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Szanowni Czytelnicy!
Ostatnie tygodnie przyniosły nam kilka ważnych wydarzeń w gospodarce morskiej. Niewątpliwie godny odnotowania jest fakt powstania
wokół Szczecińskiego Parku Przemysłowego
konsorcjum stoczniowego, które w krótkim
czasie rozrosło się z dwudziestu podmiotów
do ponad pięćdziesięciu. Jest to już kolejny etap,
po ogłoszeniu ustawy stoczniowej, na drodze
do reaktywacji dużego przemysłu okrętowego
w Szczecinie. W całej tej układance wciąż brakuje jednak istotnego elementu – armatorów, którzy gotowi byliby zamówić tu
statki. A jeśli rząd weźmie na siebie ciężar tych inwestycji – czy bezpośrednio
jako zamówienia, np. dla administracji morskiej, czy też pośrednio, poprzez
wsparcie różnymi środkami przedsiębiorstw żeglugowych, to czy znajdą się
odpowiednie kadry, które zdolne będą udźwignąć tak duże przedsięwzięcie.
Jakkolwiek na to patrzeć, pomimo głosów wszelkiego rodzaju malkontentów i niedowiarków głoszących, że powrót wielkiego przemysłu stoczniowego
na szczecińskie doki jest niemożliwy, trzeba jednak z uznaniem zauważyć
wysiłek obecnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
aby tak się stało. Tym bardziej że dzieje się to po latach kompletnego marazmu,
polityki „ciepłej wody w kranie” i zadowolenia z każdego najdrobniejszego
sukcesu, jak chociażby pełnienia funkcji podwykonawcy dla stoczni zagranicznych i wykonywania dla nich kolejnych „gołych” kadłubów.
Innym ważnym wydarzeniem było podpisanie aneksu do starej, bo pochodzącej jeszcze z 2007 roku, umowy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury
i Budownictwa, GDDKiA oraz prezydentem Świnoujścia w sprawie budowy
tunelu oraz ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i realizację inwestycji. Jak słusznie zauważył cytowany przez naszego komentatora prezydent
Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, gdyby pierwotne porozumienie zostało
zrealizowane, to tunel pod Świną byłby już dawno gotowy. Tymczasem
tunel taki powstał – ale w Trójmieście, pod Martwą Wisłą.
Świnoujski tunel to niezwykle ważna inwestycja, szczególnie dla samych
mieszkańców tego kilkudziesięciotysięcznego miasta, zmuszonych do codziennej uciążliwej przeprawy promowej. Wymiar gospodarczy wydaje się
mniej istotny, tutaj bowiem najważniejszą kwestią jest dokończenie drogi
ekspresowej S3. Ruch towarowy do świnoujskiego terminalu promowego
z roku na rok jest coraz większy, do tego dojdzie również rychłe rozpoczęcie
eksploatacji terminalu LNG. A przecież utrudnienia w płynnym transporcie
w tej skali to ogromne straty finansowe dla spedytorów ładunków.
A co poza tymi tematami gospodarczymi w majowym „Obserwatorze
Morskim”? W związku z rozpoczynającym się sezonem turystycznym piszemy o czekających nas zawinięciach oceanicznych i rzecznych cruiserów.
Godny uwagi jest także bogato ilustrowany tekst Marka Czasnojcia o tym,
jak inne miasta w Europie poradziły sobie z zagospodarowaniem terenów
postoczniowych. Serdecznie zapraszam do lektury.
Mirosław Sobczyk
Wydawca „Obserwatora Morskiego”

REDAGUJE ZESPÓŁ: JERZY BITNER (Warszawa), kpt. ż.w. WIKTOR CZAPP, MAREK CZASNOJĆ (foto),
JERZY DRZEMCZEWSKI (Gdynia, powrdrzem@wp.pl), KRZYSZTOF GOGOL (red. nacz.), ELŻBIETA KUBOWSKA,
HENRYK MĄKA (Warszawa), JACEK PAWŁOWSKI (foto), KRYSTYNA POHL
SEKRETARIAT: tel. 91 435 19 00, 91 435 19 25, fax 91 435 19 13, redakcja@zapol.com.pl
DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY: PIOTR TRAFNY, tel. 693 318 911, wydawnictwo@zapol.com.pl
KOREKTA: WOJCIECH CHOCIANOWICZ
SKŁAD KOMPUTEROWY: DANIEL SOSNOWSKI
DRUK: ZAPOL Sobczyk Sp. J., al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, www.zapol.com.pl
FOTO NA OKŁADCE: MAREK CZASNOJĆ

www.obserwator-morski.pl

3

konsorcjum
20 firm z branży okrętowej
podpisało w Szczecinie
list intencyjny w sprawie
utworzenia Szczecińskiego
Konsorcjum Okrętowego.
Chcą budować duże statki.
Wśród konsorcjantów znalazły
się tak uznane marki jak
Partner Shipyard, Westcon
Design Poland, Autocomp
Management, G+K Steelcon,
Navicor, JPP Marine, Mirand
i Szczeciński Park Przemysłowy.
Powołano grupę roboczą, która
ma zająć się sformalizowaniem tego
przedsięwzięcia gospodarczego. Na
jej czele stanął Andrzej Strzeboński, prezes Szczecińskiego Parku
Przemysłowego. Grupę tworzą też
Zbigniew Jagniątkowski z firmy
JPP Marine, Paweł Pietruszczak
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z Konstal PP, Andrzej Wójcicki z
Navicoru i Włodzimierz Zasadzki,
przewodniczący Rady Nadzorczej
Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Czekają do 30 kwietnia na
kolejne firmy, które będą chciały
wejść do konsorcjum.
Zdaniem prezesa Szczecińskiego
Parku Przemysłowego Andrzeja Strzebońskiego infrastruktura, która jest w
stoczni, umożliwia budowę statków.
Brakuje tylko montażu finansowego.
Tu jednak twórcy konsorcjum liczą na
państwo polskie, które ich zdaniem,
powinno mieć szczególne zobowiązania wobec Szczecina.
Certyfikaty potrzebne do budowy
statków mają firmy, które znalazły się
w konsorcjum. Prezes Parku podkreśla też, że w rejestrze Clarksona nadal
znajduje się Stocznia Szczecińska S.A.,
która posiadała wszystkie potrzebne
dokumenty.

Pomysł Szczecińskiego Konsorcjum Okrętowego trafił już do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej. I tam uzyskał
akceptację. Jego pomysłodawcy uważają, że w 2019 roku można będzie w
Szczecinie zwodować duży statek. Tak
jak to zapowiedział wiceminister tego
resortu Paweł Brzezicki - choć dodał,
że to jego prywatna opinia.
– To ostatni moment, aby odtworzyć
stocznię w Szczecinie – mówi Andrzej
Strzeboński. – Są jeszcze ludzie, którzy
budowali statki na realnych projektach.
Dziś są w wieku 55-65 lat i oddają się do
dyspozycji. Zarząd Parku chce zrobić
audyt, aby sprawdzić, co jeszcze trzeba
zrobić z parkiem maszynowym, aby
produkcja statków była możliwa.
Andrzej Strzeboński mówi, że zarząd rozpoznał już 4 obszary działalności przyszłej stoczni. Infrastruktura, która jest potrzebna do budowy

fot. M. Czasnojć
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statków, jest i to można uruchomić
choćby od zaraz – dodaje.
Ludzie są w spółkach pracujących
na terenie parku. Zaplecze intelektualne, czyli biuro projektów, też jest. Brak
tylko finansowania i tu prezes Strzeboński widzi dużą rolę państwa.
Wiadomo już, że stocznia została
ogołocona ze sprzętu spawalniczego, z
pochylni zniknęły też mosiężne zawory i
wielostanowiskowe źródła prądu. Wycięto też ciąg spawania płatów – to instalacja
do montażu kadłuba. Brakuje również
platform do przewożenia sekcji.
Zbigniew Jagniątkowski z firmy
JPP Marine uważa, że część parku maszynowego można będzie odtworzyć,
korzystając z pieniędzy unijnych .
Położenie stępki pod budowę dużego statku zdaniem konsorcjantów
już jest możliwe. Wykonanie dwóch
do czterech promów też nie powinno
stanowić problemu. Budowa jednak
dwudziestu jednostek rocznie, tak, jak
to miało miejsce w Stoczni Szczecińskiej – już nie. Dodajmy, że do konsorcjum przystąpiła firma, w której
pracuje Piotr Żelazek – projektant promów zamówionych jeszcze w Stoczni
Szczecińskiej Nowej dla PŻM.
Andrzej Strzeboński mówi, że trzeba jednak odtworzyć strukturę stoczni – dział kontroli jakości, zakupów,
biuro projektowe. W sumie może w
nowej stoczni pracować od 1200 do
1600 osób. Dlaczego tak dużo? Odpowiada, że na samych dźwigach w
stoczni pracowało 120 osób.
W konsorcjum nie znalazła się
Morska Stocznia Remontowa Gryfia,
jednak sygnatariusze nie wykluczają
współpracy. Można będzie zaoferować oprócz budowy statku jego serwis
– dodaje Strzeboński.
Konsorcjanci dają sobie czas do lipca, aby załatwić sprawy formalne. Mówi
się także o udziale kapitałowym konsorcjantów w budowie nowej stoczni.
Andrzej Wójcicki z Navicoru dodaje, że
każda z firm, która jest w konsorcjum,
realizuje kontrakty dla zagranicznych
stoczni. Są to projekty zaawansowane
technologicznie, a firmy mają sprzęt,
żeby wykończenie robić w Szczecinie.
Dzięki konsorcjum możemy stworzyć
nowy stary rynek – dodaje.
Od czasu podpisania listu intencyjnego przystąpieniem do konsorcjum
wyraziły zainteresowanie kolejne
podmioty. Na początku maja liczyło
więc ono już 51 firm.
GRZEGORZ GIBAS

W pierwszym kwartale
br. zespół portów Szczecin
i Świnoujście obsłużył łącznie
5,9 mln ton ładunków. To
mniej więcej tyle samo, co
w analogicznym okresie roku
ubiegłego, z niewielką zwyżką
na poziomie 0,4 proc.
Na utrzymanie stabilnego poziomu przeładunków wpływ miał
wzrost ilości obsłużonej rudy żelaza
oraz drobnicy. Ładunków tych przeładowano odpowiednio: 13,5 proc.
oraz 9,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W pozostałych kategoriach noto-

27 kwietnia br. wojewoda
zachodniopomorski Piotr
Jania wydał pozwolenie na
użytkowanie terminalu LNG
w Świnoujściu. W uroczystości
podpisania dokumentu
uczestniczyli prezydent
Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz
oraz prezes Polskiego LNG
Jan Chadam.
Pozwolenie na użytkowanie
umożliwi komercyjne wykorzystanie terminalu. Wcześniejsze dostawy
surowca do terminalu, które miały
miejsce 11 grudnia ubiegłego roku
oraz 8 lutego bieżącego roku, miały
charakter testowy, a ich zadaniem
było sprawdzenie instalacji i ich
przygotowanie do komercyjnego
wykorzystania, choć część gazu dostarczona w ramach testów trafiła do
krajowej sieci przesyłowej.
Terminal LNG w Świnoujściu
został zaprojektowany do odbioru,
regazyfikacji i dostarczania do sieci
przesyłowej do 5 mld metrów sześciennych gazu rocznie. W ramach
inwestycji wybudowano falochron
o długości ok. 3 km, powstało nabrzeże z systemem do rozładunku
LNG, zbiorniki magazynowe, każdy
o pojemności 160 tys. metrów sześciennych, a także gazociąg łączą-

wano spadki. Tendencja spadkowa
utrzymywała się m.in. dla węgla,
którego przeładowano w I kw. br.
764,5 tys. ton - o 14,1 proc. mniej
niż w 2015 roku. To przede wszystkim skutek transportu tego surowca dużymi statkami i wyboru przez
armatorów innych portów - o głębszym torze podejściowym. Spadły
też przeładunki zbóż - o 16,2 proc.
do poziomu 477 tys. ton. Tu z kolei
przyczyną są utrzymujące się niskie
ceny tego towaru i wstrzymywanie
się domów zbożowych od sprzedaży.
Mniej przeładowano również drewna - o 4,8 proc. oraz innych masowych - o 9,9 proc. O ponad tysiąc
mniej było też w szczecińskim porcie

fot. M. Czasnojć

Stabilne przeładunki
szczecińskiego portu
kontenerów: odnotowano spadek z
20 876 TEU w I kw. 2015 do 19 867
TEU w tym roku.
Prognozy na ten rok ZMPSiŚ jeśli
chodzi o wolumen przeładunkowy
są optymistyczne, szczególnie iż latem powinny rozpocząć się regularne dostawy gazu do terminalu LNG
w Świnoujściu. Więcej powinno być
także kontenerów, z racji zwiększenia do czterech regularnych serwisów kontenerowych ze Szczecina do

portów zachodnioeuropejskich. W
tym roku spodziewane jest również
rozpoczęcie pełnej działalności w
szczecińskim porcie duńskiej firmy
Copenhagen Merchants. Spółka wygrała w ubiegłym roku przetarg na
30-letnią dzierżawę elewatora „Ewa”
i po ponownym jego uruchomieniu
port ma obsługiwać o co najmniej
300 tys. ton zbóż rocznie więcej niż
dotychczas.

Terminal LNG w Świnoujściu

z pozwoleniem na użytkowanie
cy terminal z krajowym systemem
przesyłowym.
- Dziękuję wszystkim, którzy
swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego, że dziś jako wojewoda mogę podpisać bardzo ważny
dokument, jakim jest pozwolenie
na użytkowanie terminalu LNG w
Świnoujściu - powiedział wojewoda
zachodniopomorski Piotr Jania.
Świnoujski terminal jest ważnym
elementem dywersyfikacji dostaw
gazu do naszego kraju. Jest to największa tego typu inwestycja w środkowo-wschodniej Europie.
W realizacji terminalu uczestniczyło czterech partnerów: Gaz
System, który był koordynatorem
projektu, Polskie LNG - odpowiedzialne za budowę części lądowej
terminalu, Urząd Morski w Szczecinie-odpowiedzialny między innymi za budowę falochronu oraz
Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A., który przygotował infrastrukturę rozładunkową w
postaci stanowisk do rozładunku
statków.

Uczestnicy uroczystości (od prawej): Jan Chadam - prezes
Polskiego LNG, Piotr Jania - wojewoda zachodniopmomorski,
Janusz Żmurkiewicz - prezydent Świnoujścia.

Całkowita wartość projektu przekracza kwotę 4 mld zł, znaczna część
tych środków pochodziła z programów Unii Europejskiej. Terminal
może przyjmować miesięcznie trzy
metanowce każdy o pojemności 216
tys. metrów sześciennych. Pierwszy
statek z komercyjną dostawą LNG
spodziewany jest w Świnoujściu w
połowie lipca.
- Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie
w Polsce realizować wielkie i skomplikowane inwestycje. Dziś możemy

być dumni z tego, co udało nam się
wspólnie zrobić - powiedział prezes
Polskiego LNG, Jan Chadam.
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes przytoczył cytat Paulo
Coelho: „To możliwość spełniania
marzeń sprawia, że życie jest tak
fascynujące”. Dla wielu osób zaangażowanych w projekt budowy
terminalu LNG w Świnoujściu marzenia właśnie się spełniły.
WOJCIECH SOBECKI
www.obserwator-morski.pl
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Słabszy
I kwartał
w Gdyni
Pierwszy kwartał okazał się
słabszy dla Portu Gdynia.
Obrót towarów wyniósł w tym
czasie 4,72 mln ton i było to
o 6,6 proc. mniej w stosunku
do analogicznego okresu roku
ubiegłego.

Powstanie centrum

logistyczne

Spadki przeładunków zanotowano w głównych kategoriach towarowych. W najważniejszej dla
Gdyni kategorii ładunkowej, jaką
są zboża, spadek ten wyniósł prawie 20 proc. Warto jednak dodać,
że przy nabrzeżach gdyńskich w
trzech pierwszych miesiącach tego
roku przeładowano łącznie ok. 1 mln

22 kwietnia 2016 r. w Zarządzie
Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście SA uroczyście
podpisano umowę z firmą
Waimea na dzierżawę 9,5 ha
terenu, na którym powstanie
nowoczesne centrum
logistyczne Waimea Logistic
Park Port Morski Szczecin.

ton zbóż, a więc w dalszym ciągu
najwięcej w porównaniu z wielkością
przeładunków notowaną w innych
polskich portach.
Mniej o 5,4 proc. przeładowano
węgla i przy braku ładunków przychodzących, był to praktycznie wyłącznie
eksport polskiego surowca.
W I kw. br. o prawie 6 proc. spadły w Porcie Gdynia przeładunki
drobnicy skonteneryzowanej, co jest
wynikiem braku możliwości obsługi
przez ten ośrodek dużych kontenerowców. Przeszkoda nawigacyjna
dla tych statków (brak obrotnicy)
zostanie usunięta pod koniec 2017
roku i wówczas port gdyński będzie
mógł swobodniej konkurować w tej
kategorii towarowej z portem gdańskim, na rzecz którego obecnie traci
te ładunki.

To kolejna po North-West Logistic
Park inwestycja holdingu Waimea w
Szczecinie. Kompleks będzie składał
się z trzech hal, przeznaczonych do
szeroko pojętej aktywności gospodarczej, ze względu na położenie związanej przede wszystkim z obsługą portów
morskich, składów, firm logistycznych
i transportowych. Park będzie oferował
powierzchnie z możliwością adaptacji
na potrzeby magazynowania, lekkiej
produkcji oraz powierzchnie biurowo-socjalne. Wielkość powierzchni
pod dachem wynosić będzie 4,5 tys.
metrów kwadratowych.
Waimea to nie tylko przygotowanie i wynajem powierzchni magazynowych, to także udział w różnego rodzaju projektach multimodalnych.
Waimea Logistic Park Port Morski
Szczecin dysponuje dobrze rozbudowanym układem komunikacyjnym.
Autostrada A6 połączona jest z europejskim systemem autostrad, a
poprzez drogę krajową nr 3 (E-65)
z południem Polski i krajami Europy Środkowej. Dostępność usług
portowych oraz dogodne połączenia
kolejowe zapewniają nieograniczone
możliwości transportu i ekspedycji.
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Dostępność do systemu śródlądowych szlaków wodnych ma szczególne
znaczenie dla obsługi rynku niemieckiego, a także wielu krajów Europy
Zachodniej, bowiem transport barkowy dociera tam bezpośrednio do wielu znaczących centrów gospodarczych
i regionów przemysłowych.
- Port w Szczecinie to wymarzone
miejsce na inwestycję, którą chcemy
tutaj zlokalizować. Możliwości wykorzystania różnych rodzajów transportu są niewątpliwym atutem tego
miejsca, ale zakładamy, że znaczną
część oferowanych powierzchni, po-

dobnie jak ma to miejsce w innych
naszych obiektach, zagospodarują
firmy produkcyjne. W najbliższych
dwóch latach na zagospodarowywanych przez nas terenach może
powstać około 1000 nowych miejsc
pracy - powiedział Przemysław Szczepaniak, odpowiedzialny w firmie Waimea za rozwój biznesu w północnej
części Polski.
Waimea wydzierżawiła 9,5 ha
gruntu na 30 lat. Budowa każdej z
trzech hal potrwa około 9 miesięcy.
Wydłużenie okresu budowy wynika

z konieczności palowania konstrukcji, które stawiane będą na terenach
podmokłych. Po upływie 30 lat hale
wybudowane przez Waimeę staną się
własnością portu.
Zadowolenie z pozyskania tak
znaczącego i liczącego się na rynku
logistycznym partnera nie ukrywał
prezes Zarządu Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście SA, Dariusz
Słaboszewski.
- Inwestycja, która będzie realizowana w ramach podpisanej umowy, z pewnością przyczyni się do
podniesienia rangi naszych portów.
Cieszę się, że doskonałe możliwości
lokalizacyjne, dostępność transportu
wodnego, kolejowego i drogowego,
ale także perspektywy rozwoju, jakie
stoją przed naszymi portami, zostały
wysoko ocenione przez inwestora powiedział prezes ZMPSiŚ S.A. Dariusz Słaboszewski.
Pierwsze prace budowlane nowej
inwestycji rozpoczną się w trzecim

kwartale bieżącego roku. Cała inwestycja powinna być gotowa za dwa
lata. Waimea już rozpoczęła negocjacje z potencjalnymi dzierżawcami.
Podczas podpisywania umowy prezes
Waimea Holding, Andrzej Rosiński,
powiedział, że w najbliższym czasie
firma będzie realizować kolejne inwestycje w Szczecinie, jednak ze względu na toczące się jeszcze negocjacje
prezes nie chciał zdradzać szczegółów
dotyczących nowych lokalizacji.
WOJCIECH SOBECKI

Polska Żegluga Morska,
pomimo trudnej sytuacji
rynkowej, zamierza utrzymać
dotychczasowy poziom przyjęć
studentów wyższych szkół
morskich na praktyki na
statkach Grupy PŻM.
Ze względu na kryzys żeglugowy
zdecydowana większość armatorów
na całym świecie, z powodów oszczędnościowych, zaprzestała przyjmowania studentów na praktyki na swoich
statkach.
Zdając sobie sprawę, w jak trudnej
sytuacji znaleźli się studenci, którym
praktyka morska niezbędna jest do
uzyskania dyplomu ukończenia uczel-

PŻM utrzyma praktyki

dla studentów
ni, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi
Morskiej Paweł Szynkaruk podjął decyzję o utrzymaniu dotychczasowego
poziomu przyjęć. Rocznie armator
udostępni więc około 570 miejsc dla
praktykantów, w tym ok. 400 miejsc
na promach PŻM, zarządzanych przez
spółkę Unity Line (praktyki krótsze)
oraz ok. 170 miejsc na masowcach
(praktyki dłuższe, ok. 4-miesięczne).

