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OD WYDAWCY
Szanowni Czytelnicy!

Czerwiec to od niepamiętnych czasów 
miesiąc kojarzony z obchodami Dni Morza. 
Od kilku lat jednak, w Szczecinie, ma miejsce 
w tym czasie inne ważne wydarzenie związane 
z gospodarką morską, chodzi oczywiście o Mię-
dzynarodowy Kongres Morski. 

Tegoroczny Kongres ma być okazją dla nowo 
powołanego Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej do zaprezentowania do-
tychczasowych efektów działalności resortu, 

a także planów, jakie rząd ma do zaoferowania dla ludzi morza w kolejnych 
latach. Analogicznie, w stosunku do poprzednich edycji Kongresu, dokonano 
zmian w programie. Na przykład, wcześniej działalność krajowej branży stocz-
niowej traktowana była zupełnie marginalnie, a dyskusja na ten temat odbywała 
się poza głównym nurtem, w pobocznych debatach. W tym roku przemysł 
stoczniowy uzyskał priorytet, tak jak priorytetowo jest on traktowany przez 
MGMiŻŚ. Podobne pierwszeństwo uzyskała żegluga śródlądowa jako kolejny 
z ważnych punktów w rządowym programie na rzecz rozwoju portów w Polsce.

Kongres kongresem, ale najważniejsze jest to, aby jego postulaty rzeczywi-
ście były realizowane. Osoby z branży morskiej, z którymi rozmawiam, czują 
tu pewien niedosyt. W ustalonej praktyce wcześniejszych kongresów ich tezy 
spisywane były na kartkach papieru, które umieszczano w specjalnych butelkach. 
Później butelki te wręczano decydentom, a ci - jak sami przyznawali - stawiali 
je w swoich gabinetach na szafach, lub co gorsza zamykali je głęboko w tych 
szafach. I stoją tam pewnie zakurzone do tej pory. Być może w tym roku to się 
zmieni i zobaczymy praktyczne efekty teoretycznych dyskusji.

Należy uczciwie przyznać, że w gospodarce morskiej sporo się ostatnio dzieje. 
W poprzednim numerze „Obserwatora” pisaliśmy na temat rozpisania przetargu 
na wykonanie tunelu pod Świną, w tym wydaniu piszemy z kolei o przyjęciu przez 
rząd programu budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jeśli uda się przekonać 
Brukselę, że warto poświęcić część z terenów znajdujących się w chronionym 
obszarze Natura 2000, to inwestycja będzie miała zapewnione środki z budżetu 
państwa, a port w Elblągu zyska mocny bodziec do przyszłego rozwoju.

W czerwcowym numerze OM piszemy też m.in. o tym, co dzieje się bezpośrednio 
za naszą zachodnią granicą. Warto więc zwrócić uwagę na pojawienie się we wschod-
nioniemieckich stoczniach ogromnego inwestora, który chce budować tu statki na 
potrzeby własnych spółek, działających w morskim cruisingu. Rozpędu nabierają 
także plany budowy niemiecko-duńskiego tunelu na zachodnim Bałtyku - inwe-
stycji, która w przyszłości może mocno „zamieszać” na naszym rynku promowym. 

A poza tym, jak w każdym wydaniu naszego magazynu, mamy też dla 
naszych Czytelników artykuły lżejszego kalibru, jak chociażby wywiad z kpt. 
Zbigniewem Sakiem, który wspomina swoje przygody na niwie promowej, 
nie zapominamy też o szczecińskich Dniach Morza, stąd prezentacja kilku 
ciekawych żaglowców, które przypłyną na tę imprezę.

Serdecznie zapraszam do lektury.
Mirosław Sobczyk

Wydawca „Obserwatora Morskiego”

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

4 Morska komisja w Szczecinie
5 Powstały w naszych stoczniach
5 PŻM zleci „Gryfii” remont promu
6 Pirs na Ostrowie Brdowskim
6 Nowe życie Ewy
7 Prom z Westcon Design
8 Bizon na złom
8 Rząd przyjął program budowy kanału

10 „Morning Celesta” przywiozła sprzęt
11 Amerykanie w szczecińskim porcie
12 DCT Gdańsk w rozbudowie
14 Polska gospodarka morska wg. GUS
16 Prawo prawem, a dysponent decyduje
18 Potężny inwestor kupił wschodnioniemieckie stocznie
20 Szczecińskie Dni Morza
23 Wybrano jednego z wykonawców tunelu pod Fehmarnbelt
24 Pechowe ro-paxy ze Stralsundu
25 4 Międzynarodowy Kongres Morski
31 Inwestują w rozwój
32 Kable już nie przeszkadzają 
36 Partnerstwo naturowe, czyli o co chodzi?
38 Kosztowne przepisy odłożone w czasie
40 Pierwszy rejs największego wycieczkowca świata
41 Malezyjczycy uratują s/s „United States”?
44 Szkolenie przyszłych oficerów mechaników
45 Kuba bardziej dostępna
46 Święto Szkoły
47 Haska na Alei Żeglarzy
47 M/v „Gann” w Szczecinie
48 Nostalgicznie o promach
50 Magia „Titanica”
52 Matki i statki
53 Poczet ludzi morza – Gabriel Groch

www.obserwator-morski.pl 3



Morska komisja w szczecinie

9 maja w budynku Urzędu 
Morskiego w Szczecinie 
odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie sejmowej Komisji 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. W posiedzeniu 
oprócz parlamentarzystów 
uczestniczyli  m.in. Marek 
Gróbarczyk, minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej, 
Paweł Brzezicki, podsekretarz 
stanu w tym resorcie oraz 
przedstawiciele Ministerstwa 
Budownictwa i Infrastruktury.

mapie międzynarodowych szlaków 
transportowych. Wiele miejsca po-
święcono kwestiom bieżącego finan-
sowania utrzymania toru wodnego 
łączącego Szczecin i Świnoujście. 
W swoim wystąpieniu minister go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlądo-
wej Marek Gróbarczyk powiedział, że 
trwają negocjacje z ministrem finan-
sów na temat finansowania prac zwią-
zanych z utrzymaniem parametrów 
toru wodnego. Wszystko wskazuje na 
to, że w budżecie państwa znajdą się 
pieniądze na ten cel. 

Najważniejszym tematem po-
siedzenia była sytuacja przemysłu 

stoczniowego na Pomorzu Zachod-
nim. Minister Gróbarczyk wskazał, że 
w Zachodniopomorskiem przemysł 
stoczniowy znajduje się w zapaści, 

co jest rezultatem wieloletnich za-
niedbań i błędów poprzednich ekip 
rządzących. Jako przykład podał 
stocznię „Gryfia”, o której przez wiele 
miesięcy mówiono, że jest w dobrej 
sytuacji ekonomicznej, tymczasem 
okazało się, że stocznia, a właściwie 
dwie stocznie w Szczecinie i Świnouj-
ściu działające pod jednym szyldem, 
znajduje się w katastrofalnej sytuacji 
finansowej. Mówił o tym również po-
seł PiS, były członek Rady Nadzorczej 
„Gryfii”, Krzysztof Zaremba, który 
stwierdził, że jego zdaniem stocznia 
była przygotowywana do zaprzestania 
produkcji. 

