są w pełni zgodni, że 
należy uregulować zwłaszcza kwestie 
praktyk morskich, tak aby studenci 
nie byli zmuszani do błąkania się od 
armatora do armatora w poszuki-
waniu miejsca dla odbycia szkoleń 
potrzebnych do uzyskania dyplomu. 
Aktualnie, wśród krajowych przed-
siębiorstw żeglugowych, jedynie Gru-
pa PŻM przyjmuje co roku na swoje 
statki kilkuset studentów, ponosząc 
całkowite koszty tych szkoleń. A i 
tak firma „w podziękowaniu” jest
krytykowana, że nie przyjmuje tych 

stronę społeczną jest już od 2008 roku 
gotowa, ale niestety, poprzedni rząd 
nie zgadzał się na jej ustalenia doty-
czące ulg w podatku dochodowym 
marynarzy i solidarnego podziału na 
budżet państwa, pracodawców i pra-
cowników składek na ubezpieczenia 
społeczno-rentowe. Mamy ogromną 
nadzieję, że ten rząd wreszcie przy-
chyli się do długoletnich starań ar-
matorów i marynarzy, by przyjąć w 
Polsce te same rozwiązania, które 
w innych krajach Unii Europejskiej 
umożliwiają rejestrację statków pod 
narodowymi banderami  - podkreśla 
Paweł Kowalski. 

Zgłoszono też inne tematy, któ-
rymi będzie zajmował się Zespół, 
m.in. dotyczące systemu nauczania 
w szkołach morskich, w tym pro-
blemu praktyk kadetów Akademii 
Morskich. 

- Dyskusja nad systemem naucza-
nia w szkołach morskich to ważny 
temat, którym powinien zająć się w 
najbliższym czasie Zespół Trójstronny 
ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskie-
go - mówi Paweł Szynkaruk, prezes 
Związku Armatorów Polskich a jed-
nocześnie dyrektor naczelny Polskiej 
Żeglugi Morskiej. - Pracodawcy oraz 

o przyjęcie obu organizacji do Ze-
społu w charakterze pracodawców. 
Ministerstwo przychyliło się tutaj do 
stanowiska strony społecznej, która 
argumentowała, iż zarówno APMAR 
jak i PZZS są jedynie pośrednikami 
w zatrudnianiu marynarzy, nie two-
rzącymi - tak jak armatorzy - miejsc 
pracy. Jednocześnie obu podmiotom 
przyznano prawo do uczestniczenia 
w pracach Zespołu w charakterze 
obserwatorów. 

Marek Gróbarczyk podkreślił, iż 
jednym z priorytetowych zadań Ze-
społu jest przyspieszenie prac nad 
nowelizacją ustawy o zatrudnieniu 
na morskim statku handlowym z 
zasadniczym celem zmian :  powro-
tem polskich statków pod polską 
banderę, a tym samym pod polski 
system podatkowy i ubezpieczeniowy.  
W tym celu powołany został zespół 
roboczy.

- Powracamy po przerwie do 
dyskusji nad ostatecznym kształtem 
ustawy o pracy na morskim statku 
handlowym - mówi inicjator wzno-
wienia tych działań Paweł Kowalski, 
przewodniczący KM NSZZ „Solidar-
ność” przy PŻM. - Ustawa w kształ-
cie satysfakcjonującym armatorów i 

studentów jeszcze więcej - mówi Pa-
weł Szynkaruk.

- Niestety, morskie szkoły po-
zostawiają do rozwiązania kwestie 
praktyk samym studentom - mówi 
Paweł Kowalski. - W rezultacie część 
z nich nie może uzyskać dyplomu. 
W dodatku słyszymy, że Akademie 
płacą za szkolenia np. na rosyjskim 
„Kruzenshternie”, natomiast nie pła-
cą ani grosza za praktyki na statkach 
Polskiej Żeglugi Morskiej. A nie jest 
to mały koszt, bo na masowcach mie-
sięczny całkowity koszt utrzymania 
kadeta to ok. 3600 zł. Nie domagamy 
się jednak rozwiązań tylko dla PŻM, 
chcemy uregulowania tej kwestii dla 
całego szkolnictwa morskiego, tak by 
student rozpoczynający naukę na do-
wolnej uczelni miał gwarancję, że ta 
zapewni mu całościowy proces kształ-
cenia, łącznie z morskimi praktykami 
- zaznacza Paweł Kowalski.

Wśród innych spraw poruszanych 
podczas czerwcowego posiedzenia 
Zespołu Trójstronnego znalazły się 
m.in. kwestie emerytur pomostowych 
dla marynarzy, uregulowania bilate-
ralnych polsko-norweskich umów 
podatkowych, celem zachowania tego 
rynku pracy dla naszych marynarzy, 
a ponadto kwestia obciążenia VAT-
-em firm, które na zlecenie urzędów
morskich wykonywały prace hydro-
graficzne z zerową stawką podatku,
sprawy konwencyjne (konwencja ba-
lastowa), czy zagrożenia dla załóg, ja-
kie rodzą się w związku z narastającą 
falą imigrantów i terroryzmem.
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Morskie projekty
bliżej dofinansowania

Ważne dla Pomorza 
Zachodniego inwestycje 
morskie są już w wykazie 
projektów zidentyfikowanych.
To aktualizowana co jakiś czas 
lista zadań, które mogą liczyć 
na unijne dofinansowanie
z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

Wykaz z 31 maja tego roku, opubli-
kowany przez Ministerstwo Rozwoju, 
zawiera dwa projekty zgłoszone przez 
Urząd Morski w Szczecinie. Jednym z 
nich jest modernizacja toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin do głębokości 
12,5 m. Szacunkowy koszt tej inwe-
stycji to ok. 1,4 mld zł, z czego blisko 
1,2 mld ma pokryć UE.

– Bardzo się cieszymy, że jest zie-
lone światło dla tej tak ważnej dla 
Szczecina inwestycji, do której pra-
ce przygotowawcze trwały dwa lata 
– mówi Andrzej Borowiec, dyrektor 
szczecińskiego Urzędu Morskiego. 
– W gruncie rzeczy będzie ona zwień-
czeniem robót, które urząd rozpoczął 
już w 2000 roku, czyli pierwszego 
etapu modernizacji toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin, obejmującego 
budowę falochronów wyjściowych z 
kanału Piastowskiego na Zalew Szcze-
ciński oraz przebudowę umocnień 
brzegowych kanału na odcinku ok. 
3 km długości toru. Konstrukcja obu 
falochronów i umocnień brzegowych 
została wówczas zaprojektowana i wy-

konana dla planowanej w przyszłości 
głębokości toru 12,5 m. 

Dyrektor przypomina, że w latach 
2008-2015 wykonano drugi etap 
modernizacji toru, w zakres które-
go weszła przebudowa pozostałych 
umocnień brzegowych kanału Pia-
stowskiego oraz umocnień całego 
kanału Mielińskiego, na odcinku o 
łącznej długości ponad 8 km toru 
wodnego.

– Jeszcze do końca tego roku po-
trwa postępowanie środowiskowe dla 
inwestycji, na pierwszy kwartał przy-
szłego planujemy ogłoszenie przetargu 
na wykonanie wywiadu ferromagne-
tycznego, którego realizacja potrwa 
około pół roku – informuje A. Boro-
wiec. – Przetarg na projekt i realizację 
robót budowlanych (w trybie „zapro-
jektuj i zbuduj”) zamierzamy ogłosić 
na przełomie 2017 i 2018 roku.

Zakończenia inwestycji można się 
spodziewać w 2022 roku.

– To przedsięwzięcie długo wy-
czekiwane przez wszystkie podmio-
ty operujące w szczecińskim porcie, 
trzeba jednak pamiętać, że jego reali-
zacja jest uzależniona od wdrożenia 

przez Polskę Ramowej Dyrektywy 
Wodnej UE – zaznacza dyrektor 
Urzędu Morskiego.

Innym zgłoszonym przez szcze-

ciński Urząd Morski projektem, 
który znalazł się w wykazie MR,  
jest budowa dwóch wielozadanio-
wych jednostek pływających. Jedna 
z nich będzie służyć administracji 
morskiej w Gdyni. Łączny koszt tej 
inwestycji oszacowano na 240 mln zł, 
a spodziewane dofinansowanie unijne
to 204 mln.

Projekt przewiduje budowę dwóch 
wielozadaniowych statków w syste-
mie „zaprojektuj i zbuduj”, zgod-
nie z wymaganiami technicznymi 
odbiorcy, wraz z wyposażeniem w 
specjalistyczne urządzenia. Jednost-
ki te w codziennej eksploatacji będą 
przeznaczone do realizacji zadań 
statutowych Urzędów Morskich w 
Szczecinie i Gdyni. W szczególności 
mają być wykorzystywane do obsługi 
pław morskich i wykonywania pomia-
rów hydrograficznych. W przypadku
wystąpienia katastrofy morskiej będą 
mogły pomóc w usuwaniu rozlewów 
olejowych i pełnić funkcje ratownicze. 
Podczas zalodzenia torów wodnych 
służyć mają do lodołamania. Będą 
też używane jako holowniki. Jedna 
z nich ma wspierać i zabezpieczać 
gazowce LNG wpływające do portu 
zewnętrznego w Świnoujściu.

– Zakup tego typu jednostek jest 
uzasadniony rozwojem infrastruktury 

portów o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki morskiej, skutkują-
cym zwiększonym ruchem statków 
w tzw. obszarach właściwości dyrek-
torów Urzędów Morskich w Gdyni i 
Szczecinie – wyjaśnia Ewa Wieczorek, 
rzecznik prasowy Urzędu Morskiego 
w Szczecinie. – W szczególności dla 
naszego urzędu zakup konieczny jest z 
uwagi na otwarcie portu zewnętrzne-
go z terminalem LNG w Świnoujściu, 
co powoduje zwiększenie wymagań 
w zakresie utrzymania torów podej-
ściowych do tego portu (lodołama-



Kablowiec
z Poltramp Yard

15 czerwca w świnoujskiej 
stoczni Poltramp Yard odbyła 
się uroczystość przekazania 
i chrztu pełnomorskiej barki 
do układania kabla. To 
pierwsza tak duża jednostka 
zaprojektowana, wybudowana 
i w pełni wyposażona w regionie 
zachodniopomorskim od czasu 
likwidacji Stoczni Szczecińskiej 
Nowej. Wartość kontraktu to 
ponad 20 mln euro.

Pełnomorska barka oddana do 
użytku w stoczni Poltramp ma 120 
m długości, 32 metry szerokości oraz 
6,5 metra wysokości bocznej. Będzie 
służyć do kładzenia kabla na mor-
skim dnie, do głębokości 30 metrów. 

Jednostka została zaprojektowana w 
Świnoujściu, a jej kadłub wybudowa-
no w gdańskim Vistalu i szczecińskim 
Finomarze (rufa). Taka organizacja 
prac związana była przede wszystkim 
z chęcią szybszego wykonania kon-
traktu, ale również z samymi gabary-

tami konstrukcji. W styczniu kadłub 
został przeholowany do Świnoujścia 
i przez kolejne pięć miesięcy był tu 
wyposażany i wykańczany, m.in. w 
urządzenia do rozwijania kabla oraz 
moduły socjalne, w których podczas 
prac morskich będzie mieszkać ok. 
50 pracowników.

Zleceniodawcą budowy barki jest 
niemiecka firma, specjalizująca się w
budownictwie hydrotechnicznym i of-
fshorowym, Bohlen&Doyen GmbH. 
Stocznia Poltramp współpracowała 
już z nią wcześniej przy budowie 
nieco mniejszej jednostki. 

Oddaną jednostkę nazwano 
„BODO Constructor” a jej matką 

chrzestną została małżonka preze-
sa spółki Bohlen&Doyen, Maren 
Bugiel. 

„BODO Constructor” będzie 
pracował w bałtyckim projekcie o 
nazwie Ostwind 1. To duża niemiec-
ka inwestycja, służąca przyłączeniu 

obecnych lub przyszłych morskich 
farm wiatrowych z lądową siecią 
elektryczną. W jej ramach na szelfie,
w niemieckiej strefie ekonomicznej,
położonych zostanie 90 kilometrów 
kabla. Świnoujski „kablowiec” połą-
czy farmę wiatrową planowaną do 
budowy na północ od wyspy Rugia, 

z przyłączem lądowym znajdującym 
się w miejscowości Lubmin nieda-
leko Greifswaldu. Dalej w głąb lądu 
morski prąd popłynie już istniejącą 
siecią elektryczną pozostałą po daw-
nej elektrowni atomowej, wyłączonej 
w 1995 roku.

Poltramp Yard, trochę w cieniu 
sławy szczecińskich stoczni, rozwi-

ja się znakomicie. Zakład zatrudnia 
około dwustu osób i realizuje zlece-
nia dotyczące remontów, konwersji 
czy budowy nowych statków, m.in. 
dla armatorów norweskich. Firma 
posiada swoje własne biuro projek-
towe, dużą halę produkcyjną oraz 

hale magazynowe. W 2015 roku 
wybudowała dwa nowe katamarany 
do obsługi farm rybnych oraz doko-
nała osiem remontów lub konwersji 
statków. Portfel zamówień stoczni 
wypełniony jest do 2018 roku. 

(KG)
fot. JACEK PAWŁOWSKI

nie, utrzymanie zmodernizowanego 
oznakowania nawigacyjnego, osłony 
przeciwpożarowej).

Wymogi w zakresie tworzenia kra-
jowych i regionalnych systemów goto-
wości do zwalczania zanieczyszczeń, 
których istotnymi uczestnikami po-
zostają Urzędy Morskie w Szczecinie 
i Gdyni, wynikają również z Konwen-
cji o ochronie środowiska morskiego 
obszaru Morza Bałtyckiego, sporzą-
dzonej w Helsinkach dnia 9 kwiet-
nia 1992 r. Nakłada ona na Polskę  
obowiązek zorganizowania systemu 
i zapewnienia środków technicznych 
do skutecznego reagowania na zanie-
czyszczenia morza niebezpiecznymi 
i szkodliwymi substancjami.

– Inwestycja służyć będzie po-
prawie bezpieczeństwa żeglugi oraz 
ograniczeniu zanieczyszczenia środo-
wiska przez statki, czym bezpośrednio 
wpisuje się w realizację celów wymie-
nionych w dokumentach strategicz-
nych: Strategia Europa 2020, Strategia 
Rozwoju Transportu do 2020 r. (z per-
spektywą do 2030 r.) oraz Strategia 
Sprawne Państwo 2020 – wymienia 
E. Wieczorek.

Według założeń, każda z jednostek 
będzie miała ok. 60 m długości, 12 
m szerokości oraz 3,5 m zanurzenia. 
Powierzchnia pokładu roboczego to 
ok. 310 m kw.  Załoga statku ma liczyć 
14 osób. Przewiduje się, że urzędy 
morskie zostaną wyposażone w te 
jednostki do końca 2019 roku.

Dodajmy, że ministerialny wykaz 
obejmuje również cztery projekty, któ-
re będzie realizował Zarząd Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście. Chodzi 
o poprawę dostępu do portu w Szcze-
cinie w rejonie Basenu Kaszubskiego, 
podobną inwestycję w rejonie kanału 
Dębickiego, rozbudowę i moderniza-
cję infrastruktury technicznej w por-
tach szczecińskim  i świnoujskim oraz 
o budowę stanowiska statkowego do 
eksportu LNG w porcie zewnętrznym 
w Świnoujściu. 

– Dla naszych portów jest to bar-
dzo dobra wiadomość – komentuje 
Monika Woźniak-Lewandowska 
z ZMPSiŚ. – Obecność w wykazie 
oznacza bowiem, że projekty uzyskały 
pozytywną ocenę ministerstwa. Teraz 
przed nami przygotowanie wyma-
ganej dokumentacji niezbędnej do 
realizacji zadań. 

ELŻBIETA KUBOWSKA
fot. MAREK CZASNOJĆ

Prezes zarządu Poltramp Yard - Kazimierz Frukacz Matka chrzestna statku Maren Bugiel rozbija tradycyjną butelkę szampana

Prezes spółki Bohlen&Doyen - Andreas Bugiel Kablowiec „BODO Constructor”
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IV Międzynarodowy Kongres Morski
W dniach 8-10 czerwca 
w Szczecinie odbywał się 
IV Międzynarodowy Kongres 
Morski. Jak już informowaliśmy, 
w poprzednim wydaniu 
naszego magazynu, w tym 
roku kongres był wyjątkowy: 
roli głównego organizatora 
merytorycznego spotkania 
podjęło się Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, po raz pierwszy 
również obrady zaszczycił swoją 
obecnością premier rządu.

związane z branżą morską z całej 
Europy. Przede wszystkim jednak na 
uwagę zwraca mocna reprezentacja 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Oprócz szefa 
resortu Marka Gróbarczyka, aktyw-
nie uczestniczyli w kongresie wszy-

scy wiceministrowie. Wydarzeniem 
szczególnym była oczywiście wizyta, 
drugiego dnia obrad, pani premier 
Beaty Szydło. 

Tak jak poprzednie edycje Mię-
dzynarodowego Kongresu Morskiego, 
tak również i czwarty kongres, składał 

się z dwóch zasadniczych części. W 
pierwszej części odbywały się wystą-
pienia oficjalne oraz debaty plenar-
ne, przedstawiające najważniejsze 
tematy, którymi obecnie zajmuje się 
rząd. Priorytet nadano tu aktywizacji 
przemysłu stoczniowego oraz reakty-
wacji żeglugi śródlądowej. Z kolei w 
drugiej części kongresowej, odbywały 
się szczegółowe panele tematyczne, 
traktujące o całym wachlarzu spraw 
związanych z gospodarką morską : 
stoczniach, portach i żegludze, bez-
pieczeństwie na morzu, rybołówstwie 
i akwakulturze, prawie, finansach i
ekologii, czy wreszcie energetyce 
offshorowej oraz górnictwie mor-
skim.     

Omówienie wszystkich wyżej wy-
mienionych paneli dalece wykracza 
poza ramy naszego magazynu i stanie 
się treścią specjalnej publikacji, pod-
sumowującej IV Międzynarodowy 
Kongres Morski. My skupimy się na 
oficjalnych wystąpieniach najważniej-
szych gości z kręgów rządowych.

Przyjęta chronologia przedsta-
wianych wystąpień jest nieco inna 
niż rzeczywista, co związane jest z 
faktem nałożenia się w czasie: szcze-

Tegoroczny MKM odbywał się 
w reprezentacyjnych salach Zamku 
Książąt Pomorskich. Prelegenci oraz 
zaproszeni goście podkreślali trafność 
wyboru takiej lokalizacji - zamek 
jest bowiem miejscem wyjątkowo 
prestiżowym, a okazało się również, 
że bardzo dobrze sprawdził się w roli 
gospodarza obrad konferencyjnych.

W IV Międzynarodowym Kon-
gresie Morskim udział wzięło około 
tysiąca uczestników, w tym goście, 
reprezentujący firmy i organizacje,

Każdy z uczestników IV Międzynarodowego Kongresu Morskiego otrzymał identyfikator, w różnym kolorze - w zależności od roli, jaką pełnił

Kongres rozpoczął tradycyjnymi żeglarskimi „szklankami” kpt. ż.w. Mirosław Folta w obecności wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Pawła Brzezickiego

PODSUMOWANIE
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IV Międzynarodowy Kongres Morski
cińskich obrad i czerwcowego posie-
dzenia Sejmu. Gdy w Zamku Książąt 
Pomorskich startował IV MKM, w 
parlamencie odbyło się pierwsze 
czytanie najważniejszego, jak dotąd, 
dokumentu przygotowanego przez 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej: Ustawy o prze-
myśle okrętowym i przemysłach kom-
plementarnych. Ustawę przedstawił 
z mównicy sejmowej minister Marek 
Gróbarczyk, a w obradach sejmowych 
uczestniczyła również premier Be-
ata Szydło (tego samego dnia będąc 
jednocześnie w Pradze na szczycie 
Grupy Wyszehradzkiej). Oboje do-
tarli do Szczecina dopiero wieczorem. 
Pierwszego dnia Kongresu mieliśmy 
natomiast okazję do wysłuchania 
ważnego wystąpienia wiceministra 
gospodarki morskiej i żeglugi śród-
lądowej Krzysztofa Kozłowskiego, w 
którym przedstawił on filary polityki
morskiej państwa planowane do re-
alizacji przez MGMiŻŚ.  

Premier Beata Szydło 
przyznaje gospodarce 

morskiej priorytet
Premier Beata Szydło przema-

wiając do uczestników IV Między-
narodowego Kongresu Morskiego 
podkreśliła, że dzięki utworzeniu 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, pod kierow-
nictwem Marka Gróbarczyka, jest 
szansa na aktywizację żeglugi, stoczni 
i transportu rzecznego. Zdaniem pani 
premier, resort ma dobry program i 
ludzi, którzy nie boją się podejmo-
wania istotnych decyzji. Pierwszym 
ważnym dokumentem przygotowa-
nym przez MGMiŻŚ jest Ustawa o 
przemyśle okrętowym i przemysłach 
komplementarnych a w ślad za nią ma 
iść konkretne działanie: rozpoczęcie 
budowy nowych promów w polskich 
stoczniach. 

- Dla obecnego rządu, jednym z 
priorytetów jest odbudowa polskie-
go przemysłu, czyli reindustrializacja. 

Bo tylko wtedy będziemy silnym pań-
stwem, gdy będziemy mogli powie-
dzieć, że w Polsce rozwijają się polskie 
przedsiębiorstwa, które produkują w 
oparciu o rodzimą nowatorską myśl 
technologiczną. W programie tym 
stawiamy też na odbudowę polskiej 
gospodarki morskiej i rodzimego 
przemysłu stoczniowego - powie-
działa premier Beata Szydło.

Pani premier podziękowała mi-
nistrowi Markowi Gróbarczykowi, 
że w tak krótkim czasie jego resor-
towi udało się przygotować ustawę 
stoczniową, która następnie szybko 
przyjęta została przez rząd i zaprezen-
towana w pierwszym czytaniu Parla-
mentowi. Wykorzystanie zapisów tego 
dokumentu pozwoli na danie impulsu 
rozwojowego stoczniom i powstanie 
tysięcy miejsc pracy - na wybrzeżu i 
w innych częściach kraju, w firmach

kooperujących z przemysłem stocz-
niowym. 

Jak zauważyła Beata Szydło, nie-
zbędnym elementem budowy nowego 
kształtu przemysłu jest włączenie się 
do tego procesu wyższych uczelni. Bez 
tego nie mamy szans konkurowania 
z najbardziej rozwiniętymi techno-
logicznie gospodarkami. 

- Ten twórczy potencjał, który 
drzemie w różnych zakątkach na-
szego kraju, drzemie w milionach 
Polaków, musi zostać wreszcie 
uwolniony. Dotyczy to także prze-
mysłu stoczniowego. Polskie stocznie 
mogą produkować nowoczesne statki 
a zakłady przemysłowe innowacyjne 
produkty. Potrzebna jest tu wola poli-
tyczna i stworzenie przez rządzących 
odpowiednich warunków i podstaw 
prawnych, danie możliwości rozwoju, 
tym którzy chcą tworzyć polską go-

spodarkę. I to jest właśnie największe 
wyzwanie ale i obowiązek tego rządu 
- powiedziała premier Szydło. 

Premier podkreśliła, że oprócz re-
aktywacji dużego przemysłu stocznio-
wego, kolejnym ważnym zadaniem dla 
rządu jest przywrócenie transportu na 
polskich rzekach. Sprawna żegluga 
śródlądowa stwarza bowiem nie tylko 
szansę dla rozwoju portów morskich, 
ale tworzy też właściwy klimat dla ak-
tywizacji tych części kraju, które są z 
dala od wybrzeża. 

- Jeżeli chcemy, aby nasz kraj szyb-
ko się rozwijał, to musimy zadać so-
bie pytania, które sektory gospodarki 
będą naszymi priorytetami. I jednym 
z takich priorytetów będzie z pew-
nością dla naszego rządu gospodarka 
morska - podsumowała premier Beata 
Szydło.

Ministerstwo będzie 
wspierać przemysł

Przemawiając do uczestników IV 
Międzynarodowego Kongresu Mor-
skiego, minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Marek Gróbar-
czyk, na wstępie podziękował premier 
Beacie Szydło za przyjazd do Szcze-
cina, podkreślając, że po raz pierw-
szy na imprezie tej gości premier 
RP. Minister podziękował również 

Gość specjalny, premier Beata Szydło wita się z uczestnikami Kongresu

Premier Beata Szydło mówiła, że gospodarka morska jest dla jej rządu priorytetem
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tym, którzy tworzą Kongres Morski 
- utrwalonej już płaszczyzny dysku-
sji na temat obecnego i przyszłego 
kształtu gospodarki morskiej. 

- Jestem przekonany, że bez gospo-
darki morskiej, a przede wszystkim, 
bez przemysłu stoczniowego, rozwój 
gospodarczy całego naszego kraju jest 
niemożliwy. Toteż działania obecne-
go rządu zmierzają w tym kierunku, 
aby odbudować znaczenie branży 
morskiej i podnosić ją do rangi naj-
istotniejszej dla naszego państwa - 
powiedział Marek Gróbarczyk.

Szef MGMiŻŚ przypomniał, że 
poprzedniego dnia miał on zaszczyt 
prezentować w polskim parlamen-
cie Ustawę o przemyśle okrętowym 
i przemysłach komplementarnych. 
Marek Gróbarczyk podkreślił, że 
ustawa stoczniowa, przeszła dopiero 
„pierwsze czytanie”, ale musi być ona 
przyjęta przez Parlament i podpisana 
przez prezydenta RP do końca sierp-
nia br., tak by mogła zostać wpisana 
do przyszłorocznego budżetu państwa 
i zacząć obowiązywać od 1 stycznia 
2017 roku.   

Minister Gróbarczyk zwrócił uwa-
gę, że rząd ustawą tą daje pewne in-
strumenty wspierające rozwój branży, 
ale to po stronie biznesu, armatorów, 
którzy złożą zamówienia na statki, 
będzie zależało powodzenie całego 
projektu. 

- Proszę nie myśleć, że to 
MGMiŻŚ będzie sterowało zamó-
wieniami armatorskimi - i nich nikt 
nie sugeruje się faktem, że nasze mi-
nisterstwo znajduje się w budynku 

byłego Domu Partii - zażartował 
Marek Gróbarczyk. - Odbudowa 
polskiego przemysłu stoczniowego 
i powrót na arenę międzynarodową 
ma odbywać się na zasadach ściśle 
rynkowych, a że jest to możliwe, uczy 
przykład stoczni zza naszej zachod-
niej granicy, które znakomicie radzą 
sobie na obecnym bardzo trudnym 
rynku okrętowym - powiedział szef 
resortu morskiego. 

Marek Gróbarczyk podkreślił 
także, że niezbędnym warunkiem 
obudowy przemysłu okrętowego 
jest zbudowanie odpowiedniej bazy 
finansowej, aby przyszłe inwestycje
były opłacalne dla obu stron, stocz-
niowej i armatorskiej. 

- Takim przedsięwzięciem, „spi-
nającym się” z obu stron: inwestora 
i wykonawcy, jest projekt, którego 
początkiem jest list intencyjny, dziś 
podpisywany podczas Kongresu 
Morskiego - podsumował Marek 
Gróbarczyk.

Podpisanie listu 
intencyjnego

Po zapowiedzi ministra Marka 
Gróbarczyka, przystąpiono do uro-
czystego podpisania listu intencyj-
nego w sprawie budowy w polskich 
stoczniach dwóch nowoczesnych 
promów typu ro-pax. 

Jego szczegóły oraz sygnatariuszy 
dokumentu przedstawił wiceminister 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej Paweł Brzezicki. Wiceminister 
podkreślił na wstępie, że obecny czas 
jest doskonały do podejmowania in-
westycji stoczniowych, a ten armator, 
kto tego nie zrobi, za dwa lub trzy lata 
- będzie bardzo żałował. Inwestycja, 
której dotyczy list intencyjny to dwa 
supernowoczesne promy pasażer-
sko - towarowe (druga z jednostek 
w opcji) o ekologicznym napędzie 
typu dual-fuel (paliwo tradycyjne i 
LNG), z linią ładunkową o długości 
3500 metrów i maksymalnej wielkości 

dedykowanej na połączenie polsko-
-szwedzkie.

Do podpisania listu intencyjne-
go przystąpiły następujące osoby: 
po stronie zamawiającego: Piotr 
Redmerski - prezes Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej, Paweł Borys - prezes Pol-
skiego Funduszu Rozwoju, Zbigniew 
Jagiełło - prezes PKO BP; po stronie 
wykonawców: Jarosław Flont - prezes 
Gdańskiej Stoczni Remontowej im. 
J. Piłsudskiego S.A., Sławomir Latos 
- prezes Stoczni Remontowej „Nauta” 
S.A., Marek Różalski - prezes Morskiej 
Stoczni Remontowej „Gryfia S.A., An-
drzej Strzeboński - prezes Szczeciń-
skiego Parku Przemysłowego. 

Ważne inwestycje 
drogowe i kolejowe

Niezwykle istotne merytorycznie 
było wystąpienie ministra infra-
struktury i budownictwa Andrzeja 
Adamczyka. Podczas tej przemowy 
padło bowiem szereg deklaracji bar-
dzo ważnych dla rozwoju transportu 
Pomorza Zachodniego oraz połączeń 
portów zachodniopomorskich z po-
łudniem kraju i dalej - z południem 
kontynentu.