PŻM, jako członek Związku Armatorów Polskich, zwraca się także do

„Nowowiejski” we flocie Chipolbrok
Na początku kwietnia do
eksploatacji wszedł najnowszy
statek Chińsko-Polskiego
Towarzystwa Okrętowego
SA (Chipolbrok) - m/s
„Nowowiejski”. To druga z serii
czterech bliźniaczych jednostek,
jakie Chipolbrok zamówił
w stoczni Shanghai Shipyard.
Statek rozpoczynający serię m/s „Chipolbrok Pacific” wszedł
do eksploatacji w grudniu
ubiegłego roku.
M/s „Nowowiejski” to statek
wielozadaniowy przystosowany do

Zarząd Morskiego Portu
Gdynia SA ogłosił przetarg na
przebudowę Obrotnicy nr 2
w ramach projektu: „Pogłębienie
toru podejściowego i akwenów
wewnętrznych Portu Gdynia
- Etap I”.
Podstawowym celem inwestycji
jest umożliwienie zawijania do Portu
Gdynia dużych statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie
połączenia Europa – Azja. Istniejące
obrotnice, w zależności od przyjętych współczynników bezpieczeństwa, pozwalają na zawijanie do
portu statków o długości 300 – 330
metrów. Po powiększeniu Obrotnicy nr 2 wielkości te wzrosną do 370
– 400 metrów.

przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych. Jego parametry to:
nośność 31 616 DWT, długość 189 m,
szerokość 28 m. Jednostka może też
przewozić 1919 kontenerów dwudziestostopowych. Posiada trzy ładownie,
w tym dwie długości ponad 50 metrów, umożliwiające przewóz pod
pokładem ładunków o dużych rozmiarach. Z kolei na pokładzie mogą
być przewożone towary o długości do
135 m. Statek ma też trzy dźwigi o
udźwigu 350 ton każdy.
Nadanie statkowi imienia „Nowowiejski” to uhonorowanie znakomitego polskiego kompozytora,
dyrygenta i działacza narodowego

Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946).
Jest on znany przede wszystkim jako
autor Roty (do słów Marii Konopnickiej), ale tworzył także muzykę

Port Gdynia zbuduje

nową obrotnicę
Obecnie tak duże statki nie mogą
zawijać do zlokalizowanych w głębi
Portu Gdynia terminali kontenerowych BCT i GCT ze względu na
brak możliwości obrócenia się na
akwenach wewnętrznych. Stąd też

Gdynia pozostaje portem feederowym, podczas gdy rynek żeglugowy
zdecydowanie preferuje bezpośrednie połączenia transoceaniczne. Stan
ten ulegnie zmianie pod koniec 2017
roku, kiedy przewidywane jest zakończenie omawianej inwestycji i oddanie
do użytkowania powiększonej do 480
metrów Obrotnicy nr 2.
Przetarg w ramach zadania inwestycyjnego: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

innych krajowych firm armatorskich
o udostępnienie na swoich statkach
miejsc praktyk dla studentów uczelni
morskich.
Przyjmowanie studentów na praktyki na statkach PŻM wspiera również
peżetemowska „Solidarność”
- Pomimo kryzysu na rynku żeglugowym podtrzymujemy swoją
wolę przyjmowania kadetów. Musimy przecież reagować, gdy widzimy,
jak studenci błąkają się w poszukiwaniu możliwości odbycia praktyk potrzebnych im do uzyskania
dyplomu - mówi Paweł Kowalski,
przewodniczący NSZZ „Solidarność”
przy PŻM.
do utworów związanych z morzem.
Wśród kompozycji marynistycznych
najsłynniejsze są: Hymn do Bałtyku
(pieśń patriotyczna skomponowana na cześć odzyskania przez Polskę
dostępu do morza), opera Legenda
Bałtyku czy dzieło chóralne Msza
Stella Maris.

Portu Gdynia – Etap I” obejmuje w
szczególności wyburzenie części pirsów nr II i III, przebudowę Nabrzeża
Gościnnego, budowę nowego stanowiska dla doku pływającego Stoczni
Marynarki Wojennej oraz roboty
czerpalne.
W trakcie projektowania są obecnie kolejne etapy inwestycji, przygotowywane do wykonania w latach 2018
– 2020. Obejmują one poszerzenie
do 280 m i pogłębienie do 17 m toru
podejściowego, pogłębienie do 16
metrów akwenów wewnątrz portu i
poszerzenie do 140 metrów wejścia
wewnętrznego.
W tym czasie port będzie już dysponował pięcioma nabrzeżami przystosowanymi do przyjmowania statków
o zanurzeniu do 15 metrów – dwoma
kontenerowymi i trzema masowymi.
www.obserwator-morski.pl
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8 kwietnia br. za pośrednictwem
Naftoportu odbył się pierwszy
przeładunek ropy naftowej
do zbiorników Terminalu
Naftowego w Gdańsku. Około
100 tys. ton surowca przywiózł
z rosyjskiego portu Primorsk
tankowiec „Stena Arctica”.

PERN otworzył
nowy terminal

Terminal Naftowy w Gdańsku to
nowa inwestycja spółki PERN. Jego
budowa rozpoczęła się w kwietniu
2013 roku. Kompleks składa się z
sześciu zbiorników o łącznej pojemności 375 tys. metrów sześc.
oraz systemu rurociągów i przepompowni. Dla bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w terminalu
wybudowano również cztery zbiorniki na wodę o poj. 2,5 tys. metrów
sześc. a ochronę środowiska zapew-

Odwiedzą Szczecin
Po rocznej przerwie, w tym roku
w Szczecinie znów będziemy
gościć oceaniczne wycieczkowce.
Niestety, w bardzo skromnej
liczbie dwóch jednostek: m/v
„Gann” oraz m/v „Braemar”.
Pierwszy z cruiserów - m/v
„Gann” stanie przy nabrzeżach
Wałów Chrobrego 30 maja
(poniedziałek) o 8 rano
a odpłynie następnego dnia
o godz. 17.
M/v „Gann” nie jest typowym cruiserem i wcale go też nie przypomina
z sylwetki. Statek zbudowany został
w 1982 roku i aż do 2007 roku - jako
m/v „Narvik” - był własnością firmy
Hurtigruten, norweskiej kompanii
promowej obsługującej połączenia
pasażerskie i towarowe wzdłuż za-

M/v „Gann”
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chodniego i północnego wybrzeża
Norwegii. Oprócz typowych przewozów pasażerskich pełni także funkcje
szkoleniowe.

M/v „Braemar”

Drugi z wycieczkowców - m/v
„Braemar” to już klasyczny cruiser
oceaniczny. Szczecinianie być może
go pamiętają, z dwukrotnej wizyty w Grodzie Gryfa w 2010 roku.
Statek należy do starej norweskiej
rodziny armatorskiej Olsenów i
jest jedną z czterech jednostek pasażerskich należących do operatora
z grupy Fred Olsen Cruise Lines.
M/v „Braemer” zbudowany został
w 1993 roku i w swojej bogatej historii żeglugowej pływał m.in. we
flocie słynnej brytyjskiej kompanii
Cunard Line. Statek ma 196 m długości i 5,4 zanurzenia. Może więc z
powodzeniem stanąć przy nabrzeżach Wałów Chrobrego. Jednostką
podróżuje około 900 pasażerów,

których obsługuje załoga składająca
się z 371 osób.
Oceaniczne cruisery wciąż omijają Szczecin, ale z drugiej strony nikt
nie stara się zachęcić operatorów
tych jednostek do wizyt przy bulwarach odrzańskich. Niestety, jesteśmy
kompletnie nieobecni jako miasto,
na głównych światowych imprezach
takich jak Seatrade Cruise Global
czy Seatrade Europe, gdzie można
się wypromować i nawiązać kontakty z touroperatorami luksusowych
morskich wycieczek.
Bez większej zachęty ze strony
biura promocji magistratu Szczecin
chętnie odwiedzany jest za to przez
cruisery rzeczne. W tym sezonie - podobnie jak w poprzednich - przy nabrzeżach Wałów Chrobrego możemy
spodziewać się prawie setki odwiedzin tych jednostek. Będą to dobrzy
znajomi, którzy co roku organizują tu
wyprawy, a więc takie jednostki jak:
„Frederic Chopin”, „Katharina von
Bora”, „Excellence Coral”, „Mona
Lisa”, „Victor Hugo”, „Sans Souci”,
„Saxonia” czy „Johannes Brahms”.
Z nowych gości będziemy mogli
oglądać ciekawą jednostkę o nazwie
„Merlijn”, wyróżniającą się sylwetką
spośród typowej rzecznej floty cru-

nia własna oczyszczalnia ścieków.
Koszt całości to ponad czterysta
milionów złotych.
Podstawową funkcją nowego terminalu jest magazynowanie paliw,
a dzięki kilku zbiornikom także ich
separacja. W założeniu PERN obiekt
ma być przede wszystkim morskim
hubem przeładunkowym, gdzie surowiec byłyby przechowywany przed
jego dalszą sprzedażą, ale duża pojemność zbiorników umożliwi też
właścicielowi magazynowanie ropy
naftowej w oczekiwaniu na lepsze
ceny rynkowe.
W planach PERN jest dalsza rozbudowa terminalu i powiększenie go
o kolejne zbiorniki o łącznej pojemności 325 tys. metrów sześc. Ta część
inwestycji ma zostać wykonana do
2018 roku.

isingowej. „Merlijn” zbudowany został
w 1930 roku w Leiden jako jeden z
pierwszych luksusowych cruiserów
rzecznych. W powojennym okresie
był zwykłą barką towarową, wożącą
piasek i kamienie. W 2001 roku przywrócona została mu jego pierwotna
funkcja przewozu pasażerów i odtąd
spotkać go można na rzekach Holandii i Niemiec, a od tego roku również
na Odrze.
Pewną tegoroczną nowinką jest
zwiększenie zawinięć rzecznych cruiserów do Świnoujścia i Wolina. Do
tej pory odnotowywano tam jedynie
pojedyncze wizyty. W tym sezonie
Świnoujście będzie celem podróży
tych jednostek aż trzydzieści razy

M/v „Merlijn”

(najczęściej bo aż 14 razy mieszkańcy Świnoujścia będą mogli zobaczyć
„Frederica Chopina”), a Wolin - 7 razy
(6 razy będzie to „Saxonia”).
Do Szczecina pierwszy cruiser
rzeczny przypłynie 16 maja - będzie to „Sans Souci”. Z kolei sezon
zamknie 20 października „Excellence
Coral”.
KRZYSZTOF GOGOL

Największy, bo aż 40-procentowy
udział miały towary drobnicowe, a
31-procentowy paliwa płynne. To
dokładnie odwrotna proporcja niż w
całym ubiegłym roku. Wówczas paliwa
stanowiły w strukturze obrotów Gdańska 41 proc., podczas gdy drobnica
33 proc. Zmiana ta wynika głównie z
bardzo dobrych wyników przeładunkowych kontenerów, których w ciągu I
kwartału tego roku obsłużono w porcie
aż 307.939 TEU, a więc o 11,7 proc.
więcej niż w roku minionym.

Ogromny, bo aż 78-procentowy
wzrost w obrotach towarowych zanotowano w przeładunkach węgla. W
pierwszym kwartale na nabrzeżach

8 maja wraz z wizytą statku
„Viking Star”, pływającego pod
maltańską banderą, rozpoczął
się kolejny sezon wycieczkowców
w Porcie Gdynia.
W porównaniu do zeszłorocznego sezonu, kiedy to statki pasażerskie różnych bander zawijały do
gdyńskiego portu 45 razy, tegoroczny
sezon przyniesie zdecydowanie więcej
wizyt cruiserów – będzie ich aż 56.
Wzrośnie również średnia długość
statków wycieczkowych do 237,78
m – to ponad 10 metrów więcej w
porównaniu do zeszłorocznej średniej
długości 226,15 m.
Pierwszy ze statków, mierzący
227,2 m długości „Viking Star” zawinie w tym sezonie do gdyńskiego
portu 10 razy. To nowa jednostka,
oddana do eksploatacji w czerwcu
2014 r. i dysponująca miejscami dla
930 pasażerów.
Poza standardowymi udogodnieniami na statku znajdują się m.in. dwa

Port Gdańsk

na fali wzrostowej

fot. Kacper Kowalski

W pierwszym kwartale 2016
roku w porcie gdańskim
przeładowano łącznie 8,8 mln
ton ładunków, tj. o ponad
pół miliona więcej niż w roku
minionym.

Portu Gdańsk przeładowano 1,25 mln
ton tego surowca. Taki wynik równać
się może z rezultatami sprzed ponad
dekady, kiedy przeładunki węgla w I
kwartale utrzymywały się na poziomie 1,4-1,5 mln ton. Rok 2013 był
pod tym względem również dość
korzystny, jednak wyniki kolejnych

kwartałów przyniosły wówczas dość
istotne spowolnienie w zakresie obrotu węglem.
Na uwagę zasługują także przeładunki innych towarów masowych
(1 mln ton, w tym 79.808 ton rudy),
które w I kwartale wykazały aż 38-procentowy wzrost względem analo-

gicznego okresu roku ubiegłego. Tak
wysoka dynamika to efekt dużego
skoku przeładunku kruszyw, których
w I kwartale tego roku obsłużono w
Gdańsku aż o 52 proc. więcej niż
przed rokiem.
Blisko 8-procentowy wzrost zarejestrowano również w przeładunkach
typu Ro-Ro, a to głównie za sprawą
linii promowej na trasie Gdańsk Nynashamn, tj. zmiany promu przez
Polską Żeglugę Bałtycką w roku ubiegłym i wydłużenia linii cargo. Odbyło
się to z kolei kosztem zmniejszenia
liczby pasażerów o 15,2 proc.
Inne spadki odnotowano w I kwartale w kategorii paliw płynnych (2,71
mln ton, tj. -22 proc.) oraz zboża
(354,4 tys. ton, tj. -19 proc.). O ile niższe obroty w pierwszej z wymienionych grup wydają się być chwilowym
spadkiem, bowiem już w ciągu kilku
dni kwietnia przy nabrzeżach Gdańska przeładowano ponad pół miliona
ton paliw, o tyle tendencja spadkowa
w obrotach zbożami widoczna jest
już od kilku miesięcy. To za sprawą
utrzymujących się od pewnego czasu bardzo niskich cen skupu zbóż,
zwłaszcza pszenicy konsumpcyjnej,
zarówno w Polsce, jak i za granicą,
oraz konkurencyjnej ceny tego ziarna
w Czechach i Słowacji.

Sezon cruiserów w Gdyni
baseny: główny, pod przesuwną kopułą, którą będzie można nad nim
zamykać w czasie złej pogody, oraz
nowatorski „infinity pool” – wystający poza nadbudowę na rufie, z
przeszkloną ścianą. W trakcie tegorocznego sezonu do gdyńskiego portu
zawita również siostrzana jednostka
„Viking Star” – „Viking Sea”.
Najwięcej wizyt, oprócz wspomnianego „Viking Star”, złoży w
Gdyni „AIDAdiva” – najczęstszy
gość przy gdyńskich nabrzeżach w
ubiegłym roku. Z kolei najdłuższym
z wycieczkowców odwiedzających
port będzie w tym roku „MSC Poesia”, która przybędzie do Gdyni 25
sierpnia. Pływający pod panamską
banderą wycieczkowiec ma 293,8 m
długości. Statek, który wybudowano
w 2008 r. w stoczni Aker Yards we
Francji, pomieścić może na swoim

pokładzie 3000 pasażerów oraz 987
osób załogi.
Dla kolekcjonerów zdjęć wycieczkowców gratką będą z pewnością dwie
wizyty statku „Mein Schiff 5”, który w
swój pierwszy rejs wypłynie w lipcu

br. Pierwsza wizyta statku awizowana
jest na 8 lipca.
Ostatni cruiser sezonu spodziewany jest 6 października – będzie to
wycieczkowiec, pływający pod banderą włoską – „AIDAvita”.

www.obserwator-morski.pl
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Remontowa Shipbuilding

ukończyła supernowoczesne statki

W kwietniu br. w stoczni
Remontowa Shipbuilding
w Gdańsku zakończono budowę
dwóch supernowoczesnych
statków o specjalistycznym
przeznaczeniu. Pierwszy z nich
to wielozadaniowa jednostka
dla sektora offshore typu AHTS
- „Avalon Sea”. Z kolei drugi,
to najdroższy w przeliczeniu
na tonę nośności statek
w historii polskiego przemysłu
okrętowego - kablowiec „Siem
Aimery”. Oba pozytywnie
przeszły próby morskie i zostały
przekazane swoim armatorom.
„Avalon Sea” to statek zaprojektowany do obsługi platform wydobywczych w ciężkich warunkach
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arktycznych. Powstał na zlecenie
kanadyjskiej kompanii żeglugowej
Secunda Canada. Jest to jednostka
uniwersalna, mająca oprócz swojej
podstawowej funkcji transportowej
także i inne bardziej skomplikowane zadania, w tym obsługę kotwic
oraz monitorowanie sytuacji lodowej wokół platform z możliwością
nieznacznej korekty gór lodowych,
które znajdą się na kursie kolizyjnym z konstrukcją offshorową. Statek będzie pracował w długoletnim
czarterze w koncernie paliwowym
ExxonMobil przy obsłudze złóż ropy
naftowej i gazu Hibernia oraz Hebron w rejonie Labradoru i Nowej
Fundlandii.
„Avalon Sea” powstał według projektu firmy Rolls Royce. Ma długość
ponad 87 metrów oraz nośność ok.
4 tys. ton. Z nowinek technologicz-

nych, jakimi charakteryzuje się statek,
warto wymienić specyficzny kształt
kadłuba i dziobu, typu wave piercing
(przecinacz fal) oraz opatentowany
przez projektantów z Rolls Royce’a
nowy projekt mostku typu unified
bridge.
Właściciel „Avalon Sea”, Secunda Canada, to kanadyjski armator
z branży offshore, zajmujący się obsługą morskich pól wydobywczych,
znajdujących się na Atlantyku, przy
wschodnim wybrzeżu Kanady. W
swojej flocie posiada sześć statków
(nie licząc „Avalon Sea”), w tym trzy
jednostki wybudowane w Stoczni
Szczecińskiej w latach 80. XX wieku
jako tzw. neftiegazy i przebudowane
następnie na typowe offshory. Firma
ma swoje główne biura w St. Johns
oraz Halifaxie. Jej kompanią „matką”
jest norweska Siem Offshore.
Drugi ze statków oddanych w
kwietniu br. przez stocznię Remontowa Shipbuilding, to tzw. kablowiec
„Siem Aimery”. Powstał na zlecenie
wspomnianej już norweskiej kompanii Siem Offshore dla jej spółki Siem
Offshore Contractors. Umowę z polską stocznią podpisano w kwietniu
2013 roku, a według pierwotnych
zapisów kontraktowych statek miał
powstać w kwietniu 2015 roku. Koszt
budowy wyceniono na ok. 85 mln
dolarów.