– Branża stoczniowa, która 
w Szczecinie święciła ogromne 
sukcesy, obecnie jest w ogromnej 
zapaści. W 2014 roku zbudowano 

w Szczecinie tylko dwa lodołamacze 
– mówił Marek Gróbarczyk, mini-
ster gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej. 

O zapaści przemysłu stoczniowe-
go w regionie zachodniopomorskim 
mówił także wiceminister Paweł 
Brzezicki, który przygotowywał 
tzw. „ustawę stoczniową”, mającą 
pomóc przedsiębiorcom w odbu-
dowie przemysłu stoczniowego 
oraz przyczynić się do odbudowy 
zaplecza kooperacyjnego dla branży 
stoczniowej.  Wiceminister Brze-
zicki stwierdził, że w stoczniach 
Trójmiasta zakontraktowano bu-
dowę 19 statków, w województwie 
zachodniopomorskim ani jednego. 
Ta informacja potwierdza to, co mó-
wili wszyscy uczestnicy posiedzenia, 
że przemysł stoczniowy w regionie 
zachodniopomorskim wymaga na-
tychmiastowych działań napraw-
czych. Nadzieją na jego odrodzenie 
jest powstanie tzw. „dużej stoczni”, 
która funkcjonując na zasadach ryn-
kowych, będzie w stanie budować 
nowoczesne, w pełni wyposażone 
jednostki w atrakcyjnych dla arma-
torów cenach. 

Uczestnicy posiedzenia stwier-
dzili, że region od wielu lat czeka na 
powstanie takiego podmiotu, choć 
zachodniopomorscy przedsiębiorcy 
z branży stoczniowej z sukcesami 
realizują mniejsze projekty - chodzi 
głównie o budowę kadłubów lub nie-
wielkich jednostek. 

O powstaniu Szczecińskiego Kon-
sorcjum Okrętowego mówił jeden 
z pomysłodawców tej inicjatywy, 
Zbigniew Jagniątkowski, który poin-
formował, że w konsorcjum zrzeszo-
nych jest już ponad 50 firm, które są 
zainteresowane rozwojem przemysłu 
okrętowego na Pomorzu Zachodnim 
i będą poszukiwać możliwości budo-
wy statków w Szczecinie.

Dziękując uczestnikom, przewod-
nicząca sejmowej Komisji Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Dorota Arciszewska-Mielewczyk 
powiedziała, że podczas takich spo-
tkań politycy korzystają z wiedzy 
i doświadczeń lokalnych przed-
siębiorców, co pozwala im lepiej 
poznać problemy regionu, zweryfi-
kować wiele opinii i tworzyć lepsze 
warunki i przepisy dla rozwoju go-
spodarczego.  

WojCieCh SobeCki

Członkowie Komisji i przedsta-
wiciele rządu zapoznali się z sytuacją 
portów i stoczni Pomorza Zachod-
niego oraz problemami dostępności 
do portów od strony lądu (drogi, 
kolej). Sporo miejsca poświęcono 
także terminalowi LNG i możliwości 
poszerzenia jego funkcjonalności, aby 
oprócz magazynowania gazu stał się 
miejscem jego dystrybucji na statki, 
co jest szczególnie istotne w chwili, 
gdy Unia Europejska coraz bardziej 
promuje ekologiczne rozwiązania 
w żegludze. Uczestnicy mówili tak-
że o konieczności rewitalizacji Odry 
i przywrócenia jej nie tylko roli waż-
nej arterii transportowej w naszym 
kraju, ale także istotnej pozycji na 
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powstały w naszych stoczniachW Zakładzie Stoczni Nauta 
w Gdańsku odbyło się wodowanie 
częściowo wyposażonego statku 
rybackiego „Kings Cross”. Było 
to drugie w tym roku i dziesiąte 
wodowanie od momentu 
uruchomienia Zakładu Nowych 
Budów.

Trawler „Kings Cross” ma 78 m 
długości i ponad 15 m szerokości, 
wysokość do pokładu głównego 
jednostki wynosi 6,5 m. Jest to no-
woczesny statek trałowy, który bę-
dzie łowił ryby siecią przyciąganą 
do burty. Do przechowywania ryb 
na jednostkach tego typu instalowane 
są stalowe zbiorniki z wodą morską. 
Elektroniczne urządzenia, takie jak 
szperacze i echosondy, które loka-
lizują ławice, oceniają ich wielkość 
i ustalają optymalną trasę zarzucania 

sieci, pozwolą zwiększyć efektywność 
poszukiwania ryb.

Kadłub trawlera zbudowany w Pol-
sce został wykonany na zlecenie duń-
skiej stoczni Karstensens ze Skagen. 

Z kolei w stoczni Crist w Gdyni 
zwodowano częściowo wyposażony 
kadłub wielozadaniowego statku „Si-
rius”. Statek ma 45 metrów długości i 11 

metrów szerokości. Łącznie z wypo-
sażeniem ma kosztować 11 mln euro.

Crist jest w tym przypadku pod-
wykonawcą francuskiej stoczni Soca-
renam z Boulogne sur Mer niedaleko 
Calais. Francuzi dokończą wyposaże-
nie kadłuba i zainkasują za całość pie-
niądze od głównego zleceniodawcy.

„Sirius” to nowoczesna jednostka 
wielozadaniowa, której głównym ce-
lem będzie likwidowanie szkód, za-
grażających środowisku naturalnemu 
wskutek wypadków statków (rozlewy 
olejowe itd.). Będzie także wykorzy-
stywana do akcji poszukiwawczych 
i ratunkowych (SAR), gaszenia po-
żarów, prac pomocniczych w hy-
drologii i hydrografii, utrzymania 
toru wodnego, patrolowania łowisk 

rybackich, szkolenia kadetów uczelni 
morskich itd.

Jej główną bazą będzie Ostenda - 
port w belgijskiej Flandrii, skąd od-
pływają promy do kilku ośrodków 
w Wielkiej Brytanii. Będzie eksploato-
wana przez państwową firmę Vloot, 
zastępując we flocie armatora eksplo-
atowany obecnie statek „Zeehond”. 

(kG)

polskie lnG
z koncesją

Decyzją z 11 maja 2016 roku 
prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki udzielił spółce 
Polskie LNG S.A. koncesji na 
skraplanie gazu ziemnego 
i regazyfikację skroplonego 
gazu ziemnego. Spółka będzie 
wykonywała działalność 
objętą koncesją w terminalu 
LNG w Świnoujściu. Okres 
ważności koncesji został 
ustalony do 31 grudnia 2030 r.