Minister Andrzej Adamczyk 
przypomniał, iż wielkim sukcesem 
obecnego rządu było powołanie 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Jak powie-
dział, dzięki tej decyzji branża mor-
ska i śródlądowa zyskała właściwe dla 
niej znaczenie, całkowicie ignorowane 
przez poprzednich rządzących.  Szef 
MIiB podkreślił, że w polskiej strategii 
rozwoju ostatnich ośmiu lat, żegluga 
śródlądowa praktycznie nie istniała, 
a decydenci jako najważniejszy kie-
runek budowy sieci transportowych 
wskazywali kierunek zachodni. Tym-
czasem naturalnym dla naszego poło-
żenia w Europie i lokalizacji naszych 
portów jest kierunek południowy i 
to on będzie rozwijany w następnych 
latach, jeśli chodzi o rozbudowę szla-
ków komunikacyjnych.

Skomunikowaniu polskich portów 
z południem Europy służyć mają, po 
pierwsze, rozwój żeglugi śródlądo-
wej, po drugie inwestycje drogowe i 
kolejowe, w tym dokończenie drogi 
ekspresowej S3. Trasa ta jest ważną 
drogą europejską, stanowiącą frag-
ment drogi międzynarodowej E65, 
a jej dokończenie zapewni połącze-

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podkreślił, 
że konieczna jest odbudowa znaczenia branży morskiej w Polsce

Sygnatariusze listu intencyjnego na budowę dwóch promów (od lewej): Piotr Redmerski - prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Paweł Borys - prezes Polskiego Funduszu 
Rozwoju, Zbigniew Jagiełło - prezes PKO BP, Jarosław Flont - prezes Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego S.A., Sławomir Latos - prezes Stoczni Remontowej 
„Nauta” S.A., Marek Różalski - prezes Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia S.A., Andrzej Strzeboński - prezes Szczecińskiego Parku Przemysłowego
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nie komunikacyjne z południowymi 
granicami Polski i z Czechami a także 
odwróci trend przekazywania towa-
rów z południa Europy do portów 
niemieckich.

Minister Adamczyk zaznaczył, że 
dla wzmocnienia pozycji konkuren-
cyjnej polskich portów ważna jest 
także poprawa stanu infrastruktury 
krajowych linii kolejowych wcho-
dzących w skład międzynarodowych 
ciągów komunikacyjnych, a w szcze-
gólności magistrali kolejowych E59 i 
CE59 oraz E65 i CE65.

Bardzo ważną, nie tylko dla władz 
szczecińskiego portu, ale również dla 
wszystkich mieszkańców aglomeracji 
szczecińskiej, była deklaracja ministra 
Andrzeja Adamczyka, o wsparciu bu-
dowy tunelu Police - Święta. Inwesty-
cja ta, od wielu dekad rozważana w 
różnych wariantach (tunelu, mostu, 
stałej przeprawy promowej), jak do-
tąd nie mogła doczekać się realizacji. 
Tymczasem, z punktu widzenia go-
spodarczego regionu jest ona niezwy-
kle istotna i może stanowić element 
obwodnicy zachodniej Szczecina, 
łączącej sieć niemieckich autostrad 
z portem i terminalem promowy w 
Świnoujściu oraz być takim samym 
łącznikiem z przyszłą drogą ekspre-
sową S6. Tunel w znaczący sposób 
odciążyłby także ruch towarowy do 
Zakładów Chemicznych w Policach, 
który obecnie realizowany jest przez 
środek Szczecina.

Priorytety polityki 
morskiej państwa

Wystąpienie wiceministra gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej 
Krzysztofa Kozłowskiego skupiło się 
na przedstawieniu polityki morskiej 
państwa planowanej do realizacji 
przez Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wiceminister Kozłowski powie-
dział, że jego resort opiera się trzech 
filarach działalności: gospodarce
morskiej, żegludze śródlądowej i 
rybołówstwie. Ministerstwo działa 
przede wszystkim na rzecz krajowej 
branży morskiej i śródlądowej, ale 
ważna część jego aktywności, wiąże 
się z relacjami z naszymi partnera-
mi zagranicznymi. Mają one przede 
wszystkim charakter gospodar-
czo-biznesowy a odbywają się na 
płaszczyźnie kontaktów z ważnymi 

organizacjami m.in. ONZ, IMO, czy 
wreszcie Unii Europejskiej. Warto 
bowiem pamiętać, że 70 proc. le-
gislacji, jaka jest realizowana przez 
resort morski, to legislacja unijna, 20 
proc. dotyczy ogólnego prawa mię-
dzynarodowego, natomiast tylko 10 
proc. dokumentów związanych jest 
z prawodawstwem krajowym. Do tej 
ostatniej grupy należy m.in. Ustawa o 
przemyśle okrętowym i przemysłach 
komplementarnych.

W ścisłym kontekście współpra-
cy międzynarodowej należy również 
rozpatrywać cztery priorytety, jakie 
przyjęło Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako 
cele działania na kolejne lata. Są to, 
po pierwsze, odbudowa przemysłu 
stoczniowego, po drugie, przekop 
Mierzei Wiślanej wraz z gospodarczy-
mi konsekwencjami tej inwestycji, po 
trzecie, przywrócenie żeglugi na śród-
lądowych drogach wodnych w Polsce 

- projekt pojmowany w perspektywie 
paneuropejskiej, po czwarte wreszcie, 
dbanie o korzystne warunki dla roz-
woju polskiej gospodarki morskiej w 
tym krajowych portów morskich. 

Wyjaśniając poszczególne prioryte-
ty, wiceminister Krzysztof Kozłowski 
podkreślił, że pierwsze miesiące prac 
jego resortu skoncentrowane były na 
stworzeniu ustawy o przemyśle okrę-
towym i przemysłach komplemen-
tarnych, a działania te koordynował 
wiceminister Paweł Brzezicki. Ustawa 
ta daje przedsiębiorcom konkretne 
instrumenty prawne („odwrócony” 
VAT, wybór korzystnej dla siebie 
formy opodatkowania czy objęcie 
stoczni preferencjami związanymi 
z funkcjonowaniem w Specjalnych 
Strefach Ekonomicznych) i ma być 
zachętą do budowania statków w 
polskich stoczniach.

Drugim ważnym punktem ciężkości 
prac resortu morskiego jest doprowa-
dzenie do jak najszybszej realizacji prze-
kopu przez Mierzeję Wiślaną. Projekt 
ten ma wymiar gospodarczy, związany 
przede wszystkim z odblokowaniem 
portu w Elblągu, ale i polityczny, 
związany z podniesieniem poziomu 
bezpieczeństwa tej części kraju. W 

tym znaczeniu inwestycja ta jest czę-
ścią znacznie szerszej strategii, która po-
wstaje właśnie w Biurze Bezpieczeństwa 
Narodowego i stworzy ramy naszego 
bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim 
na kolejnych wiele dekad.  

Krzysztof Kozłowski stwierdził, że 
jego ministerstwo chce aktywnie włą-
czać się w budowanie bezpieczeństwa 
narodowego, przy ścisłej współpracy 
z BBN i MON. Efektem tych działań 
jest np. skorelowanie planów odbu-
dowy przemysłu stoczniowego ze 
projektem unowocześnienia naszej 
marynarki wojennej. 

Trzeci z priorytetów: budowa śród-
lądowych dróg wodnych i przywróce-
nie na nich żeglugi jest zadaniem bar-
dzo istotnym. W miarę szybko można 
ten cel zrealizować na Odrze i jest to 
oczekiwane nie tylko przez naszych 
przedsiębiorców ale również przez 

partnerów gospodarczych z południa 
Europy. Dlatego też w realizacji strate-
gii rozwoju polskiej sieci śródlądowej 
MGMiŻŚ szczególny nacisk kładzie na 
współpracę międzynarodową. Okazją 
do zacieśnienia takiego współdziałania 
będzie rozpoczęcie rocznej polskiej 
prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej 
od lipca br. Do jej programu zostanie 
wpisany m.in. projekt korytarza trans-
portowego Odra-Dunaj-Łaba.

Czwarty priorytet, związany jest z 
ogólnym rozwojem branży morskiej 
a w szczególności z rozwojem krajo-
wych portów morskich. Ministerstwo 
będzie wspierać porty chociażby po-
przez inwestycje realizowane za po-
średnictwem administracji morskiej 
a skierowane na rzecz ułatwienia do-
stępu do tych ośrodków (przeznacze-
nie środków budżetowych na bieżące 
utrzymanie toru wodnego i przyszłe 
jego pogłębienie do 12,5 m itd.) czy 
zachęcanie podmiotów zagranicznych 
do inwestowania w naszych portach.

Jak zauważył wiceminister Ko-
złowski, przytoczone cztery prio-
rytety wyznaczają ogólne kierunki 
działania Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale 
bieżąca praca resortu obfituje rów-
nież w działania ważne dla branży. 
Przykładem jest przygotowywana 
właśnie ratyfikacja oezetowskiej
konwencji AGN, regulującej kwestie 
śródlądowych dróg wodnych o zna-
czeniu transportowym w całej Unii 
Europejskiej. Procedura ratyfikacyjna
konwencji powinna rozpocząć się w 
lipcu br. a po przyjęciu dokumentu, 
raz na zawsze włączy się nasze rzeki 
- odbudowę ich żeglowności oraz ko-
nieczność ich późniejszego utrzyma-
nia - do polskiego prawodawstwa.

Oprac. KRZYSZTOF GOGOL
fot. JACEK PAWŁOWSKI

O najważniejszych inwestycjach w infrastrukturę transportową mówił 
minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk

Priorytety Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
przedstawił wiceszef tego resortu Krzysztof Kozłowski
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Drugi dzień 4. Międzynarodowego 
Kongresu Morskiego upłynął m.in. pod 
silnym akcentem tematów portowych, 
a to za sprawą panelu zatytułowanego 
„Porty”. Jego moderatorem był Dariusz 
Słaboszewski –Przewodniczący Rady 
Klastra Morskiego Pomorza Zachod-
niego i prezes Zarządu Morskich Por-
tów Szczecin i Świnoujście S.A.

Tematami panelu były:
• porty największym aktywem 

Europy stymulującym rozwój innych 
gałęzi transportu oraz transport inter-
modalny – kierunki i zasady wsparcia 
w perspektywie finansowej Unii Eu-
ropejskiej 2014-2020, 

• rola i miejsce portów w gospo-
darce Polski i regionów, 

• konkurencyjność portu definio-
wana przez jego dostępność, 

• rola i rozwój transportu wodnego 
w przemyśle chemicznym na przykła-
dzie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 
Police SA, 

• znaczenie koopetycji i rozwoju 
klastrów w kształtowaniu potencjału 
innowacyjnego gospodarki na przy-
kładzie Klastra Morskiego Pomorza 
Zachodniego.

Panel swoją obecnością uświet-
nili m.in. Monika Niemiec-Butryn 
zastępca dyrektora departamentu 
Gospodarki Morskiej – Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej, Krzysztof Żarna – dyrektor 
wydziału współpracy terytorialnej 
Urzędu Marszałkowskiego woj. Za-
chodniopomorskiego, Jan Stasiak 
– przewodniczący Rady Interesan-
tów Portu Szczecin, Janusz Jarosiński 
– prezes Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia SA oraz dr Katarzyna Kazojć 
z Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. Międzynarodowy
Kongres Morski już za namiKlaster Morski Pomorza 

Zachodniego brał 
udział w organizacji 
4. Międzynarodowego Kongresu 
Morskiego w Szczecinie, który 
odbył się w dniach 8-10 czerwca 
pod auspicjami Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej.

Podczas 4. Międzynarodowego 
Kongresu Morskiego wielokrotnie 
poruszany był temat konieczności 
współpracy na rzecz wzmocnienia po-
zycji konkurencyjnej przedsiębiorstw 
sektora morskiego w Polsce. Kwestia 
ta została przedstawiona również w 
wystąpieniu dr Katarzyny Kazojć 
pt. „Znaczenie koopetycji i rozwoju 
klastrów w kształtowaniu potencjału 
innowacyjnego gospodarki na przy-
kładzie Klastra Morskiego Pomorza 
Zachodniego”. Prelegentka wskazała 
różnice pomiędzy powszechnym 
rozumieniem idei funkcjonowania 
klastrów, a rzeczywistą ich rolą w go-
spodarce. Koopetycja, czyli równocze-
sne konkurowanie i współpraca wśród 
podmiotów w klastrze, przedstawiona 
została jako jeden z jego kluczowych 
elementów. Podkreślała także szcze-
gólną rolę zaufania, które budować 
można z zastosowaniem formalnych 
i nieformalnych sposobów. Wskazując 
na niezadowalającą obecnie pozycje 
innowacyjną Polski na tle innych 
krajów Unii Europejskiej w raporcie 
Innovation Union Scoreboard publi-
kowanym przez Komisję Europejską 
przedstawiona została rola klastrów w 
poprawie tej sytuacji i wykorzystaniu 
potencjału innowacyjnego gospodarki. 
Zaprezentowano wnioski z „Pogłębio-

nej inwentaryzacji klastrów w Polsce 
2015”, które obrazują ich obecny po-
ziom rozwoju. Na przykładzie Klastra 
Morskiego Pomorza Zachodniego 
i działań jakie podejmuje ukazana 
została logika podążania w kierunku 
uzyskania statusu Krajowego Klastra 
Kluczowego, co potwierdza jego szcze-
gólne znaczenie dla gospodarki i wnosi 
dodatkowe korzyści dla partnerów kla-
stra, który ten status posiada. 

Warto też wspomnieć o debacie 
odrzańskiej, która także odbyła się 
podczas drugiego dnia Kongresu. Tutaj 
zaproszeni eksperci wraz z uczestnika-
mi dyskutowali o Odrzańskiej Drodze 
Wodnej. Diagnozowano stan obecny, 
jak również wskazywano na działania, 
które należy podjąć, by Odrze przy-
wrócić należne jej miejsce na szlakach 
transportowych. Organizatorem oraz 
moderatorem dyskusji było stowarzy-

szenie „Odrą w Świat”. Dyskusję popro-
wadził Zbigniew Antonowicz. 

Frekwencja podczas Kongresu i 
podjęte tam pod dyskusję problemy, 
potwierdzają potrzebę jednoczenia 
środowiska biznesowego, naukowego 
oraz samorządowego czy rządowe-
go w sektorze morskim. Funkcję tą 
pełni stale Klaster Morski Pomo-
rza Zachodniego i w oczekiwaniu 
na kolejny Kongres Morski planuje 
podjąć wiele projektów, które będą 
potwierdzeniem jego aktywności i 
innowacyjności.

Sekretariat Techniczny
Klastra Morskiego Pomorza 

Zachodniego
Polskie Terminale S.A.

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
tel. 91 462 49 41 

e-mail: biuro@klastermorski.com
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Przywrócić biało-czerwoną
na polskich statkach

Związek Zawodowy NSZZ 
„Solidarność” przy PŻM, 
zaapelował do ministra 
gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Marka 
Gróbarczyka, aby cztery 
zagadnienia, które resort 
przyjął do realizacji jako 
priorytetowe, poszerzyć 
o piąte - przywrócenie na 
polskich statkach biało-
czerwonej bandery. Stosowny 
list w tej sprawie przekazał 
na ręce ministra Gróbarczyka 
podczas zakończenia 
IV Międzynarodowego 
Kongresu Morskiego szef 
peżetemowskiej „Solidarności” 
Paweł Kowalski.

Jak uważa Paweł Kowalski, najważ-
niejszym postulatem przedstawianym 
przez załogi polskich statków jest jak 
najszybsza nowelizacja ustawy o pra-
cy na morskim statku handlowym, w 
kształcie zaakceptowanym już przez 
armatorów oraz stronę społeczną.

Główną zmianą dotyczącą kształtu 
znowelizowanej ustawy jest przyjęcie 
nowych regulacji odnośnie rozliczania 
podatku dochodowego oraz płatności 
składek na ubezpieczenia społeczne i 
rentowe marynarzy, pływających na 
statkach, zarejestrowanych pod biało-
-czerwoną banderą. 

Przypomnijmy, że w przypadku 
podatku dochodowego armatorzy i 
strona społeczna przyjęła rozwiązanie, 
mówiące o zerowej stawce, natomiast 
w przypadku składek na ubezpiecze-
nia społeczne i rentowe ustalono soli-
darny podział tego obciążenia na trzy 
części: budżet państwa, pracodawców 
i pracowników.

W czasie rządów koalicji PO-
-PSL rozwiązania takie były odrzu-
cane przez resorty finansów i pracy
i traktowane jako „niebezpieczny 
precedens faworyzujący jedną gru-
pę zawodową kosztem innych”. Sta-
nowisko takie było przez rządzących 
utrzymywane mimo przedstawianych 
argumentów, że taki właśnie sposób 
rozliczania podatków i składek na 
ubezpieczenia społeczne i rentowe 
jest stosowany z powodzeniem w 
innych krajach Unii Europejskiej i 
pozwala tamtejszym armatorom na 
podnoszenie narodowych bander.

- NSZZ „Solidarność” przy PŻM 
uważa, że przywrócenie biało-czer-

wonej bandery na 
polskich statkach 
powinno być 
priorytetem dla 
obecnego rządu 
Prawa i Sprawie-
dliwości. Statki 
krajowych ar-
matorów obecne 
są na wszystkich 
morzach i oce-
anach świata i fakt 
ten powinien być 
wiadomy dzię-
ki podnoszeniu 
polskiej bandery 
- mówi Paweł 
Kowalski.

- Kwestia bia-
ło-czerwonej na 
polskich statkach 
wiąże się nie tyl-
ko z dumą na-
rodową i chlubą 
marynarzy - ma 

ona również aspekt ekonomiczny. 
Krajowi armatorzy podnosząc na 
swoich jednostkach obce bandery, 
pozbawieni są możliwości ubiega-
nia się o środki unijne, które mo-
głyby zostać wykorzystane na pod-
niesienie standardów technicznych 
i modernizacji pod kątem wymagań 
konwencyjnych. W chwili obecnej 
zadania te realizowane są wyłącznie 
z pieniędzy własnych armatorów - 
uważa przewodniczący. 

Autorzy listu przekazanego na ręce 
ministra Gróbarczyka, przypomina-
ją również, że pracujący na polskich 
statkach podnoszących obce bandery, 
są pozbawieni swojego podstawowego 
prawa jako obywateli Rzeczpospolitej 
Polskiej - prawa wyborczego, ponie-
waż na ich jednostkach formalnie 
należących do krajowych armatorów, 
ale prawnie stanowiących terytorium 
obcego państwa - nie tworzy się okrę-
gów wyborczych.

NSZZ „Solidarność” przy PŻM 
podkreśla też, że niewielkie nakła-
dy państwa, jakie związane byłyby z 

przyjęciem znowelizowanej ustawy o 
pracy na morskim statku handlowym, 
w kształcie proponowanym przez 
pracodawców i stronę społeczną, 
po powrocie polskich statków pod 
biało-czerwoną banderę zrekom-
pensowane byłyby budżetowi poprzez 
podatek tonażowy płacony na rzecz 
Skarbu Państwa przez armatorów. 
Przypominamy, że ustawę o podat-
ku tonażowym podpisał we wrześniu 
2006 roku w siedzibie PŻM, gorący 
zwolennik przywrócenia biało-czer-
wonej bandery - ś. p. prezydent Lech 
Kaczyński. 

Zdaniem związkowców, prace nad 
znowelizowaną ustawą przywracającą 
biało-czerwoną mogą przyspieszyć 
dzięki reaktywacji Zespołu Trójstron-
nego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Mor-
skiego. Pierwsze, czerwcowe posie-
dzenie tego zespołu poświecone było 
właśnie m.in. temu tematowi. 

KRZYSZTOF GOGOL
fot. J. PAWŁOWSKI
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Na każdym z dotychczasowych 
spotkań kongresowych 
pojawiał się temat 
alternatywnych paliw 
żeglugowych. Trzy i dwa 
lata temu mówiono, że po 
pierwszym stycznia 2015 
roku, tj. po momencie wejścia 
w życie regulacji o stosowaniu 
paliw niskosiarkowych dojdzie 
do prawdziwej katastrofy na 
rynku, a bałtyccy armatorzy 
promowi, bo to głównie ich 
dotknęły te zmiany, będą 
z tytułu przejścia na paliwo 
o zawartości siarki 0,1 proc. 
notować duże straty finansowe.
Tak się jednak nie stało, co jest 
zasługą znacznej obniżki cen 
wszystkich paliw żeglugowych, 
które podążają za spadkiem 
cen ropy naftowej.

Ekologiczna Żegluga
alternatywnych na statkach nieco 
zmalał, co nie znaczy, że sam trend 
został zahamowany. Wręcz prze-
ciwnie, armatorów, którzy skłonni 
są inwestycji w nowe rodzaje napę-
dów przybywa i nie są to już - jak 
dotychczas - wyłącznie armatorzy 
skandynawscy. Powody pozostały 
te same: są one po pierwsze natury 
ekonomicznej, po drugie, związane 
z wprowadzanymi międzynarodowy-
mi przepisami, dotyczącymi ochrony 
środowiska morskiego.

Na tegorocznym IV Międzynaro-
dowym Kongresie Morskim temat 
paliw promowych powrócił w czasie 
drugiego dnia obrad, w panelu żeglu-
gowym prowadzonym przez dyrekto-
ra naczelnego PŻM Pawła Szynkaru-
ka. Zaproszeni do dyskusji eksperci 
reprezentowali zarówno armatorów, 
dostawców paliw, jak i producentów 
urządzeń okrętowych. W gronie tym 
zasiedli: Jarosław Kotarski – Dyrektor 
Zarządzający Unity Line Limited w 
Polsce, Hampous Rondahl – Bunker 
Trader ze Stena Oil AB, Tommy Halen 
– Managing Director Port of Trelle-
borg, Jerzy Cegła - Wiceprezes Spółki  
Wartsila Polska Sp. z o.o. oraz Sami 

Kanerva - Project Manager z ABB 
Marine & Port Business Unit.

Podczas dyskusji przypomniano, 
że najprostszym rozwiązaniem, które 
było odpowiedzią na dyrektywę siar-
kową było zastosowanie na statkach 
tzw. scrubberów, a więc płuczek wy-
płukujących z paliwa ciężkiego związ-
ki siarki, aby ograniczyć ich emisję 
do atmosfery. O scrubberach było 
swego czasu głośno w całym środo-
wisku żeglugowym, ale ostatecznie 
zainstalowała je na swoich statkach 
znikoma część armatorów. Przykła-
dem amatora, który potraktował to 
rozwiązanie w sposób komplekso-
wy dla swojej floty jest duży duński
armator promowy DFDS. Pomimo 
wysokich kosztów urządzenia, oscy-
lujących w granicach 4-7 mln euro, 
DFDS zainstalował scrubbery na 17 
swoich statkach. 

Obecne niskie ceny paliw dla więk-
szość armatorów są czynnikiem znie-
chęcającym w decyzjach o montażu 
scrubberów, sytuacja może się jednak 
zmienić w kolejnych latach. Pamiętać 
też należy, że od 2020 roku już nie 
tylko w strefach SECA, ale w całej 
globalnej żegludze armatorzy będą 

zmuszeni do stosowania paliwa o 
niskiej zawartości siarki 0,5 proc. 

O ile scrubbery uznać można za 
rozwiązanie mogące być skuteczną 
odpowiedzią na dyrektywę siarkową, 
o tyle mogą być one niewystarczające, 
jeśli weźmiemy pod uwagę spodzie-
wane kolejne regulacje związane z 
ograniczeniem negatywnego wpływu 
spalin ze statków na środowisko natu-
ralne. Mówimy tu więc o pozostałych 
negatywnych czynnikach, jak związki 
azotu, gazy cieplarniane czy cząstki 
stałe. Dlatego też należy przypuszczać, 
że przyszłość żeglugi będzie opierać 
się na całkowitej zmianie rodzaju uży-
wanego paliwa, tzn. produkty ropy 
naftowej zostaną zastąpione paliwami
alternatywnymi.

W chwili obecnej najpoważniej 
brane są pod uwagę w światowej że-
gludze dwa rodzaje paliw alternatyw-
nych: LNG oraz alkohol metylowy. 

Gaz naturalny używany jest jako 
źródło napędowe w żegludze od za-
ledwie piętnastu latu a pionierem na 
tym polu był mały prom „Glutra”, 
pływający w krótkich połączeniach w 
norweskich fiordach. Aż do niedawna
to właśnie skandynawska żegluga bli-
skiego zasięgu była praktycznie jedną 
światową enklawą stosowania LNG 
jako paliwa do jednostek pływają-
cych. Łącznie na różnych trasach w 
całej Skandynawii pływa już obecnie 
ponad dwadzieścia promów o napę-
dzie LNG. 

Przełomem jeśli chodzi o zastoso-
wanie LNG wśród większych jedno-
stek pasażerskich był prom „Viking 
Grace”, zbudowany w stoczni STX w 
Turku i należący do fińskiego ope-
ratora Viking Line. Wszedł on do 
eksploatacji w styczniu 2013 roku i 
do dziś dnia pływa na linii z Turku do 
Szkokholmu. Zaledwie kilka miesięcy 
później, bo w czerwcu 2013 roku, w 
zupełnie innej części świata - w au-
stralijskiej stoczni Incat oddano do 
eksploatacji superszybki prom pasa-
żersko-samochodowy „Lopez Mena” 
(obecnie „Francisco”), powstały dla 
południowo-amerykańskiej kompanii 
Buquebus. Kontynuacją trendu sto-
sowania napędu LNG w żegludze 
pasażerskiej jest także m/f „Helgo-
land” - prom, którego kadłub powstał 
w Szczecinie a ukończony w 2015 
roku został przez niemiecką stocz-
nię Fassmer. Prom mogący zabrać na 
pokład ponad tysiąc pasażerów, pływa 
od ubiegłego sezonu pomiędzy lądem 

Od tego więc czasu panujący w 
środowisku żeglugowym duży en-
tuzjazm co do nowych rozwiązań 
w dziedzinie wykorzystania paliw 
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stałem a popularną turystyczną wyspą 
Helgoland. 

Próbą złamania skandynawskie-
go monopolu jako obszaru opero-
wania jednostek napędzanych LNG 
w sektorze promowym są oprócz 
wspomnianego „Francisco”, także 
jednostki powstające dla Kanadyjczy-
ków. Jedną z nich jest „F.A. Gauthier” 
- prom zbudowany w 2014 roku we 
włoskiej stoczni Fincantieri dla pań-
stwowej spółki Societe des traversiers 
du Quebec (STQ).

W innych sektorach żeglugowych 
mamy do tej pory pojedyncze przy-
kłady z zastosowaniem LNG jako 
alternatywnego paliwa. Np. w sek-
torze tankowców pionierem na tym 
polu jest m/v „Bit Viking” (25,000 
DWT) przerobiony w 2011 roku na 
ten właśnie napęd przez właściciela 
- szwedzką firmę Tarbit Shipping.
W 2012 roku wszedł do eksploata-
cji pierwszy coaster chłodniowiec 
napędzany na gaz - m/v „Hoydal” 
(2650 DWT) operujący u wybrzeży 
Norwegii. Z kolei w 2013 roku napęd 
LNG po raz pierwszy zastosowano 
na portowym holowniku norweskiej 
kompanii Bukser og Berging AS. Do 
tego zestawu dodajmy także najnow-
sze inwestycje: dwa chemikaliowce 
zamówione przez holenderskiego 
armatora Anthony Veder oraz dwie 
jednostki typu con-ro: „Kvitbjorn” i 
„Kvitnos” dla Nor Lines. Z kolei w 
maju tego roku do eksploatacji wszedł 
pierwszy na świecie duży oceaniczny 
lodołamacz o napędzie LNG. Statek 
nazywa się „Polaris” i został zbudowa-
ny na zamówienie rządu fińskiego.

Bardzo ostrożnymi w wyborze na-
pędu LNG dla swoich jednostek są jak 
dotąd armatorzy z dwóch głównych 
sektorów transportowych: masow-
ców i kontenerowców. Poważnymi 
barierami dla stosowania gazu jako 
paliwa dla tych statków jest narzuca-
ny im stosunkowo niewielki zasięg 
operowania, duża przestrzeń na po-
kładzie zajmowana przez zbiorniki 
gazu oraz przywiązanie do stałych 
akwenów z dostępną infrastrukturą 
bunkrowania. 

Mimo to jednak tu również mamy 
pierwsze „jaskółki”. W sektorze ma-
sowców jest nim m/v „Greenland” - 
cementowiec o nośności 5870 DWT 
powstały w 2015 roku dla spółki 
szwedzkiego Thun AB oraz norwe-
skiego KG Jebsen Cement. Z kolei w 
sektorze kontenerowym prekursorem 

zastosowania napędu LNG jest ame-
rykańska firma TOTE. Zamówione
przez Amerykanów dwa kontenerow-
ce o pojemności 3100 TEU i nazwach 
„Isla Bella” oraz „Perla Del Caribe” 
weszły do eksploatacji w latach 2015-
-2016 i pływają na linii z Florydy na 
Puerto Rico. W przyszłym roku na 
tej samej relacji pojawią się kolejna 
dwa statki napędzane LNG. Będą to 
jednostki typu con-ro: „El Coqui” 
oraz „Taino” (2400 TEU) powstają-
ce obecnie na zlecenie amerykańskiej 
kompanii Crowley Maritime.

Znacznie mniejsza jest liczba 
statków, korzystających z drugiego 
z wymienionych na początku rodza-

ju paliw alternatywnych - alkoholu 
metylowego.

Pionierem zastosowania metanolu, 
jako paliwa żeglugowego jest szwedzki 

armator Stena Line. W marcu ubie-
głego roku w gdańskiej Remontowej 
dokonał on konwersji na ten rodzaj 
napędu swojego promu „Stena Ger-
manica”, pływającego na linii z Kilonii 
do Goeteborga.