„Siem Aimery” to jednostka typu
Cable Lay Vessel (CLV). Została zaprojektowana przez norweskie biuro
VARD Design, należące obecnie do
włoskiej grupy stoczniowej Fincantieri (wcześniej w koreańskiej grupie
STX). Z kolei dokumentację roboczą opracowano w polskim biurze
projektowym Remontowa Marine
Design & Consulting z grupy REMONTOWA.
Położenie stępki miało miejsce
w grudniu 2013 roku, a wodowanie
- w październiku 2014 r. Statek ma
długość 95,3 m i szerokość 21,5 m.
Jego głównym wyposażeniem pokładowym są dwie tzw. karuzele, czyli
bębny, na które nawijane są kable
kładzione przez statek na morskim
dnie. Łączna waga kabla na obu karuzelach może wynieść 4250 ton.
Skomplikowane operacje jednostki
na morzu będzie przeprowadzać załoga licząca 60 osób.
„Siem Aimery” ma nowoczesny
napęd spalinowo-elektryczny o
dużej efektywności eksploatacyjnej, przy niskim zużyciu paliwa i
emisji szkodliwych substancji do
atmosfery. Doskonałe zdolności
manewrujące jednostki zapewniają
dwa stery strumieniowe oraz jeden
pędnik azymutalny chowany w kadłubie. Z kolei jej dzielność morską poprawia specjalny zaostrzony
kształt dziobu.
Właściciel statku - kompania Siem
Offshore - to globalny potentat sektora offshore. Obecnie posiada 54
jednostki o różnym przeznaczeniu,
pracujące w górnictwie morskim.
Główna siedziba firmy znajduje się
w Kristiansand w Norwegii, ale ma
ona także swoje przedstawicielstwa w
Polsce (Gdynia), Brazylii, Niemczech,
Holandii, USA, Ghanie, Indiach i Australii.
Siem Offshore od kilku lat blisko
współpracuje ze stocznią Remontowa Shipbuilding. W polskim zakładzie norweski armator ulokował
m.in. kontrakt na budowę czterech
offshorowych jednostek typu PSV
(Platform Supply Vessel) z napędem
dual-fuel. Pierwszy z nich - „Siem
Pride” został oddany do eksploatacji
w listopadzie ubiegłego roku i obecnie pracuje na Morzu Północnym
na polach wydobywczych Draugen
i Ormen Lange.
EWARYST IWANOWSKI

Europejskie stocznie
specjalizujące się w budowie
luksusowych oceanicznych
cruiserów przeżywają obecnie
swój złoty okres, będąc
beneficjentem ogromnych
kontraktów składanych
przez dwie rywalizujące ze
sobą korporacje przewozów
crusingowych: Carnival
Corporation oraz MSC Cruises.
Największa na świecie grupa
kapitałowa pływająca pod różnymi
markami (m.in. AIDA, Costa Crociere, Cunard Line i inne) - Carnival
Corporation ma obecnie w swoim
portfelu zamównień na kolejne lata
łącznie 16 statków. W ubiegłym roku
korporacja złożyła w stoczniach niemieckiej grupy Meyer Werft (zakłady
w Papenburgu i fińskim Turku) potężne zamówienie na cztery największe
w historii żeglugi wycieczkowce o
napędzie LNG (dual-fuel). Z kolei w
kwietniu tego roku Carnival Corp.
sfinalizował kontrakt z włoską gru-

C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o.
Jana Kazimierza 3, 71-620 Szczecin
tel. (+48 91) 480 67 00
management@hartwig.szczecin.pl

Miliardowe kontrakty
dla europejskich stoczni

pą stoczniową Fincantieri na budowę
pięciu cruiserów o łącznej wartości
3,4 miliarda dolarów.
Miliardowe zamówienia składa
także w europejskich stoczniach rywal
Carnival Corp. ze starego kontynentu
- MSC Cruises - kompania zarządzana z Genewy, ale będąca jednocześnie
częścią prywatnego włoskiego armatora Mediterranean Shipping Company
S.A. z siedzibą w Neapolu.
MSC Cruises dla swoich głównych zleceń wybiera stocznię Sa-

int-Nazaire, pracującą pod szyldem STX France i uratowaną przed
bankructwem przez francuski rząd
zaledwie kilka lat temu. To tutaj
właśnie mają zostać w najbliższych
latach zbudowane dwa cruisery klasy
„Meraviglia” oraz dwa kolejne klasy
„Meraviglia-Plus”.
Na początku kwietnia br. w Pałacu Elizejskim w Paryżu, w obecności
takich gości, jak prezydent Francji
Francois Hollande i założyciel Grupy

MSC Gianluigi Aponte, podpisano
list intencyjny na budowę w Saint-Nazaire dwóch cruiserów (i kolejnych dwóch w opcji), należących do
zupełnie nowej generacji statków
MSC Cruises, określanej jako „World
Class”. Jednostki te mają powstać w
latach 2022-2016, a ich łączna wartość
to 4,5 miliarda dolarów. Włączając
się w panujący obecnie w światowej
żegludze trend, związany z ochroną
środowiska, cruisery będą napędzane
gazem LNG.
W swojej rodzimej stoczni Fincantieri MSC Cruises wcześniej złożył
zamówienie na trzy wycieczkowce
nowej generacji „Seaside Class” oraz
podpisał kontrakt o wartości 227 mln
dolarów na konwersję czterech innych
statków pływających obecnie we flocie
armatora.
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Wyprawy Kaljkaowi
życzymy O przebiegu
pomyślnego ia wyprawy.
i zakończen

• Spedycja • Transport morski • Transport lądowy • Agencja celna • Magazynowanie • Obsługa portowa

MARCONTREL
przybył z pomocą
Kolejny raz na łamach
„Obserwatora Morskiego”
wspominamy o firmie
Marcontrel. Dziś przedstawiamy
relację załogi, która
ponownie może pochwalić się
„dokonaniem niemożliwego”.
Przypomnijmy, że Marcontrel
oferuje usługi w zakresie elektroniki
i automatyki okrętowej zarówno podczas postoju statku w porcie, jak też
w trakcie rejsu. Pracownikom zdarza
się docierać z pomocą na statki, które przebywają na różnych akwenach,
udzielając wsparcia niezależnie od
niesprzyjających okoliczności. Głównym założeniem prezesa Michała Tarasiejskiego jest zapewnienie klientom
rzetelnego i profesjonalnego wsparcia
elektronicznego w możliwie krótkim
czasie i dostępnym miejscu na Ziemi.
Oddajmy głos załodze:
Ostatni przypadek wydawał się nie
do odratowania. U jednego z naszych
klientów na jednym ze statków awarii uległ system automatyki silnika
głównego. Statek został zbudowany
w połowie lat 80. ubiegłego wieku
– technologicznie to dwie epoki temu.
Wciąż jednak wypełniał swoje zadania
przewożąc towary, ostatnio odwiedzał
głównie akwen Morza Śródziemnego. Kilka firm, do których zwrócił
się armator, zrezygnowało z próby
naprawy tego wiekowego systemu,
nawet sam producent zepsutego
sprzętu. Wszyscy zalecali wymianę

12

www.obserwator-morski.pl

systemu na nowy. Gdy sprawa trafiła
w końcu do nas, potraktowaliśmy ją
prestiżowo, w końcu naprawa, której
nie podjął się twórca systemu, to nie
lada wyzwanie. Bazując na naszym
wieloletnim doświadczeniu i wiedzy
podjęliśmy się tego trudnego zadania.
Nasi technicy po skończeniu innych
zleceń rozpoczęli przygotowania i
udali się na awaryjną jednostkę.

Gdy dwóch naszych doświadczonych inżynierów zameldowało
się na pokładzie, sytuacja okazała
się trudniejsza niż sądziliśmy. Przez
dwa tygodnie nasi koledzy sprawdzali poszczególne moduły i połączenia
między nimi. Był to długi proces,
wymagający ogromnej wiedzy oraz
wielokrotnie wystawiający na próbę
naszą cierpliwość. Powoli, systematycznie udawało się przywracać do
działania kolejne funkcje systemu.

Gdy wydawało się już, że serwis zakończy się sukcesem, spotkała nas
niemiła niespodzianka. Podczas prac

nad jednym z ostatnich etapów tego
rozległego remontu okazało się, że do

naprawy zabraknie jednego z bardzo
starych układów scalonych. Rzeczy
praktycznie nie do zdobycia na rynku. Z kolei poszukiwanie części na
starych jednostkach mogłoby trwać
miesiącami. Na szczęście w prace byli
zaangażowani nasi najlepsi specjaliści, z szefem Michałem Tarasiejskim
na czele. Wpadł na pomysł, aby zastąpić uszkodzony układ scalony
układem wykonanym z tranzystorów
i rezystorów. Wymagało to trochę
kreatywności i aż do samego końca
nie byliśmy pewni, czy ta konfiguracja tego starego systemu okaże
się w pełni sprawna. Udało się! Po
wykonaniu tych czynności system
odzyskał funkcjonalność, a my z
dumą dopisujemy kolejną jednostkę do listy zadowolonych klientów
firmy MARCONTREL.

Ma 785 m długości. Łączy
polskie Siekierki i niemieckie
Neurüdnitz. Najdłuższy most
na Odrze jest nieużytkowany
i od lat niszczeje. Pomysł
renowacji i uczynienia z niego
atrakcji turystycznej ma
coraz więcej zwolenników.
Ostatnio zwrócono uwagę, że
remont powinien uwzględnić
podniesienie mostu, jeżeli Odra
ma uzyskać IV klasę żeglowności.
Kolejowy most Siekierki-Neurüdnitz znajduje się w odległości 77 km
od Szczecina i 66 km od Bramy Brandenburskiej. Wokół jego konstrukcji
rozciągają się tereny starorzecza Odry,
nazywane Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To wyjątkowo cenne, naturalne
rozlewisko Odry w Cedyńskim Parku
Krajobrazowym. Stanowi ono część
transgranicznego kompleksu przyrodniczego, położonego wzdłuż koryta
rzeki, znanego po stronie polskiej i
niemieckiej jako unikalna Dolina
Dolnej Odry. Obszary te są objęte
ochroną siedliskową i ptasią w ramach sieci Natura 2000.
Most jest nieużywany i obowiązuje na nim zakaz wstępu dla osób
nieuprawnionych. Obiekt należy do
PKP, są jednak plany, aby przejęła go
gmina Cedynia.
Już od 2004 roku trwają zabiegi
mające na celu przekształcenie mostu w połączenie pieszo-rowerowe
polskich i niemieckich szlaków. Rewitalizacja obiektu może być szansą
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Podniosą najdłuższy

most na Odrze?
na stworzenie wyjątkowej na skalę
europejską atrakcji turystycznej, łączącej funkcję komunikacyjną i widokową. Mogłaby ona przyciągnąć do
województwa zachodniopomorskiego
tysiące turystów, zwłaszcza z Polski
i Niemiec. Most zgłoszono jako element łączący polskie i niemieckie
szlaki rowerowe do proponowanej
trasy rowerowej „Tysiąca Jezior”.
Projekt zakłada odnowienie mostu,
wzbogacenie go o ścieżkę rowerową,
chodniki i platformy widokowe. Ma
być realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Zachodniopomorskiego, w porozumieniu z gminą Cedynia oraz stroną

niemiecką, reprezentowaną przez
urząd Barnim-Oderbruch.
Niemieccy radni 5 kwietnia br.
jednogłośnie zdecydowali o przystąpieniu do wspomnianego projektu.
Tym samym urząd Barnim-Oderbruch będzie reprezentował stronę
niemiecką w porozumieniu dotyczącym podnoszenia estetyki krajobrazu
oraz infrastruktury turystycznej na
terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Decyzja ta otworzyła drogę
do pierwszych ustaleń roboczych. W
rozmowach uczestniczy Dorota Janicka, dyrektorka Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
Szacunkowy koszt inwestycji to
ok. 6 mln zł, a jej przeprowadzenie
ma być możliwe dzięki wsparciu
ze środków programu Współpracy Terytorialnej Interreg VA. Aby
przedsięwzięcie mogło ruszyć, musi
powstać dokumentacja projektowa
(za ok. 200 tys. zł). Niezbędne jest
także uregulowanie kwestii prawnych.
Gmina Cedynia musi przejąć most
od PKP SA. Następnie Zespół Parków Krajobrazowych, jako inwestor,
otrzyma od właściciela mostu prawo
do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane. Po przeprowadzeniu prac gmina Cedynia przejęłaby
obowiązki właścicielskie, włącznie z
utrzymaniem trwałości projektu.
Plany te śledzą uważnie środowiska związane z żeglugą śródlądową.
– Uważam, że pieniądze przeznaczone na prace przy tym moście można wydać dużo rozsądniej – twierdzi
Zbigniew Antonowicz, prezes stowarzyszenia „Odrą w Świat”. – Znajduje
się on na szlaku żeglugowym Odrzańskiej Drogi Wodnej i aż się prosi, aby
podczas renowacji podnieść go na
przęsłach na taką wysokość, żeby spełniał wymogi minimalnego prześwitu
dla IV klasy żeglowności, do której
Odra ma być modernizowana.
Obecnie prześwit pod mostem
wynosi 414 cm. To za mało jak na
międzynarodowy szlak żeglugowy.
– Do spełnienia wymogów IV klasy potrzeba minimum 525 cm – mówi
Andrzej Kreft, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.
Oznacza to, że most należałoby
podnieść o 111 cm. Skorzystałby na
tym nie tylko transport rzeczny, ale
również turyści, uzyskując lepszy
widok na starorzecze Odry.
Niedawno marszałkowie województw Polski Zachodniej, w tym
zachodniopomorski – Olgierd Geblewicz, wystosowali wspólny apel,
w którym zaznaczyli m.in.: „Przywrócenie i rozwój transportu rzecznego na Odrze wraz z właściwym jej
zagospodarowaniem oraz podwyższenie parametrów żeglugowych
Odrzańskiej Drodze Wodnej do IV
klasy żeglowności wymaga dalszych
skoordynowanych działań samorządów makroregionu Polski Zachodniej
i strony rządowej”.
Rządowy program rozwoju dróg
śródlądowych, ogłoszony w kwietniu we
Wrocławiu, zakłada dla Odry IV klasę.
Czy samorządy – wojewódzki i gminy
Cedynia – uwzględnią to w projekcie
dotyczącym mostu w Siekierkach?
Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
obecnie strona polska, jak i partnerzy
niemieccy pracują nad zakresem rzeczowym planowanej renowacji mostu i wniosku do funduszu Interreg.
Aspekt dotyczący podniesienia klasy
żeglowności rzeki Odry, a tym samym
mostu, jest również dyskutowany.
(EK)

Założycielem i właścicielem Grupy R.E.S. jest Erwin Strahlmann. Ta
prywatna i rodzinna firma działa od
1988 r., a zaczynała od zarządzania
flotą złożoną z kilku niewielkich
masowców. Jednak szybko się rozwinęła i dziś należy do niej ponad
50 jednostek pływających (o nośności
od 2,5 tys. do 9 tys. t). Armator jest
praktycznie samowystarczalny, gdyż
nie tylko zarządza flotą, ale też sam

kompletuje załogi na statki, zajmuje
się ich naprawą i zaopatrzeniem. Poza
tym w zakres świadczonych przez niego usług wchodzą: czarterowanie, logistyka, zarządzanie techniczne itp.

ZAP wybrał władze
na kolejną kadencję
W Szczecinie
odbyło się Walne
Zebranie Związku Armatorów
Polskich (ZAP),
podczas którego
wybrano władze
na kolejną dwuletnią kadencję.
Prezydium ZAP pozostało niezmienione: prezesem pozostał Paweł
Szynkaruk - dyrektor naczelny PŻM,
a wiceprezesami: Jacek Wiśniewski
- prezes Euroafrica Linie Żeglugowe oraz Roman Woźniak - prezes
Polskich Linii Oceanicznych. Sekretarzem Generalnym na kolejną
kadencję pozostał Piotr Żelazko.
Związek Armatorów Polskich powołano w 1929 roku w Gdyni. Obecnie organizacja zrzesza 16 krajowych
armatorów.

Centrum serwisowe
z nowym biurowcem

Grupa działa w trzech lokalizacjach. To Brunsbüttel i Hamburg w
Niemczech oraz – od 2002 r. – Szczecin. Polska spółka została powołana,
aby przeprowadzać kontrole techniczne na pokładzie statków. Dziś
nazywana jest sercem technicznym
Grupy R.E.S. Zatrudnia ok. 150 osób,
które m.in. wykonują przeglądy, naprawy i remonty statków. Centrum
serwisowe firmy mieści się przy ul.
Narzędziowej w Szczecinie-Dąbiu.
Przed laty działała tam Szczecińska
Fabryka Narzędzi „Vis”.

Operator promowy Stena Line
zdecydował, że od 16 maja
na trasie Gdynia–Karlskrona
uruchomione zostaną
dodatkowe rejsy promu „Stena
Baltica”.
Na linii Gdynia–Karlskrona obecnie kursują trzy statki. „Stena Vision”
oraz „Stena Spirit” wykonują już maksymalną liczbę rejsów (po 12 tygodniowo). „Stena Baltica” to prom
przeznaczony głównie dla frachtu.
Jego dwa dodatkowe wypłynięcia w
tygodniu oznaczają, że częstotliwość
wypłynięć na tej linii będzie większa
o blisko 10 proc.
Armator zwiększa również liczbę
rejsów na trasie Ventspils–Nynäshamn
(Łotwa–Szwecja). Począwszy od końca kwietnia liczba przepłynięć promu
„Stena Flavia” do Nynäshamn wzrosła
z 3 do 4 tygodniowo.
– Rokrocznie odnotowujemy wzrost
przewozów na trasie między Polską a

Centrum tworzy kilka połączonych ze sobą warsztatów (o łącznej
powierzchni ok. 3 tys. m kw.). Są tu
magazyny, wydziały elektryczny i
mechaniczny, stolarnia, działy zamówień, zakupów i rozliczania projektów. Wcześniej była tu również część
biurowa, ale niedawno przeniesiono
ją do osobnego, nieco oddalonego
budynku.
Nowy biurowiec powstał w wyniku przebudowy starego obiektu,
pamiętającego czasy PRL. Projekt
modernizacji wykonała szczecińska

projektantka Żaneta Galor. Prace
budowlane i wyposażeniowe trwały około dwóch lat. W przebudowę
zaangażowana była firma Soktom ze
Stargardu.
Efekt pokazano w połowie kwietnia. Zarząd spółki zaprosił na uroczyste otwarcie biurowca przedstawicieli
firm, z którymi ściśle współpracuje,
głównie z branży morskiej. Symboliczną wstęgę przecięli członkowie
zarządu spółki Reederei Strahlmann
Oddział Szczecin: dyrektor zarządzający Witold Wojciechowski oraz dyrektorzy Andrzej Subocz i Małgorzata
Mężyńska.
Budynek, który dostał drugie życie,
jest dwupiętrowy. Ma powierzchnię
ok. 1000 m kw. Mają w nim swoje
pokoje zespoły obsługujące statki,
działy: załogowy, bezpieczeństwa i
zleceń zewnętrznych, superintendenci, dyrekcja, księgowość, kadry,
inspektorzy stoczniowi itd.
Dodajmy, że współpraca Grupy
R.E.S. z polskimi ekspertami sięga
wczesnych lat 90. Jeden z pracowników szczecińskiego oddziału, z
najdłuższym stażem, zaczynał od
pływania na statku należącym do
Erwina Strahlmanna.
(EK)
Fot. ELŻBIETA KUBOWSKA

Więcej odejść promów z Gdyni
Szwecją we wszystkich segmentach.
Kontynuację tego trendu obserwowaliśmy w roku 2015, a także w roku bieżącym. – wyjaśnia Tony Michaelsen,
Route Manager Baltic Sea.
– Jest to rezultat dynamicznego
wzrostu eksportu z Polski do krajów
skandynawskich. Szybko wzrasta

także liczba ładunków z Łotwy. Dodając odejścia we wtorki wieczorem
z Gdyni oraz w południe w środy z
Karlskrony, a także we wtorek rano
z Nynäshamn oraz we wtorek wieczorem z Ventspils, odpowiadamy
na rosnący popyt – dodaje Tony
Michaelsen.

fot. Leo Johannes

Spółka Reederei Strahlmann
Oddział Szczecin w połowie
kwietnia br. uroczyście
otworzyła swój nowy biurowiec.
Firma należy do niemieckiej
Grupy Reederei Erwin
Strahlmann (R.E.S.) i zajmuje
się m.in. remontami statków
właściciela.

www.obserwator-morski.pl
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IV Forum Transportu

Intermodalnego Fracht 2016
Za nami IV Forum Transportu
Intermodalnego Fracht 2016
- najważniejsze wydarzenie
intermodalne w Polsce,
które odbyło się 8 kwietnia
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo
w Gdańsku. W ramach debaty
poruszone zostały najbardziej
istotne kwestie dotyczące
transportu intermodalnego,
rozwoju infrastruktury
kolejowej oraz gospodarki
morskiej.
Wśród gości i uczestników trzech
paneli: integracji i współpracy wszystkich uczestników transportu intermodalnego, dofinansowania projektów
intermodalnych z nowej perspektywy
unijnej 2014 - 2020 oraz roli i potencjału korytarzy transportowych w rozwoju
transportu intermodalnego w Polsce
znaleźli się m.in. przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, zarządu PKP S.A., Zarządu Województwa
Pomorskiego , DCT Gdańsk S.A., DB
Schenker Rail Polska, Instytutu Kolejnictwa, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Izby Celnej w Gdyni, Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk – Adriatyk oraz
władz miasta Gdańska.
– Dumą napawa fakt, że w ostatnich latach przemysł transportowy
rozwija się dynamicznie. Cieszy nas,
że DCT w Gdańsku buduje siłę i potęgę na mapie kontenerowej nie tylko
Gdańska, ale także Europy i świata. To
pierwszy, duży zespół portów kontenerowych, który przejął poważne ciągi
ładunkowe z Hamburga i Rotterdamu
– powiedział Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska.
– Współczesne wielkie terminale
kontenerowe, do których zawijają
coraz większe statki, muszą przeła-
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Forum Fracht 2016 gromadzi co roku ponad 200 przedstawicieli portów morskich, terminali kontenerowych,
przewoźników i spedytorów z całego kraju, a także przedstawicieli rządu i instytucji naukowych.

dowywać szybciej coraz więcej kontenerów. To zmusza nas do pracy w
nieustannym szczycie przewozowym
– dodał Marcin Komola, kierownik ds.
rozwoju biznesu DCT Gdańsk SA

Współpraca
przewoźników to
konieczność
Eksperci są zgodni, że przewozy
intermodalne staną się wkrótce kluczową częścią kolejowego transportu
towarowego w Polsce. Dane wskazują,

że rynek intermodalny w Polsce dynamicznie rośnie – tylko w ostatnich
latach udział przewozów intermodalnych w całym towarowym transporcie
kolejowym wzrósł z 2 procent do 6
procent. Jak podał Michał Jaworski,
naczelnik wydziału analiz w departamencie regulacji rynku kolejowego
Urzędu Transportu Kolejowego, w
Polsce masa ładunków przewiezionych w transporcie intermodalnym
w 2015 r. wyniosła ponad 10,3 mln
ton, o ponad 8 proc. więcej niż w
2014 r. Wzrost w 2014 r. w stosunku
do 2013 r. wyniósł ponad 11 proc.

Uczestnicy I panelu dyskusyjnego w ramach IV Forum Fracht 2016

Przewożone były przede wszystkim
towary w kontenerach, głównie 20- i
40-stopowych. Natomiast udział masy
transportu intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewożonych
transportem kolejowym w 2015 r.
wyniósł 4,6 proc. Średnia odległość
przewozów intermodalnych w 2015 r.
to 358 km; w 2014 r. – 428 km. Do
największych operatorów obsługujących transport intermodalny należą:
PKP Cargo (44,9 proc.), Lotos Kolej
(23,9 proc.) i DB Schenker Rail Polska
SA (19,4 proc.).