Jednocześnie prezes URE wy-
znaczył spółkę Polskie LNG S.A. 
operatorem systemu skraplania gazu 
ziemnego na przedmiotowej instalacji 

również z terminem do 31 grudnia 
2030 r.

Przyznanie koncesji oraz wyzna-
czenie operatorem systemu skrapla-
nia gazu ziemnego było warunkiem 
niezbędnym dla umożliwienia spół-

ce Polskie LNG S.A. wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie 
skraplania gazu ziemnego i jego re-
gazyfikacji w terminalu LNG w Świ-
noujściu.

Instalacja LNG w Świnoujściu posia-
da zdolność regazyfikacji na poziomie 
5 mld metrów sześciennych rocznie. 
W terminalu znajdują się dwa zbiorniki 
magazynowe o łącznej pojemności 320 
tys. metrów sześciennych.

Dotychczas odbyły się dwie dosta-
wy „techniczne” gazu do terminalu. 
Pierwsza dostawa o charakterze ko-
mercyjnym spodziewana jest w po-
łowie lipca. 

(WS)

pŻM zleci „Gryfii” 
remont promu

Polska Żegluga Morska podpisała 
umowę z Morską Stocznią 
Remontową „Gryfia” na remont 
klasowy promu „Wolin”. PŻM 
często remontuje swoje masowce 
w „Gryfii”, ale jeśli chodzi o prace 
remontowe na promach, do tej 
pory były one zlecane stoczniom 
trójmiejskim. Jest to więc 
pierwszy od wielu lat remont 
promu, należącego do PŻM, 
zlecony MSR „Gryfia” i przykład 
dalszego zacieśniania współpracy 
między obiema szczecińskimi 
firmami.

Remont promu „Wolin”, na co 
dzień pływającego w barwach pe-
żetemowskiej spółki Unity Line, 
rozpocznie się 1 sierpnia br. i bę-
dzie trwał trzy tygodnie. Będzie to 
tzw. remont klasowy, a więc zwią-
zany z odnowieniem dokumentów 
klasyfikacyjnych. W ramach prac 
dokonany zostanie m.in. przegląd 
linii wału, przegląd sterów stru-

mieniowych, konserwacja ramp, 
malowanie kadłuba itd. Wartość 
podpisanej umowy wynosi około 
pół miliona dolarów.

Prom „Wolin” (ex. „Sky Wind”) to 
jednostka typu ro-pax o długości linii 
ładunkowej wynoszącej ponad 1700 
metrów i dysponujący 370 miejsca-
mi pasażerskimi. Zbudowany został 
w 1986 r. w Norwegii, a w 2002 r. 
przeszedł gruntowny remont w Gdań-
skiej Stoczni Remontowej. W 2007 
roku został zakupiony przez Polską 
Żeglugę Morską na potrzeby eksplo-
atacyjne własnej spółki promowej 
Unity Line. Od tego czasu pływa 
w regularnym serwisie pomiędzy 
Świnoujściem i Trelleborgiem i jest 
to najdłuższy prom na tej linii.
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Cały, prawie 400-metrowy 
pirs na Ostrowie Brdowskim 
otrzymał od Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Szczecinie 
pozwolenie na użytkowanie.

pirs na ostrowie Brdowskim
Pirs do montażu i załadunku 

konstrukcji stalowych znajduje się 
na południowym odcinku nabrzeża 
Mazowieckiego wyspy. 

Przed rozpoczęciem robót kafaro-
wych i czerpalnych sprawdzono teren 
na występowanie przedmiotów nie-
bezpiecznych pochodzenia wojskowe-
go. Prace budowlane części lądowej 
rozpoczęły się w czerwcu 2015 roku. 
Od lipca do października wykonano 
belki żelbetowe oraz place składowe 
pomiędzy nimi. Następnie na belkach 
zamontowano szyny dla suwnicy. 

Część lądowa pirsu uzyskała pozwo-
lenie na użytkowanie nieco wcześniej. 
Na niej usytuowana jest ogromna suw-
nica bramowa (ma ok. 120 m wysoko-
ści). Wodna część stanowiska do zała-
dunku będzie przyjmować cumujące 
barki o szerokości do 42 m, długości 
135,8 m i zanurzeniu do 5,5 m.

Oddanie pirsu do eksploatacji 
kończy pierwszy etap inwestycji 
spółki Bilfinger Mars Offshore, czyli 
budowy Zakładu Seryjnej Produkcji 
Wielkogabarytowych Konstrukcji 
Stalowych na Ostrowie Brdowskim 

w Szczecinie (hala produkcyjna ma 
możliwość rozbudowy o dodatkową, 
trzecią nawę).

Na koniec kilka liczb. Długość 
części wodnej pirsu wynosi 145 m, 
jej szerokość pomiędzy odbojnicami 
- 43,4 m, a w świetle konstrukcji - 44 
m. Głębokość akwenu o powierzchni 
6380 m kw. to 6,5 m. Szyny podsuw-
nicowe mają rozstaw 48,32 m. Dłu-

gość belek w części lądowej wynosi 
245 m, natomiast całkowita długość 
toru podsuwnicowego - 392 m.  

(ek)
Fot. elżbieta kuboWSka

Część lądowa została dopuszczo-
na do eksploatacji już wcześniej, te-
raz przyszedł czas na wodną. Tym 
samym w szczecińskim porcie przy-
było nowe nabrzeże: Mazowieckie 
– pirs.

Niektórzy przedstawiciele 
branży morskiej twierdzili, 
że szczeciński elewator Ewa 
wyczerpał swoje możliwości 
technologiczne, jest 
nieekonomiczny i należy 
go zburzyć. Tymczasem 
w przetargu na dzierżawę 
obiektu chętnych nie brakowało. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
duńska firma Copenhagen 
Merchants Holding. 
Elewator przechodzi obecnie 
modernizację i w sierpniu ma 
być uruchomiony.

nowe życie ewy

– Zwiększy się wydajność na 
wszystkich liniach, zarówno przyję-
ciowych, jak i wydaniowych – zapo-
wiada  Rafał Różański, prezes Szcze-
cin Bulk Terminal, bo pod taką nazwą 
działa spółka dzierżawiąca elewator. 
– W przypadku załadunku statków 
wyniesie ona 1000 ton na godzinę, 
a przy rozładunku – 300 ton.

Dobudowany zostanie nowy kosz 
rozładunkowy dla samochodów. Bę-
dzie nowa waga wyjazdowa.

Jak podkreśla prezes, prace remon-
towe przebiegają sprawnie, zgodnie 

Duński inwestor, który wygrał 
przetarg na 30-letnią dzierżawę ele-
watora, w sierpniu 2015 roku pod-
pisał z Zarządem Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście umowę. Prze-
widuje ona również modernizację 
obiektu. Prace remontowe trwają. 
Obejmują między innymi instala-
cję urządzeń technologicznych do 
transportu pionowego i poziomego 
zboża oraz produktów pochodzenia 
rolnego.

z harmonogramem. Obiekt jest dość 
specyficzny, ale nie napotkano niepla-
nowanych problemów.