Tym samym śladem poszedł kana-
dyjski armator Waterfront Shipping 
Co. Łącznie flota tankowców ope-
rowana przez tego armatora i napę-
dzana metanolem ma liczyć siedem 
jednostek. Trzy pierwsze oddano do 
eksploatacji w kwietniu br., pozostałe 
cztery mają zostać przekazane w paź-
dzierniku br. Waterfront Shipping jest 
stuprocentową własnością firmy Me-
thanex Corp., największego na świecie 

producenta i dostawcy metanolu.
Nieco innym torem myślenia po-

szedł z kolei inny duży europejski ar-
mator promowy - duńsko-niemiecki 

DFDS. Firma ta wychodząc naprzeciw 
nowym restrykcjom ekologicznym 
wybrała dla swoich statków napęd 
hybrydowy: spalinowo-elektryczny. 
Napęd taki mają m.in. najnowsze 
ro-paxy armatora: m/f „Berlin” oraz 
m/f „Copenhagen”, które rozpoczy-
nają właśnie swój serwis na linii Ros-
tock - Gedser. Podobne rozwiązania 
napędowe Scandlines zastosowała 
wcześniej na swoich promach kur-
sujących na krótkiej linii pomiędzy 
Puttgarten i Rødby.

Przedstawiona światowa flota,
stosująca napęd alternatywny do 
klasycznego, liczy łącznie około stu 
jednostek, przy liczącej około 60 ty-
sięcy statków całkowitej flocie towa-
rowej. Jest to zatem jak na razie zni-
komy ułamek. Jeszcze kilka lat temu, 
przy wysokich cenach ropy naftowej,
szacowano że tylko statków napędza-
nych LNG będzie pływać na świecie 
do 2020 roku nawet kilka tysięcy. 
Aktualnie bardzo ostrożne szacunki 
mówią, że w bardzo optymistycznym 
scenariuszu statków takich może być 
najwyżej 400-600. Aktualny portfel 
zamówień opiera na około 80 statków, 
dla których planuje się napęd dual-
-fuel lub LNG. 

Wygląda więc na to, że jeszcze dłu-
go napędy alternatywne w żegludze 
będą traktowane przez armatorów 
eksperymentalnie, choć przyszłość 
z pewnością będzie należeć do LNG 
i innych paliw, o wiele mniej szkodli-
wych dla środowiska niż klasyczne 
paliwa ciężkie.

Uczestnicy panelu żeglugowego (od lewej): Jacek Stokłosa z kancelarii „Domański, 
Zakrzewski, Palinka”, Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej.

O alternatywnych paliwach na Bałtyku rozmawiali (od lewej): Jarosław Kotarski – Dyrektor Zarządzający Unity Line Limited w Polsce, 
Hampous Rondahl – Bunker Trader ze Stena Oil AB, Tommy Halen – Managing Director Port of Trelleborg, Jerzy Cegła - Wiceprezes 
Spółki Wartsila Polska Sp. z o.o. oraz Sami Kanerva - Project Manager z ABB Marine & Port Business Unit.
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Kongres podsumowano 
10 czerwca na „Darze 
Młodzieży”. Minister Marek 
Gróbarczyk podkreślił, że 
sukcesem tegorocznego 
wydarzenia było podpisanie 
listu intencyjnego w sprawie 
budowy polskich promów.

Finał 
4. Międzynarodowego
Kongresu Morskiego

Pawłowi Szynkarukowi, dyrektorowi 
naczelnemu PŻM. 

Do podziękowań dołączył Da-
riusz Słaboszewski, prezes Zarządu 
Morskich Portów Szczecin i Świno-
ujście, a zarazem przewodniczący 
Rady Klastra Morskiego Pomorza 
Zachodniego – współorganizatora 
kongresu.

– Odczuwam wielką satysfakcję, że 
udało się zorganizować czwarty już 
kongres, że przyjechali znakomici go-
ście – zaznaczył Dariusz Więcaszek. 

– Pan minister Gróbarczyk osobi-
ście od razu bardzo ciepło zareagował 
na naszą prośbę o włączenie się w 
organizację kongresu – mówił Paweł 

Szynkaruk. – Dziękujemy serdecznie. 
Również za uświetnienie obecnością 
pani premier. Bierzemy się do ciężkiej 
pracy, by kolejny, 5. kongres wypadł 
co najmniej tak samo okazale.

Przewodniczący Rady Pracowni-
czej PŻM, kpt. ż.w. Mirosław Folta 
„wybił szklanki”, kończąc 4. Między-
narodowy Kongres Morski. 

(EK)

Na pokład żaglowca przybyli orga-
nizatorzy i goście kongresu. Szefowi 
resortu gospodarki morskiej towarzy-
szyli wiceministrowie Paweł Brzezic-
ki i Krzysztof Kozłowski. Obecni też 
byli m.in. europoseł Dariusz Rosati, 
były premier Jerzy Buzek, marszałek 

zachodniopomorski Olgierd Geble-
wicz i prezydent Szczecina Piotr 
Krzystek. 

Minister Gróbarczyk przypomniał, 
że Międzynarodowy Kongres Morski 
narodził się w Szczecinie, w Północ-
nej Izbie Gospodarczej, która go za-
inicjowała razem z Polską Żeglugą 
Morską. Dziękował uczestnikom i 
organizatorom, szczególne Dariuszo-
wi Więcaszkowi, prezesowi PIG, oraz 
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Prawnicy 
na Kongresie

Wydarzeniem towarzyszącym 
IV. Międzynarodowemu 
Kongresowi Morskiemu 
w Szczecinie (8-10 czerwca 
br.) było czwarte Walne 
Zebranie członków Polskiego 
Stowarzyszenia Prawa 
Morskiego, które odbyło 
się w dniu 9 czerwca. 
Stowarzyszenie zostało 
utworzone w czerwcu 2013 r., 
w Szczecinie, przy okazji 
I. Międzynarodowego Kongresu 
Morskiego.

Jest ono wspólną inicjatywą 
Związku Armatorów Polskich oraz 
kancelarii prawnej „Marek Czer-
nis Kancelaria Radcy Prawnego” 
w Szczecinie, których zamiarem 
było reaktywowanie działalności 
Polskiego Stowarzyszenia Prawa 
Morskiego utworzonego w 1934 
roku. Skupia ono prawników spe-
cjalizujących się w prawie morskim 
oraz inne osoby zainteresowane 
prawem morskim polskim jak i 
międzynarodowym. 

Celami Stowarzyszenia są popu-
laryzacja i rozwój prawa morskiego, 

jego unifikacja, integracja środowi-
ska prawników morskich, aktywne 
uczestnictwo w pracach Międzynaro-
dowego Komitetu Morskiego (CMI) 
z siedzibą w Antwerpii, najstarszej 
na świecie pozarządowej organi-
zacji. Członkami tej organizacji są 
stowarzyszenia prawnicze z ponad 
50 krajów.

Przypomnijmy, iż CMI to bar-
dzo prestiżowa organizacja, która 
uczestniczyła i uczestniczy aktywnie 
w międzynarodowym procesie legi-
slacyjnym na forum wielu organiza-
cji międzynarodowych (IMO, UN-
CTAD, UNCITRAL itp.), w wyniku 
którego powstało szereg najważniej-
szych dla międzynarodowego obrotu 
morskiego konwencji. 

Celem działalności Stowarzysze-
nia jest także współpraca z Komisją 
Kodyfikacyjną Prawa Morskiego, 
Komisją Prawa Morskiego PAN, 
Międzynarodową Organizacją 
Morską (IMO), Stowarzyszeniem 
Armatorów Unii Europejskiej 
(ECSA), a także aktywny udział i 
pomoc ekspercka w pracach Związ-
ku Armatorów Polskich, Komisji 
Sejmowych oraz Parlamentu Eu-
ropejskiego. 

Wśród uczestników podsumowania 4. MKM byli m.in. (od lewej): europoseł Dariusz Rosati, b. premier i 
przewodniczący PE Jerzy Buzek, marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Kazimierz Drzazga wiceprezes ds. infrastruktury w ZMPSIŚ.
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150 firm z 15 krajów wzięło
udział w 14. Bałtyckich 
Targach Militarnych BALT-
MILITARY Expo, które odbyły 
się w dniach 20-22 czerwca 
2016 r. w gdańskim Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym 
Amber-Expo. Wśród wystawców 
dominowali producenci 
i dostawcy najnowszej 
generacji sprzętu wojskowego, 
użytkowanego głównie przez 
morskie siły zbrojne.

Balt-Military Expo 2016

Targom towarzyszyło wiele kon-
ferencji, specjalistycznych wystaw, 
pokazów, a także prezentacji okrę-
tów wojennych i sprzętu ratownic-
twa itp. Najważniejszą z konferencji, 
która toczyła się przez 3 dni trwa-
nia targów, była Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Technologie morskie dla obronności 
i bezpieczeństwa” NATCON (Naval 
Technology Conference). Jej organi-
zatorami była Akademia Marynarki 
Wojennej, Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Centrum Techniki Morskiej 

SA, Akademia Obrony Narodowej, 
Wojskowa Akademia Techniczna i 
Politechnika Gdańska. Sporym za-
interesowaniem cieszyła się też Mię-
dzynarodowa Konferencja i Wystawa 
Ratownictwa Medycznego RESCUE 

zorganizowana przez Śląski Uniwer-
sytet Medyczny, Gdański Uniwersytet 
Medyczny oraz Stowarzyszenie Za-
wodowe Ratowników Medycznych. 
Tematem przewodnim konferencji 
było współdziałanie w ratownictwie 
i medycynie ratunkowej.

Był też bardzo widowiskowy pokaz 
działań ratowniczych i antyterrory-
stycznych na akwenach w pobliżu 
gdyńskiego Mola Południowego zor-
ganizowane przez Urząd Morski w 
Gdyni. Z kolei przy nabrzeżu Wolnego 
Obszaru Celnego w porcie gdańskim 
odbywała się prezentacja jednostki 
pływającej typu Patrol 240 Morskie-
go Oddziału Straży Granicznej oraz 
okrętu rakietowego ORP Grom, a 
także okrętów zagranicznych: HMS 
Södermanland, Marynarki Wojennej 
Królestwa Szwecji oraz ENS Admiral 
Cowan z Marynarki Wojennej Esto-
nii. Podczas pierwszego dnia targów 
widziało się również wiele wojsko-
wych delegacji z takich krajów jak np. 
Brazylia, Indonezja, Chile, Niemcy, 
Rumunia i Szwecja. 

Dużym zainteresowaniem nie 
tylko dziennikarzy cieszyła się kon-
ferencja prasowa sekretarza stanu w 
Ministerstwie Obrony Narodowej 
Bartosza Kownackiego. Wszyscy 
mieli nadzieję, że poda on jakiś kon-
krety dotyczące zapowiadanego wiele 
miesięcy temu programu moderni-
zacji Marynarki Wojennej. Chodzi-
ło przede wszystkim o rozszerzenie 
informacji podanych 14 stycznia br. 
podczas Forum Bezpieczeństwa Mor-
skiego Państwa w Warszawie przez 
szefa Inspektoratu Uzbrojenia gen. 
brygady Adama Dudę, który mówił 
wtedy o pozyskaniu ponad trzydziestu 
jednostek pływających różnych klas, 
o różnym stopniu skomplikowania, 
rozpoczynając od jednostek zabez-
pieczających, technicznych po okręty 
patrolowe, obrony wybrzeża, kończąc 
na chyba najbardziej skomplikowa-
nym systemie uzbrojenia, jakim jest 
okręt podwodny nowego typu.

Niestety żadne konkrety nie podały. 
Mówił natomiast, że w najbliższych ty-
godniach program modernizacji całej 
polskiej armii poddany zostanie wni-
kliwej analizie, tak by dostosować go 
do możliwości budżetowych państwa. 
Zapewnił też, że nie istnieje żadne za-
grożenie, by znaczną część tych zamó-
wień mogły wykonać polskie stocznie i 
inne zakłady należące do Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej, aktualnie skupiającej 
66 firm. Wielokrotnie też podkreślał, że
modernizacja morskich sił zbrojnych 
ściśle związana będzie z rozwojem pol-
skiego przemysłu stoczniowego i jego 
modernizacji. Dał też do zrozumienia, 
że niebawem zostanie uregulowana sy-
tuacja Stoczni Marynarki Wojennej, 
która znajduje się obecnie w upadłości 
likwidacyjnej. Wtedy też jej potencjał 
produkcyjny, będzie można w dużo 
większym stopniu, niż ma to miejsce 
obecnie, wykorzystać do moderniza-
cji polskiej floty wojennej. Na pytanie
jednego z dziennikarzy o współpracę 
z Norwegami przy budowie okrętów 
podwodnych powiedział, że w celu ob-
niżenia jednostkowych cen na okręty 
podwodne, nie wyklucza się zamó-
wienia wspólnie z Norwegią dłuższej 
ich serii – sześć-siedem, a nie trzech 
jak to zakładano w programie Orka. 
Dodał też, że póki nie będziemy mieli 
własnych, nowoczesnych okrętów pod-
wodnych, rozważa się wydzierżawienie 
takich okrętów od naszych sojuszni-
ków. Innym rozważnym wariantem jest 
też wysłanie do nich polskich załóg na 
szkolenia i ćwiczenia.

Tekst i zdjęcia 
JERZY DRZEMCZEWSKI

Ekspozycja Stoczni Marynarki Wojennej

Targowi oficjele na stoisku Remontowa Holding

Sekretarz Stanu Bartosz Kownacki Bardzo aktywna na targach była francuska stocznia DCNS licząca na kontrakt na okręty podwodne
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III MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONFERENCJA WATERWAYS 2016

Transport wodny śródlądowy 
jako integralny element 
multimodalnych sieci 
transportowych, integracja 
międzynarodowych dróg 
wodnych w międzynarodowe 
korytarze transportowe, 
potencjał rynku oraz 
infrastruktura portowa, to tylko 
niektóre z wybranych tematów, 
o których dyskutowano podczas 
Międzynarodowych Targów 
i Konferencji WaterWays 2016.

wzrost rocznego wolumenu towaro-
wego przechodzącego przez nabrzeża 
portowe, który w roku 2030 może 
osiągnąć poziom nawet 100 mln 
ton, w perspektywie kilkunastu lat 
nieuniknionym będzie konieczność 
zaktywizowania przewozów śródlą-
dowych.

- Port Gdańsk w chwili obecnej 
jest w pełni przygotowany do obsługi 
towarów w ramach żeglugi śródlądo-
wej. Dysponuje odpowiednim poten-
cjałem infrastruktury nabrzeżowej, 
a biorąc pod uwagę jego lokalizację 
nad ujściem największej polskiej rze-
ki, świadome niewykorzystanie tak 
preferencyjnej lokalizacji byłoby po-
sunięciem nieracjonalnym. Obecny 
udział żeglugi śródlądowej w Gdań-
sku jest minimalny, a to pokazuje, że 
potencjał wzrostu dla tej gałęzi jest 
ogromny. Żegluga śródlądowa to 
także szansa na aktywizowanie roli 
Polski jako kraju tranzytowego dla 
ładunków ciążących do i z krajów 
sąsiadujących z Polską, w tym Bia-
łorusi, Ukrainy, czy południowych 
sąsiadów kraju, co wpisuje się w po-
stulaty zapisane w strategii rozwoju 

Portu Gdańsk – stwierdził Ryszard 
Mazur, Dyrektor Biura Strategii i 
Rozwoju Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk.

Trzydniowa konferencja i towa-
rzyszące jej targi przyciągnęły do 
portowego stoiska wystawienni-
czego sporą grupę przedsiębiorców 
tak krajowych, jak i zagranicznych 
zainteresowanych możliwościami ob-
sługi ładunków w Gdańsku w relacji 
śródlądowej. Jest to najlepszy dowód 
na duże zainteresowanie branży tą 
gałęzią transportową. Stoisko Por-

tu Gdańsk odwiedzili m.in. Marek 
Gróbarczyk, minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej, Jerzy 
Materna, sekretarz stanu w Minister-
stwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz Dorota Arciszewska 

Towarzyszące konferencji WaterWays 2016 targi przyciągnęły do stoisk wystawienniczych 
sporą grupę przedsiębiorców tak krajowych, jak i zagranicznych

Partnerem konferencji WaterWays 
był Port Gdańsk, dla którego żeglu-
ga śródlądowa i aktywizacja rzeki 
Wisły dla transportu wodnego jest 
bardzo ważnym tematem. Już dziś, 
towary dowożone i wywożone do 
i z portu, to w skali roku kilkaset 
tysięcy aut ciężarowych i wagonów 
kolejowych, które trafiają na zmoder-
nizowaną infrastrukturę dostępową 
mającą jednak swoje ograniczenia. 
Jeśli wziąć pod uwagę prognozowany 
w strategii portu intensywny dalszy 

Nowy wymiar inwestycji
w żeglugę śródlądową i gospodarkę wodną

WaterWays EXPO to miejsce 
spotkań administracji rządo-
wej i samorządowej, stowa-
rzyszeń, izb gospodarczych, 
klastrów, parków technolo-
gicznych, środowisk prze-
mysłowych i gospodarczych 
zainteresowanych rozwojem 
żeglugi śródlądowej i gospo-
darki wodnej jako instrumentu 
polityki pro-rozwojowej w wy-
miarze lokalnym, narodowym 
i transgranicznym. To także 
miejsce prezentacji rozwiązań 
infrastrukturalnych, technicz-
nych, technologicznych, tury-
stycznych, jak i forum dyskusji, 
debat i konferencji.

Towarzyszące konferencji WaterWays 2016 targi przyciągnęły do stoisk wystawienniczych 
sporą grupę przedsiębiorców tak krajowych, jak i zagranicznych
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Warto przypomnieć, że Polska 
na tle trendów w krajach Unii Eu-
ropejskiej w zakresie rozwoju żeglu-
gi śródlądowej, znajduje się nisko w 
rankingu nakładów na rozwój tego 
sektora, przez co znaczenie śródlądo-
wych dróg wodnych jest ograniczone 
do lokalnych atrakcji turystycznych, 
wspierających rozwój turystyki wod-
nej i spadających z roku na rok wiel-
kości ładunków przewożonych tylko 
na wybranych odcinkach rzek. 

Według europejskich prognoz 
i dokumentów strategicznych UE 
udział żeglugi śródlądowej w rozwoju 
zrównoważonego transportu multi-
modalnego powinien się zwiększać, 
co winno być wyzwaniem również 
dla nowo utworzonego Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej. 

Warto podkreślić, że jednym z 
głównych czynników wpływających 
na skalę modernizacji i rozbudowy 
infrastruktury transportowej w Pol-
sce, w tym transportu wodnego śród-
lądowego, jest dostępność środków 
finansowych. Nadzieją napawa fakt,
że zakończono już prace nad strategią 
rozwoju polskich wód śródlądowych 
do roku 2020 z perspektywą do roku 
2030. Póki co, 75 miliardów złotych 
na rozwój polskich dróg wodnych 
zadeklarował minister Marek Gró-
barczyk. 

(AŁ)

- Mielewczyk, przewodnicząca Sej-
mowej Komisji Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej.

Jak się okazuje, aktywizacja pol-
skich rzek to nie tylko problematyka 
transportowa, ale również kwestia 
możliwości rozwoju polskich techno-
logii produkcyjnych na rzecz odbudo-
wy i modernizacji floty śródlądowej,
czy wreszcie aktywizacji śródlądowej 
turystyki wodnej. 

Temat, który tak przekonywająco 
przedstawiał w jednym 
z poprzednich wydań naszego 
magazynu red. Marek Czasnojć 
w tekście „Nie zapomnieć 
o historii”, 6 czerwca br. był 
również tematem seminarium 
zorganizowanym przez Grupę 
Przymierza Europejskiego 
działającą w ramach Komitetu 
Regionów Unii Europejskiej. 
Seminarium zatytułowane 
„Rozwój polityki UE na rzecz 
rewitalizacji miast portowych” 
przewodniczył wywodzący się 
z Gdyni, długoletni przewodniczący 
rady miasta Stanisław Szwabski, 
pełniący od kilku miesięcy również 
funkcję przewodniczącego Grupy 
Przymierza Europejskiego. 
Oprócz kilkudziesięciu osób 
członków Grupy oraz kilkunastu 
menedżerów firm działających 
na zrewitalizowanych terenach 
stoczniowych i portowych w Gdyni 
udział w seminarium wziął 
również prof. Jerzy Buzek – 
przewodniczący komisji przemysłu, 
badań naukowych i energii UE.

Seminarium poprzedziła wizyta 
zagranicznych uczestników semina-
rium w zrewitalizowanych terenach 
po Stoczni Gdynia oraz konferen-
cja prasowa z udziałem Stanisława 

Rewitalizacja
miast portowych

Szwabskiego i Jerzego Buzka. Pierw-
szy z nich stwierdził, że jest bardzo 
zadowolony, że mógł swoim kolegom 
z innych krajów UE, pokazać jak prze-
biegają procesy rewitalizacji terenów 
stoczniowych w Gdyni i jak duża dy-
namika je cechuje. Duże wrażanie na 
nich zrobił zwłaszcza Bałtycki Port 
Nowych Technologii, a także Park 
Konstruktorów, mieszczący się w 
przebudowanym biurowcu dyrekcji 
stoczni, czyli dawnym „Pentagonie”, 
jak nazywali go nie tylko stoczniow-
cy, a także rozmowy z ich obecnymi 
użytkownikami.

W komplementach nt. rewita-
lizacji terenów po Stoczni Gdynia 
sekundował mu też prof. Jerzy Bu-
zek, nota bene honorowy obywatel 
Gdyni, który porównywał obecny 
stoczniowy krajobraz z widokiem 
sprzed 7 laty, kiedy stocznia upadła 
i jeszcze lepiej zapamiętany przez 
niego widok terenów stocznio-
wych sprzed 4 laty. To, co się tam 
zrobiło w ciągu tych kilku lat, jest 
fascynujące – stwierdził. Podkreślił 
też, że należy dalej inwestować w 
gospodarkę morską, która charak-
teryzuje się większą efektywnością 
ekonomiczną, od innych gałęzi go-
spodarki, dlatego należy ją trakto-

wać jako koło zamachowe rozwoju 
całej gospodarki europejskiej. Na 
ten temat prof. Jerzy Buzek mówił 
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Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
zadeklarował wsparcie finansowe na rozwój polskich dróg wodnych

cd. na str. 26

Jerzy Buzek i Stanisław Szwabski
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dok. ze str. 21

również podczas seminarium. Mówił 
też o niedawno opracowanym przez 
UE raporcie o gospodarce morskiej, 
potraktowaną w nim bardzo szeroko 
i wielopłaszczyznowo. Szczegółowo 
omówiono tam jej oddziaływanie i 
możliwości na rozwój energetyki, 
produkcji żywności, turystyki, trans-
portu i handlu, biotechnologii, kopa-
lin morskich, logistyki, rybołówstwa 
i przetwórstwa rybnego.

Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa 
dłużej się zatrzymał na uchwalonej 
3 miesiące temu przez Radę Miasta 
Gdyni uchwale o rewitalizacji naj-
biedniejszych dzielnic Gdyni, za-
mieszkałych obecnie przez 1-1,5% 
mieszkańców miasta, takich jak np. 
Meksyk, Pekin, które powstawały 

równolegle z budową gdyńskiego 
portu, a których przez 90 lat istnienia 
miasta, głównie ze względu na pro-
blemy związane z prawem własności 
tych terenów, dotychczas nie udało 
się ucywilizować.

Interesujące wystąpienie miał 
dr Stanisław Szultka – dyrektor 
zarządzający Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową, który mówił 
nt. rozwoju przemysłu stoczniowego 
i morskiego w Polsce. Stwierdził on 
m.in. że w polskim sektorze mor-
skim działa obecnie 12 tys. pod-
miotów gospodarczych i pracuje 
w nim ok. 90 tys. osób. Najliczniej 
reprezentowane są dwie branże: 
przemysł stoczniowy i przetwór-
stwo ryb. Potwierdził też opinię 
prof. J. Buzka, że gospodarka mor-
ska szybciej się obecnie rozwija niż 
inne gałęzie gospodarki. Wyższe jest 

też tam przeciętne wynagrodzenie, 
przekraczające dość znacznie śred-
nią krajową i wynoszące przeciętnie 

ponad 4 tys. zł. Taka wysoka średnia 
jest przede wszystkim efektem jesz-
cze wyższych płac w różnego rodzaju 

firmach związanych z przemysłem
okrętowym.

Następne wystąpienia związane 
już były bezpośrednio z tematyką 
seminarium. I tak przedstawicielka 
portu Cork, który zajmuje obszar ok. 
60 ha stopniowo w centralną dziel-
nicę miasta, w której do końca 2018 
r. ma powstać ok. 3 tys. mieszkań, w 
tym najwyższy budynek w Irlandii. 
Podkreśliła też, że opracowując stra-
tegię rewitalizacji portu, bazowano 
na doświadczeniach Sztokholmu, 
Barcelony oraz właśnie Gdyni.

Z kolei przedstawicielka Kłajpe-
dy Nijolė Laužikienė w swym wy-
stąpieniu mówiła o nowej strategii 
politycznej przywracającemu temu 
miastu i portowi, zdominowanym 
przez ostatnich 60 lat przez prze-
mysł i transport, również funkcji 
szeroko pojętej kultury i nauki, 
których brak miasto to dotkliwie 
odczuwa.

Zupełnie inne problemy mają 
gminne porty na Wyspach Sze-

tlandzkich, o których mówił Gary 
Robinson – przewodniczący Rady 
Wysp Szetlandzkich. Widok tych 
portów, a zwłaszcza największego 
z nich Lerwick, przystosowanych 
przede wszystkim do obsługi jed-
nostek rybackich oraz offshore, jest
dzisiaj trochę przerażający, Najczę-
ściej są one zapchane dziesiątkami 
statków związanych z przemysłem 
wydobywczym ropy i gazu, ocze-
kujących na poprawę koniunktury. 
Nowym kierunkiem rozwoju tych 
portów ma być dostosowanie ich do 
obsługi turystyki morskiej – statków 
wycieczkowych, jachtów itp.

Warto dodać, że seminarium od-
bywało się najnowszym gdyńskim 
hotelu Courtyard by Marriot przy 
ul. Waszyngtona 19, tuż obok wła-
śnie burzonych obiektów magazy-
nowych i biurowych mieszczących 
się w dawnym porcie rybackim, do 
niedawna administrowanych przez 
„Dalmor” SA.

Na zakończenie seminarium Gru-
pa Przymierza Europejskiego (EA) 
przyjęła deklarację składającą się z 
14 punktów. Czytamy w niej m.in., 
że:

– Zgadza się, że rewitalizacja 
miast i portów ma kluczowe zna-
czenie dla pokonania pokryzysowej 
stagnacji i dla światowej restruk-
turyzacji przemysłu. W związku 
z tym porty oraz firmy związane 
z gospodarką morską i ich różno-
rodne funkcje są ważnym atutem, 
który trzeba wzmocnić w ich wy-
miarze gospodarczym, kulturowym 
i środowiskowym z korzyścią dla 
wszystkich obywateli i społeczności 
lokalnych.

– Przyjmuje z zadowoleniem ini-
cjatywę Komisji Europejskiej zmie-
rzającą do unowocześnienia polityki 
w dziedzinie pomocy państwa i jej 
zamiar, by usprawnić procedury i 
uwzględnić wyłączenia dla inwesty-
cji w porty. 

– Wyraża zobowiązanie do 
opracowania polityki Unii Eu-
ropejskiej na rzecz rewitalizacji 
miast portowych i wzywa UE i 
państwa członkowskie do tego, 
by we współpracy z samorząda-
mi lokalnymi położyły nacisk na 
finansowanie inwestycji w miasta 
lub miejscowości portowe.

Tekst i zdjęcia
JERZY DRZEMCZEWSKI

Krzysztof Kulczycki – założyciel i współwłaściciel stoczni Crist też był mówcą podczas seminarium

Dr Stanisław Szultka
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25 czerwca w 35 stopniowym 
upale ok. 450 ekonomistów, 
w większości zawodowo 
związanych z firmami
gospodarki morskiej, 
świętowało 70 lecie Sopockiego 
Ośrodka Nauk Ekonomicznych. 
Zjazd zorganizowało 
Stowarzyszenie Absolwentów 
Wyższej Szkoły Handlu 
Morskiego, Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej i wydziałów 
ekonomicznych Uniwersytetu 
Gdańskiego we współpracy 
z władzami uczelni.

70-lecie Sopockiego
Ośrodka Ekonomicznego

Wśród przybyłych, co rusz wi-
działo się znane z życia polityczne-
go i gospodarczego naszego kraju 
osoby. Z zaproszenia organizatorów 
skorzystali m.in. były prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski, były pre-
mier Jan Krzysztof Bielecki, jeden 
z głównych architektów przemian 
gospodarczych w Polsce, uczestnik 
Magdalenki i obrad okrągłego stołu, 
były ambasador RP w ZSRR i Rosji 

Stanisław Ciosek, Dorota Arciszew-
ska-Mielewczyk – szefowa Sejmowej 
Komisji Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej, europoseł Janusz 
Lewandowski – były komisarz Unii 
Europejskiej, Jacek Karnowski – pre-
zydent Sopotu, a także cała plejada 
znakomitych naukowców i profe-
sorów z rektorem UG Bernardem 
Lammekiem, Dariuszem Filarem i 
Anną Zielińską-Głębocką – byłymi 
członkami Rady Polityki Pieniężnej 
i Joanną Senyszyn na czele.

Atmosfera zjazdu, mimo upału i 
nie najlepszej klimatyzacji była do-
skonała. Zgodnie z apelem prowadzą-
cej obrady i głównego koordynatora 

zjazdu Elżbiety Gończ, wszyscy 
jego uczestnicy, bez względu na rok 
ukończenia uczelni i pełnione dziś i 
w przeszłości funkcje, mówili sobie 
po imieniu. Wpływ na nią miała też 
ogromna porcja komplementów pod 

adresem absolwentów sopockiego 
ośrodka i ich ogromnego wpływu na 
zmiany, jakie dokonały się w Polsce 
w ciągu ostatnich 30 lat, jakie padły 
podczas wystąpienia Aleksandra Kwa-
śniewskiego, Jana Krzysztofa Bielec-
kiego, Jacka Karnowskiego, a także z 
listu ministra gospodarki morskiej i 
żeglugi śródlądowej Marka Gróbar-
czyka, który odczytała poseł Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk.