Kolej stawia
na modernizację
Wszystko na to wskazuje, że w
sierpniu 2016 r. PKP PLK zakończy
modernizację linii towarowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port
Północny – inwestycji wartej 370 mln
zł. Dzięki niej sześciokrotnie zwiększy
się przepustowość trasy. Umożliwi to
szybszy transport towarów i przejazd
większej liczby cięższych pociągów.
Inwestycja jest elementem większe-

Port Community System
– jedno okno w porcie

Michał Jaworski, naczelnik wydziału analiz w departamencie regulacji
rynku kolejowego Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił statystykę
ładunków przewiezionych w ub. roku w transporcie intermodalnym.

go programu inwestycji PKP Polskie
Linie Kolejowe SA poprawiających
dostęp kolejowy do portów. Gotowy
jest most na Martwej Wiśle. Nowa,
dwutorowa przeprawa o długości 122
metrów i wadze 2 tys. ton docelowo
umożliwi jazdę pociągom z prędkością 100 km/h. Znacznie zwiększy
się też przepustowość, poprzednią
przeprawą mogło przejechać 30 pociągów dziennie, po modernizacji
180. Wartość kolejowych projektów
dostępowych do kluczowych portów
morskich jak Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście przeznaczonych
do realizacji w perspektywie 2014
– 2020, przekracza kwotę 2 mld zł.
Na projekt infrastrukturalny, który
znacznie poprawi przepustowość w
porcie Gdańsk, przeznaczona została
kwota 600 mln zł, w Gdyni to ponad
350 mln zł, a w Szczecinie - Świnoujściu 640 mln zł. Ponadto realizowana
będzie inwestycja dotycząca alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto.

Modernizacja szlaków
kolejowych
Jak poinformował uczestników
forum Radosław Poczynek, reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa, strategia rządu zakłada
zapewnienie wyższych parametrów
infrastruktury, likwidację zamknięć
torowych i podniesienie prędkości
handlowej oraz zakup specjalistycznego taboru kolejowego, dostosowanego
do parametrów technicznych torów.
Z kolei Piotr Stomma, wiceminister
resortu ds. kolejnictwa, w swoim liście
skierowanym do uczestników forum
przypomniał, że we współpracy z Ministerstwem Rozwoju prowadzone są
prace nad przygotowaniem rozporzą-

dzenia w sprawie pomocy na realizację projektów w zakresie transportu
intermodalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Pomoc będzie udzielana w formie bezzwrotnego
dofinansowania przeznaczonego na
pokrycie wydatków kwalifikowalnych
na podstawie umowy dofinansowania,
m.in. na budowę i przebudowę terminali intermodalnych, w szczególności
znajdujących się w sieci TEN-T, wraz
z niezbędną infrastrukturą. Będzie
mogła też być przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu.

Unijne dofinansowanie
Jak zapowiedział minister Adamczyk, w latach 2016 – 2020, w ramach
trwającej perspektywy Unii Europejskiej rząd będzie wciąż wykorzystywał
konwencjonalne instrumenty finansowe i legislacyjne wsparcia kolejowych
przewozów intermodalnych.
– Będą one wykorzystywane do
tworzenia i wyposażenia terminali i
centrów logistycznych, a także do zakupu i modernizacji taboru kolejowego wykorzystywanego w tym sektorze
przewozów – dodał minister.
Warto przypomnieć, że w resorcie transportu prowadzona jest także
obecnie analiza możliwości obniżenia
wysokości stawek opłat za dostęp do
infrastruktury kolejowej dla przewoźników wykonujących przewozy
intermodalne. Najbliższe cele, które
stoją przed rządem, obejmują realizację działań legislacyjnych i finansowych pozwalających na osiągnięcie
w roku 2020 poziomu nie mniejszego
niż 6 proc. udziału masy ładunków
transportu intermodalnego w ogólnej masie przewożonych transportem
kolejowym.

Podczas Forum Fracht 2016
uczestnicy poruszyli także kwestię
konieczności stworzenia bezpiecznej,
otwartej i zintegrowanej platformy informacyjnej, gdyż ograniczeniem w
konkurencyjności polskich portów
na rynku międzynarodowym nie są
problemy techniczne, ale standardy
obsługi klientów. Port Community
System (PCS) – jednolity system
obsługi klienta wsparty narzędziami
informatycznymi, to standard obowiązujący we wszystkich nowoczesnych portach. Wyzwania przed tym
systemem są przeogromne. Terminale
intermodalne chcą się rozwijać, osiągać coraz większe obroty, sprawniej
i krócej obsługiwać każdy ładunek.
Dlatego coraz mniejsze jest okno
czasowe. Jeżeli w różnych portach na
świecie kontrahenci są przyzwyczajeni do określonych systemów informatycznych, standardów przepływu i
obsługi dokumentów, to oczywiste, że
oczekują tego także podczas zawijania
do naszych portów.
Póki co, barierą w powstaniu
wspólnego dla wszystkich systemu
informatycznego są koszty jego powstania, a przede wszystkim brak
ośrodka, który podjąłby się koor-

korzystne dla konkurentów polskich
portów. Dlatego trzeba pomyśleć o
platformie informatycznej, która
zintegruje wszystkich użytkowników korytarza transportowego, bo
jeśli mają działać sprawnie, trzeba
połączyć Gdynię z Kutnem, Szczecin
ze Sławkowem, celników ze spedytorami, a terminale śródlądowe z
portami.
Tegoroczna edycja forum była
potwierdzeniem coraz większego
znaczenia transportu intermodalnego
i potrzeby stałej wymiany poglądów
wśród praktyków rynku, sprzyjającej
wypracowywaniu spójnych rozwiązań celem dalszej aktywizacji intermodalu w Polsce. Prezentacje i wypowiedzi uczestników Forum Fracht
2016 pokazały, że mimo niewielkiego
udziału przewozów intermodalnych
w polskim systemie transportowym i
silnej konkurencji ze strony przewoźników drogowych, cieszą się one dużym zainteresowaniem środowiska.
Zwracano również uwagę na fakt korzystnego położenia geograficznego
Polski, które jest szansą w wymianie
handlowej i w przewozach tranzytowych (wykorzystanie np. korytarzy
transportowych RFC nr 5 Bałtyk
– Adriatyk i nr 8 Morze Północne
– Bałtyk). Dobrze, że Forum Transportu Intermodalnego odbywa się

Marcin Komola, kierownik ds. rozwoju biznesu DCT Gdańsk SA (pierwszy z lewej),
prof. zw. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni oraz Ryszard Mazur,
dyrektor biura w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA omówili rolę transportu
intermodalnego w aspekcie zwiększania przepustowości portów morskich.

dynacji działań dotyczącej wspólnej
platformy zarządzania informacją.
Ministerstwo Gospodarki zakłada,
że ładunek w polskim porcie powinien zostać odprawiony w ciągu 24
godzin. Według opinii ekspertów
jest to zadanie niewykonalne bez
kompleksowego systemu zarządzania informacją w formie PCS.
Opóźnienie w jego wdrożeniu może
okazać się bardzo bolesne dla licznej
rzeszy polskich firm logistycznych, a

w pobliżu dwóch dużych polskich
portów morskich, gdzie działają
rozbudowujące się centra logistyczne oraz 4 terminale kontenerowe. W
tych największych intermodal osiąga,
w niektórych miesiącach, ok. 40%
przewozów w relacjach lądowych,
co znacznie przekracza średnią krajową. A to dobry prognostyk dla tego
rodzaju transportu.
Tekst i fot. ANNA ŁOPION
www.obserwator-morski.pl
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Szwedzki armator Stena Line
zamówił w chińskiej stoczni
AVIC cztery nowoczesne
promy typu ro-pax, z opcją
na kolejne cztery jednostki.
Mają w przyszłości pływać
w połączeniach kompanii na
Bałtyku i Morzu Północnym.
Stena Line to duży armator, który
działa także na polskim rynku obsługując połączenia pomiędzy Gdynią i
Karlskroną. Wymiana floty firmy to
także więc sygnał dla naszych rodzimych przewoźników o konieczności jak
najszybszych inwestycji, celem dostosowania się do działań konkurencji.
Jednostki zamówione przez Szwedów to duże statki, optymalne dla
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Szwedzi zamawiają ro-paxy
zwiększającej się masy towarowej i
rosnącej liczby pasażerów w połączeniach bałtyckich. Według zapowiedzi, będą one dysponować trzema
tysiącami metrów całkowitej długości linii ładunkowych oraz tysiącem
miejsc dla pasażerów. Mają posiadać
silniki napędzane dual-fuel, lub gotowe do konwersji na paliwo LNG.
Planowany termin odbioru statków
to lata 2019-2020.
Chińskie zamówienie Stena Line
wskazuje, że istnieje popyt na nowoczesne ro-paxy dla europejskich
armatorów. Jednostki takie mogłyby

w przyszłości powstawać w polskich
stoczniach.
Stocznia AVIC Dingheng (wcześniej Jiangsu Shipbuilding) to zakład,
który powstał w 2006 roku. W swojej
ofercie ma szeroki wachlarz propo-

zycji, od masowców, poprzez chemikaliowce aż do gazowców. Ro-paxów
do tej pory nie budował. W najnowszej propozycji dla armatorów jest
możliwość wyposażenia statków w
napęd typu dual-fuel.

Konwencja AGN

- rzeka Bug (na odcinku od Brześcia do jeziora Zegrzyńskiego);
- kanał Żerański (od jeziora Zegrzyńskiego do Wisły);
- brakujące połączenia (kanał Odra-Dunaj-Łaba).

– kierunek rozwoju żeglugi śródlądowej w Europie

Zakres terytorialny

fot. M. Czasnojć

W tym kontekście nie sposób nie
przywołać opracowanego właśnie
przez Organizację Narodów Zjednoczonych Europejskiego Porozumienia
w Sprawie Głównych Śródlądowych
Dróg Wodnych o Międzynarodowym
Znaczeniu (ang. European Agreement
on Main Inland Waterways of International Importance) nazywanego
również Konwencją AGN (Porozumieniem AGN).
Zasadniczo akt ten tworzy ramy
prawne ułatwiające koordynację planów rozwoju i inwestycji dotyczących
żeglugi śródlądowej o znaczeniu międzynarodowym. W głównej mierze
ma to na celu sprawienie, by transport
drogami wodnymi śródlądowymi w
Europie był jeszcze bardziej efektywny
i atrakcyjny zarówno dla użytkowników, jak i operatorów. Warto dodać,
że Porozumienie określa parametry
techniczne, jakie powinny spełnić
międzynarodowe wodne szlaki śródlądowe.

fot. M. Czasnojć

Obecnie coraz częściej
mówi się o kompleksowej
modernizacji stanu polskiej
żeglugi śródlądowej. Statystyki
nie napawają optymizmem.
Jak wskazują analizy
przygotowane przez ONZ,
drogi wodne na terenie Polski,
z wyjątkiem krótkich odcinków
na dolnej Odrze i dolnej Wiśle,
nie spełniają minimalnych
międzynarodowych warunków
żeglowności (IV klasa
żeglowności).

Główne cele Konwencji
Konwencja AGN nawiązuje w
swoich ustaleniach do sieci europejskiego systemu dróg wodnych w
ramach transeuropejskiej sieci transportowej (drogi oznaczone symbolem
„E”). Ustala ona również priorytetowe
przedsięwzięcia inwestycyjne, które
przy uwzględnieniu wymagań nowoczesnych technologii przewozów
drogami wodnymi, prowadzić mają
do:
a) likwidacji tzw. „wąskich gardeł”,
czyli tych elementów dróg „E”, których
parametry nie odpowiadają obecnym
wymaganiom dróg wodnych międzynarodowego znaczenia, tzn. posiadają
klasę niższą niż IV (tzw. „podstawowe
wąskie gardła”) lub mimo iż odpowiadają wymaganiom klasy IV, powinny
być modernizowane w celu poprawy
ich jakości i umożliwienia wzrostu
wolumenu przewozów (tzw. „strategiczne wąskie gardła”),

b) likwidacji brakujących ogniw,
polegającej na powstawaniu dróg
obecnie nieistniejących, ale stanowiących element przyszłej sieci dróg
wodnych o międzynarodowym znaczeniu.

Konwencja AGN
a sprawa polska
W stosunku do polskich dróg
wodnych, w ramach zaleceń wynikających z Porozumienia AGN,
znajdują się następujące kwalifikacje i typy:
a) strategiczne wąskie gardło:
‒ rzeka Odra (na odcinku od Widuchowej do Szczecina);
b) podstawowe wąskie gardła:
- rzeka Odra (na odcinku od
Koźla do Widuchowej oraz Kanał
Gliwicki);
- rzeka Wisła (na odcinku od Warszawy do Płocka i od Włocławka do
Gdańska);

Sieć dróg wodnych ujętych w Porozumieniu AGN obejmuje swoim
zasięgiem obszar od Atlantyku po
Ural, łącząc tym samym 27 krajów
europejskich w tym Polskę, przez
którą prowadzą trzy spośród szlaków
żeglugowych znajdujących się w wykazie standardów i parametrów sieci
dróg wodnych międzynarodowego
znaczenia zawartych w „Niebieskiej
Księdze” wydanej na podstawie porozumienia AGN:
- E30 (łączący Morze Bałtyckie z
Dunajem w Bratysławie, obejmujący
na terenie Polski Odrę od Świnoujścia
do granicy z Czechami);
- E40 (łączący Morze Bałtyckie w
Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej z Morzem Czarnym,
obejmujący na terenie Polski Wisłę
od Gdańska do Warszawy, Narew oraz
Bug do Brześcia);
- E70 (łączący Holandię z Rosją i
Litwą, a na terenie Polski obejmujący
Odrę od ujścia Kanału Odra-Hawela
do ujścia Warty w Kostrzynie, drogę
wodną Wisła-Odra oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę
Gdańską).
Na koniec warto wskazać, iż wśród
sygnatariuszy Konwencji AGN znajduje się ponad dwadzieścia europejskich
państw. Są to m.in. Francja, Holandia,
Niemcy, Czechy czy też Węgry.
Jak wiadomo, w tym gronie nie jest
obecna Polska, niemniej w ostatnim
czasie coraz częściej podkreśla się
potrzebę przyjęcia Konwencji przez
RP. Miałoby to znacząco wpłynąć na
poprawę stanu polskich dróg wodnych oraz pobudzić gospodarkę w
tym segmencie.
DARIUSZ SZYMANKIEWICZ,
radca prawny
SZYMON ROMANOWICZ,
asystent prawny
„Marek Czernis Kancelaria
Radcy Prawnego”
w Szczecinie
Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie www.czernis.pl
www.obserwator-morski.pl

19

Rewolucja
na rynku LNG
W ostatnich dwóch miesiącach
dokonała się prawdziwa
rewolucja na światowym rynku
handlu LNG. Pod koniec lutego
z amerykańskiego terminalu LNG
Sabine Pass w Luizjanie wyruszył
w rejs m/v „Asia Vision LNG”
- pierwszy statek z ładunkiem
gazu łupkowego z USA. Odbiorcą
ładunku był brazylijski koncern
Petrobras. W ten oto sposób
Stany Zjednoczone rozpoczęły
podbój świata swoim tanim
surowcem, powodując dalszy
głęboki spadek cen - i tak
już bardzo taniego LNG - na
globalnych rynkach.
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Jeszcze do niedawna USA były dużym światowym eksporterem gazu

naturalnego. Amerykanie kupowali
gaz głównie z Kanady i sprowadzali
go za pośrednictwem lądowych rurociągów, oraz ze świata - przywożąc go
statkami. Wspomniany Sabine Pass
początkowo budowany był więc
jako kolejny amerykański terminal
odbiorczy. Z kolei eksport amerykańskiego gazu był niewielki i dotyczył
jedynie nadwyżek regionalnych z obszarów ropo- i gazonośnych na Alasce (przewożony do Japonii). Kiedy
jednak nastąpił przełom, związany
z opracowaniem taniej technologii
wydobycia gazu łupkowego, którego
złoża w Stanach Zjednoczonych są
przeogromne, okazało się, że już w
tym roku USA z importera (netto)
gazu staną się jego dużym eksporterem. Zresztą, po raz pierwszy od
1957 roku.
Należący do koncernu Cheniere
Energy, Sabine Pass przerobiono więc
na terminal dostawczy, a po długiej
batalii w Kongresie udało się przekonać polityków i lobby paliwowe
do zniesienia barier urzędowych
(chroniących ceny na rynku ame-

rykańskim) w wysyłaniu gazu za
granicę.
W marcu i kwietniu br. z leżącego
w Zatoce Meksykańskiej terminalu
Sabine Pass wyruszyły więc pierwsze
gazowce, biorąc za cel podróży, oprócz
Brazylii, także Argentynę i Indie.
15 kwietnia statek „Creole Spirit” przyjął w Sabine Pass pierwszy
ładunek gazu do Europy - do portugalskiego portu Sines. Portugalczycy,
którzy opierają swoją energetykę na
LNG, dotychczas sprowadzali ten
surowiec głównie z Nigerii oraz - w
mniejszych ilościach z Algierii. Obecnie chcą przestawić się na tańszy gaz
amerykański.

Amerykanie właśnie Europę chcą
uczynić swoim głównym odbiorcą
gazu. Z prostej przyczyny: koszt transportu statkiem miliona brytyjskich
jednostek termalnych gazu do Azji
kosztuje 1,5 dolara, podczas gdy do
Europy - trzy razy mniej.
Mniej więcej w tym samym czasie, gdy rozpoczęto eksport gazu
łupkowego z USA, w odległej Australii otwarto ogromny terminal
eksportowy Gorgon. Jego budowa
kosztowała aż 54 miliardy dolarów, a
w projekt zaangażowały się największe światowe koncerny energetyczne:
Chevron Corp., Royal Dutch Shell
oraz Exxon Mobil Corp. Firmy te
zainwestowały w poszukiwania,
wydobycie i budowę terminali LNG
na całym kontynencie australijskim
łącznie 180 miliardów dolarów. Po
wykonaniu całego programu to
właśnie Australia, a nie tak jak dotychczas Katar, ma być światowym
liderem w eksporcie LNG.
Ale Amerykanie również nie zamierzają próżnować. Po Sabine Pass
cztery kolejne terminale eksportujące
LNG są w różnym stadium zaawansowania konstrukcyjnego. W najbliższych latach rozpoczną działalność:
Dominion Resources’ Cove Point
w stanie Maryland (2017), Sempra
Energy’s Cameron w Luizjanie (2018),
Freeport w Teksasie (2018) oraz kolejny terminal należący do koncernu
Cheniere, w Corpus Christi w Teksasie (2019).
Rozpoczęcie eksportu amerykańskiego gazu łupkowego oraz realizacja
australijskich inwestycji w zwiększenie
wydobycia i budowę terminali LNG,
przy niższym zapotrzebowaniu na ten
surowiec przez głównych światowych
odbiorców (Japonia, Korea Południowa i Chiny) sprawiły, że cena gazu
naturalnego na świecie w ostatnich
kilkunastu miesiącach spadła o ponad 70 proc. Gaz jest obecnie tani jak
nigdy - i będzie jeszcze tańszy.
KRZYSZTOF GOGOL

• Konstrukcje stalowe
i aluminiowe
• Remonty i budowy statków
• Zabezpieczenia
antykorozyjne
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Powstanie tunel pod Świną
14 kwietnia br. w Urzędzie
Miasta w Świnoujściu
podpisano aneks do
porozumienia z 2007 roku,
pomiędzy Ministerstwem
Infrastruktury i Budownictwa,
Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
oraz prezydentem Świnoujścia,
w sprawie budowy tunelu pod
Świną, który połączy wyspy
Uznam i Wolin. Kolejnego dnia,
GDDKiA ogłosiła oficjalnie
przetarg na zaprojektowanie
i realizację inwestycji.
Podpisanie aneksu miało uroczysty
charakter. W spotkaniu udział wzięli:
wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, szef i wiceszef resortu infrastruktury i budownictwa: Andrzej
Adamczyk i Jerzy Szmit, dyrektor
GDDKiA Jacek Bojarowicz, wojewoda zachodniopomorski Piotr Ja-

nia oraz prezydent Świnoujścia Janusz
Żmurkiewicz.
Aktualizacja dokumentu to niejako powrót do prac rządowych nad
inwestycją, przerwanych jesienią
2007 roku, po przegranych wyborach
parlamentarnych Prawa i Sprawiedliwości.
Według programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanego w 2015

KOMENTARZ PIOTRA ŻELAZOWSKIEGO

Gdzie jest ten tunel?
- Gdyby porozumienie z 2007
roku było realizowane, to dziś
nasze spotkanie dotyczyłoby na
przykład pierwszego przeglądu
technicznego tunelu. Sam tunel
już by bowiem był - powiedział
prezydent Świnoujścia
Janusz Żmurkiewicz podczas
podpisania aneksu do tego
dokumentu.
Minęło prawie dziewięć lat od
tamtego wydarzenia, a świnoujścianie jak pływali „Bielikami”, tak
pływają. Toteż zastępczyni Żmurkiewicza, dziś wiceprezydent, 9
lat temu inżynier miasta Barbara
Michalska daleka jest od hurraoptymizmu: - Cieszyła się będę, jak
ekipy budowlane ruszą z robotami,
bo wtedy już nikt tej inwestycji nie
zatrzyma.
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Wielu świnoujścian na pytanie
zadane w tytule odpowiada, że ich
tunel jest w Gdańsku.
I owszem 24 kwietnia br. z wielką
fetą otwarto w Trójmieście przeprawę
pod Martwą Wisłą, która jest częścią
tzw. Trasy Sucharskiego. Parametry
ma identyczne z planowanymi między
Wolinem i Uznamem. Przy czym w
Gdańsku wybudowano dwie rury o

Wizualizacja dojazdu do planowanego tunelu

metrów, sama część tunelowa będzie
przebiegać na odcinku 1400 metrów.
Tunel wykonany zostanie tradycyjnie
obecnie stosowaną technologią przy
tego rodzaju obiektach, tj. metodą
drążenia TBM (Tunnel Boring Machine). Średnica wewnętrzna tunelu
będzie miała 12 metrów i będzie mieścić dwukierunkową jezdnię z pasami
ruchu o szerokości 3,5 metra każdy.
Poniżej jezdni będzie się mieścił tunel
ewakuacyjny.
Ogłoszony 15 kwietnia przetarg w
pierwszym etapie wyłoni podmioty
spełniające kryteria uczestnictwa
w postępowaniu, a następnie firmy
te zostaną zaproszone do składania
ofert. Kryteriami w przetargu są: w 90

roku przez włoską firmę Technical
Sp.A., tunel będzie miał swój wjazd
na wyspie Wolin, przy terminalu
promowym, natomiast wyjazd - na
wyspie Uznam - za bazą paliw płynnych. Z główną inwestycją powiązane
będą drogi dojazdowe, węzeł drogowy
wraz z rondem na wyspie Wolin oraz
dodatkowe rondo na wyspie Uznam.
Długość całej trasy wyniesie 3400
średnicy wewnętrznej 12 m, tak by
każda z nich pomieściła jednokierunkową drogę dwupasową. Cofnijmy się
do roku 2007 - wówczas też mówiło

się o dwururowej konstrukcji pod
Świną.
Kluczowe dla tak wielkiej inwestycji jest finansowanie i techniczne