Elewator ma być gotowy do pra-
cy w sierpniu tego roku. Na terminal 
złożą się w pełni zautomatyzowane 
silosy o łącznej pojemności 50 tys. ton 
oraz system przeładunkowy. Spółka 
będzie też posiadać nowoczesne la-
boratorium.

Szczecin Bulk Terminal zamierza 
zatrudnić ok. 20 osób, w tym maga-
zynierów, operatorów programów ste-
rujących terminalem i urządzeniem 

do przeładunku (z uprawnieniami na 
suwnice), laborantów.

Prezes SBT ma nadzieję, że 
w pierwszym roku przeładunki wy-
niosą ok. 400 tys. ton, a później nawet 
więcej. 

Poprzednim dzierżawcą charak-
terystycznego obiektu na półwyspie 
Ewa była spółka Elewator „Ewa”. 
Działa tuż obok, użytkując zbudo-
wany kilka lat temu magazyn na 
nabrzeżu Słowackim (na 45 tys. ton 
zboża i śruty). Szczecin Bulk Terminal 
zakłada współpracę z sąsiadem, m.in. 
w zakresie kontroli ruchu samocho-
dów ciężarowych.

Elewator Ewa zbudowano w latach 
30. XX wieku. Pierwsze partie zboża 
magazynował w październiku 1935 r. 
Był wtedy odpowiedzią na rosnącą 
konkurencyjność portu gdyńskie-
go. Obecnie znajduje się w gminnej 
ewidencji zabytków i jest pod opieką 
konserwatorską. Uznaje się go za cen-
ny obiekt techniki. Modernistyczna 
bryła Ewy ma wielu sympatyków, 
którzy byli zbulwersowani pomysłem 
jej zburzenia. Okazało się jednak, że 
elewator czeka nowe biznesowe życie. 

(ek)
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Nowatorski projekt promu 
typu ro-pax opracowało 
szczecińskie biuro projektowe 
WESTCON DESIGN POLAND. 
Napęd statku zasilany jest LNG, 
jednostka spełnia wymagania 
najnowszych  przepisów 
zarówno ochrony środowiska, 
jak i bezpieczeństwa żeglugi.

prom z Westcon Design
neracji. Kieruje nim Piotr Żelazek, 
znany projektant, m.in. promów, 
kontenerowców. Również wiele lat 
przepracował w Stoczni Szczecińskiej.

– Mamy to szczęście, że w naszej 
firmie  nie startowaliśmy od zera, od 
pustej kartki – mówi. – W całej na-
szej działalności korzystamy z wiedzy 
i doświadczeń byłych pracowników 
biura projektowego dawnej Stoczni 
Szczecińskiej, aktualnie  pracujących 
w naszym biurze. 

Wśród firm, z którymi współpra-
cuje biuro WESTCON DESIGN PO-
LAND, są zarówno armatorzy krajowi 
(PŻM, Euro Industry), z Holandii 
(Spliethoff), z Niemiec (Hammonia), 
z Danii (Maersk), jak i stocznie (Gry-
fia, Grupa Remontowa, Nauta). Biuro 
opracowuje zarówno projekty nowych 
jednostek, przebudowy istniejących, 
projekty systemów i urządzeń, np. 
scrubberów (płuczka spalin).

kryStyna Pohl 

płuczek spalin, bądź przejście na 
paliwo LNG. Ten rodzaj paliwa to 
w przyszłości bardziej energooszczęd-
na eksploatacja statku. Wybrano to 
paliwo także dlatego, że mamy do 
niego łatwy dostęp (nowy terminal 
LNG w Świnoujściu). 

Projekt spełnia również nowe 
przepisy dla statków pasażerskich 
dotyczące Bezpiecznego Powrotu 
do Portu.

– Obowiązują od lipca 2010 roku 
– mówi Marek Nowak.

W skrócie, sprowadzają się do 
tego, że statek w przypadku uszko-
dzenia kadłuba w dowolnym miejscu 
lub pożaru w dowolnej jego przestrze-
ni musi o własnych siłach wrócić do 
portu, zapewniając jednoczesnie bez-
pieczeństwo pasażerów. W praktyce 
oznacza to konieczność zdwojenia 
napędu, urządzeń manewrowych, 
łączności, nawigacji i możliwość 
umieszczenia pasażerów w bezpiecz-
nej strefie.

Nowy prom pasażersko-samo-
chodowy ma 190 m długości, 30 
m szerokości. Może zabierać 266 
pasażerów (w tym 242 w 121 ka-
binach), 43 członków załogi. Linie 
ładunkowe mają około 2800 metrów 
i w zestawieniu z systemem ramp 
zapewniają możliwie krótki czas 
za-i wyładunku.

Zaprezentowana dokumentacja 
jest projektem wstępnym, wystarcza-
jącym jednak do podpisania kontrak-
tu na budowę jednostki. Jeszcze co 
najmniej rok trzeba przeznaczyć na 
opracowanie projektu technicznego 
i potem roboczego. Budowa jednostki 
trwałaby do dwóch lat. Koszt takie-
go promu oscyluje w granicach 110 
mln euro. 

WESTCON DESIGN POLAND 
jest polskim biurem projektowym, 
członkiem norweskiej grupy Westcon. 
Istnieje od roku 2009. Zatrudnia 35 
projektantów, zarówno z wieloletnim 
doświadczeniem, jak i młodszej ge-

Projekt opracował zespół projek-
tantów pod kierunkiem Marka Nowa-
ka. Przez kilka dekad Marek Nowak 
był projektantem w Biurze Projekto-
wym Stoczni Szczecińskiej. Według 
jego projektów stocznia zbudowała 
ponad sto kontenerowców i unika-
towe, jedyne na świecie statki typu 
con-ro.

– Projekt promu dwa lata temu za-
mówiła u nas stocznia Nauta – mówi 
Marek Nowak. – Projekt powstawał 
w ścisłej współpracy z Polską Że-
glugą Morską. Opiniowali go także 
kapitanowie pracujący obecnie na 
promach zarządzanych przez Unity 
Line. Zyskał też wstępną akceptację 
towarzystwa klasyfikacyjnego Lloyd’s 
Register of Shipping.

W tym momencie ktoś zapyta, a co 
z projektami dwóch promów, które 
w 2006 roku opracował zespół pod 
kierownictwem Stanisława Doma-
gałły, a miała je dla PŻM budować 
Stocznia Szczecińska Nowa? Niestety, 
zamknięcie stoczni przekreśliło jego 
realizację. Projekt w ciągu tych paru 
lat tak bardzo się zdeaktualizował, 
że nie nadaje się do realizacji. Od 
tamtego czasu zmieniły się bowiem 
przepisy dotyczące zarówno ochro-
ny środowiska, jak i bezpieczeństwa 
żeglugi. Weszły w życie nowe dy-
rektywy, nowe konwencje, których  
wymagania muszą być zastosowane 
na nowo budowanych statkach do 
przewozu pasażerów. Zmieniły się 
też wymagania armatora. 