Ten wspaniały klimat jeszcze bar-
dziej pogłębił Panel Absolwentów pro-
wadzony przez prof. Dariusza Filara, w 
którym widoczni na zdjęciu absolwenci 
w bardzo dowcipny sposób wspomi-
nali swoje pierwsze praktyki i pracę 

zawodową. Aleksander Kwaśniewski, 
który praktykę odbył w oddziale Banku 
Handlowego na Skwerze Kościuszki w 
Gdyni - wspominał, że po 8 godzinach 
wypisywania faktur i akredytyw, chodził 
z kolegami do pobliskiego baru Kapi-
tańskiego na piwo, gdzie rozmawiano 
głównie o polityce i chyba właśnie 
wtedy zdecydował, że woli politykę niż 
akredytywy. Z kolei Janusz Jarosiński 
– prezes Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia SA oraz Tomasz Kloskowski 
– prezes Portu Lotniczego Gdańsk, żar-
tując, starali się wmówić zebranym, że 
nie czują się w dzisiejszej rzeczywistości, 
charakteryzującej się częstymi zmia-
nami miejsc pracy, zbyt komfortowo, 
bo od ukończenia uczelni, pracowali 
tylko w jednym przedsiębiorstwie, cały 
czas specjalizują się w rozwiązywaniu 
jego coraz trudniejszych i większych 
problemów.

Uczestnicy zjazdu mogli też wy-
słuchać dyskusji uczestników panelu 
składającego się z aktywistów stu-

denckich kół naukowych, a prowa-
dzonego przez byłego premiera J.K. 
Bieleckiego. Wręczono też główną 
nagrodę ufundowaną przez Stowarzy-
szenie najlepszemu Kołu Naukowemu 
E-xpert z Wydziału Zarządzanie w 
wysokości 7 tys. zł.

Wręczono również okoliczno-
ściowe medale absolwentom, któ-
rzy ukończyli 90 lat. Wśród nich 
był m.in. red. Bohdan Sienkiewicz, 
który przez 27 lat był jednym z rek-
torów „Latającego Holendra”, a przez 
16 lat współredaktorem cieszącego 
się ogromną popularnością progra-
mu „Dookoła Świata”. Takim samym 
medalem uhonorowano wybitnych 
sportowców, absolwentów tych uczel-
ni. Wśród odznaczonych było m.in. 
małżeństwo Anny i Włodzimierza 
Jegorowów – znakomitej siatkarki 
oraz wielokrotnego reprezentanta 
Polski w sprintach (10,5 sek. na 100 
m), a także długoletniego, głównego 
dyspozytora gdyńskiego portu.

Po południu uczestnicy zjazdu 
spotkali się w kościele p.w. św. Jerzego 
na monciaku na mszy św. w inten-
cji zmarłych kolegów i koleżanek, a 
wieczorem w położonej nad morzem, 
obok Grand Hotelu restauracji „Smak 
Morza”, gdzie miała się odbyć uro-
czysta kolacja. Niestety, ze względu 
na ogromną ciasnotę i brak profesjo-
nalnej obsługi trudno było kolację tę 
nazwać uroczystą i udaną.

Tekst i zdjęcia
JERZY DRZEMCZEWSKI

Poseł Dorota Arciszewska w towarzystwie prezydenta Sopotu Jacka 
Karnowskiego i byłego prezesa gdyńskiego portu Janusza Jarosińskiego

Wspólna fotografia uczestników zjazdu

Tadeusz Orłowski – prezes firmy„Comal” w rozmowie z Aleksandrem Kwaśniewskim
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a kolejnego dnia wszedł na suchy 
dok stoczni. 

W „Gryfii” statek przeszedł po-
średni remont dokowy, wymagany 
przez towarzystwo klasyfikacyjne.
Został między innymi wykonany 
przegląd części podwodnej, naj-
ważniejszych urządzeń promu, 
pomalowany został pas zmiennego 
zanurzenia itd. 

Do swojego serwisu, a więc obsługi 
połączenia Świnoujście - Trelleborg 
m/f „Gryf ” powrócił 5 lipca.

no i jeszcze w 2011 r. zmieniła nazwę 
na „Niledutch Luanda”. W sierpniu 
2015 roku rozpoczęła obsługę linii 
kontenerowej Ameryka Południo-
wa-Afryka.

Statek ma 220 m długości i 32 m 
szerokości. Może przewozić 3100 
TEU. Wyposażony jest w trzy żurawie 
pokładowe (dwa o udźwigu 45 ton i 
jeden 40 ton). Ładunek przewozi w 
sześciu ładowniach i na pokładzie. 
Jego nośność to 41 850 DWT. 

Remont kontenerowca w „Gryfii”
prowadzony był pod nadzorem Pol-
skiego Rejestru Statków. 

(EK)

26 czerwca, z terminalu 
promowego w Świnoujściu, 
przepłynął do Szczecina prom 
Unity Line m/f „Gryf”.

Zacumował przy nabrzeżu Mor-
skiej Stoczni Remontowej „Gryfia”

M/f „Gryf” 
w MRS „Gryfia”

Na początku czerwca do Morskiej 
Stoczni Remontowej „Gryfia”
w Szczecinie przypłynął na 
remont klasowy kontenerowiec 
„Niledutch Luanda”. Był to 
powrót po pięciu latach. Statek 
ten bowiem - pod nazwą „Port 
Gdynia” - został zbudowany 
w Szczecinie.

Przypomnijmy, że kontenerowiec 
zaczęła budować Stocznia Szczecińska 
Nowa, a po jej upadku dokończyła i 
w pełni wyposażyła „Gryfia”. Chrzest
„Portu Gdynia” odbył się w maju 2011 
roku. To ostatni z serii słynnych konte-
nerowców budowanych w Szczecinie.

Odbiorcą był armator Pol-Euro 
Linie Żeglugowe, spółka należąca 
do Agencji Rozwoju Przemysłu, a 
właścicielem została Aranda, również 
spółka ARP. Jednostkę wyczarterowa-

Powrót po pięciu latach

1 lipca br. weszły w życie 
poprawki do Międzynarodowej 
Konwencji o Bezpieczeństwie 
na Morzu - SOLAS, dotyczące 
konieczności ważenia 
kontenerów lub ich zawartości, 
przed załadunkiem na 
statek. Nowe przepisy będą 
obowiązywać na całym świecie, 
w portach krajów, które są 
członkami Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej (IMO) 
i ratyfikowały Konwencję SOLAS.

równomierne rozłożenie kontenerów, 
spowodowane fałszywymi danymi 
przedstawionymi przez dostawców 
o ich wadze. To właśnie ten wypadek 
zapoczątkował wszczęcie procedur, 
skutkujących obecnymi zmianami w 
konwencji SOLAS.

Aktualnie terminale portowe i 
kapitanowie statków nie będą po-
legać jedynie na zapewnieniach „na 
słowo” o masie danego kontenera, 
ale zostanie to zweryfikowane przez
jego fizyczne zważenie. Prawodawca
przewidział dwa sposoby ważenia : 
kontenera wraz zawartością (ważenie 
ma odbywać się za pomocą skalibro-
wanych i certyfikowanych urządzeń)
lub samej zawartości, której masę 
doda się następnie do masy samego 
kontenera. 

Odpowiedzialny za dostarczenie 
dokumentów zaświadczających o 
zweryfikowanej masie brutto dane-

Kontenery
z obowiązkiem ważenia
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Obowiązujące od lipca przepisy 
mają zapobiegać wypadkom fałszo-
wania informacji na temat wagi kon-
tenerów, przedstawianych przez ich 
dostawców. W przeszłości praktyka 
taka doprowadzała do błędnego za-
ształowania kontenerów na statku, co 
w rezultacie skutkowało zaburzeniem 
stateczności jednostki z jej tragicz-
nymi konsekwencjami. Głośna była 
zwłaszcza sprawa katastrofy zaledwie 
siedmioletniego kontenerowca „MOL 
Comfort”, który w czerwcu 2013 roku 
na Morzu Arabskim, przełamał się 
na pół. Dochodzenie komisji wy-
padków morskich wskazało na dwie 
możliwe przyczyny wypadku : błędy 
konstrukcyjne kadłuba i właśnie nie-

go kontenera będzie dostawca 
(spedytor, agent, wytwórca) a 
odbiorcą tych dokumentów 
będzie przedstawiciel termi-
nalu oraz kapitan statku. Ten 
ostatni będzie musiał zaświad-
czenie to otrzymać odpowied-
nio wcześniej, aby mieć czas 
na przygotowanie sztauplanu. 
Bez spełnienia tego obowiązku 
kontener nie zostanie załado-
wany na pokład.

Generalnie większość por-
tów jest dobrze przygotowana 
do nowych przepisów. Posia-
dają odpowiednie urządze-
nia ważące a przedstawiciele 
terminali nie spodziewają się 
zakłóceń w ciągu załadow-
czym, choć w praktyce może 
być z tym różnie w różnych 
częściach świata. 

(KG)
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„Moja podróż przez Atlantyk 
nie została zakończona, tylko 
przerwana. W maju przyszłego 
roku będę ją kontynuował” 
– powtarzał z naciskiem zaraz 
po powrocie. Aleksander Doba 
wrócił do kraju 10 czerwca.

Powrót Olka Doby
Na swoim blogu napisał, że trzecia 

wyprawa transatlantycka, z Amery-
ki Północnej do Europy, jest konse-
kwencją dwóch pozostałych i musi 
się wydarzyć. Ma świadomość, że 
jest trudniejsza ze względu na częst-
sze sztormy oraz zimniejszą wodę i 
powietrze. Starał się do niej jak naj-
lepiej przygotować. Jednakże ocean 
okazał się silniejszy. „Atlantyk znalazł 
lukę w moim planie i dał mi nauczkę, 
powiedział w jednym z wywiadów. Po-
pełniłem drobne błędy. Fale dwukrot-
nie wywróciły kajak do góry dnem, 
a ja byłem za blisko brzegu. W nocy 
walczyłem samotnie  z falami, które 
wdzierały się do środka. Ja byłem bez-
pieczny, ale ucierpiał sprzęt”.

Swoją trzecią wyprawę transatlan-
tycką rozpoczął 29 maja z Nowego 

startuję z miejsca, w którym podróż 
została przerwana.

              
KP

Dla uczczenia 400 rocznicy 
nadania przez króla Zygmunta 
III Wazę praw miejskich leżącej 
w widłach Tanwi i Sanu wsi 
Ulanów, do Gdańska, tak jak przed 
wiekami, przypłynęli flisacy.

Flis 400-lecia Ulanowa

Na replice tratwy, długiej na 70 m i 
szerokiej na 6 m, pokonali oni w ciągu 
29 dni historyczny szlak transporto-
wy o długości 724 km, którym przez 
ponad 200 lat spławiano do Gdańska 
różne towary.

Przypomnijmy, że przed 3-4 wiekami 
Ulanów był dużym portem rzecznym 
i ośrodkiem szkutniczym, z licznymi 
spichlerzami, gdzie magazynowano 
zboża i inne produkty rolne z Podola 
i Podkarpacia. Część z nich następnie 
spławiano szkutami i tratwami Sanem, 
a potem Wisłą do innych miejscowości 
nadwiślańskich i przede wszystkim do 
Gdańska. Dlatego Ulanów wtedy nazy-
wano „Małym Gdańskiem”.

Ulanowscy flisacy, którymi dowo-
dził retman Mieczysław Łabęcki, za-
witali do Gdańska już po raz czwarty. 

Przedtem ich tratwy witano tutaj w 
1993, 1997 i 2004 roku. Flis zorgani-
zował burmistrz gminy i miasta Ula-
nów Stanisław Garbacz przy współ-
pracy Zakładu Usług Komunalnych 
w Ulanowie, Ligii Morskiej i Rzecznej 
oraz Stowarzyszenia Kulturalno-Spo-
łecznego „Tratwa.”

Po drodze do Gdańska flisacy
odwiedzili m.in. Stalową Wolę, Za-
wichost, Kazimierz Dolny, Puławy, 
Warszawę, Płock, Włocławek, Toruń, 
Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, 
Gniew i Tczew. Ostatni odcinek pły-

nęli przekopem Wisły, Martwą Wisłą, 
Motławą i Starą Motławą. 

Słuchając ich opowieści o prawie 
miesięcznej podróży, nasuwa się bar-
dzo pesymistyczny wniosek co do 
perspektyw przywrócenia żeglowności 
naszej „Królowej rzek”. Nawet tratwa o 
praktycznie kilkucnastoentymetrowym 
zanurzeniu, niesiona przede wszystkim 
nurtem rzeki i sterowano wiosłami o 
długości ok. 10 m i śrykami, czyli 8 
metrowymi balami wtykanymi w 
razie potrzeby w ramę tzw. skrzyni 
hamulcowej, miała duże problemy z 

żeglugą. Sytuacja ta zdaniem retmana 
Łabęckiego, który uczestniczył również 
w poprzednich flisach, znacznie po-
gorszyła się w ostatnich latach.

W Gdańsku flisaków powitały
m.in. władze Gdańska z wiceprezy-
dentem Wiesławem Bielawskim, kpt. 
żw. dr Andrzejem Królikowskim pre-
zesem Ligi Morskiej i Rzecznej, hono-
rowym obywatelem Ulanowa kpt. ż.w. 
Włodzimierzem Grycnerem. Wśród 
witających był także Szantowy Chór 
Zawiszy Czarnego, Chór Flisacki i Ka-
pela Flisacka z Ulanowa,, mieszkańcy 
Gdańska i turyści, wśród których wy-
różniającą się dużą grupę stanowili 
mieszkańcy Ulanowa.

Tekst i zdjęcia 
JERZY DRZEMCZEWSKI

Jorku. Warunki atmosferyczne od 
początku były bardzo trudne. Po 
trzech dobach od oficjalnego startu
fale wywróciły kajak i wyrzuciły go 
na brzeg półwyspu Sandy Hook. Ten 
piaszczysty półwysep ogranicza od 
południa dostęp do Zatoki Nowo-
jorskiej.

- Dla jednostek pełnomorskich 
zagrożeniem jest ląd, dla mojego ka-
jaka też – mówił Doba po powrocie. 
– Kajak się wywrócił, a ja pięć godzin 
walczyłem, będąc już na brzegu, by 
go wyciągnąć i uratować. Gdyby to 
była wywrotka na głębokiej wodzie, 
to nic by się nie stało, sam bym się 
obrócił i popłynął dalej. Jak skończył 
się przypływ przyjechali powiado-
mieni moi przyjaciele amerykańscy 
i pomogli mi wydostać kajak na ląd. 
Niestety, uszkodzenia okazały się tak 
poważne, że postanowiłem wypra-

wę przerwać. Szczególnie ucierpia-
ła elektronika i system sterowania. 
Kajak wymaga naprawy. Ale w maju 
przyszłego roku wracam tam i wy-

W Gdańsku flisacy z Ulanowa zacumowali przy nabrzeżu Wyspy Spichrzów vis a vis Długiego Pobrzeża

Retman Mieczysław Łabęcki
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Teleyard Sp. z o. o. to jedna ze 
spółek grupy TELEMOND HOLDING, 
która to grupa funkcjonuje na 
polskim rynku od kilkunastu 
lat. Natomiast pierwszą firmą
holdingu zlokalizowaną w Polsce 
był Teleskop mieszczący się 
w Kostrzynie nad Odrą.

Ciągły rozwój i doskonalenie

TELEYARDHala Teleskopu została wybu-
dowana w 2001 roku i na początku 
zatrudniała jedynie kilkunastu pra-
cowników. Natomiast dziś śmiało 
można stwierdzić, że firma jest naj-
większym pracodawcą w Kostrzynie 
- zatrudniają ponad 600 pracowników 
i posiadają łącznie osiemnaście hal 
produkcyjno-montażowych. Pro-
dukowany jest w nich od podstaw 
sprzęt transportowy, wykonywane 
są również konstrukcje spawane ze 

stali o wysokiej wytrzymałości dla 
czołowych producentów dźwigów. 
Firma specjalizuje się również w 
produkcji wysięgników teleskopo-
wych, chwytaków kontenerowych i 
podzespołów urządzeń dźwigowych, 
a także wykonuje podzespoły dla 
producentów z sektora kolejowego. 

Zdywersyfikowany portfel zamówień
pozwala spółce zachować płynność 
finansową niezależnie od wahań w
poszczególnych segmentach rynku.

Najmłodszą ze spółek córek jest Te-
leyard. Firma funkcjonowała od 2010 
na terenie byłej Stoczni Szczecińskiej, 
a w 2015 roku wybudowałafabrykę na 

Skolwinie, która specjalizuje się wła-
śnie w wielkogabarytowych konstruk-
cjach stalowych. Teleyard produkuje 
konstrukcje spawane wykonane ze stali 
o wysokiej wytrzymałości i odporności 
na ścieranie. Jest to oferta skierowa-
na przede wszystkim w stronę sektora 
offshore i systemów kontenerowych.
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Teleyard wykonuje także specjalne 
projekty w zakresie produkcji o dużych 
wymiarach i ciężarze. Powstają w niej 
między innymi części dźwigów, chwy-
taków kontenerowych, specjalistyczne 
wyposażenie pogłębiarek. 

Odpowiednia polityka kadrowa to 
jeden z priorytetów firmy. Efektem
strategii w zakresie zasobów ludzkich 
jest szkółka spawalnicza utworzona 
na terenie zakładu w Kostrzynie. 
Przyszli spawacze są uczniami ko-
strzyńskiego Zespołu Szkół im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, w którym 
kształcą się w klasie zawodowej, 
znacznie zwiększając swoje szanse 

na zatrudnienie w Teleskop Sp. z o. 
o.Wraz z Urzędem Miasta Szczecin, 
Teleyard brał udział w porozumie-
niu  pomiędzy Stowarzyszeniem Za-
chodniopomorski Klaster Morski, a 
Zachodniopomorskim Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej. 
Na jego mocy strony zobowiązały się 
wspierać kształcenie z zakresu me-

chaniki, mechatroniki i budownictwa 
okrętowego. O sukcesach oraz dużej 
aktywności uczniów i kadry ZCEMiP 
wielokrotnie już wspominaliśmy na 

łamach Obserwatora Morskiego. Po-
nadto strony będą czynnie promować 
kształcenie zawodowe w gimnazjach 
i szkołach średnich.

Fabryka Teleyard powstała w dziel-
nicy Skolwin, niedaleko nieistniejącej 
już papierni i huty „Szczecin”. Obszar 
ten jest włączony do Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Produkcja trwa już od roku, a pracę w 
zakładzie znalazło w tej chwili około 
100 osób. Plany władz spółki zakładają, 
że w najbliższych latach zatrudnienie 
stale będzie wzrastać. W dalszym cią-
gu poszukiwani są specjaliści, głównie 
spawacze i monterzy. Nowi pracownicy 
zachęcani są motywacyjnym systemem 
premiowym i rocznymi nagrodami. 
Dodatkowo mogą liczyć na prywatną 
opiekę medyczną i ubezpieczenie na 

życie, pakiet szkoleń i kursów języko-
wych. Bogaty pakiet socjalny zawiera 
także dofinansowanie do wypoczynku
dla dzieci, paczki na święta oraz za-

pomogę dla pracowników mających 
dzieci niepełnosprawne. 

Firma Teleyard prężnie się rozwi-
ja, dzięki rozsądnym posunięciom 
zarządu zdobywa kolejne zamówie-
nia, a zwiększenie produkcji oraz 
zatrudnienia powinno mieć również 

pozytywny wydźwięk społeczny. Prze-
mysł powraca do północnych dziel-
nic Szczecina, co stanowi niebywałą 
szansę rozwoju miasta.

www.telemond.com.pl
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Morskie, koncertowe, kolorowe
Wśród jednostek, które przypłynę-

ły do Szczecina były m.in. żaglowce: 
„Dar Młodzieży”, „Joanna Saturna”, 
„Kapitan Borchardt”, „Fryderyk 
Chopin”, „Nao Victoria” – replika 
okrętu Magellana. Były oldtimery, 
okręty wojenne. Na wysokości Sta-
cji Pilotów każda jednostka została 
powitana zgodnie  z morskim i żeglar-
skim ceremoniałem (flaga na maszt,
hymn  kraju bandery). Od pierwszego 
zlotu wielkich żaglowców (2007 rok) 
Szczecin konsekwentnie kontynuuje 
tę tradycję. Bardzo się podoba żegla-
rzom, którzy odwiedzają nasze mia-
sto. Często nie kryją wzruszenia. 

Jak zwykle wszystkie jednostki 
można było zwiedzać, na niektórych 
odbyć krótkie rejsy, albo uczestniczyć 
w ciekawych wydarzeniach. Na po-
kładzie „Daru Młodzieży” odbył się 
chrzest i wodowanie książki Krystyny 
Pohl „Matki i statki”. Na pokładach 

W liczbach wyglądały tak: ponad 
30 jednostek i 650 żeglarzy 
z Polski, Niemiec, Szwecji, 
Finlandii Szwecji, Hiszpanii. 
Kilkadziesiąt  koncertów 
i trzystu artystów. 54 rejsy dla 
mieszkańców i gości. Ponad 
120 tysięcy osób odwiedziło 
nadodrzańską imprezę w czasie 
trzech dni jej trwania.

żaglowców „Joanna Saturna” i „Kapi-
tan Borchardt” czytano książki zmar-

łej w ubiegłym roku Moniki Szwai, 
szczecińskiej pisarki i żeglarki.  A na 

DNI MORZA 2016
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okręcie ORP „Toruń” był się koncert 
szantowy. W ogóle koncertów, bar-
dzo zróżnicowanych muzycznie  było 

sporo. Każdy mógł odnaleźć swoje 
ulubione muzyczne klimaty. 

Tradycyjnie złożono kwiaty pod 
pomnikiem „Tym, którzy nie powró-
cili z morza”, a w sobotni wieczór na 
Cmentarzu Centralnym odbył się uni-
katowy koncert o tej samej nazwie.

Dni Morza, jak zwykle odbywały 
się po obu stronach Odry, a w tym 
roku sporo się działo na Łasztow-

ni. Na skwerze Kapitanów wodą z 
Odry ochrzczono kotwicę. Kotwica 
pochodzi z jednej z pierwszych po-
głębiarek firmy Dragmor i została tam
przeniesiona z Parku Żeromskiego. 
To pomysł Jana Dębskiego, preze-
sa Fundacji Moja Łasztownia, a w 

przeszłości pracownika Dragmoru. 
Na tym samym skwerze odsłonięto 
tablicę upamiętniającą 50-lecie istnie-
nia  Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów 
Polskich. Bractwo Wybrzeża postało 
w Chile w 1951 roku, a stamtąd idea 
propagowania morskich wartości po-
wędrowała w świat. Polacy przystąpili 
do Bractwa w roku 1966. Pierwszymi 
członkami zostało sześciu żeglarzy z 
załogi „Śmiałego” w trakcie rejsu wo-
kół Ameryki Południowej. Dziś Mesa 
Kaprów Polskich liczy 145 braci, a 
Mesa Szczecińska – 22.

W Starej Rzeźni odbyło się spo-
tkanie poświęcone kpt. Antoniemu 
Ledóchowskiemu, odsłonięcie jego 
portretu oraz otwarcie wystawy fo-
tograficznej  Andrzeja Łazowskiego
„Kapitanowie”.  

Mieszkańcom najbardziej podobały 
się żaglowce, oldtimery i food trucki. 
To nowość tegorocznej imprezy. Usta-
wiały się do nich  kolejki tak długie 

jak do żaglowców. Stąd propozycje, 
aby kuchnie na kółkach towarzyszy-

ły kolejnym Dniom Morza, ale stały  
po obu stronach Odry i z większą 
ilością miejsc do siedzenia. Kolejne 
często powtarzane życzenie – żeby do 
Szczecina na Dni Morza przypływało 
więcej żaglowców, a szczególnie tak 
ciekawych jak „Nao Victoria”. 

KRYSTYNA POHL
Fot. MAREK CZASNOJĆ
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Wyróżnieni pracownicy PŻM
Szczecińskie Dni Morza 
tradycyjnie rozpoczynają 
się od okolicznościowej 
akademii, zorganizowanej 
w siedzibie Polskiej Żeglugi 
Morskiej dla pracowników tego 
przedsiębiorstwa.

Odznaczenia
dla portowców

Podczas tegorocznych Dni 
Morza w Szczecinie na 
gościnnym pokładzie żaglowca 
„Dar Młodzieży” uroczyście 
uhonorowano wyróżniających 
się pracowników Zarządu 
Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście S.A.

Gołębie na Dni Morza

rosław Folta, przewodniczący Rady 
Pracowniczej PŻM i jednocześnie 
członek Rady Klubu Kapitanów Że-
glugi Wielkiej w Szczecinie. 

(EK)
Fot. ELŻBIETA KUBOWSKA

Jedną z atrakcji Dni Morza Sail 
Szczecin 2016 było wypuszczenie 
gołębi na Łasztowni. Podobnie 
jak przed rokiem, były to ptaki 
należące do Klubu Lotów 
Dalekodystansowych Gołębi 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
(woj. lubuskie).

Ludzi Morza, a uroczystości zakończyły 
się wręczeniem państwowych, resor-
towych i zakładowych odznaczeń. 
Wśród uhonorowanych byli m.in. kpt. 
ż.w. Marek Szymoński (na zdjęciu z le-
wej), który po wielu latach dowodzenia 
promami Unity Line, w tym roku prze-
chodzi już emeryturę a także starszy 
mechanik Jacek Walczak. Odznaczenia 
wręczali wojewoda zachodniopomor-
ski Piotr Jania i dyrektor naczelny PŻM 
Paweł Szynkaruk.

W tym roku o artystyczną oprawę 
spotkania zadbał, ze znakomitym kon-
certem, zespół szantowy „Niezbedny 
Balast” z Zespołu Szkół Morskich w 
Darłowie. Były oczywiście życzenia dla 

czasowej pracy zawodowej, wkład w 
rozwój portu, a także kształtowanie 
pozytywnego wizerunku spółki otrzy-
mało 8 pracowników.

Srebrnymi kotwiczkami za rzetel-
ność i kompetencję, a także wkład w 
rozwój portu odznaczono 16 pra-
cowników.

Rozstrzygnięto także konkurs na 
pracę pisemną dla dzieci pracowni-
ków, której temat brzmiał: „Dlaczego 

port jest ważny”. Na konkurs wpły-
nęło 5 prac. Jury najwyżej oceniło 
pracę Radka Kuźmińskiego, który 
został zwycięzcą konkursu. Dzieci 
otrzymały nagrody i pamiątkowe 
upominki. 

(WS)

Złote kotwiczki, jako szczególne 
wyróżnienie za wzorowe i sumienne 
wykonywanie obowiązków w dotych-

Wspomniany klub zrzesza ho-
dowców i sympatyków gołębi pocz-
towych. Należy do niego także Ta-
deusz Dudziński, chief mechanik 
związany z Polską Żeglugą Morską. 
W wypuszczeniu gołębi, co się odby-
ło11 czerwca, pomagali mu sekretarz 
Rady Pracowniczej PŻM Miłosława 
Błaszyk-Zjawińska oraz kpt. ż.w. Mi-
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Tegoroczne obchody Tygodnia 
Kilonii przebiegały pod znakiem 
deszczu. Poprzedzające Kieler 
Woche upalne dni spowodowały, 
że w dniach uroczystości 
napływające znad Morza 
Północnego zimne powietrze 
zasnuło niebo nad Zatoką 
Kilońską czarnymi chmurami.

Wypływające w strugach deszczy 
żeglowce były początkowo prawie nie-
widoczne dla nielicznych, wiernych 
„kibiców”. Dopiero po kilku godzi-
nach rozjaśniło się łaskawie niebo 
i udało się zobaczyć żaglowce na 
wodzie pod żaglami. Z tego właśnie 
krótkiego momentu prezentujemy 
Państwo kilka zdjęć.

Deszcz nie przeszkodził za to że-
glarzom z całej Europy, którzy ścigali 
się na małych jachtach klas olimpij-
skich w ramach mistrzostw konty-
nentu. Te małe jachty wprowadziły 
w szary koloryt deszczowego morza 
więcej barw i dynamiki. 

W sumie, wytrwali obserwatorzy 
i tak mieli co podziwiać, choć może 
w trochę innej scenerii.

Tekst i fot. 
MAREK CZASNOJĆ

Kieler Woche 2016

Główny punkt programu tej impre-
zy to oczywiście parada żaglowców. 
Tym razem na starcie, tej najstarszej 
imprezie żeglarskiej w Europie, za-
meldowało się mniej jednostek niż 
w poprzednich latach w Zabrakło  
żaglowców z Rosji, Szwecji, Anglii i  
innych tradycyjnie odwiedzających 
Kilonię statków. Polskę reprezentował  
jedynie szkuner „Kapitan Borhardt”,  
Portugalię - „Santa Maria Manuela” 
a Norwegię - „Sorlandet”. 
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Umowa o współpracy 

podpisana
Nowoczesna uczelnia nie 
może pozostawać obojętna na 
zmiany na rynku, a zarządzana 
strategicznie firma musi myśleć
o swoim otoczeniu. W Szczecinie 
dzięki porozumieniu zawartemu 
przez Akademię Morską oraz 
MASTER LTD studenci odbędą 
cenne praktyki, które pomogą 
im stać się pożądanymi 
w branży fachowcami.