Oddany w kwietniu br. tunel pod Martwą Wisłą

możliwości przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. To dlatego ta
polityczna batalia i dlatego aneks do
umowy podpisywał w Świnoujściu
Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz szef GDDKiA.
I znów cofnijmy się do 2007 r.
Wtedy na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko zapisana była kwota 117
mln euro na świnoujską przeprawę.
Gdyby Świnoujście zredukowało zapędy do jednotunelowego połączenia,

procentach cena, a w 10 procentach
- czas realizacji. Wykonawca wybrany
w przetargu będzie miał 15 miesięcy
na przygotowanie prac projektowych,
a potem kolejne 36 miesięcy na wykonanie inwestycji (z wyłączeniem

okresów zimowych od 15 grudnia do
15 marca). Stała przeprawa w Świnoujściu posiada już decyzję środowiskową wydaną w 2010 roku.
Organizacja finansowania inwestycji oraz jej późniejsze zarządzanie
będzie leżeć w gestii Świnoujścia, bo
tak nakazują przepisy o drogach krajowych położonych na terenie miast
na prawach powiatu. Włodarze miasta
starają się o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pieniądze unijne mają stanowić
aż 85 proc. kosztów budowy, które
obecnie szacowane są na 920 mln zł.
To ambitny plan, zważywszy na fakt,
iż większość inwestycji drogowych finansowana jest środkami pomocowy-

takie pieniądze stanowiłyby 65 proc.
kosztów inwestycji. Cztery lata później
ówczesne władze zdjęły przeprawę z
listy podstawowej POIiŚ. Jednocześnie
tym samym ruchem zostało wpisane
w ten program finansowanie przeprawy pod Martwą Wisłą. Trudno się
dziwić pretensjom Świnoujścia wobec
Gdańska.
Teraz, mimo iż umowa została
podpisana, formalnie nie ma nigdzie
zapisanych pieniędzy na finansowanie
inwestycji. Jest tylko plan: Świnoujście
składa wniosek w konkursie POIiŚ i
dokłada swoje 15 proc.
Trasa Sucharskiego była sfinansowana środkami unijnymi w wysokości
85 proc. - czyli maksimum. Gdyby tak

było w przypadku przeprawy pod Świną, zakładany budżet by się spiął.
Tyle tylko, że nie ma gwarancji, czy
i ile procent kwoty otrzyma miasto. I
tu znowu kłania się rola Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ponieważ
brakującą kwotę ma pokryć podległy
mu Krajowy Fundusz Drogowy.
Wątpliwości można mieć także do
wkładu własnego z budżetu miasta.
Świnoujście deklarowało, że wysupła z
budżetu 127 mln zł, kiedy szacowano,
że inwestycja będzie warta 760 mln
zł. Teraz szacunki wzrosły do kwoty 920 mln zł, więc wkład miasta
musiałby wynieść co najmniej 138
mln zł. Różnica nie jest wielka, ale
tych pieniędzy też miasto jeszcze nie

Przebieg planowanego tunelu

mi na poziomie ok. połowy kosztów
przedsięwzięcia. Reszta ma pochodzić
z budżetu Świnoujścia i głównie mają
to być pieniądze uzyskane jako podatki od terminalu LNG. W zależności

poprzez mosty na Dziwnie w miarę
dobrze skomunikowana jest z resztą kraju. Z kolei zwolennicy tunelu
podkreślają, iż wąskie gardło, jakim
zawsze była przeprawa promowa,

od uzyskanego ostatecznie stopnia
finansowania unijnego brakujące
środki będzie można uzupełnić także pieniędzmi z Krajowego Funduszu
Drogowego (KFD).
Tunel w Świnoujściu to inwestycja strategiczna, choć mająca większe
znaczenie polityczne i społeczne, niż
gospodarcze. Przeciwnicy stałego połączenia to właśnie stawiają za argument, podkreślając, że część przemysłowa miasta, w tym port i stocznia,
znajdują się na wyspie Wolin, która

ogranicza możliwości rozwojowe
Świnoujścia i stwarza istotną barierę nie tylko w ruchu turystycznym,
ale i życiu codziennym mieszkańców.
Wreszcie aspekt polityczny: z powodu
łatwiejszego dostępu od strony Niemiec to właśnie ten kierunek uznawany był dotąd za bardziej perspektywiczny. Stała przeprawa będzie miała
szanse to zmienić i w pełni przywrócić
Świnoujście polskiemu terytorium,
którego integralną częścią „miasto 44
wysp” jest od ponad 70 lat.

Dziś funkcję połączenia pomiędzy wyspami Wolin i Uznam pełni
przeprawa promowa - kompletnie zakorkowana podczas sezonu.

ma. Będzie miało, jeśli rzeczywiście
terminal zacznie płacić podatek do
świnoujskiego budżetu.
Na zorganizowanie finansowania
jest jeszcze sporo czasu. GDDKiA
dopiero ogłosiła przetarg. Będzie
dwustopniowy. Drugi etap rozpocznie się za ok. pół roku. Najprędzej
na początku 2017 r. spłyną oferty cenowe. Wtedy przekonamy się, jakie
mogą być rzeczywiste koszty budowy. Wykonawca zostanie wyłoniony
zapewne w połowie przyszłego roku
- pod warunkiem, że nie będzie protestów, odwołań itp. wydarzeń, które często towarzyszą przetargom na
tak drogie inwestycje. Potem będzie
ponad rok projektowania i dopiero

start rzeczywistej budowy. Wynika
z tego, że - jeśli będą potrzebne na
tę inwestycję fundusze z budżetu
państwa - to dopiero tego na 2019 r.
A sama przeprawa może być gotowa
pod koniec 2022 r.
Gdzie jest więc dzisiaj świnoujski
tunel? Niemal w tym samym miejscu
jak w sierpniu 2007, gdy podpisywano pierwszą umowę. Jest koncepcja,
program funkcjonalno-użytkowy,
decyzja środowiskowa, przetarg, ale
nie ma na razie pieniędzy. Wtedy
brakowało dokumentów, by można
było ogłosić przetarg, ale były zapisane pieniądze.
PIOTR ŻELAZOWSKI
www.obserwator-morski.pl
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Jak wiadomo, na rynku
żeglugowym wciąż trwa
kryzys, który przekłada się na
znacznie mniejsze zamówienia
na nowe statki. Dotyczy to
zwłaszcza sektora masowego,
co uderza w specjalizujące się
w budowie masowców stocznie
chińskie. Zakłady te radzą sobie
jak mogą, ale w większości
przypadków, przy pustych
portfelach zamówień, muszą
skapitulować.
Ocenia się, że w znakomitym dla
branży morskiej roku 2008 w Chinach
funkcjonowało około dwóch tysięcy
stoczni. Większość były to jednak
zakłady typu „green field”, założone w „szczerym polu”, dla realizacji
pojedynczych zleceń. Od tego czasu
likwidacji uległo kilkaset pseudo-stoczni i ponad setka „normalnych”
zakładów.
Przy drastycznym spadku zamówień masowców w ubiegłym roku
(o ok. 70 proc. w stosunku do roku
poprzedniego) kolejne chińskie stocznie szykują się do zamknięcia swojej
działalności. Są jednak i takie, które

Stopniowy wzrost stawek dla
masowców, obserwowany
w kwietniu, pozostaje
w kontraście do całkowitej
stagnacji na rynku
kontenerowców. Nic zatem
dziwnego, że wielu armatorów
tego sektora rozważa
wycofanie części swojej floty
na przymusowe postoje (tzw.
lay-up), albo też wcześniejszą
niż wynika to z metryki statków,
sprzedaż jednostek na złom.
Jak podaje najważniejsze biuro analiz rynku kontenerowego - Alphaliner,
na początku kwietnia br. na kotwicowiskach stało już 325 bezrobotnych
kontenerowców, o łącznej pojemności 1,48 mln TEU (kontenerów dwudziestostopowych) i odpowiadających
7,4 udziału procentowego istniejącej
światowej floty. Około jednej trzeciej
„bezrobotnych” to jednostki o pojemności powyżej 5100 TEU.
Zdaniem biura, w chwili obecnej
najgorsza sytuacja występuje wśród
kontenerowców o pojemności 4-5
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Jak Chińczycy

aktywizują stocznie?

próbują znaleźć sposób na przetrwanie obecnego kryzysu.
Na całkiem oryginalny sposób
aktywizacji swojego zakładu, przy
pustym portfelu zamówień, wpadła
stocznia China Ocean Shipbuilding
Industry. Szefowie firmy zauważyli, że jedną z największych obecnie
bolączek Państwa Środka jest brak

parkingów. Jak podają oficjalne statystyki, w najbardziej zaludnionych
ośrodkach miejskich Chin zabraknie
w najbliższym czasie 50 milionów
miejsc parkingowych.
W marcu br. stocznia usunęła więc
ze swojej nazwy część nawiązującą do
budowy statków - „Shipbuilding”
- i zaangażowała się ... w budowę

Niewesoło
w kontenerach
tys. TEU oraz 7,5-9,5 tys. TEU,
gdzie stawki przewozowe są cztery razy niższe niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego. W dodatku
właściciele tych jednostek z niepokojem oczekują czerwcowego otwarcia
poszerzonego Kanału Panamskiego,
który umożliwi korzystanie z tego
skrótu żeglugowego kontenerowcom,
które do tej pory nie mieściły się w
tym przesmyku.
Wraz ze spadkiem stawek frachtowych spada też systematycznie wartość kontenerowców. Powoduje to
konieczność wpisywania strat z tego
tytułu do wyników finansowych firm,
a ci, którzy spłacają kredyty (czyli
zdecydowana większość), muszą liczyć się z tym, że banki upomną się

o dodatkowe pieniądze w celu uzupełnienia wartości hipoteki.
Głęboka bessa, jaka od końca
ubiegłego roku zapanowała na rynku
przewozów kontenerów, spowodowała znaczący wzrost złomowania
statków w tym sektorze. Jak podaje

parkingów. Rozpoczęła oczywiście
od własnych terenów, ale stara się
jednocześnie o dzierżawę lub zakup
kolejnych działek, w różnych częściach kraju.
Jak uważa szef stoczni Czang Szi
Hong, dywersyfikacja w branży okrętowej nie jest niczym dziwnym, a wpływy
z parkingów mają jedynie utrzymać ciągłość istnienia zakładu. Miejsca parkingowe będą budować sami stoczniowcy,
więc gdy na rynek żeglugowy powróci
koniunktura, zakład nie będzie musiał
ponownie szukać rąk do pracy.
Stocznia chce w najbliższych
trzech latach stworzyć około 100
tysięcy miejsc parkingowych, a po
ukończeniu inwestycji spodziewany
zysk operacyjny z tej działalności szacowany jest na ok. 500 mln juanów
(ok. 76 mln dolarów) rocznie.
Jak podkreśla Czang Szi Hong,
China Ocean Industry chce powrócić do produkcji okrętowej w 2018
roku, skupiając się na budowie chemikaliowców i statków do przewozu
ładunków ciężkich.
Pomysł z parkingami szef stoczni kwituje stwierdzeniem: „Przez
ostatnich kilka lat błądziliśmy we
mgle - teraz znów zaczynamy widzieć ocean”.
londyńskie biuro brokerskie Braemar
ACM, tylko w pierwszym kwartale
br. zezłomowano ponad czterdzieści
kontenerowców o łącznej pojemności 143.000 TEU. Przypomnijmy, że
w całym 2015 roku na złom sprzedano zaledwie 85 kontenerowców
o łącznej pojemności 187.000 TEU.
Wśród statków, które w tym roku zakończyły żywot na azjatyckiej plaży
stoczni złomowej był kontenerowiec
„DS Kingdom” o pojemności 6.479
TEU (historycznie największy zezłomowany kontenerowiec) w wieku
zaledwie 15 lat.
(KG)
Fot. MAREK CZASNOJĆ

Norwegowie

wciąż zwalniają
Jak podaje Norweski Związek
Armatorów, właściciele
statków z tego kraju
zamierzają w tym roku
w dalszym ciągu prowadzić
zwolnienia marynarzy.
W ubiegłym roku ilość
miejsc pracy na norweskich
statkach zmniejszyła się aż
o 7300, w tym roku ma być
ich mniej ok. 4500. To bardzo
zła informacja dla polskich
marynarzy, którzy często
wybierają pracę „u Norwega”.
Większość ze zwolnień dotyczyć
ma sektora offshore, związanego z
obsługą górnictwa morskiego. Przy
utrzymujących się niskich cenach
ropy naftowej na światowych rynkach, wydobycie z dna morskiego z
szelfu Morza Północnego wciąż jest
deficytowe. W związku z tym, w lutym tego roku nieczynnych było 16
platform wiertniczych, należących
do norweskich kompanii wydobywczych. Jeśli ceny ropy nie pójdą w

górę, liczba ta wzrośnie w połowie
roku do 23.
W chwili obecnej na przymusowych postojach znajduje się około
stu norweskich statków typu offshore, obsługujących platformy, a
do połowy roku będzie ich prawdopodobnie co najmniej o dziesięć
więcej.
(KG)

Spadła
wartość floty
Ukazał się raport na temat
rynku żeglugowego w 2015
roku opracowany przez
biuro brokerskie Barry
Salles Group (BSG). Na
128 stronach dokument
podsumowuje ubiegły rok dla
trzech głównych sektorów
w przewozach morskich:
masowców, tankowców
i kontenerowców.
Na początku swojego raportu
BSG podaje, że w związku z kryzysem na rynku żeglugowym wartość
światowej floty spadła w ubiegłym
roku łącznie o 65 mld dolarów.
Najgorzej było w sektorze masowców, gdzie wartość statków spadła
o 30-45 proc. Warto przypomnieć,
że każda firma żeglugowa obniżenie
wartości swojej floty musi wpisać do
swojego rachunku jako stratę, stąd
nawet gdyby statki w ogóle nie wypłynęły w morze, to i tak - niejako
„z automatu” - znalazłyby się one na
dużym minusie. Nic więc dziwnego,

że wśród największych światowych
armatorów masowców notowanych na giełdzie (i ujawniających
swoje wyniki finansowe) pierwsza
siódemka zanotowała w ubiegłym
roku łączną stratę w wysokości 760
mln dolarów.
Zamówienia stoczniowe, biorąc
pod uwagę łącznie wszystkie sektory żeglugowe, spadły w ubiegłym
roku o 20 proc. do 104,7 mln DWT,
w porównaniu ze 131,1 mln DWT
w 2014 roku.
Stocznie notowały nie tylko
zmniejszone tempo nowych zamówień, ale również, pod naciskiem armatorów, opóźniały dostawy statków
wcześniej zakontraktowanych. BSG
szacuje, że w przypadku masowców
prawie połowa statków, które miały być w ubiegłym roku oddane do
eksploatacji, została przełożona na
późniejsze terminy.
O ile w przypadku masowców, w
ubiegłym roku, zamówienia stoczniowe spadły o 68 proc., o tyle kontenerowców zamówiono więcej o 45 proc.
W dodatku były to głównie statki z
grupy największych. Nowe kontrakty

na budowę kontenerowców podpisywane były głównie w pierwszej połowie roku, przy w miarę korzystnych
stawkach frachtowych. Spadek zamówień podążał za trendem spadkowym
stawek przewozowych - w drugiej
połowie roku.
Prowadząc od kilku lat tak dużą
działalność inwestycyjną, armatorzy
kontenerowców ostatecznie doprowadzili do znacznej nadpodaży tonażu,
co będzie miało negatywne skutki
dla tego sektora. Jak piszą analitycy
z BSG, perspektywa dla kontenerowców „pozostaje zła, z negatywnymi
sygnałami na wszystkich frontach:
słabego popytu, historycznie niskich
stawek frachtowych, dużego portfela
zamówień i niskiego tempa złomowania”.
W zupełnie odmiennych nastrojach ubiegły rok podsumowują
natomiast armatorzy tankowców. Z
powodu znaczącego wzrostu produkcji ropy naftowej w ubiegłym roku, co
przekładało się na zwiększony popyt
na tankowce, stawki czarterowe w
tym sektorze wzrosły aż o 75 proc.
Siedmiu największych właścicieli tych
statków notowanych na giełdzie zarobiło łącznie ponad miliard dolarów.
Dobre nastroje sprzyjały też inwestowaniu: w 2015 roku zamówiono
o 72 proc. tankowców więcej niż w
2014 roku.
Z kolei najważniejsze biuro brokerskie świata żeglugowego - firma
Clarksons podaje, że w 2015 roku
globalny wzrost przewozów ładunków
drogą morską wyniósł 2 proc. i był
niższy niż w 2014 r. (3,2 proc.). Spadek dynamiki wzrostu zanotowano
po raz pierwszy od 2009 roku.
W przypadku ładunków masowych
zanotowano nieznaczny spadek przewozów o 0,1 proc. i miał na to wpływ
zmniejszony popyt na rudę żelaza i
węgiel. W przypadku węgla spadek
przewozów tego surowca nastąpił po
raz pierwszy od 30 lat.
Jeśli chodzi o przyrost światowej
floty wszystkich sektorów, w 2016
roku spodziewany jest on na poziomie 3,1 proc. oraz 2,7 proc. w roku
2017 (dla sektora masowców odpowiednio 1,5 proc. i 0,7 proc.). Warto
przypomnieć, że jeszcze pięć lat temu
światowa flota przyrastała w tempie
8-9 proc. rocznie.
KRZYSZTOF GOGOL
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Kolejne statki
napędzane alkoholem
W kwietniu oddano do
eksploatacji trzy pierwsze
tankowce na świecie napędzane
metanolem. Statki będą pływać
w czarterze kanadyjskiej firmy
Waterfront Shipping Co., a ich
właścicielami są kompanie:
Waterfront Shipping Co.
(Kanada), Westfal-Larsen
Management (Norwegia),
Marinvest (Szwecja) oraz Mitsui
O.S.K. Lines - MOL (Japonia).

co dzień pływa na linii z Kilonii do
Goeteborga.
O ile dla „Stena Germanica” silnik napędzany metanolem wykonała
fińska Wartsila, o tyle wspomniane
tankowce będą wyposażone w sil-

niki wyprodukowane przez firmę
MAN. Oprócz alkoholu metylowego
będą one mogły wykorzystywać także klasyczne paliwo żeglugowe.
Łącznie flota tankowców operowana przez Waterfort Shipping
i napędzana metanolem ma liczyć
siedem jednostek. Trzy pierwsze
oddano do eksploatacji w kwietniu
br., pozostałe cztery mają zostać
przekazane w październiku br..
Jednostki powstają w koreańskiej
stoczni Hyundai Mipo Dockyard
oraz japońskiej stoczni Minaminippon Shipbuilding.

Metanol stosowany jest jako alternatywne paliwo żeglugowe obok
gazu naturalnego (LNG). Jedynym
do tej pory statkiem, który może
pochwalić się tego rodzaju ekologicznym napędem jest prom Stena
Line - „Stena Germanica”, Konwersji silnika na jednostce dokonano w
marcu ubiegłego roku w Gdańsku
w Remontowa Shipyard. Prom na

W marcu tego roku
amerykańska marynarka
wojenna potwierdziła
odnalezienie wraku „USS
Conestoga”. Statek ten wypłynął
w morze w marcu 1921 roku
wraz z załogą liczącą 56 osób.
Wkrótce potem słuch o nim
zaginął. Co się stało z jednostką
i gdzie spoczywa jego wrak,
stanowiło jedną z największych
zagadek w historii żeglugi
Stanów Zjednoczonych.
„Conestoga” została zbudowana
w 1903 roku w stoczni w Baltimore
dla kompanii kolejowej Philadelphia
and Reading Railroad Company. Był
to duży holownik, którego zadaniem
było przewożenie na ciągniętej barce węgla, rozwożonego do portów
wschodniego wybrzeża USA, z przeznaczeniem dla parowozów działających na tym obszarze.
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Zagadka zatonięcia

„USS Conestoga”
Kiedy wybuchła I wojna światowa „Conestoga” została zarekwirowana przez marynarkę wojenną
i przewoziła sprzęt wojskowy oraz
amunicję na Bermudy i Azory. Po
wojnie jednostka stacjonowała w
porcie Norfolk, w którym pełniła
typowe usługi holownicze. Na początku 1921 roku została wysłana na
zachodnie wybrzeże do San Diego
na remont, a po ukończeniu prac
miała przepłynąć na Wyspy Samoa
na Pacyfiku. 25 marca holownik
wyszedł w morze i nikt więcej już
o nim nie usłyszał. Wszczęte poszukiwania nie przyniosły żadnych
rezultatów, odnaleziono jedynie

Wspomniane siedem tankowców
będą jednostkami o nośności 50 tys.
DWT. Waterfront Shipping będzie je
czarterował w miejsce swoich starszych jednostek. Z całej siódemki
dwa tankowce należą do Westfal-Larsen, dwie kolejne to wspólna
własność Marinvest i Waterfront
Shipping, wreszcie trzy pozostałe
należą do MOL.
Kwietniowe statki to te należące
do Waterfront Shipping i Marinvest
(dwa) - przekazane w Korei oraz
do MOL (jeden) - przekazany w
Japonii. Jednostka należąca do
MOL jest jednocześnie pierwszą
wybudowaną w Japonii z napędem
dual-fuel.
Waterfront Shipping jest stuprocentową własnością firmy Methanex
Corp. To operator specjalizujący się
w przewozie paliw płynnych i produktów chemicznych na rynkach
Północnej i Środkowej Ameryki,
Europy oraz azjatyckiego obszaru
Pacyfiku. W chwili obecnej posiada
flotę 22 nowoczesnych tankowców o
nośności od 3 do 50 tys. DWT.
Z kolei Methanex Corp. to największy na świecie producent i
dostawca metanolu, działający na
całym świecie. Swoją siedzibę ma w
Vancouver.

pustą szalupę ratunkową ze statku.
W czerwcu 1921 roku „Conestogę”
oraz jej 56-osobową załogę uznano
za bezpowrotnie utraconych.
Przez 90 lat nie znano nawet
przybliżonej pozycji wraku holownika. We wrześniu 2014 roku jeden
ze statków badawczych sondujących
dno oceanu na chronionym obszarze
zwanym Greater Farallones National
Marine Sancutuary, znajdującym się
na północny zachód od San Francisco, odnalazł szczątki nieznanej
jednostki z przełomu XIX i XX
wieku. W swojej charakterystyce
nie pasowała ona do żadnej z tych,
których zaginięcie zgłoszono kiedykolwiek w tym obszarze. Kolejne
badania przy pomocy podwodnego
robota (ROV) potwierdziły, że jest
to wrak 170-stopowego stalowego
pełnomorskiego holownika o napędzie parowym. W marcu tego roku
oficjalnie potwierdzono, że jest to
zaginiona „Conestoga”.