Ro-pax zaprojektowany w biu-
rze WESTCON DESIGN POLAND  
spełnia wszystkie te wymogi. Będzie 
pierwszym statkiem z napędem LNG 
dla polskiego armatora. 

Skąd ten napęd gazowy? Otóż 
obowiązująca od stycznia 2015 roku 
dyrektywa siarkowa (MARPOL) 
drastycznie ogranicza zawartość 
siarki w spalinach. Spełnienie tego 
wymogu oznacza albo przejście na 
droższe paliwo o niskiej zawartości 
siarki, albo zainstalowanie systemu 
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rzeniu laboratoriów technicznych 
w planach uczelni było kształcenie 
na nim kursantów Ośrodka Szko-
leniowego Ratownictwa Morskiego 
i Studium Doskonalenia Kadr Oficer-
skich oraz studentów specjalności że-
gluga śródlądowa Akademii Morskiej 
w Szczecinie – poinformowała Bogna 
Bartkiewicz, rzecznik prasowy AM. 

Zamierzano m.in. przeciąć niektó-
re części w pchaczu i na przekrojach 
uczyć studentów. Jednak Bizon osta-
tecznie nie został wciągnięty do bazy 
dydaktycznej uczelni.

– Głównym powodem była zmia-
na form kształcenia na uczelniach 
technicznych i wykorzystywanie 
w procesie nauczania nowoczesnych 
technologii oraz metod symulacyj-
nych – wyjaśnia rzecznik.

Pchacz stał od lat na placu przy ul. 
Dębogórskiej w Szczecinie i rdzewiał. 
W końcu został wyceniony przez rze-
czoznawcę i wystawiony na sprzedaż 
jako złom. W maju miała się odbyć 
licytacja – pierwsza organizowana 
przez Akademię Morską w Szczecinie. 
Nie było jednak chętnych. Uczelnia 
spróbuje po raz kolejny – po obni-
żeniu ceny wywoławczej – sprzedać 
starą jednostkę.

Dodajmy, że Bizony to najbardziej 
popularne polske pchacze. Prawdo-
podobnie powstało ich ok. 200. Część 
z nich nadal jest eksploatowana.  

(ek)
Fot. elżbieta kuboWSka

rząd przyjął program
budowy kanału

24 maja br. Rada Ministrów 
przyjęła przygotowany przez 
Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
wieloletni program dotyczący 
przekopu Mierzei Wiślanej. 
To już druga po świnoujskim 
tunelu inwestycja, która po 
9 latach niebytu powraca 
do fazy realizacji. Jej koszt 
szacowany jest na 880 mln 
zł, a pierwsze statki nową 
drogą wodną mają przepłynąć 
w 2021 lub w 2022 roku.

Bizon na złom
Należący do szczecińskiej 
Akademii Morskiej pchacz 
Bizon B-26 miał służyć jako 
pomoc naukowa dla studentów. 
Tych planów jednak nigdy 
nie zrealizowano. Niedawno 
uczelnia postanowiła sprzedać 
jednostkę jako złom.

Bizona B-26 zbudowano w 1980 r. 
w stoczni rzecznej w Tczewie. Był eks-
ploatowany przez Żeglugę Bydgoską. 

Jego długość to 21 m, a szerokość 
ponad 8 m. Z zanurzeniem 1,1 m 
nadawał się do pracy na Odrze, jak 
i pozostałe pchacze tego typu. Pro-
dukowano je od lat 60. do 80. XX 

wieku w dwóch stoczniach rzecz-
nych: tczewskiej i płockiej. Silniki 
dostarczały Zakłady Mechaniczne 
im. Marcelego Nowotki w Warszawie. 

Akademia kupiła wyrejestrowane-
go już Bizona B-26 w 2007 roku od 
Żeglugi Bydgoskiej.

– Po dostosowaniu pchacza do 
warunków dydaktycznych i stwo-

pierwszeństwo mają takie ośrodki jak 
Szczecin-Świnoujście, czy Gdańsk-
Gdynia. Z polskiej jednak perspek-
tywy przekop służyć ma nie tylko 
odblokowaniu portu w Elblągu i akty-
wizacji gospodarczo-turystycznej re-
gionu, ale jednocześnie ma podnieść 
bezpieczeństwo i obronność tej części 
kraju, pozostającej w bezpośredniej 
styczności z Federacją Rosyjską. 

Projektowany kanał, łączący Za-
lew Wiślany z Bałtykiem, ma powstać 
w rejonie Mierzei oznaczonej na 
mapach jako Nowy Świat. To nowy 
pomysł, ponieważ dotychczas w kon-
tekście planowanego przekopu wy-
mieniano raczej wieś Skowronki (inne 
dwie lokalizacje badane to okolice wsi 
Przebrno oraz najdalej na wschód 
wysunięte Piaski). Ta drobna korekta 
lokalizacji wynika przede wszystkim 
z kwestii związanych z ochroną śro-
dowiska i koniecznością ominięcia 
cennych siedlisk przyrodniczych. 

W kategoriach technicznych ka-
nał będzie miał około 1150 metrów 
długości oraz 60 metrów szerokości 
(w wyznaczonym miejscu mijanki 
– 100 metrów). Proponowana głę-

Historycznie rzecz biorąc, po raz 
pierwszy pomysł wykonania przeko-
pu, który połączyłby Zalew Wiślany 
z Bałtykiem, oprócz istniejącej Cie-
śniny Pilawskiej, pojawił się jeszcze 
przed II wojną światową, a jego twór-
cą był budowniczy Gdyni, Eugeniusz 
Kwiatkowski. Do idei tej kilka razy 
powracano również w latach powo-
jennych, jednak zawsze z tym samym 
negatywnym skutkiem. Sprawa powró-
ciła już w XXI wieku, kiedy po wstą-
pieniu Polski do Unii Europejskiej na 
Mierzei Wiślanej wytyczono granicę 
Wspólnoty, a Cieśnina Pilawska zna-
lazła się poza nią. W atmosferze na-
rastających blokad swobodnej żeglugi 
ze strony Rosjan, w 2004 roku, nowy 
projekt przekopu zaprezentował prof. 
Tadeusz Jednorał, wieloletni dyrektor 
Instytutu Morskiego w Gdańsku. Dwa 
lata później, w listopadzie 2006, na 
spotkaniu z samorządowcami w El-
blągu, ówczesny premier Jarosław 
Kaczyński zapowiedział realizację 
inwestycji. Przyjęta w listopadzie 2007 
roku przez Radę Ministrów uchwała 
o ustanowieniu wieloletniego pro-
gramu na lata 2008-2013 pod nazwą 
„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską” była jedną 
z ostatnich ustępującego rządu PiS. Po 
wygranych wyborach przez koalicję 
PO-PSL projekt ponownie wrzucono 
do kosza.