Współpraca świata nauki z biz-
nesem jest powszechnie uważana za 
jeden z najważniejszych czynników 
rozwoju gospodarczego. W czasach, 
gdy o przewadze konkurencyjnej 
decydują innowacje, patenty oraz 
wykwalifikowany personel, te dwa
środowiska muszą znaleźć porozu-
mienie. Demografia oraz globaliza-
cja rynku pracy spowodowały, że w 
firmach brakuje pracowników, a na
uczelniach straszą puste sale. Pozy-

tywnym zjawiskiem w tej sytuacji jest 
większa atencja zwrócona w stronę 
kształcenia na kierunkach technicz-
nych. Pewność zatrudnienia i wyższe 
zarobki przemawiają do młodych lu-
dzi, jednak potrzebują oni atrakcyjnej 
oferty kształcenia. O takiej możemy 
mówić, gdy uczelnia gwarantuje 
wartościowe praktyki oraz przeka-
zuje wiedzę przydatną w późniejszej 

pracy. Przemysł stoczniowy to dobry 
przykład branży, gdzie kontakt stu-
dentów z potencjalnym pracodawcą 
jest szczególnie cenny. Zmieniające się 
technologie to tylko jeden z powodów, 
przez który program kształcenia nie 
jest w stanie nadążyć za potrzebami 
rynku. Natomiast w ramach praktyk 
student zawsze będzie miał do czynie-
nia z najbardziej aktualnym sprzętem, 

oprogramowaniem, a przede wszyst-
kim skonfrontuje się z realnymi ocze-
kiwaniami zleceniodawców. 

Wzorowym przykładem takiej 
współpracy jest umowa zawarta po-
między Akademią Morską w Szczeci-
nie oraz firmą MASTER LTD. Sygna-
tariusze zdają sobie sprawę, że troska 
o wykształcenie młodych ludzi leży 
w ich interesie. W preambule poro-
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zumienia podpisanego 5 lipca w Sali 
Tradycji czytamy, że uczestnictwo w 
procesie dydaktycznym jest ważnym 
obowiązkiem i nigdy nie powinno być 
bagatelizowane. Zdecydowanie mo-
żemy nazwać taką postawę MASTER 
LTD za spójną ze światowymi tren-
dami społecznej odpowiedzialności 
biznesu (z ang. CSR - CorporateSo-
cialResponsibility). Jest w tym oczy-
wiście troska o przyszłość firmy, która
równolegle z dynamicznym rozwojem 
i poszerzaniem portfela zamówień 

zwiększa również zapotrzebowanie 
na pracowników. Z kolei Akademia 
Morska musi zmierzyć się z proble-
mem niżu demograficznego oraz
rynkiem, na którym uczelnie tworzą 
kolejne, coraz bardziej wymyślne kie-
runki, chcąc przyciągnąć przyszłych 
studentów. W tej sytuacji konkret-
na, poparta współpracą z biznesem 
oferta edukacyjna jest tym bardziej 
wartościowa. Natomiast portfel zamó-
wień MASTER LTD daje pewność, że 
praktyki okażą się niezwykle cennym 
doświadczeniem, a wymiana wiedzy 
między stronami umowy przyniesie 
obopólne korzyści. 

Umowa, podpisana przez prezesa 
MASTER LTD Sylwestra Waszczuka 
oraz rektora AM profesora Stanisława 
Gucma, wchodzi w życie w dniu jej 

podpisania. Bardzo możliwe, że oferta 
praktyk przyniesie wymierne korzy-
ści Akademii Morskiej już w obecnie 
trwającej rekrutacji.

Firma MASTER LTD chce również 
wziąć udział w ogłoszonym ostatnio 
przez polski rząd programie reakty-
wacji przemysłu stoczniowego. W 
kontekście podpisania listu intencyj-
nego w sprawie budowy promów dla 
PŻB, wszyscy są zgodni: w Szczecinie 
można budować promy. Miasto po-
siada do tego niezbędną przestrzeń 
i infrastrukturę. Dostępne zasoby 
wymagają jednak uzupełnienia, a 
w wielu obszarach także znacznego 
doinwestowania. Niewątpliwie Szcze-
cin posiada również kompetentnych 
specjalistów. I to zarówno jeśli chodzi 
o pracowników produkcyjnych, jak i 
kadrę kierowniczą, menedżerską oraz 
projektantów. Niestety, wielu pracow-
ników stoczniowych wyjechało za 
granicę, a część ze starej kadry jest 
już nieaktywna zawodowo. Natomiast 
nowych, dobrze przygotowanych osób 
jest w zawodzie zbyt mało, a często 

brakuje im niezbędnego doświadcze-
nia. Inicjatywa firmy MASTED LTD
wychodzi właśnie naprzeciw takim 
problemom.

W ramach umowy studenci Wy-
działu Mechanicznego Akademii 
Morskiej będą odbywali praktyki w 
terminie od lipca do września 2016 
roku. Zostaną oni podzieleni na gru-
py, z której każda spędzi w MASTER 
aż cztery tygodnie. By ten czas był jak 

najlepiej spożytkowany, grupy prak-
tykantów nie będą liczniejsze niż 16 
osób. Naturalnie przystąpienie do wła-
ściwych działań zostanie poprzedzone 
odpowiednim szkoleniem z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, pod 
nadzorem merytorycznym. 

Program praktyk odbędzie się 
z korzyścią dla całej szczecińskiej 

branży stoczniowej, gdyż nie wszy-
scy przeszkoleni studenci podejmą w 
przyszłości pracę w firmie MASTER.
Warto by inne przedsiębiorstwa rów-
nież obrały ten kierunek, ponieważo-
statecznie beneficjentami tych działań
będzie cała gospodarka regionu.

Firma MASTER LTD powsta-
ła w 1990 roku i specjalizuje się w 
remontach siłowni okrętowych, 
przeglądach i naprawach dźwigów 
(TZU Towimor, MacGregor, Tsuji)  
urządzeń cumowniczo-kotwicznych. 
Zakres prowadzonych działań to m. 
in. prace konserwacyjne, maszynowe, 
kadłubowo-spawalnicze, elektryczne 
i rurarskie. Najbardziej spektakular-
nym i szeroko opisywanym w me-
diach zleceniem prowadzonym przez 
MASTER LTD była zeszłoroczna 
przebudowa promu „Mazovia” dla 
PŻB. Przebudowa obejmowała wy-
konanie całości „pod klucz”, od stwo-
rzenia projektu, poprzez wykonanie 
nowej części konstrukcji kadłuba, któ-
ra pochłonęła 250 ton stali, budowę 
przestrzeni publicznej (kabiny, restau-
racja,kawiarnia, kasyno, kuchnia ), aż 
do instalacji nowego okablowania i 
pozostałych systemów. Firma współ-
pracuje również z wieloma firmami
z całego kraju.
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Najnowsza realizacja to jed-
nostka typu offshore service vessel
NB310 dla stoczni UlsteinVerft AS z
Norwegii. Na czym polega innowa-
cyjność tej jednostki? Gdzie będzie 
operować?

– NB310 to wielozadaniowa jed-
nostka do obsługi morskich farm 
wiatrowych, bliźniacza do jednostki 
NB309. Są to prototypowe jednost-
ki, w których zastosowano zarówno 
unikatowy kształt dziobu typu X-Bow, 
jak i innowacyjny kształt rufy X-stern. 
Zastosowanie tych rozwiązań pozwala 
na zmniejszenie zużycia paliwa, po-
lepsza dzielność morską jednostki, co 
zwiększa komfort załogi i bezpieczeń-
stwo przeprowadzania operacji. Statek 
ma też lepsze właściwości manewro-
we dzięki rufie zbliżonej kształtem do
dziobu. Zakres prac podstawowych 
przy projekcie NB310 realizowany w 
stoczni Crist obejmuje cały częściowo 
wyposażony kadłub, wraz z instala-
cją głównych urządzeń i systemami 
rurarskimi. 

Armatorzy zachodni potrzebują 
jednostek, które obsłużą cały proces 
nie tylko instalacji farmy morskiej, 
ale także ich obsługi. W stoczni 

Wzrasta wartość morskich 
inwestycji w energetyce 
wiatrowej w Europie. Najwięcej 
farm na morzu zainstalowały 
Niemcy, drugie miejsce zajęła 
Wielka Brytania, a trzecie 
Holandia. Do budowy i obsługi 
powstających w rekordowym 
tempie morskich farm 
wiatrowych potrzebne są 
wyspecjalizowane jednostki. 
Wiele z nich powstaje w Gdyni, 
w stoczni Crist, która specjalizuje 
się w budowie częściowo 
wyposażonych kadłubów 
i statków, inżynierii morskiej 
i lądowej oraz w konstrukcjach 
offshore. O tym, że budowa
statków, obsługujących 
morskie farmy wiatrowe 
napędza przemysł stoczniowy, 
o zapotrzebowaniu na 
wysokospecjalistyczne jednostki, 
a także o planach na przyszłość 
rozmawiamy z Moniką Malec, 
specjalistą z Działu Marketingu 
stoczni Crist.

Klub ubezpieczeń armatorskich 
GARD wydał ostrzeżenie do 
załóg pływających statków, 
dotyczące używania dronów. 
Urządzenia te - powszechnie 
dostępne - są wykorzystywane 
na statkach w różnych celach: 
od prostych, związanych z chęcią 
„nakręcenia filmiku” aż do
bardziej skomplikowanych, np. 
przy inspekcji statku czy - jak od 
niedawna - jego zaopatrzeniu 
w prowiant.

nie, twierdząc że w ten sposób zosta-
ło zagrożone „bezpieczeństwo naro-
dowe” ich kraju. Statek wraz załogą 
został zatem zaaresztowany, a dron 
skonfiskowany. Obecnie toczy się w
tej sprawie postępowanie, a do jego 
zakończenia statek nie może opuścić 
wód terytorialnych Egiptu.

GARD w swoim ostrzeżeniu 
dotyczącym dronów pisze: „Zale-

Ostrożnie z dronami
na statkach

camy dużą ostrożność w używaniu 
dronów przez kapitanów i załogi 
statków, szczególnie gdy statek 
znajduje się w obcym porcie lub 
znajduje się na wodach terytorial-
nych obcego państwa. Przepisy do-
tyczące używania dronów są różne 
w poszczególnych krajach a złama-
nie ich może grozić postępowaniem 
kryminalnym”.

W porcie w Antwerpii oddano 
do użytku największą śluzę 
na świecie. Jej wymiary 
umożliwiają obsługę 
największych kontenerowców 
a koszt inwestycji to 430 mln 
dolarów.

Największa śluza
portowa na świecie

Antwerpia leży w strefach pływów 
i statki docierające do poszczegól-
nych terminali muszą przepływać 
przez śluzy, wyrównujące poziomy 
wód na poszczególnych odcinkach 
kanałów.

Największa śluza świata nazywa się 
Kieldrecht albo Kielfrechtsluis i łą-
czy nabrzeża służące do przeładunku 
kontenerów z Kanałem Waasland. To 
druga śluza w tej części portu, znajdu-
jącej się na lewym brzegu Skaldy. Do 
tej pory do nabrzeży prowadziła tu 

śluza Kallo zbudowana w 1979 roku. 
Od tego czasu wielkość statków prze-
wożących kontenery zdecydowanie 
wzrosła, potrzebna więc była nowa 
inwestycja.

Śluza Kieldrecht ma 68 metrów 
szerokości, 500 metrów długości i 

17,8 metra głębokości. Śluza ta ma 
podobną konstrukcję do tych, które 
są elementem nowego Kanału Panam-
skiego. Jej budowa rozpoczęła się w 
2011 roku a realizowało ją konsor-
cjum pod kierunkiem firmy Jan De
Nul NV.

Przy budowie wykopano 5,5 mln m 
sześc. urobku, wylano 800 tys. m sześc. 
betonu i zastosowano 55 tys. ton zbro-
jonej stali. Kolejne 12 tys. ton stali uży-
to do budowy czterech bram śluzy oraz 
dwóch mostów, łączących oba brzegi 
kanału, gdy śluza jest otwierana.

Problem w tym, że nie ma jed-
nolitego międzynarodowego pra-
wa dotyczącego używania dronów, 
a użycie ich w obcym porcie bez 
oficjalnego pozwolenia lokalnych 
władz może zakończyć się aresztem 
statku.

GARD przytacza jedną z takich 
historii, która miała w Kanale Su-
eskim. Nie wymieniony z nazwy 
statek przekraczając kanał wypuścił 
ze swojego pokładu drona, prawdo-
podobnie w celach czysto rozrywko-
wych. Władze Egiptu potraktowały 
jednak ten incydent bardzo poważ-
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Crist zbudowano wiele jednostek, 
między innymi specjalistyczny 
statek do układania rurociągów 
na dnie mórz i oceanów „Ceona”, 
a także „Vidar” oraz „Innovation”, 
służący do transportu elementów 
wież na miejsce budowy i stawia-
nia farm wiatrowych. Czy w profi-
lu produkcji przeważają jednostki 
służące tylko do budowy morskich 
farm wiatrowych, czy stocznia re-
alizuje również budowę statków do 
obsługi farm? 

– Jednostki do budowy farm 
wiatrowych to jeden z „elementów 
układanki”, na którą składa się funk-
cjonowanie farm. Nasza stocznia re-
alizuje zamówienia na potrzeby każ-
dego z elementów schematu „Morska 
energetyka wiatrowa”. Nie tylko pro-
dukujemy w pełni wyposażone jed-
nostki do budowy farm wiatrowych, 
do ich obsługi (OSV, AHTS, Multi 
Purpose), ale także uczestniczymy 
w dialogu technicznym dotyczącym  
budowy elementów wiatraków, jak 
na przykład ich pływające funda-
menty. Energia pozyskana z wiatru 
musi zostać przetworzona na energię 
elektryczną, do czego potrzebne są 
morskie trafostacje. Obecnie pro-

wadzimy zaawansowane dyskusje 
przedkontraktowe na budowę takiej 
konstrukcji.

O dywersyfikacji profilu pro-
dukcyjnego może świadczyć rów-
nież budowa promu z napędem 
elektrycznym dla Finferries. Czy 
to pierwsza tego typu jednostka 
budowana w stoczni? Kiedy zostanie 
przekazana armatorowi?

– Z uwagi na dynamiczny i wciąż 
zmieniający się rynek musimy do-
stosowywać nasz profil produkcyjny.
Kontrakt z Finferries jest dowodem 
na pojawiające się zapotrzebowanie 
na promy pasażersko-samochodowe 
pracujące w oparciu o rozwiązania 
ekologiczne, przyjazne środowisku. 
Projekt P310 jest pierwszym tego typu 
statkiem budowanym w naszej stocz-
ni, drugim w Europie. Szacowany cykl 
budowy to rok, harmonogram prze-
widuje zdanie jednostki na II kwartał 
2017 roku.

Co stanowi o konkurencyjno-
ści stoczni Crist, która dokonała 
prawdziwej ekspansji na rynku 
budowy wysokospecjalistycznych 
jednostek i zapełnia niszę w pro-

dukcji dla sektora offshore wind 
farm?

– Wejście na rynek miał swój 
początek w 2009 roku, kiedy zdo-
byliśmy kontrakt na budowę barki 
„Thor”. Kolejne zlecenia okazały się
kwestią czasu, bo już w 2010 roku 
udało nam się zdobyć kontrakt 
na „Innovation”. W przypadku tej 
jednostki udało nam się również 
zaoferować krótki czas budowy i 
dotrzymać terminu oddania statku 
armatorowi. Konkurujemy głównie 
terminem dostawy oraz tak zwanym 
proaktywnym podejściem do projek-
tu i klientów, co doskonale sprawdza 
się w branży technologicznej. Otrzy-
mywane przez stocznię kolejne zapy-
tania ofertowe na nowe budowy są 
następstwem poprzednich, udanych 
realizacji.

Jakie są najbliższe plany produk-
cyjne? 

– Obecnie prowadzimy liczne 
rozmowy na temat potencjalnych 
projektów, takie uzgodnienia po-
trzebują czasu, ponieważ koncepcje 
się zmieniają i ciągle ewoluują. Z 
uwagi na trwającą budowę promu 
dla Finferries, nowe nabyte już do-
świadczenie, staramy się wykorzy-
stywać w rozmowach z kolejnymi 
armatorami promów. Oprócz tego 

otrzymujemy liczne zapytania ofer-
towe na budowę jednostek specjali-
stycznych, rybackich i innych kon-
strukcji stalowych.

Niedługo do grona państw korzy-
stających z energii wyprodukowanej 
przez morskie farmy wiatrowe do-
łączy Polska. Rozpoczęły się już bo-
wiem pierwsze fazy realizacji projek-
tu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk 
Środkowy III, który zakłada budowę 
do 120 elektrowni wiatrowych. Do 
ich budowy i eksploatacji niezbędne 
będą specjalistyczne statki offshore
wind. Czy napędzi to nasz rodzimy 
przemysł stoczniowy? 

– Jesteśmy gotowi, aby wziąć czyn-
ny udział w tym przedsięwzięciu. 
Dysponujemy doświadczeniem oraz 
odpowiednimi zasobami produkcyj-
nymi, które zdecydowanie powinny 
być wykorzystane. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że w skali projektów eu-
ropejskich, nie jest to duże inwestycja 
i z tego powodu nie wpłynie znacząco 
na zmiany w rodzimym przemyśle 
stoczniowym.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
ANNA ŁOPION

Jednostki dla morskiej
energetyki wiatrowej

Monika Malec, specjalista ds. 
marketingu w stoczni Crist

Sztandarowa produkcja stoczni Crist - statek offshorowy typu jack-up - m/v„Innovation”. Zbudowany dla kompanii
Hochtief, po sprzedaży aktywów offshorowych, obecnie pływający w barwach GeoSea z Grupy DEME.

Jednostka NB310, w której zastosowano zarówno unikatowy kształt dziobu typu X-Bow, jak i innowacyjny kształt 
rufy X-stern, przeznaczona jest do obsługi i serwisowania morskich farm wiatrowych.
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Budowa pierwotnego Kanału Pa-
namskiego, którą ukończono w 1914 
roku, była jednym z najtrudniejszych 
przedsięwzięć w całej historii kon-
strukcji hydrotechnicznych. Prze-
dzieranie się przez dziewiczą dżunglę 
trwało dziesięć lat i kosztowało życie 
25 tysięcy robotników. Współczesne 
prace nad poszerzeniem tego żeglu-
gowego szlaku nie było oczywiście 
takie trudne, ale również natrafiły na
szereg przeszkód, które o mało co nie 
wykoleiły całego projektu.

 Statek typu panamax, przez długie 
dekady wyznaczał maksymalne roz-
miary jednostek, które mogły korzy-
stać ze skrótu pomiędzy Atlantykiem 
i Pacyfikiem. Rozmiary te to: długość
294,1 metra, szerokość 32,3 metra. W 
miarę jednak, gdy flota światowa rosła
przesmyk ten coraz bardziej stawał się 
wąskim gardłem. Szczególnie widocz-
ne było to w sektorze kontenerowców, 
a więc typu jednostek, które z jednej 
strony najczęściej korzystały z Kanału 
w podróży ze wschodniego wybrzeża 
USA do Azji, z drugiej zaś przeży-
wały największy rozrost wymiarów w 
ostatnich latach. Kontenerowce ma-
jące pojemność do 5 tys. TEU mogły 
płynąć przez skrótem, większe musia-
ły płynąć dookoła Afryki nakładając 
ponad tygodnie drogi (w przypadku 
innych typów statków, pływających 
wolniej - ponad miesiąc) i spalając 
setki ton paliwa więcej.

Kanał Panamski, w kształcie, w 
jakim znaliśmy go do niedawna, miał 
dwie nitki i szereg śluz, pozwalających 
przepłynąć 25 statkom na dobę odcinek 
liczący ok. 80 kilometrów w czasie od 8 
do 10 godzin. Z powodu wąskich śluz 
jednostki nie korzystały tu z holowni-
ków, ale ze słynnych małych lokomo-
tyw, nazywanych również mułami.

Pomysł wybudowania trzeciej, 
szerszej nitki, pojawiał się przez cały 

26 czerwca br. o godz. 7.50 
czasu lokalnego, chiński 
kontenerowiec „COSCO Shipping 
Panama” wpłynął do śluzy 
Aqua Clara, rozpoczynając 
swoją 80 kilometrową podróż 
przez Kanał Panamski. Był 
to pierwszy statek, wybrany 
w losowaniu, któremu przypadł 
zaszczyt „przecięcia wstęgi” na 
nowym poszerzonym szlaku 
żeglugowym, który oddano do 
użytku po kilkuletnich pracach.

Sektor offshorowy, statków
wykorzystywanych do obsługi 
górnictwa morskiego, wciąż 
pogrążony jest w głębokim 
kryzysie. Armatorzy ratują się 
jak mogą, głównie poprzez 
stawianie swoich jednostek 
na długotrwałe przymusowe 
postoje oraz duże redukcje załóg.

W Subsea 7 nie ma związków za-
wodowych więc jej zarząd nie musi 
nikogo pytać o zdanie przy tak dużych 
redukcjach pracowniczych. 

Sektor offshorowy, podobnie jak
sektor masowców, przeżywa obec-
nie najgłębszy kryzys w całej swo-
jej współczesnej historii. Co więcej 

Kompanie offshorowe
wciąż zwalniają

analitycy dla branży tej nie mają też 
dobrych wieści. Jeszcze niedawno 
mówiono, iż dobre czasy dla offsho-
rów powrócą w 2019 roku, z najnow-
szych analiz norweskiego banku DVB 
wynika jednak, że granicę tę trzeba 
przysunąć co najmniej na koniec 
roku 2020.

Kandydaci na przyszłych 
studentów Akademii Morskich 
mogą spać spokojnie. 
W kolejnych latach na pewno 
nie zabraknie dla nich pracy.

Przyszli oficerowie
spokojni o pracę

Jak wynika z najnowszego raportu 
organizacji armatorskich Bimco oraz 
International Chamber of Shipping 
(ICS), do 2025 roku w światowej 
żegludze będzie utrzymywał się 
niedobór aż 147 tysięcy oficerów. W
tym czasie światowy popyt na osoby 
wykonujące obowiązki oficerskie na
statkach wzrośnie z obecnych 790 
tysięcy do 952 tysięcy.

W ostatnich 10 latach uczelnie 
morskie na całym świecie starały się 

sprostać rosnącej szybko globalnej 
flocie. O ile 10 lat temu na światowym
rynku pracowało 1,2 mln oficerów
oraz marynarzy, to w 2015 roku licz-

ba ta wzrosła do 1,65 mln. Oznacza 
to wzrost o 39 proc. W tym samym 
czasie zapotrzebowanie na oficerów
i marynarzy wzrosło z 1,06 mln do 
1,55 mln a więc o 45 proc. 

Popyt na oficerów będzie rósł w
różny sposób dla różnych typów 
statków. Największy bo aż 60-pro-

centowy będzie dotyczył oficerów
pracujących na zbiornikowcach 
LNG. 

(KG)

Przykładem takich działań jest 
znacząca międzynarodowa firma, z
siedzibą zarządu w Londynie - Sub-
sea 7, posiadająca w swojej flocie
38 jednostek offshorowych różnego
przeznaczenia i wielkości. Kompa-
nia, która jeszcze w 2014 roku za-
trudniała 13 tysięcy osób, do końca 
2015 r. zwolniła 2500 pracowników. 
Do początku przyszłego roku, chce 
zmniejszyć swoje zatrudnienie o dal-
sze 1200 osób. W drugim półroczu br. 
firma chce zmniejszyć też swoją flotę
o kolejnych pięć statków: własnych, 
poprzez wysłanie ich na przymusowe 
postoje a czarterowanych - poprzez 
zwrot do ich właścicieli.

Subsea 7 szacuje, że cały proces 
redukcji floty i załóg - przy obecnym
mocno deficytowym rynku - pozwoli
zaoszczędzić kompanii ok. 350 mln 
dolarów rocznie. 
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XX wiek, ale konkretnych kształtów 
nabrał dopiero w 1999 roku, kiedy 
to administrację nad tymi terenami 
Amerykanie przekazali rodzimym 
obywatelom, a więc Panamczykom. 
Przeszkód przed realizacją było 
wiele, nie tylko natury finansowej.
Z pomysłem tym walczyli przede 
wszystkim ekolodzy, którzy uważa-
li, że poszerzenie kanału spowoduje 
wtargnięcie słonych wód do Jeziora 
Gatun, naturalnego zbiornika wody 
pitnej dla całego tego obszaru. W 
2006 roku obywatele Panamy, w 
ogólnonarodowym referendum za-
głosowali jednak za inwestycją. Prze-
ważyły względy ekonomiczne, wszak 
szlak ten generuje co roku ok. 3 proc. 
dochodu całego państwa. 

Po otrzymaniu wszystkich zgód 
środowiskowych, we wrześniu 
2007 roku, ruszyły właściwe prace 
polowe. Największym wyzwaniem 
było jednak nie samo pogłębienie 
ale budowa nowych śluz. Zadanie 
to powierzono konsorcjum GUPC, 
kierowanym przez hiszpańską firmę
Sacyr, a wylewanie betonu rozpoczęło 
się w 2009 roku. Szybko pojawiły się 
jednak pierwsze zgrzyty we współpra-
cy Sacyr z oficjalnym zleceniodawcą
i inwestorem, czyli Administracją 
Kanału Panamskiego (ACP). Ta 
ostatnia stwierdziła, że jakość uży-
wanego betonu jest niewystarczająca i 
nakazała Hiszpanom wymianę mate-

Kanałem Panamskim
mogą przepływać większe statki

riału. Potem pojawiły się problemy ze 
szczelnością grodzi. Spór przerodził 
się następnie w kłótnię o pieniądze, 
która pomimo zakończenia inwe-
stycji, będzie trwać nadal i zostanie 
rozstrzygnięta dopiero przez sąd 
arbitrażowy. W rezultacie otwarcie 
nowego szerszego kanału, które pier-
wotnie miało się odbyć w 2014 roku, 
nastąpiło dopiero dwa lata później, w 
czerwcu tego roku.

Jak przekonują znawcy tematu, 
kłótnie pomiędzy inwestorem a 
wykonawcami, przy takiej skali pro-
jektu, są rzeczą zupełnie normalną 
i nie należy do tego przywiązywać 
szczególnej wagi (o czym mogliśmy 
się przekonać również na naszym 
podwórku np. przy okazji budowy 
terminalu LNG). W przypadku Ka-
nału Panamskiego jedyną niedogod-
nością z tego wynikającą, jest więc 
brak możliwości podania ostatecznej 
ceny całej inwestycji, obecnie opiewa-
jącej na kwotę 5,4 mld dolarów, ale 
mogącej ulec zmianie po ogłoszeniu 
wyroku sądowego.

Mimo powyższych kontrowersji 
należy stwierdzić, że hiszpańskie 
konsorcjum i pozostali uczestnicy 
robót, wywiązali się z nich bardzo 
dobrze. Wśród prac m.in. wybudo-
wano nowe śluzy wraz ze specjalnymi 
basenami ograniczającymi wymianę 
wód przed i za śluzami, pogłębiono 
wejścia do kanału od strony Pacyfiku

i Atlantyku, poszerzono i pogłębiono 
szlak nawigacyjny na Jeziorze Ga-
tun, dodatkowo podnosząc o prawie 
metr jego poziom wód, zbudowano 
nowy ok. 6-kilometrowy kanał uła-
twiający dostęp do szlaku od strony 
Pacyfiku.

W kluczowych odcinkach trasy, 
obok dwóch istniejących nitek kanału 
wybudowano trzecią - poszerzoną. 
Oznacza to, że dla właścicieli stat-
ków, którzy dotychczas korzystali ze 
szlaku nic się nie zmieni: wciąż będą 
korzystać ze starych śluz, płacąc te 
same stawki Administracji Kanału 
Panamskiego. Prawdziwa zmiana 
dotyczy natomiast jednostek więk-
szych, tzw. post - panamaxów, bo to 
one będą kierowane do owej trzeciej 
nitki kanału, mogącej pomieścić statki 
o wymiarach: 366 m długości, 49 m 
szerokości i 12,5 m zanurzenia. W 
tej grupie znajdują się więc kontene-
rowce o pojemności od 5 tys. do 13 

tys. TEU, masowce lub tankowce od 
80-100 tys. DWT, wreszcie gazowce 
typu VLGC o pojemności zbiorników 
do 84 tys. cu. m. 

Z powyższego zestawienia wynika, 
że wraz  otwarciem nowego, szersze-
go Kanału Panamskiego rewolucja 
czeka przede wszystkim światowy 
sektor kontenerowców. W sektorze 
masowym, głównym surowcem prze-
wożonym w handlu światowym jest 

ruda żelaza, do transportu której wy-
korzystywane są statki typu cape-size. 
Ten typ jednostek w dalszym ciągu 
będzie pływał dookoła Przylądków 
Horn i Dobrej Nadziei. Podobnie 
rzecz dotyczy ropy naftowej, prze-
wożonej głównie przez tankowce o 
nośności powyżej 100 tys. ton.

Zysk budżetu Panamy może się 
więc okazać prawdziwą katastrofą 
finansową dla armatorów konte-
nerowców, szczególnie tych, którzy 
posiadają w swojej flocie panamaxy
(pojemności ok. 5000 TEU). Do 
czerwca tego roku był to podstawy 
tonaż wykorzystywany na trasie: 
wschodnie wybrzeże USA - Azja - 
obecnie statki te zostaną zastąpione 
przez 13-tysięczniki. Skrócenie czasu 
transportu przez panamski przesmyk 
i pojawienie się dużej grupy bezrobot-
nych kontenerowców, zdaniem broke-
rów, doprowadzi do dalszego spadku 
stawek frachtowych w tym sektorze 
kontenerowym, dotkniętym i tak już 
głębokim kryzysem. 

Na przepłynięcie nowym szer-
szym kanałem awizowało się już 
ponad sto statków. Na razie jednak 
Administracja Kanału Panamskie-
go chce obsługiwać tu jedynie dwie 
jednostki na dobę, zwiększając stop-
niowo przepustowość do dziesięciu. 

Prawdziwą nowością dla kapitanów 
będzie z pewnością zastąpienie 
poczciwych lokomotyw jako siły 
pociągowej w śluzach kanałowych 
- klasycznymi holownikami. Jedy-
nie czas żeglugi pozostanie taki sam, 
wciąż pokonanie trasy z Atlantyku na 
Pacyfik, lub odwrotnie, będzie trwać
ok. 10 godzin. 