Brytyjczycy o zatonięciu

m/v „Cemfjord”
21 kwietnia brytyjska instytucja
do badania wypadków morskich
- Marine Accident Investigation
Branch (MAIB) opublikowała
obszerny raport na temat
przyczyn zatonięcia w styczniu
2015 roku statku „Cemfjord”
z polską załogą. MAIB wskazuje
na szereg błędów, jakie
popełnili zarówno armator, jak
i załoga statku. Wśród głównych
przyczyn wypadku upatruje:
pośpiech spowodowany
naciskami ekonomicznymi,
błędy w organizacji podróży
oraz usterki techniczne statku.
„Cemfjord” wyszedł w morze z
duńskiego portu załadunku z pięciogodzinnym opóźnieniem. Przyczyną była awaria jednej z pomp
obsługującej zbiorniki balastowe,
co spowodowało przechył statku
podczas załadunku cementu i konieczność przerwania pracy celem

sprowadzenia pompy przenośnej.
Przechył spowodowany awarią pompy mógł być również przyczyną nierównomiernego rozłożenia ładunku.
Kolejnym czynnikiem skutkującym
zwiększeniem niestateczności statku
było zastosowanie złych danych na
temat gęstości ładunku, o ile bowiem
producent cementu podawał gęstość
1100 kg na m kw., o tyle statkowe
podręczniki mówiły, że tego rodzaju
ładunek ma gęstość 1350 kg na m
kw. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych od poprzedniego
pierwszego oficera statku w praktyce
dla cementu przyjmowano jeszcze
większą gęstość od 1560 do 1640 kg
na m kw. Jakie wartości zastosowała
załoga podczas feralnego rejsu, nie
wiadomo, ponieważ dane tego rodzaju nie były podawane na bieżąco
do biur armatora.
Po opóźnionym wyjściu w morze
prędkość „Cemfjorda” była mniejsza
niż zwykle z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Statek miał więc niewielkie szanse

na nadrobienie czasu, ponieważ w
kontrakcie czarterowym zapisano
dla niego zalecaną prędkość 9 węzłów, a możliwości techniczne jednostki wynosiły jedynie 9,5 węzła.
Podobna presja czasowa - zdaniem
byłych członków załogi - występowała także w poprzednich rejsach
cementowca.
MAIB pisze w raporcie, że gdy
„Cemfjord” zbliżył się do zdradzieckiej cieśniny Pentland Firth, kapitan
był pod presją ekonomiczną, by nie
zmniejszać prędkości statku, choć
często robił to we wcześniejszych
podróżach chcąc uniknąć niebezpiecznych fal pływowych. W jednym z poprzednich rejsów, z tym
samym dowódcą, w Pentland Firth
doszło już do przesunięcia ładunku
na „Cemfjordzie”, a załoga szykowała się już do ewakuacji. Wówczas
jednak kapitanowi udało się dzięki
przepompowaniu wód balastowych
wyprostować statek. Cement ulega
przesunięciu w ładowni, gdy przechył
statku przekracza 30 stopni.

2 stycznia 2015 roku, kiedy zniknął
sygnał AIS „Cemfjorda”, fale pływowe
w tym rejonie były ekstremalnie silne z powodu huraganowego wiatru.
Wskazówki nawigacyjne Admiralty
Sailings dla tego rejonu wyraźnie
ostrzegały, że przejście przez Pentland
Firth nie powinno być podejmowane
przy tego rodzaju warunkach pogodowych. Ale - jak wiadomo - ostateczna
decyzja o kontynuacji rejsu zawsze
należy do kapitana.
Podejrzewa się, że statek w końcu
zredukował prędkość, by łatwiej przedzierać się przez fale, ale to z kolei
zmniejszyło jego możliwości sterownicze. „Cemfjord” prawdopodobnie
obrócił się burtą do fal, powodując
wdzieranie się dużych ilości wody
na pokład. Raport MAIB stwierdza,
że nie ma wątpliwości, iż ładunek
cementu przesunął się podczas katastrofy statku.
MAIB prześledził też historię
ostatnich inspekcji przeprowadzonych na „Cemfjordzie”. Inspekcja
bandery nie wykazała żadnych
uchybień, natomiast uchybienia
takie i to w dużej liczbie stwierdzały
inspekcje Port State Control. Statek
wypłynął w swój ostatni rejs z wieloma brakami wobec przepisów, w tym
tymi odnoszącymi się do środków
ratunkowych oraz z awarią pompy
zenzowej, odpowiedzialnej za odpompowanie wody z przestrzeni pod
ładownią. Awarię pompy zenzowej
stwierdzono w październiku 2014
roku i miała ona zostać naprawiona
podczas remontu w polskiej stoczni
w grudniu 2014. Statek wyszedł jednak ze stoczni bez sprawnej pompy,
otrzymując na to zgodę z administracji bandery. Podobne nieporozumienia pomiędzy zarządzającym
statkiem, administracją bandery i
klasyfikatorem spowodowały, że
jednostka wyszła ze stoczni także
z niesprawnymi środkami ratunkowymi.
Raport MAIB zawiera sugestie
wniesienia poprawek do postępowania klasyfikatora DNV-GL, zarządzającego Brise Bereederungs,
administarcji bandery (Cypr) oraz
Brytyjskiej Straży Wybrzeża odpowiedzialnej za inspekcje. Wszystkie
te podmioty potwierdziły, że po katastrofie „Cemfjorda” wprowadziły
szereg korekt w swoim działaniu.
(KG)
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Nie zapomnieć o historii
Trwa dyskusja nad programem
zagospodarowania terenów
poportowych na wyspie
Łasztowni i stoczni już chyba
po częściowej „reanimacji”.
Modne było hasło „waterfront”,
cokolwiek to oznaczało. Trudno
przez lata tkwić w martwym
punkcie i mam nadzieję, że
niebawem znikną z widoku
obskurne ruiny, sypiące się
nabrzeża. Już zrobiono pierwszy
znaczny krok w tym kierunku.
Rozebrano stare magazyny
portowe.
Odrestaurowana hala stoczniowa w Eriksberg na przedmieściach Goeteborga

Uporządkowano południową
część Wyspy Grodzkiej, gdzie powstaje marina połączona mostem.
Jest to istotny asumpt do dalszego
zagospodarowania Łasztowni. Na
razie piaszczysty plac po rozbiórce

magazynów pyli na wietrze kurzem.
Ale są to najcenniejsze tereny do zagospodarowania w centrum Szczecina. Jak to zrobią gospodarze miasta? Czas pokaże. Chcę pokazać, jak

z podobnym problemem uporali się
mieszkańcy Skandynawii i Niemiec.

jutlandzkiej, a potem samozatopione w
brytyjskiej bazie Scapa Flow).

Pozostałości po stoczni w Bremerhaven wkomponowane w nowy krajobraz mieszkaniowy

Pomnik - pamiątka po stoczni w Malmoe
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Przykładem klinicznym jest stary
port w Bremerhaven. Gdy powstał
oddalony od miasta terminal kontenerowy, utrzymanie portu w centrum
miasta straciło sens. Niemcy wyburzyli
do cna całą zabudowę portu, a w to
miejsce po prostu zbudowali nowoczesne bloki mieszkalne. I tu pragnę
pokazać, jak potrafili połączyć historię
tego miejsca z nowym przeznaczeniem.
Uliczki noszą stare nazwy portowe typu
DOK III. Zachowano dawny charakter
nabrzeży, a wśród zabudowy pozostawiono kilka elementów portowych z
tamtych czasów. Głównie fragmenty
dźwigów czy rufową część statku wraz
ze śrubą – pozostałość po upadłej
stoczni Brehmer Vulkan, w której zbudowano cesarską Hochseeflotte (pancerniki i krążowniki utracone po bitwie

Innym jeszcze bardziej spektakularnym przykładem jest szwedzka
stocznia Eriksberg w Goeteborgu.
Zakład ten założony w 1850 r. budował doskonałe statki, głównie
tankowce. Konkurencja wschodnia
doprowadziła do upadku stocznię.
Oczywiście nie obyło się bez awantur i protestów, ale ekonomia zwyciężyła. Po komunalizacji terenów
postoczniowych powstały tu hotele,
ośrodki uniwersyteckie i pomieszczenia mieszkalne. Takich przekształceń
jest wiele, ale tu Szwedzi pokazali, jak
można, nie niszcząc klimatu historii,

W Eriksbergu pamiątką po stoczni jest również suwnica bramowa

czesne, ekologiczne osiedle. W basenach stoczniowych pływają „domki na wodzie”, a całość opasana jest
nadmorskim bulwarem, na którym
ustawiono stare maszyny stoczniowe.
Fragmenty pras i młot parowy, który świetnie wpisuje się w krajobraz i
klimat tego miejsca.
Warto pomyśleć, co jeszcze z naszych pozostałości można uratować
przed złomowaniem i z należną pieczołowitością wkomponować w przyszłą przestrzeń Łasztowni. Niech tym
razem w normalnym trybie zostaną
zabezpieczone te artefakty. Jeżeli nie,
to za kilka lat znajdą się „poszukiwacze” tego, co dziś leży na ulicy.

Eriksberg - tam gdzie kiedyś budowano statki obecnie jest dzielnica mieszkaniowa

stworzyć coś od nowa. Na zboczach
skalistego fiordu Goeta Alv w miejscu, gdzie w dokach budowano statki,
powstały małe przystanie i mariny, a
suchy dok zamieniono na basen. Po-

zostawiono fragmenty stoczniowych
konstrukcji, a nad całością góruje potężna bramownica z napisem ERIKSBERG. Dziś mieszkańcy Goeteborga
są dumni z tych zmian.

Podobnie jest w Malmoe, gdzie
od 1840 roku w stoczni KOCKUMS
budowano wspaniałe statki, okręty
podwodne i korwety. Na terenach
postoczniowych powstało nowo-

Śruba - pomnik, na miejscu
dawnej stoczni w Bremerhaven

Idąc tym tropem, można też przyozdobić niektóre fragmenty miasta, nadając tym samym wyrazistszy charakter
morski Szczecina. A że prędzej czy później Łasztownia zostanie zabudowana,
to nie ulega wątpliwości. Pozostaje pytanie - jak. Wiadomo - jak najpiękniej.
Funkcjonalnie. Nowocześnie w tym
najstarszym skrawku Szczecina.

W Malmoe mamy przykład wzorcowej nowoczesnej zabudowy waterfrontu

Tekst i zdjęcia
MAREK CZASNOJĆ
www.obserwator-morski.pl
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Sprawdź
ofer tę.

Przedstawiamy naszą nową markę.
Dom nad morzem czy mieszkanie w mieście?
Wybierz to co najlepsze, dla Ciebie i Twojej rodziny!
Budownictwo połączone z nowymi technologiami i dobrym dizajnem. Komfort
mieszkania jest dla nas, jako inwestora, rzeczą najważniejszą.

Sprawdź naszą ofertę na www.marina-club.pl

Marina Club Szczecin

IKONA HELU

Muzeum Rybołówstwa

znowu otwarte
Ikona Helu, najstarszy
zachowany budynek tego
miasta, były kościół ewangelicki,
w którym od 1972 r. mieści
się Muzeum Rybołówstwa,
po 3-letnim, gruntownym
remoncie i modernizacji
4 kwietnia br. została
udostępniona społeczeństwu.

Nowo otwarty budynek Muzeum
zmienił się zasadniczo. Wymieniono w nim całe pokrycie dachowe,
wzmocniono i zabezpieczono
drewniane elementy konstrukcji,

no-zimowym na Półwyspie Helskim.
Stan obiektu był na tyle poważny,
że w 2013 r. Centralne Muzeum
Morskie, którego Muzeum Rybołówstwa w Helu jest oddziałem, na
jego kapitalny remont i modernizację
uzyskało dotację celową ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Do końca tego roku
muzeum wzbogacą jeszcze nowoczesne interaktywne stanowiska,
w tym symulator przechyłów kutra
rybackiego podczas normalnej jego
eksploatacji.
Dzięki
przeprowadzonym
pracom znacznie zwiększyła się
przestrzeń ekspozycyjna mu-

wewnątrz budynku zainstalowano
windę, wykonano też nowe instalacje
sanitarne, elektryczne i przeciwpożarowe. Warto przypomnieć, że w
obiekcie nie prowadzono żadnych
poważniejszych prac remontowych
od lat 70. ubiegłego wieku. Nic więc
dziwnego, że budynek był w bardzo
złym stanie technicznym, którego
degradację dodatkowo pogłębiały
specyficzne warunki klimatyczne
panujące zwłaszcza w okresie jesien-

zeum. Dotyczy to przede wszystkim wystawy stałej zatytułowanej:
„Dzieje rybołówstwa na wodach
Zatoki Gdańskiej”. Prezentuje ona
w ujęciu chronologicznym najważniejsze zagadnienia związane
z rybołówstwem i szkutnictwem kaszubskim, historią całego polskiego
rybołówstwa i ekologią Bałtyku, a
także burzliwymi dziejami samego
Helu. Na powiększonej przestrzeni
I piętra powstała marynistyczna ga-

leria, gdzie prezentowane są prace
polskich artystów malarzy, których
praca i życie artystyczne związane
były częściowo z Helem. Znajdują
się tam więc m.in. płótna Henryka
Uziembły, Stanisława Kamockiego
i Władysława Lama. Hel, podobnie zresztą jak i sąsiednia Jurata,
gdzie w słynnej Kossakówce przez
wiele letnich sezonów rezydował i
tworzył Wojciech Kossak, również
miał swoich ulubionych malarzy,
zauroczonych tamtejszymi plenerami, które uczynili tematem swoich
prac.
Odnowiona została też drewniana
wieża widokowa o wysokości 21 m,
z której roztacza się piękny widok na
port, miasto i Zatokę Pucką. Zwiększyła się też przestrzeń ekspozycyjna
przeznaczona na wystawy czasowe. O nowe eksponaty wzbogacił
się też skansen tradycyjnych łodzi
rybackich na dziedzińcu muzeum.
Znajdują się tam m.in. pełnomorska
pomeranka i łódź „Dziunia”, która
wchodziła w skład wyposażenia
stacji naukowej im. Arctowskiego
na Antarktydzie. Interesującymi
eksponatami są również elementy
konstrukcyjne dawnych statków wyłowionych z morza przez rybaków
lub wyrzuconych przez morze na
helski brzeg.
Witając zgromadzonych na uroczystości otwarcia gości dyrektor
Narodowego Muzeum dr Jerzy Litwin przedstawił historię tego najstarszego budynku w Helu, stwierdzając, że doskonale wpisuje się ona
w obchodzoną właśnie rocznicę 1050
rocznicy chrztu Polski. Podziękował
on również wszystkim osobom, które
zasłużyły się przy remoncie i modernizacji helskiego oddziału NMM.
Gratulacje i podziękowania dla inicjatorów i wykonawców tego remontu, w specjalnym liście odczytanym
przez jego współpracownika, złożył
również sekretarz stanu w Minister-

stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.
Wiele osób zabierających głos
podczas uroczystości nawiązywało
do ciekawej historii muzeum oraz
jego ogromnej roli kulturotwórczej
nie tylko dla Helu, ale całego Półwyspu Helskiego. Np. burmistrz Helu dr
Klemens Adam Kohnke przypomniał
o kilkuosobowej grupie mieszkańców Helu, wśród których był również
jego dziadek Feliks, której ogromna
determinacja zapobiegła w latach 50.
najpierw zburzeniu starego kościoła,
a później doprowadziła do utworzenia w nim wystawy rybacko-przyrodniczej przekazanej w 1972 r.
wraz z całym obiektem Centralnemu
Muzeum Morskiemu. Wiele historycznych wątków poruszył również
Henryk Ganowiak, od lat związany
z Morskim Instytutem Rybackim,
który przekazał kilka osobistych
pamiątek do zbiorów muzealnych,
a także Dariusz Chmielewski – Pomorski Konserwator Zabytków i
Zbigniew Chmaruk – prezes Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej. Ten ostatni, podobnie jak
burmistrz Helu, deklarował dalszą
pomoc dla muzeum w rozwiązaniu
jego problemów.
Głos zabrał również wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz,
który gratulując odnowionej, wspaniałej placówki muzealnej, stwierdził,
że pozytywnie wyróżnia się ona na tle
innych tego rodzaju obiektów, których
podróżując wiele po świecie, widział
sporo.
Tekst i zdjęcia
JERZY DRZEMCZEWSKI
www.obserwator-morski.pl
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Samotnicy na ekranie
Pierwszym żeglarzem, który
samotnie opłynął świat, był
Joshua Slocum. Dokonał tego
w latach 1895 -98 na jachcie
„Spray”. W ciągu kolejnych
siedmiu dekad jedynie
dziewiętnastu żeglarzom udało
się powtórzyć ten wyczyn.
Angielski żeglarz Francis Chichester dokonał tego niemalże bez
zatrzymywania się (zatrzymał się
tylko raz). Jego rejs w 1967 roku stał
się światową sensacją. Na tyle wielką,
że w następnym roku brytyjska gazeta
„Sunday Times” zorganizowała żeglarski wyścig dookoła świata pod nazwą
Golden Globe. Nagrodą ufundowaną
przez redakcję było pięć tysięcy funtów (wówczas spora kwota). Miał ją
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otrzymać żeglarz, który samotnie
okrąży glob bez zawijania do portu.
Nie wolno było korzystać z pomocy
osób trzecich, a po starcie zabronione było uzupełnianie zapasów paliwa,
żywności, wody. Wyścig był otwarty,
mógł się zgłosić każdy. Ani wiek, ani
rodzaj jachtu nie stanowiły bariery.

Zgłosiło się dziewięciu śmiałków.
Do mety dotarł tylko jeden. Był nim
29-letni Anglik Robin Knox-Johnson.
Jego wokółziemski rejs trwał 313 dni.
Wśród żeglarzy biorących udział
w wyścigu był też 36-letni angielski
inżynier Donald Crowhurst. Ojciec
czwórki dzieci, właściciel firmy będącej
w poważnych tarapatach. Do udziału
w regatach zmusiła go trudna sytuacja
finansowa. Płynąc swoim 12-metrowym trimaranem liczył na zwycięstwo
i pieniężną nagrodę. Niestety, przeliczył się. Jego żeglarskie umiejętności
okazały się za małe. Dość szybko
zorientował się, że nie ma szans na
opłynięcie globu. I wtedy wpadł na
szatański pomysł… oszustwa. (Dziś
przy rozwiniętym systemie łączności
i elektroniki byłoby to niemożliwe, ale
wówczas nie było ani GPS-u, ani telefonii satelitarnej). Zaczął więc podawać
fałszywe dane. Żeglował wirtualnie.