Przyjęcie przez Radę Ministrów 
na majowym posiedzeniu planów 
przekopu Mierzei Wiślanej oznacza, 
że będzie on realizowany ze środków 
budżetowych. To najpewniejszy spo-
sób finansowania, szczególnie w sy-
tuacji, gdy Unia Europejska mogłaby 
zakwestionować ważność projektu 
w szerszej perspektywie rozwoju 
głównych korytarzy transportowych 
kontynentu. Tutaj niekwestionowane 
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rząd przyjął program
budowy kanału

i zachodniej części Bałtyku. Już dziś 
wstępne zainteresowanie tranzytem 
swoich ładunków przez elbląski port 
oraz budową tu składów i magazynów 
zainteresowane są podmioty z Biało-
rusi i Ukrainy.

Przed przystąpieniem do właści-
wych prac budowlanych do inwesty-
cji trzeba będzie jeszcze przekonać 
ekologów, chroniących występujące tu 
rzadkie okazy zwierząt i roślin, oraz 
samorządowców i mieszkańców Kry-
nicy Morskiej, obawiających się, że 
kanał odetnie ich od świata. 

W styczniu z unijnym komisa-
rzem ds. ochrony środowiska i go-
spodarki morskiej Karmenu Vellą 
rozmowy na ten temat przeprowa-
dził szef MGMiŻŚ Marek Gróbar-
czyk. Karmenu Vella potwierdził 
wówczas, że Komisja Europejska 
nie jest przeciwna budowie kanału, 
ale zważywszy na fakt, iż inwesty-
cja będzie prowadzona na obszarach 
chronionych unijnym programem 
Natura 2000, poprosił o dalsze szcze-
góły dotyczące wpływu przekopu na 
lokalne chronione siedliska. Mając 
na uwadze fakt, iż w przeszłości 
interwencje lokalnych grup ekolo-
gów w Brukseli potrafiły całkowicie 
zablokować duże ważne inwestycje, 
Marek Gróbarczyk zapowiedział po-
wstanie specjalnej grupy bilateralnej, 
która w bezpośrednich kontaktach 
obu stron będzie na bieżąco wyja-
śniać sporne kwestie.

Zresztą, w zaprezentowanym 
wstępnym projekcie kanału dużo 
miejsca poświęca się trosce o środo-
wisko. Już sama wspomniana zmiana 
lokalizacji ze wsi Skowronki na Nowy 
Świat była ukłonem w tym kierun-
ku. W ślad za tą decyzją idą inne, jak 
chociażby plan budowy specjalnej 
śluzy, której głównym zadaniem bę-
dzie wyrównywanie poziomów wód 
pomiędzy Zalewem Wiślanym a Bał-
tykiem, a jednocześnie śluza ta będzie 
zapobiegać wzrostowi zasolenia wód 
wewnętrznych (jeden z argumentów 
ekologów na „nie”) oraz zanieczysz-
czeniu morza przez wody Zalewu za-
silane rzekami (inny z argumentów). 
Sprawą do rozstrzygnięcia pozostaje 
jeszcze kwestia składowania urobku, 
tu jednak też możliwe są liczne roz-
wiązania, jak chociażby wykorzysta-
nie go do budowy nowych wysp, na 
których mogłyby gnieździć się ptaki.

Z kolei mieszkańców Krynicy 
Morskiej powinny uspokoić zapowie-
dzi o budowie dwóch mostów zwo-
dzonych łączących obie części Mierzei 
Wiślanej ponad kanałem. Jeden z tych 
mostów będzie opuszczony przez całą 
dobę, zapewniając kryniczanom i tu-
rystom ciągły dostęp do stałego lądu. 
Most podnoszony byłyby na krótko, 
tylko w sytuacji potrzeby stwarzanej 
przez przepływające jednostki.

krzySztoF GoGol
Fot. Marek CzaSnojć

przeładunków, roczny obrót tego 
ośrodka jest niewielki: w 2015 roku 
było to zaledwie 207 tys. ton towa-
rów. W dodatku port ten jest mocno 
uzależniony od odbiorców rosyjskich 
z Obwodu Kaliningradzkiego, co bo-
leśnie dało się odczuć po nałożeniu na 
Federację Rosyjską sankcji unijnych. 
Zdaniem jednak Arkadiusza Zgliń-
skiego, dyrektora Portu Morskiego 
Elbląg, ośrodek ma potencjał, który 
ujawni się po zbudowaniu kanału 
i pogłębieniu całego szlaku do 5 
metrów. Wówczas przeładunki mogą 
wzrosnąć nawet do 3,5 mln ton rocz-
nie, a dzięki możliwości zawijania 
statków o większej nośności w porcie 
pojawią się towary także z północnej 

bokość to 5 metrów, czyli dwa razy 
więcej niż wynosi obecna głębokość 
gwarantowana na Zalewie Wiślanym 
na akwenach podejściowych do portu 
Elbląg. Takie parametry nawigacyjne 
sprawią, że z kanału będą mogły ko-
rzystać jednostki o nośności do 3,5 
tys. ton (aktualnie do Elbląga mogą 
wpływać jednostki o nośności do 1 
tys. ton), o długości 90 m, szerokości 
14 m, zanurzeniu 4,5 m lub zestawy 
dwóch barek z pchaczem o długości 
180 m. Podczas prac budowlanych 
trzeba będzie przemieścić około 9 
mln m sześc. urobku, a wcześniej 
konieczne również będzie usunięcie 
drzew, gęsto porastających Mierzeję 
Wiślaną, na obszarze ok. 18 ha.

Największym beneficjentem go-
spodarczym nowej drogi wodnej 
będzie wielokrotnie przywoływany 
już port w Elblągu. Obecnie jest to 
chyba jedyny port morski na świecie 
nie mający swobodnego dostępu do 
otwartego morza (choć Zalew Wi-
ślany również traktowany jest jako 
wody morskie). Pomimo wykonanych 
w ostatnich latach prac moderniza-
cyjnych, służących m.in. wzrostowi 
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„Morning Celesta”
przywiozła sprzęt

18 maja ponad 400 sztuk 
sprzętu wojskowego Sił 
Bardzo Wysokiej Gotowości 
– zwanych również „szpicą” 
NATO – przypłynęło do 
Szczecina z Hiszpanii na 
pokładzie statku „Morning 
Celesta”. Operacja odbyła się 
w ramach ćwiczeń „Brilliant 
Jump 2016”, które trwały 
od 17 do 27 maja na terenie 
Polski (Szczecin, Wrocław, 
Żagań). Wielonarodowy Korpus 
Północno-Wschodni ze Szczecina 
był odpowiedzialny za proces 
rozładunku i przemieszczenia 
sprzętu. W przyszłości ma być 
również gotowy do dowodzenia 
tzw. „szpicą”.