KRZYSZTOF GOGOL

Śluza Cocoli. Obok właściwego kanału, widoczne zbiorniki, z których woda wykorzystywana jest do 
wypełniania śluz. Tak system pozwala ograniczyć wymiany wód słodkiej i słonej do minimum.

Pierwszym statkiem, który przepłynął nowym, poszerzonym odcinkiem 
Kanału Panamskiego był kontenerowiec „COSCO Shipping Panama”
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Tragedia,
której można było uniknąć

Przypomnijmy, że duży samocho-
dowiec „Baltic Ace” zatonął w kwa-
drans, po tym jak został uderzony w 
boczną burtę przez niewielki konte-
nerowiec „Corvus J”. Po zderzeniu 
samochodowiec szybko nabrał wody, 
a pogłębiający się przechył uniemoż-
liwił ewakuację załogi.

Jak ustalili prowadzący dochodze-
nie w tej sprawie analitycy pracujący 
dla rejestru Bahamów, katastrofa była 
rezultatem całej serii błędów nawiga-
cyjnych, popełnionych przez załogi 
obu statków. Oficerowie wachtowi
każdej z jednostek wiedzieli o swojej 

Administracja morska Bahamów 
opublikowała raport dotyczący 
zatonięcia, zarejestrowanego 
pod tą banderą, samochodowca 
„Baltic Ace”. W tragedii, która 
wydarzyła się w grudniu 2012 
roku u wybrzeży Holandii 
zginęło 11 marynarzy, w tym 
5 polskich.

obecności, będąc jeszcze w odległości 
8 mil morskich (15 kilometrów) od 
siebie. Przez cały czas śledzili swój 
kurs, porozumiewali się przez VHF 
i ustalali manewry, mające zapewnić 
im bezpieczną mijankę. Mimo to do-
szło do tragicznego zderzenia.

Z raportu Administracji Baha-
mów wynika, że polscy oficerowie
obu statków za bardzo polegali na 
elektronicznej nawigacji i systemie 
ARPA (Automatic Radar Plotting 
Aids), ignorując jednocześnie ko-
nieczność bezpośredniej obserwacji. 
Oczywista jest również ich nieznajo-
mość prawideł konwencji COLREGS, 
która jasno stwierdza, że tak jak na 
zwykłej drodze, pierwszeństwo ma 
zawsze jednostka płynąca z prawej 
burty. Ustalenia oficerów wachtowych
co do kursów „Baltic Ace” i „Corvus J” 
były sprzeczne z tymi prawidłami. Jak 
czytamy w raporcie: „Obaj oficerowie
wachtowi, po ustaleniu niewłaściwego 
kursu, nie dostrzegali rosnącego za-
grożenia, aż do momentu, w którym 

Szaleniec wprowadził
statek na mieliznę

W ubiegłym roku cały 
świat śledził informacje 
z prowadzonego śledztwa 
w sprawie katastrofy samolotu 
Germanwings, w której zginęło 
149 osób. Jak się okazało, za 
świadome rozbicie maszyny 
o zbocza Alp odpowiedzialny 
był niezrównoważony 
psychicznie drugi pilot Andreas 
Lubitz. Całkiem niedawno 
temu mieliśmy do czynienia 
z podobną historią, tym 
razem jednak dramatyczne 
wydarzenia miały miejsce nie 
w powietrzu, ale na morzu.

obie jednostki były już zbyt blisko by 
uniknąć kolizji”.

Jednocześnie raport chwali pol-
skich oficerów „Baltic Ace” za ich
„ogromne bohaterstwo i odwagę”. 
Gdy nastąpiło zderzenie, większość 
członków załogi statku było w swoich 
kabinach na pokładzie dziewiątym. 
Jednak natychmiastowy duży przechył 
uniemożliwiał im przedostanie się na 
pokład dziesiąty, gdzie znajdowały się 
kombinezony ratunkowe oraz szalupy. 
Opuszczenie tych ostatnich (statek 
nie posiadał szalup zrzutowych) przy 
dużym przechyle nie było możliwe, 
większość więc marynarzy skakała 
bezpośrednio do lodowatej wody, bez 
żadnej ochrony. Pomimo tej ekstre-
malnej sytuacji 13 członkom załogi 
udało się uratować.

W raporcie Administracji Baha-
mów dużo miejsca poświęca się samej 
konstrukcji samochodowca, jak się 

okazało, ewidentnie sprzyjającej szyb-
kiemu zatonięciu. Kiedy gruszkowaty 
dziób kontenerowca „Corvus J” roz-
pruł burtę „Baltic Ace”, powstała dziu-
ra pomiędzy pokładami dwa i sześć. 
Uszkodzone jednocześnie zostały 
grodzie wodoszczelne na pokładzie 
czwartym, przez co wdzierająca się 
woda nie miała żadnej bariery dla 
zatopienia statku.

Zwrócono także uwagę na niewła-
ściwe umieszczenie kombinezonów 
ratunkowych. Gdyby znajdowały 
się one w kilku miejscach na pokła-
dzie 10. a nie tylko w jednym, jak w 
przypadku „Baltic Ace”, więcej osób 
mogłoby do nich dotrzeć i przez to 
mieć większe szanse ratunku. Z ocala-
łych 13 członków załogi tylko dwóch 
miało je na sobie, gdy znaleźli się w 
grudniowym Morzu Północnym.

KRZYSZTOF GOGOL

u wybrzeży wyspy Mauritius. Statek 
płynął bez ładunku.

W pewnej chwili jeden z człon-
ków załogi, prawdopodobnie z pro-
blemami psychicznymi, najpierw 
zaatakował jednego ze swoich kole-
gów, a następnie zabarykadował się w 
maszynowni. Tam zaczął prawdziwą 
demolkę, niszcząc wszystkie urządze-
nia, które stanęły na jego drodze. W 
rezultacie statek doznał black-outu, a 
pozbawiony napędu zaczął dryfować 
na kamienisty brzeg. Osiadł na nim, 
dziurawiąc kadłub, ale wciąż utrzy-
mując pion i pływalność.

Zawiadomione o zdarzeniu władze 
Mauritiusa, aresztowały szaleńca. Na 
szczęście, poza niewielkimi obraże-
niami jednego z marynarzy, nikt przy 
incydencie nie ucierpiał. Statek, dzięki 
pomocy dwóch mocnych holowni-
ków, udało się w kolejnych dniach 
ściągnąć z mielizny.

W połowie czerwca br. masowiec 
„Bonita” o nośności 44 tys. DWT, 
należący do norweskiego armatora 
Ugland Bulk Transport, znajdował się 
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Tawerna � Restauracja � Kajuty
Warunki do organizacji atrakcyjnej imprezy – 
to nie jest zwykła restauracja, to także statek!
Imprezy fi rmowe i rodzinne, obsługa kulinarna,
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biznes lunch, kinder party
Kajuty hotelowe na statku
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Cemfjord
– zmęczenie kapitana

Pierwszy raport MAIB na temat 
katastrofy „Cemfjorda”, opublikowa-
ny w ubiegłym roku, koncentrował 
się na samych przyczynach tragedii, 
stwierdzając, że zatonięcie statku 
spowodowane było przesunięciem 
ładunku cementu w ekstremalnych 

Brytyjska Komisja ds. 
Wypadków Morskich (MAIB) 
opublikowała kolejny raport 
na temat zatonięcia na wodach 
szkockich statku „Cemfjord”.
W katastrofie cementowca
w styczniu 2015 roku zginęła 
cała ośmioosobowa załoga, 
w tym siedmiu Polaków.

warunkach pogodowych, jakie pano-
wały wówczas w cieśninie Pentland 
Firth u północnych wybrzeży Szkocji. 
W obecnie opublikowanym sprawoz-
daniu ze śledztwa Brytyjczycy skupili 
się na tym, co mogło doprowadzić do 
tego, że 43-letni polski kapitan Paweł 
Chruścinski wybrał tak trudną trasę 
przy tak fatalnej pogodzie.

MAIB twierdzi, że dowódca stat-
ku wiedział o czekającym go silnym 
sztormie w Pentland Firth i mógł, 
kierując się z ładunkiem z Danii do 
portu Runcorn wybrać trochę dłuż-
szą trasę południową - przez Kanał 
la Manche. Jak czytamy w raporcie : 
„Decyzja o kontynuowaniu podróży 
przez Pentland Firth była prawie na 

pewno wynikiem błędnego zaplano-
wania podróży, niewłaściwych kal-
kulacji, nie doceniania warunków 
pogodowych, zbytnią pewnością co 
do możliwości technicznych statku, a 
przede wszystkim niechęcią do zmia-
ny trasy w ciężkim sztormie”. 

Brytyjczycy zwracają jednak uwa-
gę, że ta niechęć do zmiany kursu mo-
gła wynikać z presji armatora, który 
domagał się od kapitana wypełnienia 
warunków kontraktu przewozowe-
go. Polski dowódca znany był jako 
bardzo sumienny pracownik skłonny 
jednocześnie do podejmowania wy-
sokiego ryzyka na morzu. Już raz, na 
tym samym statku, przytrafiła mu się

sytuacja z przesunięciem ładunku, z 
której wyszedł bez szwanku. Były też 
niewielkie szanse, by jego decyzje 
mogła zakwestionować załoga, po-
nieważ sześciu z ośmiu marynarzy 
„Cemfjorda” w tym rejsie była na
swoim pierwszym kontrakcie.

Wreszcie MAIB uważa, że dużą 
rolę w podjęciu błędnych decyzji ka-
pitana co do wyboru trasy podróży 
mogło odgrywać zmęczenie. Załoga 
pracowała w systemie sześć godzin 
wachty - sześć godzin odpoczynku, ale 
trwający już wcześniej sztorm mógł 
uniemożliwić normalny sen w okresie 
przeznaczonym na wypoczynek. 
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6,3 km2, a najgłębsze Sigvalde träsk o 
głębokości max. 16 m.

Szatę roślinną tworzą głównie lasy 
iglaste i łąki, na których prowadzi się 
wypas bydła. Podstawową gałęzią go-
spodarki jest rybołówstwo, następnie 
rolnictwo i rękodzielnictwo. 

Gotlandię cechuje największa ilość 
przypadających w Szwecji słonecz-
nych dni w roku, dlatego też dosko-
nale rozwinęła się turystyka. Stolicą 
Gotlandii jest Visby, 24.000 miasto 
z doskonale zachowaną architekturą 
średniowieczną.

Unikalne usytuowanie wyspy 
pośrodku Morza Bałtyckiego spra-
wiło, że Gotlandia w średniowieczu 
stanowiła centrum handlowe. Wyspa 
początkowo była częścią północno-
niemieckiej Hanzy, w 1361 r. prze-

Zapraszamy na Gotlandię

Gotlandia jest największą wyspą 
na Morzu Bałtyckim o powierzchni 
3140 km2, położoną 90 km od Pół-
wyspu Skandynawskiego. Ma 176 
km długości i 50 km szerokości. 
Gotlandię zasiedla ponad 57 tys. 
mieszkańców. Wyspę znaczy krajo-
braz nizinny a najwyższe wzniesienie 
ma 83 m n.p.m. Charakterystyczne 
dla krajobrazu wyspy są jeziora, naj-
większe nazywa się Bästeträsk o pow. 

Gotlandia, inaczej nazywana 
Wyspą Wikingów, to największa 
szwedzka wyspa usytuowana na 
południe od Sztokholmu. Miejsce 
nosi miano magicznego, kto raz 
odwiedził Gotlandię z pewnością 
będzie chciał tu wrócić.

szła we władanie Duńczyków, aby w 
1645 r. na mocy pokoju w Bromsebro 
stać się częścią Szwecji. Przez wieki 
jednak niepodzielnie nad wyspą pa-
nowali Wikingowie, pozostawiając 
niezliczone ślady swojej bytności.

Na Gotlandii kultywuje się hi-
storię swoich przodków zachowując 
pozostałości historii w doskonałym 
stanie. Nie sposób wymienić wszyst-
kich miejsc i zabytków, nie dość, że 
na całej wyspie rozsianych jest ponad 
100 średniowiecznych zabytkowych 
kościołów, to spotkać można zabytko-
we monumenty, muzea i ruiny. 

Visby, największe miasto na wyspie 
jest przykładem dobrze zachowanej 
średniowiecznej zabudowy wraz 
murami obronnymi ciągnącymi się 
na długości 3,5 km i o wysokości 

FOTOREPORTAŻ MARKA CZASNOJCIA

11 m z okazałymi bramami i prawie 
czterdziestoma basztami. Miasteczko 
usiane muzeami i galeriami z królują-
cą ponad miastem niezwykłej urody 
Katedrą NMP z przełomu XII-XIII 
wieku. Szczególnego kolorytu miasto 
nabiera w 32 tygodniu roku, kiedy to 
organizowany jest Tydzień Średnio-
wiecza. Odbywają się wtedy turnieje, 
bankiety, potyczki, ludność przebiera 
się w stroje z epoki a na niezliczonej 
ilości jarmarków można zakupić wy-
roby rękodzielnicze i wiele unikalnych 
ozdób. Najstarsza część Visby w 1995 
r. została wpisana na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Wspominając 
wszechobecnego ducha przeszłości na 
Gotlandii nie można pominąć kul-
tury Wikingów, która ukształtowała 
historię tej wyspy, dlatego wędrówkę 
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śladami Wikingów należy rozpocząć 
od wsi Wikingów w Tofta.

Na Gotlandii każdy znajdzie coś 
dla siebie, a pobyt tam dostarczy nie-
zapomnianych przeżyć. Doskonałe 
zaplecze hotelowo-gastronomiczne 
sprawi, iż wypoczynek będzie przy-
jemnością. Duża ilość restauracji po-
zwoli na znalezienie tej najbardziej 
odpowiadającej naszym gustom. 
Amatorzy sportów mają szeroki wa-
chlarz ofert od sportów wodnych, 
poprzez golfa po wycieczki rowerowe 
czy piesze. Dzieci znajdą wiele rado-

ści w Kneippbyn, gdzie znajduje się 
park wodny Sommar & Vattenland z 
wszelkimi atrakcjami. Jednakże naj-
większą atrakcją jest mieszczący się w 
Kneippbyn domek Pippi Långstrump 
nazywany Villa Villakulla, który moż-
na zwiedzić. Nie sposób nudzić się na 
tej niezwykłej wyspie, niezależnie od 
wieku i zainteresowań każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Tekst na podst. szwecja.modos.pl
fot. MAREK CZASNOJĆ
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Łódź wikingów
dotarła do Ameryki

1 czerwca, po ponad miesięcznej 
podróży, do portu St. Anthony 
w Nowej Fundlandii dotarł 
niezwykły okręt, będący repliką 
X- wiecznych drakarów wikingów. 
Udana wyprawa współczesnych 
norweskich śmiałków to 
jeszcze jeden dowód na to, 
że Europejczycy żeglowali na 
kontynent północnoamerykański 
na pięćset lat przed Kolumbem, 
a słynny podróżnik z Genui wcale 
nie jest odkrywcą Ameryki.

Pomysł współczesnej wyprawy z 
Norwegii na kontynent amerykań-
ski szlakiem wikingów zrodził się w 
głowie wielkiego pasjonata historii 
własnego narodu Sigurda Aase. W 
2010 roku w Haugesund w zachodniej 
Norwegii rozpoczęto budowę drakara 
(największy z typów łodzi wikingów) 
„Harald Hårfagre”, mianowanego 
tak na cześć króla, który zjednoczył 
Norwegię w jedno królestwo. Z wy-
miarami: 35 metrów długości, 8 me-

trów szerokości, 24 metry wysokości 
masztu i 320 metrów kw. powierzchni 
żagla okręt jest największą repliką ło-
dzi wikingów, jaką w naszych czasach 
zbudowano. 

Wyprawa w kierunku Północnej 
Ameryki rozpoczęła się 26 kwietnia w 
Haugesund. 6 maja żeglarze dotarli do 

Reykjaviku na Islandii, natomiast 21 
maja - do portu Quqortoq na Gren-
landii. Potem rozpoczął się najtrud-
niejszy odcinek rejsu w kierunku 
Nowej Fundlandii, wśród mgieł, gór 
lodowych i zmiennych wiatrów. 1 
czerwca załoga szczęśliwie dotarła bez 
przeszkód do kanadyjskiej części kon-

tynentu północnoamerykańskiego. 
Drakar „Harald Hårfagre” pokonał 
tę samą trasę, którą - jak głoszą sagi 
- w X wieku przemierzył norweski 
wiking Leif Erikson.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza 
współczesna wyprawa przez Atlantyk 
X-wiecznym szlakiem wikingów. Już 
bowiem 1893 roku niejaki Magnus 
Anderson na mniejszej łodzi, stano-
wiącej replikę okrętu znalezionego 
Gokstad (najlepiej zachowana do 

dzisiejszych czasów IX-wieczna łódź 
wikingska), z załogą 12 osób dotarł z 
Bergen do Nowej Fundlandii. 

Magnus Anderson przyczynił się 
nie tylko do obalenia mitu Kolum-
ba jako odkrywcy Ameryki, ale ma 
również duże zasługi dla morskiej 
prasy branżowej. To właśnie on za-
łożył gazetę, która znacznie później 
przekształciła się w tygodnik „Trade 
Winds”, najbardziej obecnie popular-
ne czasopismo branży żeglugowej na 
świecie. 

(KG) 
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Funkcjonariusze Coast Guardu 
są niezwykle dumni z pełnionych 
przez siebie obowiązków, co często 
dokumentują również na zdjęciach. 
Cykliczne wystawy takich fotek przy-
bliżają zwykłym obywatelom wszelkie 
kulisy służby strażników, zarówno 
tych heroicznych - w czasie prowa-
dzonych akcji ratunkowych, jak i tych 
zwykłych, codziennych.

Taka jest również tegoroczna pre-
zentacja, z której kilka zdjęć prezen-
tujemy w naszym magazynie.

1. Załoga USCGC „Kiska” pre-
zentuje flagę bojową na za-

kończenie patrolu, będącego częścią 
Operacji Kohala Guardian. Człon-
kowie załogi stacjonującej na wyspie 
Maui oraz pracownicy Hawajskiego 
Departamentu Zasobów Naturalnych 
prowadzili wspólny partol, a tak-
że dokonywali wizyt na pokładach 
statków turystycznych i handlowych, 
pływających na hawajskim obszarze 
chronionym humbaków, aby infor-
mować załogi o zakazie zbliżania się 
do wielorybów, lub też przecinania 
ich szlaków wędrownych (fot. oficer
Sara Mooers).

W służbie
U.S. Coast Guard

U.S. Coast Guard, czyli 
Amerykańska Straż Wybrzeża, 
to część sił zbrojnych Stanów 
Zjednoczonych, która jest 
dobrze znana także i polskim 
marynarzom. Coast Guard 
nie tylko bowiem strzeże 
morskiego terytorium USA 
przed zagrożeniem zbrojnym czy 
spieszy z ratunkiem w sytuacjach 
niebezpiecznych, ale również 
pełni funkcje kontrolne 
standardów technicznych 
statków z całego świata, 
wpływających do amerykańskich 
portów.

2. Helikopter typu MH-65 „Do-
lphin” na tle barku szkoleniowe-

go U.S. Coast Guard „Eagle” na Oce-
anie Atlantyckim (fot. David Lau). 

3. Załogi U.S. Coast Guard z 
Jednostki 313 z Everett, wy-

konują manewry szybkimi łodziami 
w strefie bezpieczeństwa. Ćwiczenia 

prowadzone były w celu podniesie-
nia umiejętności dla wyznaczania 

lotnych punktów kontroli, określa-
nia stref bezpieczeństwa, a także 
ogólne utrzymania bezpieczeństwa 
na akwenach wodnych (fot. I oficer 
Zac Crawford).

4. II oficer Kris Grimm, tech-
nik ratownictwa lotniczego 

z jednostki w San Diego, jest pod-
noszony z wody przez helikopter 
typu MH-60 „Jayhawk”. Jest to 
część regularnych ćwiczeń prowa-

dzonych przez jednostki ratownic-
twa lotniczego w celu utrzymania 
wysokiego poziomu umiejętności 
w czasie wykonywanych na wy-
brzeżu lub otwartym oceanie ak-

cji ratunkowych (fot. I oficer Rob 
Simpson).

5. Załogi z dwóch helikopterów 
typu MH-65 „Dolphin” z lotni-

czej stacji U.S. Coast Guard w Barbers 
Point wykonują ćwiczenia w locie nad 
wyspą Oahu. Jest to część ćwiczeń 
wykonywanych wraz z załogami sa-
molotów HC-130 „Hercules” w celu 
podniesienie skuteczności wspólnego 
działania.

6. II oficer Andrew Loeffler, do-
wódca kompanii w centrum 

szkoleniowym U.S. Coast Guard w 
Cape May prowadzi rozmowę mo-
tywacyjną z marynarzem rekrutem 
Tylerem Clendenenem. Częścią pro-

cesu podstawowego szkolenia wojsko-
wego jest wprowadzenie wysokiego 
poziomu stresu w celu upewnienia 

się, że rekrut pełniąc swoje późniejsze 
obowiązki we flocie, będzie właści-
wie radził sobie z tym stresem, co jest 
często kwestią życia lub śmierci (fot. 
oficer John Edwards).
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10 lat Konsulatu 
Norwegii w Gdyni

W uroczystości udział wzięło ok. 
150 osób, wśród których największe 
grupy stanowili menedżerowie firm
sektora morskiego, samorządowcy, 
przedstawiciele firm morskich dzia-
łających w Trójmieście oraz norwescy 
studenci studiujący na trójmiejskich 
uczelniach. Zaszczycili ją też m.in. 
ambasador Królestwa Norwegii 
w Polsce Karsten Klepsvik z mał-

W gdyńskiej siedziby firmy
Det Norske Veritas Poland 
uroczyście świętowano 10-lecie 
Konsulatu Królestwa Norwegii 
w Gdyni. Od samego początku 
funkcję honorowego konsula 
pełni mec. Michał Rzeszewicz 
wybitny prawnik morski, 
m.in. od trzech kadencji z-ca 
przewodniczącego Komisji Prawa 
Morskiego, wiceprezes Polskiego 
Stowarzyszenia Prawa Morskiego 
z siedzibą w Szczecinie, członek 
zarządu Europejskiej Organizacji 
Prawa Morskiego z siedzibą w 
Londynie, a także autor licznych 
publikacji z zakresu prawa 
morskiego i międzynarodowego 
prawa podatkowego.

żonką, poseł Dorota Arciszewska-
-Mielewczyk – przewodnicząca sej-
mowej Komisji Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej oraz wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich.

Ambasador K. Klepsvik w swym 
wystąpieniu mówił o bardzo dobrych 
stosunkach politycznych i gospodar-
czych między Norwegią a Polską oraz 
o dużych osiągnięciach konsulatu i 
konsula M. Rzeszewicza. W podob-
nym tonie wypowiadali się również 
wojewoda pomorski Dariusz Drelich. 
Natomiast w imieniu środowiska że-
glugowego wypowiedział się Irek Kuli-
gowski z Green Managment, podkre-
ślając duże zasługi mec. Rzeszewicz dla 
rozwoju dobrych kontaktów między 
armatorami norweskimi oraz firmami
związanymi z norweskim przemysłem 

okrętowym a marynarskim i stocznio-
wym środowiskiem naszego kraju. 

Głos zabrał również konsul Rze-
szewicz, który dosłownie w telegra-
ficznym skrócie przedstawił raport ze
swojej 10 letniej działalności. Podkre-
ślił w nim, że praca konsula to przede 
wszystkim ciężka praca administra-
cyjna polegająca głównie na opiece 
konsularnej ponad 3 tys. turystów 
norweskich przebywających każdego 
dnia w Trójmieście i legalizacja do-
kumentów marynarzy pływających 
na statkach norweskich. Jednocześnie 
jest to również praca niezwykle satys-
fakcjonująca, m.in. dzięki obowiąz-
kowi śledzenia zmian wywołanych 
dofinansowaniem z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego różnego 
rodzaju rewitalizowanych obiektów 

polskiego dziedzictwa kulturowego 
jak np. przebudowa i rozbudowa 
Narodowego Muzeum Morskiego, 
fragmentów zamku malborskiego.

Miłym akcentem spotkania było 
uhonorowanie mec. Michała Rzesze-
wicza przez króla Norwegii Herala 
V Kawalerskim Orderem Zasługi 
Królestwa Norwegii.

Po części oficjalnej spotkania od-
była się jego mniej oficjalna część, na

której tym razem królował norweski 
łosoś. Zapytałem wtedy mec. Rzesze-
wicza, co zdecydowało, że podjął się 
funkcji konsula honorowego Króle-
stwa Norwegii? 

- Przyczyniło się do tego przede 
wszystkim doświadczenie zdoby-
te w pracy zawodowej w obszarze 
prawa morskiego oraz wiążące się 
z tym kontakty z norweskimi arma-
torami. Konsulat w Gdyni miał być 
konsulatem morskim, obsługującym 
przemysł morski, sprzyjającym roz-
wojowi współpracy polsko-norweskiej 
w dziedzinie gospodarki morskiej, 
dlatego niezbędna była znajomość 
problematyki morskiej i środowiska 
morskiego. Ostateczną jednak decy-
zję podjął p. Sten Lundbo, ówczesny 
ambasador Norwegii w Polsce, która 
była dla mnie pozytywna - powiedział 
mec. Michał Rzeszewicz.

Tekst i zdjęcia: 
JERZY DRZEMCZEWSKI

Ambasador K. Klepsvik i mec. Michał Rzeszewicz 
po dekoracji

Gościem uroczystości była poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, 
którą widzimy obok ambasadora K. Klepsvika z jego małżonką

Przemawia Wojewoda pomorski Dariusz Drelich
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Henryk Mąka odznaczony 
medalem GLORIA ARTIS

W inauguracji imprezy wziął udział 
jej protektor - minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej Ma-
rek Gróbarczyk, a także reprezentanci 
Sejmu, Senatu i zaproszeni goście.

Drugim punktem uroczystego 
otwarcia targów była dekoracja na-
szego redakcyjnego kolegi, znanego 
publicysty morskiego i pisarza ma-
rynisty HENRYKA MĄKI - wyso-
ko cenionym w środowisku kultury 
medalem GLORIA ARTIS. Wręcze-
nie medalu poprzedziła znakomita 
laudacja, przybyłego specjalnie z 
Łodzi, prezesa tamtejszego zarządu 
Ligi Morskiej i Rzecznej inż. Stefana 
Wasiljewa. Uwypuklił on szczególnie 
okres szczeciński pracy naszego kolegi, 

W dniach 16-18 czerwca, 
br. w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, odbywały się 
III Międzynarodowe Targi Wodne 
i liczne konferencje tematyczne, 
w których zabierało głos wielu 
wodniaków z całego kraju, 
przedstawiciele samorządów 
województw nadrzecznych 
i liczni zwolennicy szybkiego 
przywrócenie żeglowności 
polskich rzek.

który od dzieciństwa był zafascynowa-
ny morzem, a po ukończeniu studiów 
dziennikarskich na Uniwersytecie War-
szawskim w 1953 roku, wybrał Szczecin 
jako miejsce pracy zawodowej. Pełnił 
on tu funkcję publicysty morskiego i 
kierownika działu w „Głosie Szczeciń-
skim” zastępcy redaktora naczelnego 
„Tygodnika Morskiego” oraz redaktora 
naczelnego, ukazującego się na całym 
wybrzeżu tygodnika „Jantar”. To ze 
Szczecina wyruszał w swoje pierwsze 
rejsy i wyprawy na statkach rybackich. 
Dużo pisał, zamieszczając swoje cieka-

we korespondencje w prasie regional-
nej, krajowej a nawet zagranicznej.

Już w 1958 roku zaczął publiko-
wać książki - zauważył dociekliwy 
laudator. - Najpierw były to albumy, 
związane z Pomorzem Zachodnim: 
„Stocznia Szczecińska”, „Szczecin”, 
„Kraina 44 wysp”, „Kamień Pomor-
ski”, a także tłumaczone na języki 
obce: „Największy nad Bałtykiem”, 
„Szczecin wczoraj, dziś, jutro” i „Wyż-
sza Szkoła Morska w Szczecinie”.

Po powrocie do Warszawy w 1973 
roku, był sekretarzem redakcji „Głosu 

Pracy”, a następnie współredagował 
znany sobie od dzieciństwa miesięcz-
nik „Morze”. Nadal pływał (w 1980 r. 
w rejs dookoła świata), dużo pisał i 
publikował zbiory reportaży z tych 
podróży: „Fiordy bez wikingów”, „Nie 
tylko Ziemia Święta”, „Trampem nad 
Niagarę”, „Na Tahiti i dalej”, „Pod Fu-
dżijamę i z powrotem”. Ale publiko-
wał także książki z tzw. podkładem 
historycznym: „Sarmaci na morzach”, 
„Poczet admirałów polskich”, „Bre-
merhaven - statek śmierci”, „Piraci z 
Karaibów” i wiele innych.

- Dziś red. HENRYK MĄKA ma na 
swoim koncie 63 książki i dodatkowo 
12 małoformatowych - podsumował 
laudator - wydanych w łącznym na-
kładzie 1,4 mln egzemplarzy. W czasie 
swoich morskich podróży odwiedził 
100 krajów, w tym wiele egzotycznych 
zakątków naszego globu. Przy okazji 
wymiany rybaków dalekomorskich 
odwiedził także Alaskę, Vancouver, 
Limę, Kamczatkę, Montevideo i Bu-
enos Aires. 