A w rzeczywistości nie płynął, tylko
czekał na południowym Atlantyku aż
inni żeglarze miną Horn. Zamierzał
wśliznąć się między nich i dotrzeć do
mety jako jeden z pierwszych.
Na mecie wszyscy na niego czekali,
ale on nie dopłynął nigdy. W lipcu
1969 roku zauważono na Atlantyku dryfujący jacht. To był trimaran
Crowhursta. Bez żeglarza. Nie wiadomo, co się z nim stało. Wypadł za
burtę? Popełnił samobójstwo? Na
pewno pogrążył się w szaleństwie,
o czym świadczyły ogromne ilości
znalezionych bełkotliwych zapisków.
Crowhursta nazwano największym
przegranym regat Golden Globe. Jego
historia stała się kanwą filmu „Na
głęboką wodę”. Jest to przejmujący
dokument. Trzyma w napięciu jak
najlepszy thriller. Warto też sięgnąć
po wydaną parę lat temu książkę
„Wyprawa szaleńców”. Autor Peter
Nichols opisuje te regaty i wszystkich
ich uczestników.
Golden Globe otworzyły erę
samotnych regat wokół globu. Od
1989 roku co cztery lata odbywają
się regaty Vendee Globe. Nazywa się
je Mount Everestem żeglarstwa, wyścigiem szaleńców. Zasady są proste.
Dwudziestometrowym jachtem trzeba samotnie opłynąć glob z zachodu
na wschód, bez zatrzymywania się w
portach i bez korzystania z pomocy
z zewnątrz. Żeglarze mogą jedynie
pomagać sobie wzajemnie.
Tym regatom poświęcony jest fabularny film „Samotny rejs”. Główny
bohater, francuski żeglarz (doskonały
w tej roli Francois Cluzet), płynie katamaranem swojego przyjaciela. Po
kilku dniach na oceanie jacht uderza
w porzuconą beczkę, uszkadza ster.
Żeglarz naprawia go w pobliżu Wysp
Zielonego Przylądka. Kontynuuje rejs
i dopiero po jakimś czasie zauważa, że
ma pasażera na gapę. To kilkunastolatek z Senegalu, który chce się dostać
do lepszego świata, do Europy. Obecności chłopca nie zgłasza organizatorom regat. Najpierw jest na niego
wściekły, potem się zaprzyjaźniają.
Nie przerywa rejsu. Płynie, realizuje swój plan, chce wygrać te regaty,
nadal jest jedynym żeglarzem na tym
jachcie, choć już nie samotnym. Plasuje się na coraz lepszych pozycjach,
dopływa do mety…
Dalej zdradzać nie będę. Film jest
wart obejrzenia.
KRYSTYNA POHL

PARTNER-SHIP
– firma z pomysłami
Firma PARTNER-SHIP ze Szczecina
to jedno z największych
i najbardziej dynamicznie
rozwijających się w naszym
regionie przedsiębiorstw
z branży obróbki metali.
Firma powstała w 2004 roku
i początkowo zajmowała się
dostawą części zamiennych do
urządzeń okrętowych.
W 2010 roku PARTNER-SHIP kupiła majątek stojących na skraju bankructwa szczecińskich Portowych Centralnych Warsztatów Mechanicznych
(PCWM), rozpoczynając zupełnie
nowy etap działalności przedsiębiorstwa związany z szeroko rozumianą
obróbką metali, stając się regionalnym
liderem w swojej branży.
Ale PARTNER-SHIP to nie tylko
działalność związana z rozwojem biznesu, to także wiele bardzo ciekawych
inicjatyw skierowanych do różnych
środowisk. Firma bardzo aktywnie
wspiera Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Wiele ciekawych
projektów mogło być realizowanych
między innymi dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu, udzielonemu przez PARTNER-SHIP. Firma
organizuje także praktyki dla uczniów,
którzy dzięki temu mogą połączyć
wiedzę zdobytą w szkole z zajęciami
odbywającymi się bezpośrednio na
stanowisku pracy. Najlepszym praktykantom PARTNER-SHIP oferuje
zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
- Wielu pracodawców nie chce zatrudniać praktykantów uważając, że to
zbędne obciążenie organizacyjne i problem, z którym trzeba będzie się zmagać.
My uważamy, że jest zupełnie odwrotnie.
Uczniowie podczas praktyk zdobywają
nowe umiejętności, ale także wnoszą do
firmy nową energię, którą z pewnością

warto wykorzystać. Zajęcia praktyczne
dają nam możliwość obserwacji uczniów
i wybór najlepszych, którym w przyszłości będziemy mogli zaproponować pracę
- mówi Krzysztof Ozygała, dyrektor generalny PARTNER-SHIP.
Niedawno firma PARTNER-SHIP
uczestniczyła w projekcie Case Week
organizowanym przez IAESTE Polska
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Jednym z celów
projektu jest nawiązywanie kontaktów
między studentami i pracodawcami.
Tematem warsztatów, w których
uczestniczyła firma PARTNER-SHIP,
było „Modelowanie wyrobu z wykorzystaniem programu SolidWorks”. Wypełniając ankietę po zakończonych warsztatach, większość uczestników uznała
przygotowane ćwiczenia za ciekawe i
angażujące, dobrze ocenione zostały
także materiały szkoleniowe. Większość studentów było zadowolonych
lub bardzo zadowolonych z przeprowadzonego warsztatu. Średnia ocen na
poziomie 4,42 jest drugim wynikiem
spośród wszystkich przeprowadzonych
w tej edycji warsztatów. Uczestnicy docenili przede wszystkim bardzo dobre
przygotowanie prowadzących warsztaty, miłą atmosferę oraz dużą liczbę ćwiczeń praktycznych. PARTNER-SHIP
już dziś zapowiada, że będzie uczestniczyć w podobnych wydarzeniach w
przyszłości.

Firma angażuje się w działalność organizacji branżowych, których celem
jest integracja środowisk biznesowych,
ale także wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy między przedsiębiorstwami. Firma jest członkiem
Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Lubuskiego Klastra Metalowego
oraz Polskiego Klastra Morskiego.
- W gospodarce rynkowej konkurencja jest powszechnym zjawiskiem,
ale coraz częściej firmy dostrzegają potrzebę koordynacji działań i współpracy.
Taka jest też nasza filozofia biznesu: z
jednej strony normalna rynkowa konkurencja, z drugiej kooperacja nakierowana na osiąganie wspólnych korzyści
– mówi Krzysztof Ozygała.
Temu celowi służy także uczestnictwo
szczecińskiej firmy w różnego rodzaju
targach i spotkaniach branżowych.
- Uczestniczyliśmy w ubiegłorocznych targach morskich „Baltexpo” w
Gdańsku. Jesteśmy obecni na wielu
imprezach, jak choćby ostatnio na
międzynarodowej prezentacji branży
maszynowej w Hanowerze, aby na bieżąco obserwować rynek, nawiązywać
międzynarodowe kontakty i wiedzieć,
co aktualnie dzieje się w branżach, w
których działamy – mówi Eliza Gazdowska z PARTNER-SHIP.
Ale nie samą pracą człowiek żyje.
PARTNER-SHIP uczestniczy

w propagowaniu zdrowego stylu życia,
aktywnego wypoczynku nad wodą oraz
idei rozwoju edukacji morskiej dzieci
i młodzieży. Firma wspiera młodych
adeptów żeglarstwa, uczestniczących w
zajęciach organizowanych przez Klub
Sportowy Dobra Marina w Szczecinie. PARTNER-SHIP między innymi
sfinansowała zakup boi pneumatycznych do oznakowania trasy na regaty,
zakupiła łódkę klasy „Optymist”, na
której mogą szkolić się młodzi żeglarze, a w przyszłości planuje pomoc w
pozyskaniu kolejnych jednostek do
szkolenia młodzieży.
- Przez wiele lat byłem żeglarzem
regatowym. Ścigałem się między
innymi na łódkach klasy ”Cadet” i
„Laser”. Żeglarstwo nauczyło mnie
nie tylko wytrwałości, odpowiedzialności i odwagi, ale także szacunku do
przeciwników. Te cechy charakteru
wykorzystuję obecnie w prowadzeniu
firmy. W dniach 28 i 29 maja odbędą
się Trzecie Szczecińskie Ogólnopolskie
Regaty o Puchar PARTNER-SHIP, organizowane przez Klub Sportowy Dobra
Marina. Będą to drugie regaty Grand
Prix Pomorza Zachodniego, na które
serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie klubu, www.dobramarina.
eu. Wspierając Dobrą Marinę spłacam
swego rodzaju dług wdzięczności wobec
swoich nauczycieli żeglarstwa, a jednocześnie pomagam realizować marzenia
młodym żeglarzom - mówi dyrektor
generalny PARTNER-SHIP.
I nie jest to z pewnością ostatnie
słowo szczecińskiej firmy. PARTNER-SHIP planuje zacieśnianie współpracy
ze szkołami i uczelniami. Być może z tej
współpracy narodzi się zupełnie nowy
projekt... W planach firmy jest także
rozszerzenie działalności reklamowej i
promocyjnej oraz wspieranie żeglarstwa
zarówno sportowego, jak i rekreacyjnego. Firma ma wiele pomysłów, którymi
z pewnością jeszcze niejednokrotnie nas
zaskoczy, a patrząc na dotychczasowe
dokonania PARTNER-SHIP możemy
być pewni, że wkrótce ciekawe pomysły
staną się rzeczywistością.
WOJCIECH SOBECKI

31 stycznia br. minęło 40 lat
od powołania do życia Polskiej
Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu.
Powstałe na Pomorzu
Środkowym przedsiębiorstwo
z założenia miało aktywizować
życie tego niewykorzystanego
gospodarczo obszaru. Wówczas
była to ważna decyzja rządowa.
W roku jubileuszu PŻB warto
przypomnieć wydarzenie
z lat świetności tej firmy oraz
o sposobach promowania marki
Polferries.
Już w trzecim miesiącu dysponowania niewielką flotą promów,
które PŻB przejęła od Polskich Linii
Oceanicznych, kołobrzeski armator
uruchomił regularne połączenie ze
Świnoujścia do Kopenhagi. Linię zainaugurował prom MF „Skandynawia.”
Wkrótce potem prom „Pomerania”
rozpoczął rejsy na linii Świnoujście
– Wielka Brytania. Wydarzenie to
upamiętnione zostało w sposób
niekonwencjonalny, acz niezmiernie widowiskowy, poprzez zaprzęg
konny tzw. dyliżans pocztowy, który
wzbudził ogromne zainteresowanie
na trasie swojego przejazdu z Kołobrzegu do Świnoujścia.

Polferries na „burcie”
dyliżansu
To było wydarzenie roku. Nie tylko
dla kołobrzeskiego armatora, nie tylko dla województwa koszalińskiego.
Odbiło się echem w całym kraju.
W Kołobrzegu święto. Przed Ratuszem dyliżans pocztowy wyrusza w
trasę. Pocztyliona żegnają: dyrektor
naczelny Polskiej Żeglugi Bałtyckiej,
ojcowie miasta i tłum ludzi. Dyrektor
Jan Szymański wręcza pocztylionowi
dokument stwierdzający, że dyliżans
z przesyłką pocztową udaje się do
Świnoujścia.
Jeszcze tylko załadunek worków
przez pracowników poczty w Kołobrzegu, „strzał” z bata i dyliżans pędzi
ulicami miasta. Do pierwszego etapu – Trzebiatowa. A na chodnikach
– wzdłuż przejazdu – oklaski, śpiewy,
okrzyki towarzyszą dyliżansowemu
wydarzeniu. Dziesiątki fotografów
utrwalają niezwykły obraz średniowiecznego wehikułu.
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Poczta dyliżansowa

Prasa krajowa odnotowała to
wydarzenie, koszalińska podała:
„Polska Żegluga Bałtycka, wspólnie
z Dyrekcją Poczty i Telekomunikacji
w Szczecinie oraz Muzeum Poczty i
Telekomunikacji we Wrocławiu,
zorganizowały pocztę dyliżansową.
2 listopada 1978 roku sprzed Ratusza w Kołobrzegu wyruszył dyliżans
pocztowy. Po przejechaniu trasy

Kołobrzeg-Trzebiatów-Kamień Pomorski-Wolin, w Świnoujściu pocztę
przejął prom „Pomerania” i udał się w
rejs inauguracyjny do Wielkiej Brytanii”. Kapitanem promu był Krzysztof
Meissner.
Z organizacją dyliżansu nie było
problemów. Poza jednym – brakowało
pocztyliona.
Dyrektor Szymański, wiedząc o
mojej zażyłej znajomości z dyrektorem Stadniny Ogierów w Świętoborcu
k./Łobza, p. Zbigniewem Janaszkiem,
zaproponował: „Poproś byłego kawa-

lerzystę, by prowadził dyliżans. Dał
konie! Byłoby też wskazane, aby nimi
powoził”.
Bałem się reakcji rotmistrza kawalerii na moją propozycję. Rotmistrz
– woźnicą?! Ale spróbowałem. Kokietowałem imiennika, że telewizja,
że radio i prasa, że cały kraj będzie
podziwiał dyrektora Zbigniewa Janaszka, byłego rotmistrza kawalerii
prowadzącego dyliżans, że w Świnoujściu będzie gościem kapitana
promu, że otrzyma nagrodę! I gorące
podziękowanie od trójki organizatorów dyliżansowej poczty!
Roześmiał się. Szyderczo!
– Czy pan kapitan przypuszcza,
że ja zgodziłbym się przekazać lejce
przypadkowemu człowiekowi? Konie
na zatracenie dać?!
Dyliżans w Świnoujściu był witany
owacyjnie. Organizatorzy byli uszczęśliwieni. Cieszyłem się, że wszystko
skończyło się bez najmniejszych
problemów, choć nie do końca. Do
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, firmującej
przedsięwzięcie, wpłynęły dwa ostre
w formie i treści pisma. Z Trzebiatowa
i Kamienia Pomorskiego. Bohaterem
obydwu był p. Janaszek. Pierwsze ze
względów estetyki narracji pomijam.
Pismo z Kamienia informowało, że
„pocztylion umyślnie zatrzymał pojazd na głównej ulicy, co umożliwiło
zanieczyszczenie jezdni przez klacze.

Na zalecenie, by sprzątnął, co pozostawiły konie, obraził zastępcę szefa
miasta, który był świadkiem rzekomo
umyślnego zatrzymania pojazdu”.
– Czy masz coś na swoją obronę?,
zapytałem rotmistrza Janaszka. Zaczerwienił się i zerwał z fotela.
– Jestem kawalerzystą. Znam konie – odpowiedział. – Wiem, kiedy
należy stanąć, by załatwiły swoją fizjologiczną potrzebę po strawionym
owsie. Miałem szukać ustronnego
miejsca? Czy wjechać przydrożnemu
gospodarzowi na podwórko? Na uwagę faceta, że specjalnie zatrzymałem
konie, żeby zabrudziły ulicę, grzecznie, podkreślam grzecznie, zapytałem,
czy on maszerując mógłby się wysrać?
Udał obrażonego. Burmistrz – dyletant. Nie odróżnia kobyły od ogiera
– podsumował Janaszek.
W połowie stycznia 1979 r. – zaproszony przez dyrektora – udałem
się do siedziby dyrekcji Poczty w

Szczecinie. Dyrekcja była w komplecie. Najpierw wymieniliśmy
grzeczności o miłej współpracy przy

organizowaniu dyliżansowej poczty.
Kiedy jednak oglądnąłem plansze z
zatwierdzonymi propozycjami okolicznościowego datownika, zaniemówiłem z wrażenia. Czytam: „Poczta
dyliżansowa Kołobrzeg 1,2. XI.1978, i
dalej: Trzebiatów, Kamień Pomorski,
Wolin, Świnoujście i treść datownika:
Połączenie promowe Polska – Wielka
Brytania 4.XI.1978”.
W trakcie tygodnia od spotkania
w Szczecinie otrzymałem kilkanaście
kompletów kopert, na których znaczki
ostemplowano okolicznościowym datownikiem. Pierwszy komplet kopert
dla naczelnego dyrektora PŻB Jana
Szymańskiego. Drugi – zgadywać nie
trzeba – otrzymał rotmistrz Zbigniew
Janaszek. Pocztylion.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
z Wrocławia zakomunikowało, że wycinki prasowe o poczcie dyliżansowej
i koperty z okolicznościowym datownikiem znalazły się w stałej ekspozycji
we wrocławskiej placówce.
W 1986 roku Poczta Polska emitowała cztery znaczki z promami
kołobrzeskiego armatora. Treść stempla okolicznościowego na promach:

„Skandynawia”, „Rogalin”, „Pomerania” i „Silesia” to reklama promująca
Polską Żeglugę Bałtycką.
Nie zanotowano w historii Poczty
– przynajmniej powojennej – by w
tak jednoznacznym stylu nobilitować
jakiekolwiek przedsiębiorstwo. Dla
uzupełnienia sukcesu należy podkreślić, że armator uzyskał zgodę na
ustanowienie na wszystkich promach
pośrednictwa pocztowego, umożliwiającego nadawanie korespondencji
na morzu.
Nie miałbym spokoju sumienia
zapominając o Jurku Mikołajewskim,
szefie promocji w Polskiej Żegludze
Bałtyckiej. To dzięki Jurkowi właśnie
ukazały się znaczki.
Kpt. ż.w. ZBIGNIEW SAK
(fragment książki przygotowywanej do druku)

Z okazji 40-lecia Polska Żegluga
Bałtycka na cały rok przygotowała
wiele niespodzianek dla
pasażerów promów, m.in.
rejsy jubileuszowe. Oficjalne
uroczystości związane
z jubileuszem odbyły się
natomiast w kwietniu
w Kołobrzegu.

Jubileuszowa gala

w Kołobrzegu

Na kołobrzeskim Bulwarze im.
Jana Szymańskiego 16 kwietnia odsłonięto tablicę poświęconą założycielowi i pierwszemu dyrektorowi
PŻB. Zmarły w 1998 r. Jan Szymański
stał na czele firmy od 1976 do 1982
roku. Tablicę odsłonili członkowie
jego rodziny, a w uroczystości wzięli

udział m.in. byli i obecni pracownicy
kołobrzeskiego armatora. Następnego
dnia, 17 kwietnia, w kołobrzeskiej katedrze odprawiono mszę św. w intencji PŻB i osób w niej zatrudnionych.
Modlono się również za zmarłych
pracowników.
Z kolei 19 kwietnia w Kamienicy
Kupieckiej przy ul. E. Gierczak otwarta została okolicznościowa wystawa
pt. „40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej”.
Ma być czynna do 10 czerwca br., ale
może ten termin zostanie przedłużony. Jej współtwórcami są: Muzeum
Oręża Polskiego, PŻB i Jerzy Mikołajewski, który przez wiele lat był w
tym przedsiębiorstwie kierownikiem
działu reklamy i promocji. Pracował
również jako asystent dyrektora Szymańskiego.

Wiele eksponatów na wystawę dostarczyli pracownicy kołobrzeskiego
armatora. Są tu m.in. fotografie, obrazy, dokumenty, przedmioty reklamowe (breloczki, kubki, koszulki, czap-

ki itp.), mundury, medale, znaczki i
pocztówki, modele promów.
Wieczorem tego samego dnia (19
kwietnia) w Hotelu Aquarius odbyła
się jubileuszowa gala. Władze PŻB
zaprosiły na nią m.in. przedstawicieli
Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, posłów, re-

prezentantów lokalnych władz oraz
firm, przede wszystkim z branży
morskiej.
Prezes PŻB Piotr Redmerski
dziękował pracownikom za zaangażowanie w ciągu minionych 40 lat.
Najstarsi stażem zostali specjalnie
uhonorowani.
Jak zaznaczył prezes, dziś kołobrzeski armator, ale i cała gospodarka
morska, ma swoje pięć minut. Flotę
promową, w jego opinii, należy odnowić.
– Trzeba inwestować, bo innej
drogi nie ma – mówił. – Będziemy
działać wspólnie z Unity Line i Euroafriką, by dobrej sytuacji rynkowej
nie zmarnować.

Członek zarządu PŻB Jakub Komers odczytał list gratulacyjny, skierowany do firmy z okazji jej jubileuszu przez prezydenta RP Andrzeja
Dudę.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk
dziękował podczas uroczystości zarządowi PŻB, związkom zawodowym
i pracownikom, przede wszystkim za
ostatni okres – „obrony przed wrogim przejęciem”. Obiecał też wsparcie
rządu.
Rozwoju firmy życzyli ponadto
wiceminister gospodarki morskiej
Paweł Brzezicki, europoseł Czesław
Hoc oraz prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

Podczas gali zaprezentowano krótkie filmy dotyczące historii i teraźniejszości PŻB. Poza tym wystąpili aktorzy Adam Dzieciniak i Przemysław
Żychowski, a jako gwiazda wieczoru
– piosenkarka Halina Mlynkova.
(EK)
Fot. ELŻBIETA KUBOWSKA
www.obserwator-morski.pl
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Sir Francis Beaufort
Francis Beaufort urodził się
27 maja 1774 roku w County
Meath w Irlandii. Swoją morską
przygodę zaczął mając zaledwie
13 lat. Zaciągnął się na statek
brytyjskiej marynarki wojennej
„Aguilon” w charakterze chłopca
okrętowego.
Od początku swojej służby zainteresował się zjawiskami pogodowymi.
Zaczął prowadzić dzienniczek meteorologiczny. Bardzo wcześnie awansował. Mając 22 lata otrzymał stopień
porucznika na „HMS Phantom”.
W roku 1805 został dowódcą
„HMS Woolwich”, na którym to
okręcie poprowadził wyprawę hydrograficzną do Rio de la Plata. W tym
też okresie Beaufort wprowadził oraz
rozpowszechnił przez siebie ułożoną

skalę siły wiatru i oznaczeń pogody.
Skala ta określała liczbę żagli, jaką
mogła nieść wojenna fregata przy
aktualnym stanie pogody na morzu.
Skala ułożona przez Beauforta była
odwrotnością do skali, którą posługiwano się do tej pory – huragan w
niej odpowiadał – 0 stopni.