„Brilliant Jump 2016” był jednym 
z najważniejszych ćwiczeń sojuszni-
czych przed zbliżającym się Szczytem 
NATO w Warszawie. Pokazał zdol-
ność Sił Bardzo Wysokiej Gotowości 
do natychmiastowego przemieszcze-
nia i podjęcia działań odstraszających, 
jeżeli na wschodniej flance NATO 
pojawi się zagrożenie. Ćwiczenia 
testowały proces planowania i koor-
dynowania takiej operacji.

Siły Bardzo Wysokiej Gotowości 
działają na zasadach rotacyjnych. Co 
roku tzw. „szpicę” tworzy inne pań-

stwo członkowskie NATO. W skład 
Sił Bardzo Wysokiej Gotowości wcho-
dzi brygada lądowa, wspomagana 
przez siły powietrzne, marynarkę 

wojenną i siły specjalne. Jak zdecydo-
wano na Szczycie NATO w Newport 
w 2014 r., część Sił Bardzo Wysokiej 
Gotowości – wielkości batalionowej 
grupy bojowej – będzie gotowa do 
działania w 48 godzin, pozostałe 

jednostki w ciągu tygodnia. W 2016 
r. tzw. „szpicę” tworzą Hiszpanie (7. 
Brygada Lekkiej Piechoty „Galicia”).

Hiszpanie przywieźli do Szczecina 
ponad 400 sztuk sprzętu wojskowego. 
Był on transportowany drogą mor-
ską, po czym został przemieszczony 
do Żagania, gdzie odbyła się dalsza 
część ćwiczeń. W sumie, w „Brilliant 
Jump 2016” wzięło udział ponad 2500 
żołnierzy NATO. Większość z nich to 

Hiszpanie, lecz także Polacy, Brytyj-
czycy i Albańczycy.

- To ogromne przemieszczenie jest 
możliwe dzięki kluczowemu wsparciu 
Wielonarodowego Korpusu Północ-

no-Wschodniego ze Szczecina – po-
wiedział Generał Dywizji Hans van 
Griensven, Zastępca Szefa Sztabu ds. 
Planowania z Sojuszniczego Dowódz-
twa Sił Połączonych w Brunssum, 
które prowadziło ćwiczenia.

Obecnie, zgodnie z postanowie-
niami Szczytu NATO w Newport, 
Wielonarodowy Korpus Północno
-Wschodni podnosi swój stopień 
gotowości bojowej z niskiego do 
wysokiego po to, by skutecznie odpo-
wiadać na zagrożenia, które mogą po-
jawić się na wschodniej flance NATO. 
Dotyczy to także gotowości do przy-
jęcia tzw. „szpicy” i dowodzenia nią. 
Jest to tym istotniejsze, że Korpus jest 

jedyną jednostką w całym Sojuszu, 
która odpowiada za ściśle określone 
terytorium – w tym przypadku za re-
jon Europy Północno-Wschodniej, ze 
szczególnym uwzględnienim Polski 
i Krajów Bałtyckich.

„W mniej niż rok podwoiliśmy 
liczbę służących w Korpusie żołnie-
rzy. Intensywnie przygotowujemy się, 
by jeszcze przed Szczytem w War-
szawie wypełnić zadania powierzone 
nam przez NATO. Również poprzez 
to ćwiczenie spełniamy najwyższe 
wymagania Sojuszu i naszych państw 
założycielskich” – stwierdził generał 
broni Manfred Hofmann, dowódca 
Wielonarodowego Korpusu Północ-
no-Wschodniego w Szczecinie.

„Brilliant Jump 2016” zademon-
strowała jedność członków Sojuszu 
oraz ich gotowość do szybkiego re-
agowania na zmieniającą się sytuację 
w Europie.

– Z 1300 hiszpańskimi żoł-
nierzami i hiszpańskim sprzętem 
wojskowym poddajemy się testowi 
wyjątkowo wymagających kryteriów 
przewidzianych dla Sił Bardzo Wy-
sokiej Gotowości. To dowód na to, że 
Hiszpania jest wierna swoim zobo-
wiązaniom i gotowa bronić wszyst-
kich członków NATO. – stwierdził 
generał dywizji Juan Montenegro, 
szef sztabu hiszpańskiego Korpusu 
(NATO’s Rapid Deployable Corps 
– Spain). 

(ek)



amerykanie
w szczecińskim porcie

15 maja do szczecińskiego portu 
zawinął m/v „Independence 
II”, amerykański prom 
samochodowy, który przywiózł 
sprzęt wojskowy na czerwcowe 
ćwiczenia, odbywające się 
na terenie naszego kraju pod 
hasłem „Anakonda 16”.

M/v „Independence II” to sa-
mochodowiec, będący w czarterze 
kompanii ARC (American Roll-on 
Roll-off Carrier). Statek pływa na re-
gularnej linii pomiędzy USA a Europą 
a na swoich dwunastu pokładach wozi 
wszelkiego rodzaju pojazdy cywilne 
i wojskowe. Głównymi portami za-
winięcia jednostki są: Baltimore, 
Charleston, Galveston po stronie 
amerykańskiej oraz Bremerhaven, 
Antwerpia i Southampton po stronie 
europejskiej. 

Statek przewozi sprzęt wojsko-
wy w ramach Maritime Security 
Program (MSP), projektu finanso-
wanego przez amerykański Depar-

tament Obrony, w którym obecnie 
uczestniczy 60 jednostek różnego 
rodzaju, pływających pod banderą 
USA. Jest to projekt od wielu lat 

zgodnie popierany przez polityków 
zarówno partii demokratycznej, jak 
i republikańskiej. Warto dodać, że 
armatorzy otrzymują w ramach MSP 

gratyfikacje finansowe nie tylko za 
transport sprzętu wojskowego, ale 
również za samą gotowość do takiego 
działania. W ten sposób opłaca im 
się podnosić na swoich statkach na-
rodową banderę, co jest warunkiem 
przystąpienia do programu, i zatrud-
niać amerykańskie załogi.

Do Szczecina „Independence II” 
przywiózł około 200 „sztuk” wojsko-
wego sprzętu kołowego, załadowa-
nych w porcie Galveston w Teksasie. 
Rozładunek w Szczecinie trwał dobę 
pod nadzorem 45 amerykańskich 
żołnierzy.     

M/v „Independence II” dowodzi 
capt. Dave Ledoux, znakomity kapi-
tan, z którym piszący te słowa miał 
przyjemność przez kilka lat pracować 
na bliźniaczym poprzedniku -  m/v 

„Independence” (ex. „Nosac Ran-
ger”). Załogę stanowią Amerykanie.