Po uroczystej dekoracji wzruszony 
pisarz marynista powiedział:

- Medal GLORIA ARTIS jest dla 
mnie nie tylko przyjemnością, rado-
ścią i satysfakcją z twórczych dokonań 
życia, ale także wielkim zaszczytem, 
że otrzymałem go w towarzystwie 
tak znakomitych osób zebranych 
na tej sali. Z całego serca dziękuję 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, dziękuję przyjaciołom 
z Ligi Morskiej i Rzecznej. I pragnę 
podkreślić, że z medalu GLORIA AR-
TIS jestem po prostu dumny. 

(AR)

Stanisław Szwabski
– ambasadorem
ono działania na rzecz zrównoważo-
nej energii i aktywnie przyczynia się 
do transformacji sektora energetycz-
nego w Europie.

Spośród 350 członków Komitetu 
Regionów do Porozumienia Burmi-
strzów przystąpiło już 185 przedsta-
wicieli regionów i miast. Zadaniem 
sygnatariuszy porozumienia jest 
przedkładanie UE planów działania 
na rzecz zrównoważonej energii i kli-
matu (SECAP). Ich działania polegają 

Stanisław Szwabski, radny 
Gdyni oraz przewodniczący 
Grupy Przymierza Europejskiego 
w Komitecie Regionów 
został pierwszym polskim 
samorządowcem, który pełni 
również funkcję ambasadora 
Porozumienia Burmistrzów 
(Convenant of Mayors). Tę 
zaszczytną funkcję pełni obecnie 
30 członków Komitetu Regionów 
z 21 państw.

głównie na inwentaryzacji zagrożeń 
związanych ze zmianą klimatu i ich 
ocenę. Sygnatariusze mają też unijne 
wsparcie techniczne i możliwość do-
stępu do finansowania.

Jako członek Komitetu Regionów 
oraz radny miasta, które podpisało to 
porozumienie – powiedział Stanisław 
Szwabski – uznałem, że jest to idea, 
która pozytywnie wpłynie, na osią-
gniecie celów, wyznaczonych przez 
Porozumienie Burmistrzów. Dlatego 

też uważam, że funkcja ambasadora 
umożliwi mi aktywnie włączyć się 
w ochronę klimatu oraz promocję 
działań Gdyni w tym zakresie.

JERZY DRZEMCZEWSKI

Warto dodać, że Porozumienia 
Burmistrzów jest unijną inicjatywą 
skupiającą ponad 6700 regionów i 
miast oraz reprezentującą ponad 200 
milionów obywateli. Obecnie wdraża 
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Wrak „Andrea Doria” w 3DZałoga ekspedycyjna z firmy
OceanGate chce dokonać 
kompleksowych badań 
sonarowych wraku słynnego 
włoskiego transatlantyku 
„Andrea Doria”.

Luksusowy wycieczkowiec zatonął 
w 1956 roku niedaleko wybrzeży USA 
po zderzeniu, we mgle, ze szwedzkim 
statkiem pasażerskim „Stockholm”.  
Był to jeden z pierwszych, głośnych, 
„podręcznikowych”, przykładów ko-
lizji „radarowej”, czyli takiej, w której  
nawigatorzy z każdego ze statków 
widzieli drugi na ekranach radarów 
i mieli czas na właściwą reakcję, a 
mimo tego – przez błędne lub zbyt 
późne decyzje o manewrach – dopro-
wadzili do zderzenia. „Andrea Doria” 
szybko zatonęła, a w skutek katastrofy 
zginęły 52 osoby.

Wrak „Andrea Doria” jest do-
skonale znany profesjonalnym nur-
kom na całym świecie i nazywany 
jest przez nich Mount Everestem 
nurkowania z akwalungiem. A to 
dlatego, że leży on na głębokości 

około 80 metrów, która stanowi 
ekstremalną granicę dla schodzą-
cych na dno oceanu poza batyska-
fem. Na taką głębokość zapuszczają 
się jednak tylko najbardziej wytre-
nowani nurkowie, a w całej histo-

rii eksploracji wraku aż 16 osób 
przypłaciło życiem przeszacowanie 
swoich możliwości.

Uczestnicy wyprawy z OceanGate 
chcą wykorzystać do badań „Andrei 
Dorii” pięcioosobowego batyskafu 
Cyclop 1, który może pozostać na 
dnie około czterech godzin. Głów-
nym celem ich ekspedycji jest wy-
konanie pełnego skanu wraku i zbu-
dowania na tej podstawie cyfrowego 
trójwymiarowego modelu statku, z 
określeniem dokładnych zniszczeń 
kadłuba. Wstępne skany pokazują, 
że wrak jest znacznie bardziej uszko-
dzony, niż wcześniej uważano a dziób 
transatlantyku jest już praktycznie 
oderwany.

Gwizdek – świst trapowy
Jeszcze nie tak dawno w czasach, 
kiedy nie istniały przenośne 
aparatu UKF w użyciu na statku 
był gwizdek. Używany był 
szczególnie przy manewrach 
portowych.

Pilot manewrujący w portach 
porozumiewał się z holownikami 
na dziobie za pomocą syreny okrę-
towej, natomiast z holownikami 
rufowymi za pomocą gwizdka. 
Holowniki potwierdzały otrzy-
mane polecenie za pomocą swojej 
syreny. 

Z chwilą, gdy wprowadzono na 
statki aparaty UKF gwizdek stracił na 
znaczeniu. Niemniej w dalszym ciągu 
gwizdek na statku jest bardzo ważnym 
przedmiotem. Wcześniej na greckich 
i rzymskich galerach funkcję gwizdka 
spełniały piszczałki lub flety.

Gwizdkiem na statku zaczęto 
posługiwać się na przełomie XV i 
XVI wieku. Był on oznaką wysokich 
godności. Złoty honorowy gwizdek 
używany był przez dowódcę statku 
czy okrętu. Gwizdek srebrny był 
„gwizdkiem rozkazów”. Natomiast 
bosmani używali gwizdków wyko-
nanych z mosiądzu czy brązu.

Współcześnie rozróżniamy na 
statkach, szczególnie żaglowych i 
okrętach wojennych dwa rodzaje 
gwizdków: oficerskie i bosmańskie.
Gwizdek bosmański wyglądem 
przypomina fajeczkę. Służy przede 
wszystkim do wykonywania świstu 
trapowego. Historia głosi, że gwizdka 
o tym wzorze pierwszy używał już 
w XVI wieku, słynny pirat szkocki 
Andrew Barton.

Obyczaj świstu trapowego obecnie 
spotykany jest na okrętach wojen-
nych, dużych żaglowcach szczegól-
nie szkolnych oraz w jachtingu. Świst 
trapowy rozlega się wówczas gdy na 

pokład wchodzi kapitan – dowódca 
okrętu, oficer lub wysoki rangą urzęd-
nik cywilny, wchodzący na pokład w 
charakterze oficjalnym.

Świst zaczyna się w momencie 
wejścia honorowanej osoby na dolny 
podest trapowy a kończy się z chwilą 
wejścia na pokład. Wchodząca oso-
ba staje na pokładzie i oddaje honor 
banderze. Świst nie powinien być 
przerywany. Jeżeli okręt ma wysoka 
burtę i trap jest długi, świst wyko-
nuje na zmianę dwóch marynarzy 
wachtowych.

Tradycja świstu trapowego sięga 
czasów, gdy na okręt stojący na re-
dzie portu, dostawano się za pomocą 
specjalnego fotela lub kosza, który 
podnoszony był przy akompania-
mencie gwizdka. Dźwięk gwizdka 
ułatwiał marynarzom równomierne 
ciągnienie linki, na której umoco-
wany był fotel czy kosz. Zwyczaj ten 
tak zrósł się z tradycją, że mimo za-
stąpienia kosza specjalnym trapem 
kultywuje się go do dziś. Gdy na 
okręt przybywa głowa państwa, świst 
trapowy oddawany jest przez 8 ma-
rynarzy trapowych. Wchodzącemu  
na pokład premierowi czy dowódcy 
Marynarki Wojennej świst wykonuje 
6 marynarzy trapowych. Oficerom,
w zależności od sprawowanej funkcji 
towarzyszy powitanie wykonywane 
przez 6 – 4 lub 2 marynarzy trapo-
wych.

Kpt. ż.w. WIKTOR CZAPP
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Centrum Konserwacji
Wraków Statków otwarte

Po 2,5 latach prac uroczyście 
otwarto w Tczewie Centrum 
Konserwacji Wraków Statków 
wraz z Magazynem Studyjnym. 
Inwestycja ta kosztowała 22 mln 
zł. 85% tej kwoty pochodziła 
z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, a 15% z dotacji 
celowej Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Pierwsi goście nową placówkę, 
będącą oddziałem Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku 
odwiedzili 2 lipca br.

Warto przypomnieć, że również 
Norwedzy byli głównymi sponsorami 
budowy w Gdańsku, położonego obok 
Żurawia, Ośrodka Kultury Morskiej na-
wiązującego do historycznej zabudowy 
Długiego Pobrzeża. Nic więc dziwnego, 
że głównym gościem podczas uroczy-
stości otwarcia tego niezwykłego obiek-
tu był ambasador Królestwa Norwegii 
w Polsce Karsten Klepsvik, a także 
duża grupa gości z Norwegii, współ-
pracujących z gdańskim muzeum. Ci 
ostatni reprezentowali m.in. Norweski 
Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturo-
wego, Norweskie Muzeum Morskie w 
Oslo, Muzeum w Stavanger i Muzeum 
Archeologiczne w Stavanger.

Ambasador K. Klepsvik w swoim 
długim przemówieniu mówił m.in. o 
długich morskich tradycjach zarówno 
Polski, jak i Norwegii oraz koniecz-
ność ich pielęgnacji, kładąc jednocze-
śnie główny wysiłek na rozwój wszyst-

List Kaperski
W XVI wieku na morzach 
świata panowali Hiszpanie 
i Portugalczycy. Anglicy i Francuzi 
próbowali im dorównać, a nawet 
objąć prowadzenie. Ani angielska, 
ani francuska flota nie mogła
jednak równać się z flotą i potęgą
hiszpańską.

Angielscy i francuscy piraci coraz 
częściej atakowali statki Hiszpanów 
i Portugalczyków. Władcy Anglii 
i Francji przymykali oczy na te 
praktyki i poczynania. Gdy jednak 
władcy ci byli w morskiej potrze-
bie, wydawali piratom List Korsarski 
zwany też listem żelaznym, lub pa-
tentem. Był to „Lester of marque and 
reprisal”, a gdy pirat był francuzem, 
otrzymywał  „Letter de Course”. Było 
to zezwolenie na ściganie - stąd na-

zwa kursarz lub korsarz. Korsarze 
na Morzu Bałtyckim nazywani byli 
KAPRAMI. 

Od chwili otrzymania Listu żela-
znego właściciel pirackiego statku, 
jego kapitan czy członek załogi stawali 

się korsarzami w służbie państwowej, 
ze wszystkimi wynikającymi z tego 
konsekwencjami, ale byli pod opie-
ką władcy i korony. Podlegali prawu 
wojennemu, co oznaczało, że w razie 
pojmania był traktowany jak jeniec 
wojenny. W okresie gdy obowiązywał 
go list korsarski musiał respektować 
politykę swego mocodawcy i nie wol-
no mu było atakować statków pod 
banderą, z którymi mocodawca nie 
był w konflikcie.

Korsarze działali jednak na własną 
rękę. Często atakowali przybrzeżne 
forty i miasta. Kiedy jednak wojna 
się skończyła, i ważność listu korsar-
skiego wygasła, a korsarz nie przerwał 
działalności korsarskiej, wówczas au-
tomatycznie stawał się wyjętym spod 
prawa piratem.

Kpt. ż.w. WIKTOR CZAPP

kich gałęzi gospodarczych związanych 
z morzem i jego eksploatacją.

W uroczystości otwarcia udział 
wzięło ok. 150 osób. Wśród nich byli 
m.in. wojewoda pomorski – Dariusz 
Drelich i burmistrz Tczewa Mirosław 
Pobłocki.

Gości powitał dyrektor Narodowe-
go Muzeum Morskiego w Gdańsku dr 
Jerzy Litwin, który podziękował rów-
nież dużej liczbie osób, którzy przyczy-
nili się do zaprojektowania budowy 
tego projektu, czuwali nad jej przebie-
giem, wyposażeniem i doborem eks-
ponatów. Podkreślał także, że Centrum 
Konserwacji Wraków Statków oferuje 
bardzo dobre warunki pracy dla całego 
zespołu konserwatorskiego Narodowe-
go Muzeum Morskiego w Gdańsku. 
Dysponuje ono bowiem systemem 
wanien do konserwowania drewna 

pochodzącego z badań podwodnych, 
pracownią rentgenowską, skanerem do 
modelowania 3D, spektrofotometrem i 
innym sprzętem na najwyższym świa-
towym poziomie.

Bardziej szczegółowo o nowym 
obiekcie i jego funkcjach edukacyj-

nych mówił Szymon Kulas, zastępca 
dyrektora i kierownik projektu budo-
wy Centrum Konserwacji Wraków 
Statków. Stwierdził też, że zwiedza-
jący będą mogli nie tylko oglądać 

unikatowe zbiory, ale również będą 
mogli uczestniczyć w życiu centrum, 
obserwując przeprowadzane procesy 
konserwacji zabytków.

Wśród prezentowanych w CKWS 
eksponatów znajduje się wiele elemen-
tów konstrukcyjnych sztandarowego 
sukcesu archeologów NMM, jakim 
było odkrycie i wydobycie wraku tzw. 
„miedziowca”, kolekcja pierwszych 
kajaków, a także trzech zabytkowych 
i najbardziej zasłużonych w historii 
polskiego żeglarstwa jachtów.

Widziałem tam też ofiarowaną mu-
zeum przez załogę statku „Zambrów” 
oryginalną łódź rybacką z charaktery-
stycznymi dekoracjami, wyłowioną w 
1970 r. na wodach Senegalu.

Nowy gmach CKWS i jego zbiory 
pobłogosławili i poświęcili ks. biskup 
dr. hab. Marcin Hintz, reprezentują-
cy Kościół Ewangelicko-Augsburski 
oraz ksiądz katolicki infułat Stanisław 
Grunt.

Tekst i zdjęcia
JERZY DRZEMCZEWSKI
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W ciągu najbliższych tygodni 
pojawi się w Szczecinie pierwszy 
mieszkalny dom na wodzie. 
Na specjalnym, betonowym 
pontonie zostanie zacumowany 
przy wyspie Grodzkiej, od strony 
Łasztowni, tuż przy moście 
prowadzącym do nowej mariny.

w domu na rzece. To on zaprojektował 
dom dla Oli i Patryka. 

Przyznają, że najbardziej bali się 
wilgoci i chłodu. W tym roku na prze-
łomie stycznia i lutego zamieszkali we 
wrocławskim domu Alexa. Przekonali 
się, że obawy były nieuzasadnione. 

Dom Oli i Patryka będzie miał około 
sto m kw. powierzchni. Na parterze sa-
lon i kuchnia, na antresoli sypialnia. Do 
tego taras na części betonowego ponto-
nu. Wnętrze przestronne, ale przytulne 
i nie zagracone. W pierwszym etapie 
dom ma być otwarty dla ludzi, artystów, 
dla różnych inicjatyw. Wystawy, spo-
tkania, a także wynajem. Projekt domu 
chcą udostępnić każdemu. Uważają, 
że w Szczecinie na którymś z kana-
łów może powstać cała kolonia takich 
domków. Ze względu na występujące  
zalodzenia, a potem spływy kry, właśnie 
kanały są najbezpieczniejsze.

Dom na wodzie
Obowiązujące przepisy tej kon-

strukcji nie określają domem, a… 
łodzią samoróbką. Nazwa koszmarna, 
więc my pozostaniemy przy domu na 
wodzie lub na rzece.

Na pomysł takiego lokum wpadli 
młodzi szczecinianie: Ola Słowiak i Pa-
tryk Paluszek. Oboje swoją działalność 
zawodową związali z szeroko pojęta 
kulturą. Ola w Trafostacji Sztuki prowa-
dzi jedyny w Szczecinie concept store z 
wyjątkowymi produktami polskiej sztu-
ki użytkowej, ma firmę projektującą i
szyjącą ubrania z ekologicznych tkanin. 
Patryk też związany z Trafostacją Sztuki 
jest fotografikiem specjalizującym się
w fotografii modowej.

Jakiś czas temu wpadli na pomysł 
domu blisko natury. Skoro są domy 
na wsi, to dlaczego nie dom na wo-
dzie, której w Szczecinie nie brakuje. 
Zainspirowała ich Holandia, gdzie w 
samym Amsterdamie jest kilkanaście 
tysięcy domów na wodzie. Są w nich 
mieszkania, ale także galerie, pracow-

nie artystów. W Polsce takich domów 
jest kilka. Palce jednej dłoni wystarczą 
do wyliczanki. Pierwszy w Polsce dom 
mieszkalny na rzece powstał we Wro-
cławiu. Zbudował go kilka lat temu 
znany fotograf Kamil Zaremba. Dziś 
mieszka w nim z rodziną. To on prze-
tarł, a może nawet wyrąbał urzędnicze 
ścieżki. Bo większość urzędników, 
pod każdą szerokością geograficzną
najbardziej kocha mówić „nie” i „nie 
wolno”. We Wrocławiu jest też drugi 
dom na wodzie. Zbudował go pocho-
dzący z Barcelony Alex Capedevill. 
Ożenił się z wrocławianką i mieszka 

Ogrzewanie będzie elektryczne i 
wiele urządzeń też elektrycznych. W 
przyszłości zostaną zamontowane pa-
nele słoneczne. Woda ma pochodzić 
z rzeki po utylizacji. Nieczystości to 
na razie szambo, a potem ekologiczna 
oczyszczalnia ścieków. Dom z lądem 
połączy pomost. Ale przy pomocy 
pchaczy dom można będzie obracać lub 
przetransportować w inne miejsce. 

Z przeprowadzonych obliczeń 
wynika, że roczny koszt utrzyma-

nia domu na rzece jest wielokrotnie 
niższy od utrzymania standardowego 
mieszkania w wielokondygnacyjnym 
budynku czy w domku wolnostoją-
cym. Koszt budowy to 400 tysięcy 
złotych. Mieli swoje oszczędności, 
ale  brakowało im około sto tysięcy.

- O zaciągnięciu kredytu hipotecz-
nego nie było mowy, bo obiekt nie jest 
tradycyjnym domem – mówi Patryk. 

– A ponieważ ma pełnić również funk-
cję społeczną, więc zdecydowaliśmy się 
na crowfundingg, czyli zgromadzenie 
brakującej kwoty za pośrednictwem 
strony internetowej. Wsparło nas 319 
osób, w tym kilka firm. Zebraliśmy po-
nad 120 tysięcy złotych. 

Szklaną witrynę robi firma Okno-
plast z Krakowa. Prefabrykaty bryły 
domu wykonuje firmaEcoReadyHouse
ze Stargardu. Minimalistyczne wnętrze 
zaprojektował Jacek Kolasiński. 

Czekamy zatem na moment, gdy 
dom stanie i będzie można go obej-
rzeć.

Ola i Patryk są przekonani, że ten 
ich dom na wodzie stanie się wizy-
tówką miasta i będzie równie często 
fotografowany jak Stara Rzeźnia czy 
budynek Filharmonii.

KRYSTYNA POHL
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Windjamery
albo żaglowce Mamucie

Często duże żaglowce określa się 
nazwą „Windjamery”, z języka 
angielskiego „Windjamer”. 
Jest to słowo trudne do 
przetłumaczenia na język polski. 
Tłumacząc dokładnie znaczy 
„zakłócacz wiatru”. Niektórzy 
tłumaczą to „pogromca wiatru” 
Budowane na przełomie XIX 
i XX wieku największe żaglowce 
często określano jako żaglowce 
„mamucie”. Najbardziej 
romantycznie brzmi jednak 
nazwa „połykacze wiatru”.

Na początku XX wieku pojawiły się 
na oceanach duże statki o napędzie 
parowym, wożące duże ilości ładunku. 
Nadal jednak byli armatorzy,  którzy 
chcieli wozić ładunki za pomocą stat-
ków poruszanych bezpłatnym napę-
dem jakim był swobodnie wiejący 
wiatr nad oceanami. Transportowane 
w tamtych czasach towary jak: węgiel, 
zboża, saletra czy guano nie wymagały 
szybkiego przewozu, ale żeby przewóz 
był opłacalny trzeba było zabierać duże 
ilości towaru, a to spowodowało, że 
zaczęto budować duże żaglowce. 

Budowało je wiele stoczni w Niem-
czech, Francji, Szkocji czy w Ameryce. 

Te największe powstały w stoczniach 
szkockich. Losy tych wielkich żaglow-
ców były różne, najczęściej jednak 
tonęły i to często z częścią lub nawet 
z całą załogą. Przytoczę krótkie opisy 
losów niektórych z nich.

Żaglowiec „FRANCE” zbudowany 
w 1890 roku. Nadano mu dumną  na-
zwę kraju „FRANCE”. Pięciomasztowy 
żaglowiec otaklowany jako bark. Zbu-
dowany w stoczni Henderson w Glas-
gow. Był szybki. W ciągu 11 lat swojej 
morskiej służby wydarzyło się na nim 
sporo awarii. W ostatni rejs wyszedł 
14 marca 1901 roku z przeznaczeniem 
do Chile. W maju hiszpański statek 

napotkał go dryfującego na wodach 
Atlantyku, był mocno pochylony, nie 
stwierdzono ludzi na pokładzie. Na 
rejach podniesiony był sygnał flagowy
wzywania pomocy. Zauważono brak 
jednej szalupy ratunkowej. 

Kapitan hiszpańskiego statku 
opłynął dokoła żaglowiec, ale nie 
wchodził na jego pokład i nie wyja-
śnił przyczyny opuszczenia żaglowca 
przez załogę.

Błąkający się żaglowiec prawdopo-
dobnie zatonął gdzieś na oceanie. Jego 
załoga też przepadła bez śladu. 

Żaglowiec „MARIA RICKMERS” 
– Armator tego żaglowca R.C. Rick-
mers zlecił jego budowę w stoczni w 
Szkocji. Zbudowano go jako pięcio-
masztowy bark. Otrzymał imię córki 
armatora. W pierwszą podróż żaglo-
wiec wyruszył 15 marca 1882 roku na 
daleki wschód. 

Armator jednak od samego po-
czątku nie był zadowolony z pracy 
kapitana. Zarzucał mu opieszałość. 
W porcie Singapore zwolnił kapita-
na z pracy. Dowództwo nad żaglow-
cem powierzył starszemu oficerowi,
którego awansował na kapitana. 
MARIA RICKMERS w dniu 14 lip-
ca 1882 roku wyszła z Singapuru w 

drogę powrotną do Europy. Ostatni 
raz zaobserwowano żaglowiec z In-
donezyjskiej wyspy Jawa. Nie usta-
lono przyczyny zaginięcia żaglowca. 
Prawdopodobnie musiało się coś nie 
udać nowemu kapitanowi. Wraz z 44 
osobową załoga przepadł bez wieści. 
Pierwszy rejs „MARII RICKMERS” 
był jednocześnie ostatnim.

Żaglowiec „POTOSI” zbudowany 
w 1885 roku jako pięciomasztowy bark 
na zlecenie hamburskiego żeglugowca 
Ferdynanda Laeisza. Ten piękny win-
djamer imię swoje otrzymał od miasta 
Potosi w Boliwii. Kapitanem tego ża-
glowca mianowany został urodzony w 
Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 
kapitan Robert W. B. Hilgendorf (1852 
– 1937) jeden z najwybitniejszych ka-
pitanów epoki żaglowców. Jako kapi-
tan 66 razy opłynął burzliwy przylądek 
Horn. Po pierwszej wojnie światowej 
żaglowiec POTOSI trafił do floty fran-
cuskiej. Niedługo potem sprzedano 
go do Chile.

W połowie roku 1925 żaglowiec ru-
szył w ostatni rejs z ładunkiem węgla. 
Ładunek ten w tropikalnym klimacie 
dostał samozapłonu. Na żaglowcu 
rozszalał się pożar. Załoga nie umiała 
pożaru zwalczyć. Wypalony wrak wy-
sztrandowano na plaży u ujścia rzeki 
La Plata. Tak zakończyła się 30 letnia 
służba morska żaglowca POTOSI, naj-
wspanialszego windjamera jaki pływał 
po morzach i oceanach ,świata.

Żaglowiec ‘PREUSSEN” na zamó-
wienie syna Ferdynanda Laeisza – Car-
la w tej samej stoczni, która zbudo-
wała żaglowiec „Potosi”. W roku 1902 
zbudowano 5 masztowy bark, któremu 
nadano imię „PREUSSEN” – Prusy. 

Żaglowiec był wielki, podnosił 
ponad 5 tys. m2 żagla. Pływał na 
szlaku saletrowym, miał za sobą już 
10 podróży przez burzliwy przylą-
dek Horn. Zrobił też jedną podróż 
dookoła świata. Dowodził nim sław-
ny kapitan żaglowców Petersen. W 
kolejny rejs z Hamburga do Chile 
żaglowiec wyszedł 4 listopada 1910 
roku. Na wysokości Dover u wybrze-
ży Anglii został staranowany przez 
angielski parowiec s/s „Brighton”, 
który nie zdążył przejść przed dzio-
bem windjamera. W wyniku stara-
nowania Preussen stracił bukszpryt, 
dwa przednie maszty i miał wielką 
dziurę w kadłubie, przez którą wle-
wała się do kadłuba woda. Z Dover 
na pomoc przybyły holowniki, były 
jednak zbyt słabe aby okaleczonemu 
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żaglowcowi pomóc. Żaglowiec przez 
panujący sztorm został zepchnięty na 
mieliznę, gdzie dzieła zniszczenia do-
konały fale przybojowe.

Żaglowiec „DAYLIGHT” najwięk-
szy w epoce windjamerów żaglowiec 
zbiornikowiec. Zbudowany został w 
1902 roku jako 6 masztowy szkuner. 
W roku 1924 przetaklowany został na 
bark. Pełnił swą morską służbę naj-
dłużej, bo od 1902 aż do 1945 roku. 
Przed długie lata służył jako stacjo-
narny magazyn mazutu i pitnej wody. 
Złomowany został dopiero po drugiej 
wojnie światowej. 

Szkuner „THOMAS W. LAWSON” 
Amerykanie chorujący od zawsze na 
manię wielkości, których ambicji zwy-
kły bark nie zaspokajał, postanowili 
zbudować największy szkuner. Ten 
siedmiomasztowy szkuner zbudowała 
firma armatorska Coastwise Transpor-
tation. Szkuner podnosił bardzo dużą 
powierzchnię żagla, miał duże zanurze-
nie, złą stateczność, źle manewrował, 
można powiedzieć, że przy jego projek-
towaniu pobito rekord złej konstrukcji. 
Załoga składała się zaledwie z 18 osób. 
Otrzymał imię mało znanego pisarza, 
autora książki pt.: „Piątek trzynastego” 
- Thomasa W. Lawsona.

Rozpoczął służbę morską 8 września 
1902 roku. Pływał w amerykańskiej 
żegludze kabotażowej. W oceaniczny 
rejs wyszedł z Filadelfii do Londynu 19
listopada 1907 roku. W czasie ciężkiego 
sztormu zerwał się z kotwicy i zdryfo-
wał na skały wysp Scilly. W katastrofie
zginęło 13 osób załogi.

Nie mogło być inaczej. Katastrofa 
miała miejsce w piątek, trzynastego 
grudnia 1907 roku. Stary marynarski 
przesąd znowu się potwierdził.

Żaglowiec „R. C. RICKMERS” 
został nazwany imieniem szefa fir-
my. Zbudowano go w 1906 roku. W 
pierwszy rejs popłynął do Sajgonu. 
W podróży posiłkował się maszyną 

parową. Ostatni rejs pod niemiecką 
banderą odbył z Władywostoku do 
Hull w Anglii, trasą wokół Przyląd-
ka Dobrej Nadziei. Już na początku 
pierwszej wojny światowej we wrze-
śniu 1914 roku Anglicy zarekwirowa-
li żaglowiec. Zmienili mu nazwę na 
„Miit” i podnieśli angielską banderę. 
W marcu 1917 roku został trafiony 
niemiecką torpedą i zatonął. 

Żaglowiec „FRANCE II” został 
zbudowany w 1911 roku w stoczni w 
Bordeaux. Należał do największych ża-
glowców świata. Jego długość 127,3 m 
a szerokość 16,96 m, zanurzenie miał 
7,53 m a wypierał 7800 ton. Na swych 
pięciu masztach podnosił 6330 m2 ża-
gla. Przy pomyślnych wiatrach rozwijał 
16 – 17 węzłów. Załogę stanowiło 45 

osób. Wyposażony był jak na owe czasy 
w różne nowatorskie urządzenia. Miał 
na pokładzie radiostację. W pierwszy 
rejs wyszedł w lipcu 1913 roku.

W czasie pierwszej wojny światowej 
zatrudniony był jako transportowiec 
materiałów wojennych. Jego rejs z 
Londynu do Nowej Kaledonii okazał 
się być ostatnim. 22 lipca 1922 roku 

około północy wszedł na przybrzeż-
ną rafę koralową w Polinezji. Załoga 
zeszła na ląd porzucając żaglowiec. 
Sztormowe fale dokonały dzieła znisz-
czenia. Resztki rozbitego żaglowca 
sprzedano. Tak zakończył swą służbę 
morską największy, jaki kiedykolwiek 
zbudowano „połykacz wiatru”. 