Obrazki na statki
Te bajecznie kolorowe obrazki
wykonały dzieci ze szczecińskich
szkół podstawowych. Wzięły
udział w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym. Od
kilku lat organizuje go Szkoła
Podstawowa nr 42. Tegoroczny
temat to „Podwodny świat”.
Napłynęło prawie 70 prac z dwunastu szkół. Są tak ciekawe, tak pomysłowe, że członkowie jury mieli po-

ważny problem, by dokonać wyboru
najlepszych. „Wszystkie zasługują na
uznanie”.
W uroczystym ogłaszaniu wyników uczestniczyły przedstawicielki
matek chrzestnych statków PŻM
(Joanna Wolska i Miłosława Błaszyk-Zjawińska) oraz kpt. ż.w. Mirosław
Folta. Im przekazano najciekawsze
prace uczniów. Odpowiednio opra-
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W latach 1829 do 1855 Beaufort
kierował brytyjską służbą hydrograficzną. W tym czasie wprowadził do
powszechnego użycia skalę przez siebie ułożoną w Royal Navy. W 1855
roku Beaufort odchodzi ze służby, a
dwa lata później 17 grudnia 1857 roku
umiera. Na pamiątkę po twórcy skala
ta nazwana została SKALĄ BEAUFORTA. Również Morze Arktyczne
nosi nazwę MORZA BEAUFORTA.
Skala ta w roku 1874 została zmodyfikowana i uznana za skalę międzynarodową. Kryterium oceny stanowią
opisy działania wiatru na powierzchnię morza i obiekty lądowe.
W roku 1939 do 12-stopniowej
skali Beauforta wprowadzono granice wielkości – prędkości wiatru i
wysokości fali morskiej.
Kpt. ż.w. WIKTOR CZAPP
wione znajdą się w pomieszczeniach
statków. Taki zwyczaj dekorowania
wnętrz statków pracami dzieci zapoczątkował wiele lat temu jeden z
norweskich armatorów. Twierdził,
że są o wiele ciekawsze niż najlepsze
reprodukcje, ocieplają pomieszczenia, sprzyjają integracji załogi. Na
chemikaliowcach budowanych dla
niego w Szczecińskiej Stoczni wiszą
obrazki, których autorami są dzieci
ze szczecińskich szkół.
To nie przypadek, że pomysł
marynistycznego konkursu plastycznego narodził się właśnie w SP
42. Ta szkoła od dawna przybliża
uczniom morską tematykę. Jest tam

Koło Morskie, co roku w czerwcu
jest obchodzony Dzień Morski. A
oprócz plastycznego konkursu jest
też konkurs informatyczny o morskiej tematyce. W placówce odbywają się również spotkania z ludźmi
morza.
KP

Najm

poznają
W ostatnim numerze
„Obserwatora Morskiego”
pisaliśmy o inicjatywie matek
chrzestnych statków PŻM, które
wraz z kapitanami i starszymi
mechanikami odwiedzają
szczecińskie przedszkola
i spotykają się z dziećmi na
pogadankach o morzu i pracy
marynarzy.
Warto jednak podkreślić, że podobną działalność wśród młodszych
i starszych uczniów szkolnych od lat
prowadzi matka chrzestna statku
„Ziemia Zamojska” Janina Gąsiorowska. Jej praca jest tym bardziej cenna,
iż wykonywana jest ona setki kilometrów od morza - w Zamościu.
Wiele lat temu pani Janina zaraziła swoją miłością do morza grono
pedagogiczne Zespołu Szkół nr 3 w
Zamościu i dzięki temu powstało tam
koło „wilczków morskich”. Członkowie tego koła swoją wiedzą na tematy
morskie mogliby zawstydzić nawet
mieszkańców wybrzeża, a efekty ich
pasji możemy podziwiać na corocznych konkursach plastycznych i wiedzy o morzu organizowanych przez
szczecińską Ligę Morską i Rzeczną.
W ostatnim czasie pani Janina
Gąsiorowska często spotyka się także z dziećmi zamojskich przedszkoli.

PO RAZ DRUGI

„Wyspa Szczęśliwych Dzieci”

młodsi

ą morze
Podczas tych spotkań opowiada im
o marynarzach i statkach, wielkich
żaglowcach, rybach i innych stworzeniach morskich, czy wreszcie o
Szczecinie, skąd wypływają w daleki
świat masowce Polskiej Żeglugi Morskiej. Na swoje pogadanki pani Janina przynosi mnóstwo przedmiotów
związanych z morzem, które dzieci
mogą własnoręcznie dotknąć i przez
to poczuć morskiego ducha.
Zupełnie niedawno pani Janina rozpoczęła także cykl audycji dla dzieci
na dobranockę, wykorzystując do tego
książeczki znanego tropiciela bałtyckich
mitów i legend Wiesława Mechło.
Na zaproszenie Janiny Gąsiorowskiej w kwietniu br. w Zamościu
przebywali kpt. ż.w. Józef Gawłowicz
oraz Wojciech Czyżewski ze szczecińskiej Akademii Morskiej. Odbyli
oni dziewięć spotkań z młodzieżą
licealną, zachęcając ją do związania
swojej przyszłej kariery zawodowej
właśnie z morzem.
Efektem pracy takich społeczników
jak Janina Gąsiorowska są nie tylko
młodzieńcze fascynacje morzem, ale
i konkretne decyzje życiowe. Wśród
studentów Akademii Morskiej mamy
więc mieszkańców Zamościa, którzy
pierwsze plany podjęcia pracy marynarskiej podejmowali właśnie podczas
szkolnych spotkań z matką chrzestną
m/s „Ziemia Zamojska”.

Kazimierz Ludwiński dotrzymał
słowa. W rok po ukazaniu się
pierwszego tomu wspomnień
nie tylko żeglarskich, do księgarń
trafił tom drugi z podtytułem
NEL. Czytelnicy przyjęli go równie
entuzjastycznie i już dopytują
się o ciąg dalszy opowieści.
A ta w postaci tomu trzeciego,
z podtytułem NOE, ma się ukazać
jeszcze pod koniec tego roku.
Kazimierz (ojciec, żeglarz, autor
– właśnie w takiej kolejności się
przedstawia) to jeden z trójki braci
Ludwińskich. W latach 70. sami rzemieślniczym sposobem zbudowali
14-metrowy katamaran. Nazwali
go „Wyspa Szczęśliwych Dzieci”.
W 1979 roku rozpoczęli swój wielki rejs, który trwał kilkanaście lat.
Jak on przebiegał, gdzie docierali,
czym się zajmowali, wiemy z pierwszego tomu wspomnień. Tom drugi
jest kontynuacją opisu żeglarskiej
przygody, ale już w innym składzie
załogowym.
W roku 2004 Kazimierz rozpoczął
żeglugę z dwójką swoich dzieci i ich
mamą Anią. Nel miała wtedy lat sześć,
a Noe zaledwie siedem miesięcy. Po
ponad półrocznej, wspólnej, rodzinnej żegludze Anna z synem wróciła do
kraju. Kazimierz został na katamaranie tylko z córką. We dwoje żeglowali
do roku 2007. Wówczas na „Wyspę…”
wrócił Noe…
– To były cudowne lata – powtarza
ze wzruszeniem Kazimierz. – Popłynąłem z dziećmi, bo chciałem czerpać
radość z ich dzieciństwa, bo chciałem
zajmować się nimi maksymalnie, bo
chciałem, aby miały oczy otwarte
na świat, na przyjaźń, tolerancję.
Wyruszyliśmy razem w drogę, bo to
podróże otwierają oczy i serca.
Ten ostatni człon zdania jest
mottem wspomnień pisanych przez
Kazimierza.
– Wychodzę z założenia, że nie
wolno traktować dzieci jak dzieci
– przekonuje Kazimierz. – To są mali
ludzie z mniejszym doświadczeniem,
ale o potencjale równym dorosłym,

dodatkowo bez śmietnika zbędnych
informacji.
Na trasie żeglowania była Afryka Zachodnia. Tym samym powrót
do wspomnień, do portów i miejsc,
gdzie ponad ćwierć wieku wcześniej
bracia zaczynali swoją żeglarską i
życiową przygodę. To spotkania z
ludźmi, którzy ich pamiętali. To opis
barwnej codzienności na jachcie i na
lądzie. Nel rozpoczęła naukę w lokalnej, afrykańskiej szkole, a potem,
gdy opuścili ląd, kontynuowała ją na
jachcie w systemie korespondencyjnym. Nauczycielem był ojciec. Na
pewno dobrym, bo egzaminy zdawała celująco.
Z Afryki popłynęli na Wyspy Zielonego Przylądka, potem przez Atlantyk do Fortalezy, stamtąd do Gujany
Francuskiej, na Karaiby i do paru

portów w Wenezueli. Zamieszczone
w książce mapki pozwalają dokładnie
śledzić trasę. Do tego jest mnóstwo
ciekawych zdjęć, znacznie więcej niż
w tomie pierwszym. Nie brakuje też
bardzo osobistych wyznań, opisów
tęsknoty ojca za synem, siostry za
bratem i przekonywania żony, by
nie rozdzielała dzieci, by pozwoliła im
płynąć razem z ojcem. Są fragmenty
listów pisanych do żony i malutkiego
Noe. Kazimierz bardzo się bał, że syn
go zapomni, bo już zaczynał nazywać
go tatą Nel. Niezwykle wzruszający
jest list pisany przez ojca do trzyletniego synka…
W 2007 roku na „Wyspę Szczęśliwych Dzieci” przyjechała Anna z
Noe. Po paru miesiącach zostawiła na
jachcie dzieci z ojcem. Razem pływali
przez pięć lat. Okrążyli świat. Ojciec
z dwójką małych dzieci. A o tym już
będzie w tomie trzecim.
„Wyspę Szczęśliwych Dzieci” czyta
się wspaniale. Nie brak opisu egzotycznych miejsc, spotkań ciekawych
ludzi, zabawnych anegdot i autoironii.
To książka o urokach żeglowania, urodzie świata, ale przede wszystkim o
wielkiej ojcowskiej miłości do dzieci.
Mądrej miłości. Przy czytaniu warto
mieć chusteczki pod ręką.
Książkę wydało wydawnictwo ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, a współfinansował Urząd Miasta Szczecin.
KRYSTYNA POHL
www.obserwator-morski.pl
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Poczet ludzi morza

JULIAN MOSKAL
WŁADYSŁAW
WZOREK
Jako młody, dopiero co wyszkolony nurek
– Na morze został
przyjechałem
przez
dziewczyny – opowiadał. – Byłem
oddelegowany
do pracy
na Pomorzu
wtedy
młody,
przystojny,
miałem
powodzenie.
Zachodnim. Najpierw ratował mosty podAle pewnego dnia pojawił
się na ulicach mojego rodzinnego Nowego Sącza jakiś dryblas w maryGryfinem i na Regalicy pod Szczecinem. Ponarskim mundurze i zaraz wszystkie dziewczyny zaczęły za nim szaleć.
tem podnosił zatopione w pobliżu Świnoujścia
Pomyślałem, że widocznie tylko mundur jest dla dziewczęcych serc jedywielkie
U-booty,i pomagał
demontażu
rze- szczęścia. Ze złości więc
nym magnesem
to właśniewon
daje maksimum
komo
wypełnionego
skarbami
transportowca
i zranionej dumy nowosądeckiego chłopaka ochotniczo zgłosiłem się do
„Andros”,
pomagałWojennej
w podniesieniu
pancersłużby w Marynarce
RP. W parę
miesięcy potem znalazłem się w
nika
„Gneisenau”,
przez
kilka powojennych
Morskim
Dywizjonie
Lotniczym
w Puclat
głównemundur,
wejście w
doktórym
gdyńskiego
ku.blokującego
Miałem granatowy
portu.
następnych
latGdyni
wydobywał
z dumąPrzez
paradowałem
po kilka
ulicach
i
wraki
na całym
wybrzeżu,
zdobywając
Gdańska,
ze dwapolskim
razy byłem
też w Nowym
wszechstronne
umiejętności
w tym trudnym
Sączu. Ale na dziewczyny
nie starczyło
mi
już czasu. Musiałem
się dużo
uczyć, zanim
zawodzie.
Uznany jako
fachowiec,
włączony
zostałem
pilotem
hydroplanu.na „eksportowe”
został
do ekipy
wyjeżdżającej
Rzekomy
wpływ
nowosądeckich
wypady organizowane przez
Polskie Ratowdziewcząt
na
morską
przyszłość
Władynictwo Okrętowe do Indii, na wody
Zatoki
sława
Wzorka,
to
jedna
z
wielu
Perskiej, do Indonezji czy Egiptu.legend,
jakie
lubił opowiadać
RzeDzieciństwo
i młodośćsłuchaczom.
spędził w Rozwadowie
czywiście
przybył
nad
morze
pod
wpły- niewielkiej mieścinie na Rzeszowszczyźnie. Po
wem starszego
brata
– Leona, który
odsłużeniu
wojska,
w powojennych
latachodpraco1918 r. służył w Morskim Batalionie w
wał przy budowie kolejowych i drogowych mostów
Modlinie, a następnie brał udział w hina Sanie i Bugu. Jego życiowe plany uległy nagłej
storycznych zaślubinach Polski z morzem
zmianie,
pewnego
w gazecie
10 lutegogdy
1920
roku. Wdnia
tymprzeczytał
samym roku
ogłoszenie,
że otozostał
wydział
oddelegowany
na holowniczo-ratowniczy
Rozewie, pełniąc
obowiązki latarnika do września 1939 r. Z przedsiębiorstwa Gdynia - Amewojskową precyzją zapalał i gasił światła ryka Linie organizuje półroczny
tej największej wówczas latarni polskiego kurs nurków morskich.
- Od razu wiedziałem, że
wybrzeża, dbał o czystość jej otoczenia i
porządek wysokiej skarpy, na której stała. to coś dla mnie - wspominał
Jako działacz Polskiego Związku Zachod- po latach. - Widziałem praniego utrzymywał przyjazne kontakty z cę nurków, wydobywających
Kaszubami, dbał o rozwój wczasowych złom po zerwanych w czasie
funkcji Hallerowa i Jastrzębiej Góry, a wojny mostach i bardzo mi się
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Kartki z historii
gospodarki morskiej
10 lat temu

20 lat temu
Maj 2006 r.

Maj 1996 r.

1 – PŻM i Zakłady Chemiczne „Police” podpisały kontrakt wart 250 mln zł, na mocy którego
statki PŻM przewiozą z Tunezji i Maroka 800 tys.
ton surowców fosfonośnych.

14 – Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej odpowiedzialnego
za sprawy gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Piotra Nowakowskiego, pełniącego wcześniej
funkcję dyrektora naczelnego Urzędu Morskiego
w Szczecinie.
17 – Należący do PLO kontenerowiec con-ro
Władysław Sikorski został uszkodzony podczas
kolizji w rejonie Norfolk z amerykańskim okrętem
podwodnym Jacksonville.
24 – W asyście 6 holowników Stocznię Gdynia
opuścił Leopold LD – czwarty z serii pięciu zakontraktowanych masowców o nośności 165 tys. ton.
Statek ma 283 m długości, 45 m szerokości i 18 m

5 – Na terenie budowy Sea Towers w Gdyni
wmurowano kamień węgielny pod najwyższy w
Polsce budynek mieszkalny, którego wielkość wraz
z masztem antenowym osiągnie 138 m. Wieżowiec
powstanie 12 m od linii brzegowej Bałtyku, przy
nabrzeżu Prezydenta. Jego inwestorem jest firma
Invest Komfort SA w Gdyni.
18 – Przedstawiciele firm morskich Trójmiasta zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej spotkali się z nowym ministrem gospodarki

zanurzenia i jest obsługiwany przez 24-osobową
załogę. Zamówił go francuski armator Louis Dreyfus. Leopold LD był wtedy największym statkiem
zbudowanym przez polski przemysł okrętowy.
26 – W Stoczni Gdańskiej wodowano kontenerowiec Cape Natal - pierwszy z typu B-191.

20 – Zmarł Karol Olgierd Borchardt – wybitny
pisarz-marynista i nawigator.
23 – Do służby w PŻM
wszedł masowiec Bronisław Czech, zbudowany
w Stoczni Szczecińskiej
(typ B-542/5).

40 lat temu
Maj 1976 r.
1 – Udostępniono społeczeństwu przemianowany na okręt-muzeum niszczyciel Błyskawica, który
zastąpił wcześniej pełniący tę funkcję niszczyciel
Burza.
12 – W 50 rocznicę powstania portu i miasta
Gdynia została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
14 – Podpisanie umowy między rządami Polski i Kanady w sprawie wzajemnych stosunków w
dziedzinie rybołówstwa. Umowa ta gwarantowała
polskim statkom rybackim połowy na akwenach
morskich objętych 200-milową strefą kanadyjskiej
jurysdykcji.
14 – Masowiec Varamis został przejęty w Hamburgu od norweskiego armatora i jako Huta Lenina
wszedł do służby w PŻM.
15 – W Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni zwodowano pierwszy gazowiec typu B-550 dla
armatora norweskiego – Höegh Swallow.

30 lat temu
Maj 1986 r.
morskiej i rybołówstwa Rafałem Wiecheckim, by
zapoznać go z problemami branży.
31 – Szczecińską Stocznię Remontową opuścił,
po 3-miesięcznym remoncie, masowiec Vertigo,
który w nocy z 6 na 7 grudnia 2005 r. na wodach
Wielkiego Bełtu zderzył się z polskim masowcem
Ziemia Łódzka, w wyniku czego ten pierwszy zatonął. Armator statku podjął decyzję jego wydobycia
i zlecenia remontu w „Gryfii”. Według Duńskiej
Izby Morskiej większym winowajcą kolizji był
polski statek.
31 – Do Darłowa zawinął statek See-Stern – największa od lat jednostka, jaka zawinęła do tego
małego portu. Statek, który miał 82 m długości i
zanurzenie 3,8 m, zabrał 1740 ton peletu (granulatu
z trocin) do Szwecji.

7 – W Gdańsku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 48 firm udziałowców spółki
„Navimor”. Z dokumentów zebrania można było
się dowiedzieć, że spółka 1985 r. zamknęła zyskiem
320 mln zł. Z kwoty tej 16 mln zł przekazano udziałowcom w postaci dywidendy, natomiast 70 mln
zł przekazało w formie nisko oprocentowanych
kredytów m.in. takim udziałowcom jak Puckie
Zakłady Mechaniczne i stocznia Wisła. Wybrano
też prezesa i wiceprezesa rady nadzorczej, którymi
zostali – Jerzy Pawlak – dyrektor „Nauty” i Stanisław Stateczny – dyrektor Stoczni Północnej.
10 – W Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego
przekazano armatorowi radzieckiemu pierwszy badawczy statek geofizyczny z serii B-93 – Akademik
Fersman.

16 – Podniesienie bandery na okręcie szkolnym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej ORP
Wodnik.

21 – W Stoczni Wisła w Gdańsku zwodowano
zbiornikowiec portowy Murań, pierwszy typu ZB-1300, przeznaczony dla CPN.
www.obserwator-morski.pl
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żeglugowego pod nazwą „Indopol”, obsługiwanego przez statki PLO i armatorów indyjskich
Maj 1966 r. (serwis ten faktycznie powstał dopiero 27 czerwca
1960 r.).
17 – Kpt.
ż.w. Antoni 70 lat temu
Strzelbicki –
Maj 1946 r.
dowódca statku PLO Janek
3 – Ze sprzedanego Anglikom parowca pasażerKrasicki (na sko-towarowego Pułaski, który w ostatnich swoich
zdjęciu prezen- latach (1939-46) służby pod polską banderą był
tuje fragment eksploatowany jako transportowiec wojska w Eurowraku Otago) pie, Afryce i na Dalekim Wschodzie, wyokrętowała
i red. Stani- polska załoga z kpt. ż.w. Edwardem Pacewiczem
sław Danksza na czele.
– pasażer tego
4 – Przejęcie w Londynie przez przedstawicieli
statku przeka- „Dalmoru” trawlera parowego Kastor, będącego
zali Centralne- pierwszym trawlerem eksploatowanym przez to
mu Muzeum przedsiębiorstwo. Statek ten zawinął do Gdyni 18
Morskiemu w maja.
Gdańsku kilka przywiezionych z Tasmanii frag5 – Złożenie przez GAL pierwszego zamówienia
mentów wraku statku Otago, którym dowodził w Zjednoczeniu Stoczni Polskich na budowę 14
Józef Conrad-Korzeniowski.
statków: 6 rudowęglowców o nośności 2500 ton
20-24 – Zespół okrętów Polskiej Marynarki każdy, 2 drobnicowców po 888 DWT, 2 trampów
Wojennej, w składzie niszczyciel Błyskawica i po 4500 DWT oraz 4 holowników pełnomorskich.
Zamówienie to stanowiło podstawę do rozwoju
polskiego przemysłu okrętowego.
8 – Wznowienie przez GAL – statkiem Morska Wola linii do wschodniego wybrzeża Ameryki
Południowej.

50 lat temu

dwa trałowce - Albatros i Kormoran przebywał z
oficjalną wizytą w Kopenhadze.

80 lat temu
Maj 1936 r.
8 – Do portu rybackiego w Scheveningen pojechała pierwsza 25-osobowa grupa rybaków, która
stanowiła główny człon załogi polskiej flotylli śledziowej, bazującej w tym holenderskim porcie.
11 – Po raz pierwszy przypływa do Gdyni transatlantyk Batory i cumuje przy Dworcu
Morskim.

17 – Uroczyste podniesienie bandery na Batorym i poświęcenie statku, który następnego dnia,
pod dowództwem kpt. Eustazego Borkowskiego
wypływa w inauguracyjną podróż przez Atlantyk do
Nowego Jorku (do którego przypłynął, serdecznie
witany, 27 maja).

90 lat temu
Maj 1926 r.

60 lat temu
Maj 1956 r.
9 – W Gdyni odbyła się zorganizowana przez
Radę Naukowo-Techniczną przy Zarządzie
Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i
Portowców konferencja, z udziałem ministra
żeglugi Mieczysława Popiela, podczas której po
raz pierwszy od 1950 r. ostro krytykowano działalność resortu żeglugi, domagając się w większym
stopniu uwzględnienia przy ważnych decyzjach
opinii fachowców. Ocenia się, że konferencja była
jednym z pierwszych „politycznych kamieni”,
które wywołały „lawinę” zwaną „Polskim Październikiem”.
16 – Zawarcie przez Polskę i Indie międzynarodowej umowy żeglugowej przewidującej
utworzenie wspólnego polsko-indyjskiego serwisu
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18 – Przedstawiciele Zjednoczenia Stoczni Polskich i Zarządu Głównego Związku Zawodowego
Pracowników Stoczniowych podpisali pierwszy
w polskim przemyśle okrętowym układ zbiorowy
pracy.
23 – Ukazał się pierwszy numer miesięcznika
„Żagle”.
– Uruchomienie stoczni w Ustce, która produkowała początkowo głównie łodzie i kutry rybackie
typu KU-128, KU-134 i KU-135 (do roku 1952
zbudowano tam dla polskich rybaków 44 takie
kutry).

12 – Należący do towarzystwa Sarmacja drobnicowiec Wisła jako pierwszy polski statek towarowy
zawinął do portu w Gdyni.
Opracowali:
JERZY DRZEMCZEWSKI
MAREK TWARDOWSKI