Żaglowiec „KJÕBENHAVEN” pię-
ciomasztowy duński żaglowiec, ota-
klowany jako bark. Podnosił ponad 
5 tys. m2 żagli. Miał też wbudowany 
pomocniczy silnik spalinowy o mocy 
500 KM. Należał do Õstasiatiske Kom-
pagni. Jego załoga to 60 ludzi w tym 
45 osób młodych kadetów Duńskiej 
Szkoły Morskiej. W dniu 14 grudnia 
1928 roku żaglowiec opuścił Argenty-

nę i skierował się wokół Afryki do Au-
stralii do portu Adelaida. Odległość 
do portu przeznaczenia wynosiła 10 
tys. Mm. Załoga Kjõbenhven była 
młoda. Kapitan Andersen miał 35 
lat. Najstarszy był pierwszy mecha-
nik, miał 43 lata. Czas trwania rejsu 
żaglowców bywa różny, jest zależny 
od kierunku i siły wiatru. Istnieje jed-
nak i dla żaglowców termin, którego 
przekroczenie wywołuje zaniepoko-
jenie o losy żaglowca. Mijały dni, a 
wiadomości od agenta w Adelaidzie 
o zawinięciu żaglowca nie nadcho-
dziły. Rozpoczęto poszukiwania za-
krojone na wielką skalę. Wszystkie 
jednak poszukiwania kończyły się bez 
pozytywnego rezultatu. 15 paździer-
nika 1929 roku rozpoczęto w Kopen-
hadze rozprawę przed duńską Izbą 
Morską. Stwierdzono, że żaglowiec 
był sprawny technicznie. Załoga miała 
pełne kwalifikacje zawodowe i duże
doświadczenie morskie. Izba Morska 
przyjęła, że przyczyną zaginięcia ża-
glowca „KJÕBENHAVEN” była „vis 
major” – siła wyższa. Izba Morska 
wyraziła opinię, że przypuszczalną 
przyczyną katastrofy było zderzenie 
z górą lodową. Uszkodzenia żaglowca 
były tak wielkie, że żaglowiec błyska-
wicznie zatonął. Dochodzenie Izby 
Morskiej zakończyło urzędowy pro-
ces dotyczący katastrofy duńskiego 
żaglowca „KJÕBENHAVEN”.

Do dnia dzisiejszego nie ustalono 
gdzie i kiedy wydarzyła się katastro-
fa. Oceany zazdrośnie strzegą swej 
tajemnicy i nie ma już nadziei aby 
ktokolwiek zdołał im wydrzeć tę ta-
jemnicę. 

W dzienniku okrętowym żaglow-
ca, zwyczajem marynarskim zapisano 
zapewne „wyjście żaglowca z portu 
Buenos Aires do …. Dokąd? – pytanie 
to pozostanie bez odpowiedzi. 

kpt. ż.w. WIKTOR CZAPP
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Kapitanowie
Bardzo ciekawą wystawę 
przygotował szczeciński artysta 
fotografik Andrzej Łazowski.
Tworzą ją podwójne fotografie
31 kapitanów żeglugi wielkiej. 
Portret i cała sylwetka, oba 
zdjęcia na błękitnym tle.

- Czarny, kapitański mundur może 
trochę odstraszać, przygnębiać, dla-
tego postanowiłem skonfrontować 
go z kolorem niebieskim – wyjaśnia 
Andrzej Łazowski. – Bo błękit natu-
ralnie kojarzy się w widokiem nieba, 
morza. Ten błękit dodaje romantyzmu 
mocnym osobowościom. Na moich 
fotografiach przedstawiam ludzi
męskich, twardych, prawdziwych 
wilków morskich. Dla mnie to ludzie 
wyjątkowi, niepowtarzalni, ale łączy 

ich jedno – pasja dla swojej pracy, 
miłość do morza i wielka otwar-
tość. Nadaję im tytuł ambasadorów 
morskiego Szczecina, bo to ludzie 
ciągle ważni dla miasta. Dowodzili 
statkami, promami, tworzyli morskie 
szkolnictwo. 

Każdej postaci towarzyszy morska 
sentencja lub fragment marynistycz-
nej literatury.

WYSTAWY

„Morze uczy nas wyobraźni, cha-
rakteru pracy i życia. Skuszeni jego ro-
mantyką, podbudowaną powieściami 
Josepha Conrada czy kapitana Karola 
O. Borchardta, wybierając się tam ani 
przez moment nie przypuszczaliśmy, 
że MORZE to harówka, samotność, 
pot i łzy”.

„Schodząc na ląd kapitanowie i 
wszystkie wilki morskie tęsknią do 
tamtego ruchomego żywiołu, który 
nie jest ani dobry, ani zły, lecz kształ-
tuje charakter”.

W wernisażu, który odbył się w 
czasie Dni Morza w Starej Rzeźni 
uczestniczyli bohaterowie fotografii.
Wielu nie kryło wzruszenia. 

Nie ma przesady w twierdzeniu, 
że to jedyna tego typu wystawa. Nie-
powtarzalna. I tym bardziej żal, że 
można ją było oglądać tylko przez … 
tydzień. A może jesienią znajdzie się 
dla niej miejsce w Muzeum Narodo-
wym, w Zamku Książąt Pomorskich 
albo w Książnicy Pomorskiej?

Ekspozycja ma mieć ciąg dalszy. 
Autor chciałby sportretować kolejnych 
kapitanów, a także tych  mieszkających 
w Świnoujściu. I tam w przyszłym 
roku zaprezentować wystawę.

Współorganizatorami szczeciń-
skiej wystawy był Klub Kapitanów 
Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenie Czas 
przestrzeń Tożsamość, fundacja Moja 

Łasztownia, a głównym sponsorem 
Rhenus Logistics.

MISTRZ I MORZE

Po raz czwarty, w Galerii Kapitań-
skiej odbyła się w Szczecinie wysta-
wa pod tytułem Mistrz i morze. Jej 
inicjatorką jest Jolanta Szczepańska 
–Andrzejewska (właścicielka Galerii 
Sztuki Współczesnej ArtGalle). Za-
prezentowano m.in. prace Rafała Ol-
bińskiego, Hanny Bakuły, Marty Węg, 
Karola Bąka, Tomasza Kosteckiego, 
Waldemara Marszałka, Andrzeja Ma-
ciejewskiego.

Jak co roku pomysłodawczyni 
wystawy zadała artystom pytanie. 

Tegoroczne brzmi: „Co Mistrza w 
morzu u-rzeka?” Odpowiedzi można 
przeczytać w towarzyszącym wysta-
wie katalogu. 

Hanna Bakuła: „…Urzeka mnie 
polskie morze niepowtarzalnym za-
pachem sosen w lasach koło plaży, 
alg, jodu oraz nieśmiałym pluskaniem 
fal…”

Jan Norbert Dubrowin: „Liże 
stopy i ucieka, tym morze Mistrza 
urzeka”. 

Tomasz Kostecki: „Morze bywa ła-
godne i przyjazne, czasem zdradliwe i 
burzliwe, ale zawsze inspirujące”.

Waldemar J. Marszałek: „…Jak 
mam dostrzec uroki, jak się zaprzy-
jaźnić z żywiołem, który jest kapry-
szącym wodnym potworem? Stąd 
morze mnie nie urzeka, tak jak urzeka 
mnie rzeka”. 

Michał Zaborowski: „Morze - fa-
scynuje mnie jego nieskończoność i 
wiecznie zmieniający się kolor”.

Morze jest rzeczywiście inspirują-
ce i uwodzicielskie o czym świadczy 
różnorodność ujęć, od scenek rodza-
jowych, po urodę żagli i bezkresny 
błękit wód. Od nastroju powagi, no-
stalgii, do lekkości i dowcipu. 

- W Szczecinie, gdzie o morzu 
mówimy, śpiewamy, malujemy je i 
…tęsknimy za nim, obecność zna-
komitych artystów podejmujących 
na różne sposoby morski temat jest 
po prostu koniecznością – mówi Ire-
na Dawid – Osina, komisarz Galerii 
Kapitańskiej. 

Tekst i foto
KRYSTYNA POHL
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„Matki i Statki”
ochrzczone i zwodowane

W trakcie Dni Morza na 
pokładzie żaglowca „Dar 
Młodzieży” odbył się chrzest 
i wodowanie książki Krystyny 
Pohl „Matki i statki”.

Przybyłych gości, w tym liczne 
grono matek chrzestnych statków 
PŻM, bohaterek książki, powitał 
komendant fregaty kpt. Ireneusz Le-
wandowski. Uroczystość poprowadził 
kpt. ż. śródlądowej Jacek Trojanowski, 
a laudację wygłosił dziekan Wydziału 
Nawigacyjnego AM w Szczecinie, kpt.
ż.w. Jerzy Hajduk. 

„…Autorka w ciekawy i niekon-
wencjonalny sposób przedstawiła syl-
wetki ponad sześćdziesięciu pań bę-
dącymi matkami chrzestnymi statków 
eksploatowanych obecnie przez PŻM. 
Spisane opowieści są barwne i dotyczą 
nie tylko ceremonii chrztu. Są to też 
opowieści o emocjach, pasjach, ma-

rzeniach, rodzinie. Sama książka jest 
świetnie wydana, bogato ilustrowana i 
sama w sobie bardzo radosna. Opisa-
ne osoby oraz ich stalowe chrześniaki 
zostały utrwalone w historii polskiej 
gospodarki morskiej… Serdecznie 

gratuluję autorce pomysłów, lekkie-
go pióra a przede wszystkim uporu w 
osiąganiu postawionych celów…”

Książkę ochrzciła i zwodowała 
Beata Zalewska, pedagog, zastępca 
dyrektora ds. kształcenia morskiego 
w Zachodniopomorskim Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Z 
morskim szkolnictwem zawodowym 
jest związana od roku 1993. Wtedy 
istniało jeszcze w Szczecinie Techni-
kum Budowy Okrętów. W ZCEMiP 
pani Beata odpowiada m.in. za pracę 
Szkolnego Koła Edukacji Morskiej, 
które kultywuje tradycje i obyczaje 
morskie. W szkole co roku organi-
zowane są biesiady marynistyczne, 
przegląd piosenki żeglarskiej Kalmar, 
działa zespół szantowy, a młodzież 
odnosi sukcesy w różnych konkursach 
marynistycznych oraz bierze udział 
w rejsach żeglarskich.

Po słowach: „Przez lądy, morza i 
oceany podążaj książko do czytelników, 
nadaję ci imię „Matki i statki”, matka 
chrzestna różą umoczoną w wodzie 

pokropiła książkę. A następnie wyrzu-
ciła za burtę żaglowca butelkę z aktem 
chrztu i informacją dla znalazcy.

Chrzty i wodowania marynistycz-
nych książek to stosunkowo młody 
morski ceremoniał. Narodził się kil-
kadziesiąt lat temu na Malcie. W roku 
1991 ceremonia po raz pierwszy odbyła 
się w Polsce. W Gdyni na żaglowcu 
– muzeum „Dar Pomorza” ochrzczona 
została książka Karola O. Borchardta. 
Natomiast w Szczecinie pierwsza taka 
uroczystość odbyła się w 2005 roku. 
Również w trakcie Dni Morza, na 
pokładzie zabytkowego lodołamacza 
„Kuna” ochrzczona i zwodowana zo-
stała książka Romana Czejarka „Szcze-
cińskie czterofajkowce”. Zaszczytną 
rolę matki chrzestnej autor powierzył 
Krystynie Pohl. Od tamtego roku w 
Szczecinie chrzczone i wodowane są 
wszystkie nowe książki marynistyczne. 
Ceremonie najczęściej odbywają się na 
pokładach żaglowców i statków.  

K. LARSEN 
fot. MAREK CZASNOJĆ

Gratulacje matce chrzestnej składają dyrektor naczelny PŻM Paweł Szynkaruk oraz przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy PŻM Paweł Kowalski.

Matka chrzestna Beata Zalewska dokonuje chrztu książki. Obok, z lewej, autorka red. Krystyna Pohl.
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Zdobywcy Atlantyku

Z załogą w składzie: Andrzej Bo-
homolec, Jerzy Świechowski i Jan 
Witkowski w latach 1933-1934 odbył 
on podróż z Gdyni na Bermudy, jako 
pierwszy jacht w historii polskiego 
żeglarstwa pokonując Atlantyk. Pod-
czas tej podróży załoga przemierzając 
6100 Mm w ciągu 95 dni, zwycięsko 
stawiła czoła cyklonowi.

Ja powiedział Radosław Paternoga z 
działu Historii Wychowania Morskie-
go Narodowego Muzeum Morskiego 
stan techniczny jachtu „Dal”, wymagał 

Najbardziej rzucającym się w oczy 
zwiedzającym eksponatem 
w niedawno otwartym Centrum 
Konserwacji Wraków Statków jest 
jacht „Dal”

wyjątkowo dużych zabiegów konser-
watorskich, wielokrotnie większych niż 
dwa inne, prezentowane w centrum 
jachty: „Opty”, na którym Leonid Teli-
ga jako pierwszy Polak okrążył ziemie 
i jacht „Kumka IV”, który jest pierwszą 

polską, całkowicie spawaną jednostką 
żeglarską, zbudowaną w 1937 r. wg 
projektu Tadeusza Sołtyka. 

(J.D.) 

Kapitanowie seniorzy

Przyznawane są one przez szcze-
ciński Klub Kapitanów Żeglugi Wiel-
kiej i są z dumą noszone na piersi 
przez swoich właścicieli. O genezę i 
znaczenie tego wyróżnienia zapytali-
śmy byłego przewodniczącego Klubu, 
wciąż bardzo aktywnego społecznie, 
kpt. ż.w. Wiktora Czappa.

- Na pomysł honorowania kapi-
tanów, którzy osiągnęli słuszny wiek 
specjalnymi plakietkami, wpadli nasi 
koledzy z gdyńskiego Klubu Kapita-
nów - mówi kpt. ż.w. Wiktor Czapp. 

- Oni przyjęli jako barierę wiek 75 
lat - u nas jest to o pięć lat mniej. A 

Bardziej uważni obserwatorzy 
mogą zauważyć na mundurach 
niektórych doświadczonych 
kapitanów zgrabne prostokątne 
plakietki, z nazwą „Kapitan Senior”.

więc, co jakiś czas, gdy któryś z człon-
ków szczecińskiego Klubu Kapitanów 
Żeglugi Wielkiej przekroczy 70-tkę, 
wręczamy mu plakietkę z napisem 
„Kapitan Senior” ze specjalnym cer-
tyfikatem podpisanym przez prze-
wodniczącego i dwóch członków. Po-
szczególne plakietki są numerowane, a 
numer wpisywany jest do certyfikatu.
Wyróżnienie jest bardzo cenione wśród 
naszych członków i każdy z nich, jak 
tylko skończy 70 lat wręcz upomina 
się o przyznanie plakietki - wyjaśnia 
kpt. ż.w. Wiktor Czapp.

Obecne numery przyznanych pla-
kietek „Kapitana Seniora” dochodzą 
już do 70. „Jedynkę” przyznano śp. 
kpt. ż.w. Andrzejowi Huzie. Z kolei 
nie tak dawno wyróżniono kpt. ż.w. 
Mirosława Foltę oraz kpt. ż. Włodzi-
mierza Grycnera.

5 – Spaliła się hala stoczni jachtowej w Szczecinie.
6 – W S. SR. „Gryfia” odbył się chrzest pierwszego z serii czterech zamó-

wionych patrolowców, zbudowanego dla Służby Ochrony Wybrzeża Królestwa 
Norwegii, któremu nadano imię Nornema.

12 – Stocznię Szczecińską Nowa opuścił zbudowany dla Spilthoffa pierwszy
z siedmiu zamówionych kontenerowców typu con-ro o nazwie Timca.

15 – Mimo sporej liczby zamówień, stanęła produkcja w fabryce kontenerów Gulf 
International Sp. z o.o. w Szczecinie. Przyczyną były kłopoty finansowe firmy.

16 – W Stoczni Gdynia zwodowano kontenerowiec Hermann Wulff o
zdolności przewozowej 2700 TEU.

17 – Z udziałem ministra gospodarki morskiej Rafała Wiecheckiego roz-
poczęła się budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w 
Szczecinie. Zdolność przeładunkową terminalu określono na 80 tys. TEU 
roczni, a koszty inwestycyjne na 70 mln zł.

Sierpień 2006 r.

2 – W Stoczni Gdynia SA zbudowano samochodowiec Talia o zdolności 
przewozowej ok. 7 tys. samochodów osobowych zamówiony przez izraelskiego 
armatora Rami Ungara.

9 – Zmarł prof. dr inż. Jerzy Doerffer – najwybitniejszy polski okrętowiec,
nauczyciel, mistrz i niekwestionowany autorytet dla co 
najmniej dwóch pokoleń polskich stoczniowców.

25 – Gdańsk opuścił holowany przez holownik Bazalt 
– słynny holenderski transatlantyk Rotterdam, który wpłynął 
tam pół roku wcześniej w celu przebudowy na centrum 
hotelowo-szkoleniowe, nie doczekawszy się prac remonto-
wych na które, ze względu na dużą liczbę znajdującego się w konstrukcji statku 
azbestu, zgody nie wyraziły polskie władze.

20 lat temu

Lipiec 1996 r.

12 – W Stoczni Gdańskiej przekazano armatorowi masowiec (przystoso-
wany do przewożenia kontenerów) Pine Arrow, pierwszy z serii B-684

31 – POL-Levant zakupił od PLO statek ro-ro Żerań, który eksploatował 
od początku jego morskiej kariery. 

Sierpień 1996 r.

26 – Po 186 dniach od wydania orzeczenia w sprawie zatonięcia promu 
Jan Heweliusz Izba Morska w Gdyni rozesłała wszystkim uczestnikom roz-
prawy obszerne, 240 stronicowe, uzasadnienie orzeczenia.

30 lat temu

Sierpień 1986 r.

8 – W argentyńskiej stoczni Allianza przekazano PŻM – masowiec Ma-
nifest PKWN.

11 – Do Świnoujścia (i po raz pierwszy do Polski) 
zawinął „panamax” Ossolineum zbudowany dla PŻM 
w Argentynie (bliźniak masowca Manifest PKWN).

28 – W Stoczni Szczecińskiej zwodowano ma-
sowiec Armia Ludowa – pierwszy z serii masowców typu B-545.

10 lat temu

Lipiec 2006 r.
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40 lat temu

Lipiec1976 r.

1 – W stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni zwodowano dla armatora is-
landzkiego prototypowy trawler Olafur Jonsson typu B-402.

8 – Do służby w świnoujskim PPDiUR „Odra” wszedł trawler szkolny 
Rybak Morski – pierwszy z dwóch statków typu B-89 zbudowanych w stoczni 
im. Komuny Paryskiej.

27 – W japońskiej stoczni Mitsubishi 
HI w Kobe zwodowano masowiec Bełcha-
tów – pierwszy z dwóch „panamaxów”, za-
mówionych tam przez PŻM.Odznaczenie 
Gdyni Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Odrodzenia Polski a stocznię „Nautę” – ró-
wieśniczkę miasta Gdyni, Orderem Sztandaru 
Pracy I Klasy. Tego dnia odsłonięto również 

w Gdyni pomnik Józefa Conrada-Korzeniowskiego (na zdjęciu).
30 – W stoczni im. Komuny Paryskiej w pierwszym suchym doku zwodowa-

no masowiec Knut Mark typu B-526, przeznaczony dla szwedzkiego armatora 
– najdłuższy do tego czasu (240 m!) statek zbudowano w Polsce.

Sierpień 1976 r.

21 – W Stoczni Gdańskiej przekazano kolumbijskiemu armatorowi kontene-
rowiec Ciudad de Popayan – pierwszy statek z serii B-464.

28 – W Gdyni zakończył się I Kongres Kultury Morskiej zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Działaczy Kultury Morskiej.

31 – W Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni 
przekazano norweskiemu armatorowi ropo-rudo-
-masowiec Jorek Combiner – pierwszy typu B-525, 
o nośności 116 280 ton. 

 

50 lat temu

Lipiec 1966 r.

26 – W Stoczni Gdańskiej zwodowano 
bazę rybacką Professor Baranov – proto-
typowy okręt typu B-69.

31 – W hiszpańskiej stoczni „Elcano” 
zwodowano statek Sebastian Klonowic. 
Następnie kadłub przeholowano do Szcze-

cina, gdzie jego nazwę zmieniono na Józef Wybicki i ukończono jako drugi 
statek z serii B-41/H.

Sierpień 1966 r.

11 – Do służby PŻM wszedł niewielki drobnicowiec uniwersalny Kołobrzeg II 
zbudowany w bułgarskiej Warnie w stoczni im. Georgi 
Dymitrowa. Dowództwo statku objęła kpt. ż.w. Danuta 
Walas-Kobylińska.

19 – Zmarł kpt. ż.w. Tadeusz Meissner – legendarny 
dowódca Warszawy i Batorego, wybitny nawigator i 
wykładowca w PSM w Gdyni; poseł na Sejm w pierwszej 
popaździernikowej kadencji (1957-61).

23 – W Stoczni Gdańskiej położono stępkę pod 
trawler-przetwórnię Carina dla „Dalmoru” – pierw-
szy z serii B-22. 

60 lat temu

Lipiec1956 r.

11 – Z Gdyni i Gdańska wypłynęło 7 polskich statków z zamiarem dotarcia 
do portów Chin „drogą północną”. Próba skończyła się niepowodzeniem i 

statki wróciły na Bałtyk.
22 – Oddanie do użytku we Władysławowie Domu Rybaka, któ-

rego projekt wielokrotnie był poprawiany przez ówczesnego ministra 
żeglugi Mieczysława Popiela. Obiekt ten powszechnie nazywany był 
„Pałacem Popiela”. 

70 lat temu

Lipiec 1946 r.

12-13 – W Gdańskim Ratuszu Staromiejskim odbył się pierwszy zjazd 
Związku Gospodarczego Miast Morskich z udziałem m.in. premiera Rządu 
Jedności Narodu Edwarda Osóbki-Morawskiego, ministra żeglugi i handlu 
zagranicznego Stefana Jędrychowskiego, delegata rządu ds. wybrzeża Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego i wielu innych ówczesnych, prominentnych polityków.

18 – Z portu Kilonii wyszedł rewindykowany masowiec Toruń, który podczas 
wojny pływał jako niemiecki Hannes Freymann, do Gdyni przybył 22 lipca. 

21 – Naczelny dowódca LWP wydał rozkaz ustalający Gdynię jako przyszłą 
bazę główną polskiej Marynarki Wojennej.

27 – Na transatlantyku Batory, re-
montowanym w stoczni w Antwerpii, 
wybuchł groźny pożar, który strawił już 
odbudowane pomieszczenia na dwóch 
najwyższych pokładach, co opóźniło 
wejście statku na linię Gdynia-Nowy o 
pół roku (na zdjęciu). 

Sierpień 1946 r.

10 – Reaktywowano linię żeglugową z Gdyni do portów śródziemno-
morskich. 

14 – W Grimsby załoga „Dalmoru” przejęła w ramach dostaw UNRRA brytyjski 
trawler parowy Braconmoor, który w polskiej służbie otrzymał nazwę Wega.

17 – GAL złożył zamówienie w Zjednoczeniu 
Stoczni Polskich na budowę 3 węglowców (później 
zamówienie rozszerzono na 6 statków). Pierwszym 
ukończonym statkiem tej serii był Sołdek. 

80 lat temu

Lipiec 1936 r.

10 – Ogłoszono likwidację Stoczni Gdyńskiej. Przyczyną była nierentowność spo-
wodowana przez nadmierną zależność od Stoczni Gdańskiej (głównego udziałowca), 
niedostateczne wyposażenie, trudności organizacyjne i brak terenu do rozwoju.

21 – Wodowanie niszczyciela ORP Grom w stoczni J.S. 
White w Cowes (W. Brytania). Matką chrzestną okrętu 
została Wanda Poznańska, żona konsula generalnego RP 
w W. Brytanii.

Sierpień 1936 r.

21 – dekretem Prezydenta RP półwysep helski uznany został za „Rejon 
Umocniony”.

26 – Rada Ministrów upoważniła władze Gdyni do zakupu od Stoczni 
Gdańskiej akcji Stoczni Gdynia. Posunięcie to uratowało gdyńską stocznię 
przed upadłością, do której dążył jej gdański konkurent.

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

LESZEK PROROK
Pierwszy raz spotkaliśmy się wiosną 1958 roku 

na zebraniu, powołanego niedawno do życia, klu-
bu marynistów w Warszawie. Wzięli w nim udział 
nie tylko warszawscy, z morzem związani, twórcy, 
ale także przedstawiciele tych środowisk kraju, 
gdzie były szanse powołania podobnych klubów: 
Krakowa, Poznania, Gdańska, Szczecina, Wrocła-
wia i Łodzi. Dyskusja pod przewodem prezesa i 
organizatora klubu Bronisława Mizagowskiego 
- żeglarza i prozaika, od dzieciństwa wpatrzonego 
we wszystko, co z morzem związane, była żywa i 
owocna. Wyjście marynistyki na szerokie wody 
(pomoc w tym zakresie zapewniał resort żeglugi), 
otwierało perspektywy rozwoju i upowszechnie-
nia twórczości pisarzy i publicystów, grafików
i malarzy, fotografików i rzeźbiarzy, a nawet
kompozytorów i muzyków. Każde środowisko 
morskich twórców miało jednak inne problemy 
- inaczej widziało działalność takiego klubu. 

- I bardzo dobrze - podsumował zebranie 
prezes Miazgowski. - W tej inności i różnorod-
ności tkwić będzie nasza siła oddziaływania środkami artystycznymi na 
społeczeństwo...

Tak się jakoś złożyło, że przy wspólnym obiedzie najsympatyczniej 
rozmawiało mi się z LESZKIEM PROROKIEM. A ponieważ mieszkał on 
wtedy w Poznaniu, podróż w domowe pielesze odbywaliśmy tym samym 
pociągiem. Było dość czasu na dalszą dysputę, pogłębienie sympatii i moc-
niejsze zadzierżgnięcie przyjaźni, co zostało nam na wiele lat.

Urodził się w roku 1919 w Warszawie. Tu zdał maturę i tu w czasie okupa-
cji studiował na konspiracyjnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich oraz brał 
czynny udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie osiadł w Poznaniu, w 1948 
roku na tutejszym uniwersytecie uzyskał tytuł magistra prawa. Niezależnie od 

studenckich obowiązków, z pasją 
młodego i płodnego pisarza prze-
nosił na papier nowe, z morzem i 
odzyskanymi ziemiami związane 
utwory. Bo wprawdzie debiutował 
tuż przed wojną historyczną opo-
wieścią „Dzień nad Motławą”, ale 
jego prawdziwie literacki talent 
„wybuchł” dopiero po wojnie. 
Pisał nie tylko powieści, ale także 
słuchowiska radiowe i sztuki te-
atralne, zamieszczał swe prace w 
poznańskim „Tygodniku Zachod-
nim”, wrocławskiej „Odrze” i war-
szawskim miesięczniku „Morze”. 
Już w 1950 roku przyjęty został do 
Związku Literatów Polskich, przez 

kilka lat był kierownikiem literackim Telewizji 
Poznańskiej, pełniąc potem wiele zawodowych 
i społecznych funkcji.

Lubił Szczecin i lubił do Szczecina przyjeż-
dżać: prywatnie i służbowo. Można go było 
spotkać w muzeum na Wałach Chrobrego, w 
wojewódzkim archiwum, w Klubie 13 Muz, 
gdzie spotykał się ze szczecińskimi literatami i 
historykami. Publikował też w Szczecinie swoje 
utwory. Sam jako zastępca redaktora naczelne-
go utorowałem mu drogę na łamy „Tygodnika 
Morskiego”, zamieszczał też swoje prace w dwu-
miesięczniku „Przegląd Zachodniopomorski”. 
Przykładem był obszerny esej o pierwszym 
polskim poemacie morskim, czyli niemal nie-
znanym utworze Marcina Boetymowskiego pt. 
„Morska Nawigacyja do Lubeki”, wydanego w 
roku ... 1661. Był to obszerny poemat złożony z 
przeszło pięciu tysięcy wierszy w siedmiu księ-
gach, stanowiący rezultat rejsu, jaki dziesięć lat 
wcześniej odbył autor z Gdańska do Lubeki. 

I choć zgodnie z ówczesną manierą autor obok autentycznych wydarzeń i 
osobistych przeżyć, nie skąpił fantazji, utwór ten uznać należy - twierdzi L. 
Prorok - za jedyny poemat przedrozbiorowej literatury w całości poświęcony 
morzu. Taki beniaminek marynistyki!

Gdy rozmowy z dr Henrykiem Lesińskim w sprawie publikacji tego eseju 
dobiegły końca, zaprosiłem kolegę do ówczesnej siedziby szczecińskiego klu-
bu marynistów - Bramy Królewskiej. Z uwagą obejrzał dostępną dla miesz-
kańców miasta klubokawiarnię z prasą i okolicznościowymi pocztówkami, 
eksponowaną akurat wystawę afrykańskich obrazów Łukasza Niewisiewicza, 
wysłuchał opowieści o regularnych „wtorkach morskich”, czyli spotkaniach 
marynistów różnej profesji z mieszkańcami. A gdy dopił kawę z dobrego 
ekspresu, powiedział krótko: „Chapeau bas, czapki z głów. Piękny obiekt. 
Świetna robota. Tak trzymać!”.

W czerwcu następnego roku, na zorganizowanym w zamku Ogólnopolskim 
Sejmiku Twórców Morskich, Leszek Prorok wygłosił ważny referat o nurcie 
marynistyki w polskiej literaturze. Bo marynistykę uznano na sejmiku za 
autentyczną część kultury narodowej.

Po powrocie do rodzinnej Warszawy w 1964 r. nadzwyczaj pracowity pisarz 
wydał kolejne znaczące powieści: „Smuga blasku” (o Józefie Korzeniowskim
- Conradzie), „Letni sztorm”, „Tsunami”, „Szkice bałtyckie”, „Wyspiarze” i 
wiele innych. Niektóre z nich prezentował na majowych dniach książki w 
Szczecinie, inne na targach w stolicy. 

Łącznie opublikował 38 książek, 20 słuchowisk radiowych, 5 sztuk te-
atralnych. Tytan twórczej pracy, niestrudzony marynista i aktywny działacz 
Związku Literatów Polskich zmarł przedwcześnie w 1983 roku.
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