Wcześniej do szczecińskiego por-
tu z ładunkiem sprzętu wojskowego 
zawinął samochodowiec m/v „Ho-
nor”, również pływający w barwach 
American Roll-on Roll-off Carrier, 
a w kolejnych tygodniach Szczecin 
odwiedził także „Integrity” z ARC.

krzySztoF GoGol

załoga m/v „independence ii”
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DCt Gdańsk
w rozbudowie

Spośród wszystkich portów 
w Polsce tylko DCT Gdańsk posiada 
parametry, które pozwalają 
przyjmować największe 
jednostki kontenerowe na 
świecie. Regularny serwis 
kolosów „Maerska” zdopingował 
kierownictwo DCT Gdańsk do 
podjęcia rozbudowy terminala. 
Dzięki drugiemu nabrzeżu 
głębokowodny terminal podwoi 
swoje zdolności przeładunkowe 
do 3 mln kontenerów 
20-stopowych rocznie, co 
pozwoli mu wejść do ścisłej 
czołówki największych terminali 
w Europie.

Maciek Kwiatkowski, prezes Zarządu 
DCT Gdańsk.

kiedy rozpoczęła się budowa 
drugiego nabrzeża DCt?

- Budowa drugiego nabrzeża roz-
poczęła się w styczniu ubiegłego roku. 
Cała infrastruktura portowa wraz 
z wyposażeniem terminala będzie 
gotowa do końca 2016 roku, czyli 

zaledwie w rok i siedem miesięcy od 
wjazdu pierwszego buldożera na plac 
budowy. Jak widać, tempo budowy 
drugiego nabrzeża DCT jest niesa-
mowite. W zasadzie inwestycję moż-
na podsumować w słowach: o czasie 
i w ramach budżetu.

Co wpłynęło na podjęcie decyzji 
o rozbudowie DCt Gdańsk?

- Tego typu projekt zawsze jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie 
rynku. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że terminal głębokowodny na Bałty-
ku jest jedynym miejscem, które jest 
w stanie przyjąć i obsłużyć największe 
kontenerowce świata.  W tym sensie 
jesteśmy unikalni na Bałtyku. Okaza-
ło się, że zapotrzebowanie na ten kon-
kretny, niszowy segment usług konte-
nerowych na Bałtyku jest olbrzymie. 
Na bazie istniejącej infrastruktury 
i sprzętu, którym dysponuje DCT 
(T1), byłoby to niemożliwe, gdyż nie 
mogliśmy wyjść na rynek i zawalczyć 
o nowy wolumen, związany z inny-
mi liniami żeglugowymi, z którymi 
dzisiaj jeszcze nie współpracujemy.

jak wiadomo, nieodzownym 
elementem, który decyduje o wy-
borze przez gestora towaru portu 
przeładunku, jest jego kompleksowa 

obsługa. nie bez znaczenia jest do-
brze rozwinięte centrum logistycz-
no-dystrybucyjne w pobliżu portu. 
jak daleko są zaawansowane prace 
przy jego budowie?

- W zasadzie centrum logistyczne 
już działa. Powstały dwa magazyny  
australijskiej firmy Goodman, a trzeci 
jest w tej chwili budowany. Gotowa 
jest już nowa chłodnia PAGO. Oka-
zało się, że musieliśmy zwiększyć 
zdolność przechowywania kontene-
rów chłodniczych. Modyfikację na-
szych planów rozwojowych wymusiła 
silna tendencja wzrostowa eksportu 
polskich produktów żywnościowych. 

na rozbudowie terminala kon-
tenerowego zyskają też inne gałęzie 
transportu, w tym kolej, która jest 
w stanie wywieźć z portu jednora-
zowo największą liczbę kontene-
rów. obecnie około jednej trzeciej 
wszystkich trafiających do DCt 
kontenerów jest wywożone w głąb 
kraju pociągami. by usprawnić 
transport kontenerów z i do portu, 
zdecydowano o modernizacji linii 
z Pruszcza Gdańskiego do stacji 
Gdańsk Port Północny. kiedy linia 
zostanie uruchomiona?

- Linia kolejowa z Pruszcza Gdań-
skiego do Portu Północnego jest już 

poWstaJe terMinal śWiatoWeJ klasy

O potrzebie rozbudowy termi-
nala DCT Gdańsk, o planach roz-
wojowych, a także o perspektywach 
przewozu ładunków skonteneryzowa-
nych drogą morską opowiada kpt. ż.w. 

kpt. ż.w. Maciek kwiatkowski, prezes zarządu DCt Gdańsk fo
t. 
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praktycznie zakończona. Obecnie 
trwają jeszcze prace przy stacji rozrzą-
dowej. Z uwagi na to, że część torów 
jest zamknięta, mamy utrudnienia 
operacyjnie. Występują niewielkie 
opóźnienia w sformowaniu składów, 
ale wszystko jest na dobrej drodze. 
Warto poczekać dla dobra sprawy.

DCt Gdańsk obsługuje nie tylko 
duże oceaniczne kontenerowce, ale  
jest też hubem przeładunkowym dla 
innych portów regionu Morza bał-
tyckiego. jakie to ma znaczenie dla 
gestora ładunku?

- Na Bałtyku hub obsługuje nie 
tylko rynek polski, ale także porty 
wschodniego Bałtyku oraz kraje leżą-
ce na południowym wschodzie Polski. 
Jest to korzyść dla klienta, gdyż dzięki 
temu mamy połączoną i wykorzysta-
ną synergię pomiędzy terminalem 
kontenerowym, instalacją portową 
i zapleczem logistycznym, które sta-
je się miejscem świadczenia szeregu 
usług generujących wartość dodaną, 
takich jak: spedycja, dystrybucja, ma-
gazynowanie, składowanie, formo-
wanie i rozformowanie kontenerów, 
usługi agencyjne, celne, bankowe. To 

właśnie dzięki kompleksowości klien-
ci decydują się kierować swoje towary 
przez DCT Gdańsk. Posiadanie tych 
wszystkich możliwości - magazyno-
wych i portowych bardzo blisko sie-
bie, przyspiesza operacje i zapewnia 
niższy koszt dla gestora ładunku.

jednak aby jeszcze sprawniej 
obsługiwać klientów, potrzebny jest 
również Port Community System 
(PCS) - jednolity system obsługi 
klienta wsparty narzędziami in-
formatycznymi. jeżeli w różnych 
portach na świecie kontrahenci są 
przyzwyczajeni do określonych sys-
temów informatycznych, standar-
dów przepływu i obsługi dokumen-

tów, to oczywiste, że oczekują tego 
także podczas zawijania do naszych 
portów. Czy widzi Pan szanse na po-
wstanie takiej platformy w naszych 
portach?

- W wielu większych portach 
w krajach rozwiniętych ten system 
istnieje jako reguła i jest sponso-
rowany przez agencje rządowe. To 
jest naturalne, bo Port Community 
System może funkcjonować tylko we 
współpracy z różnymi służbami. Jest 
to szansa i konieczność, gdyż PCS  jest 
też jednym z elementów konkuren-

cyjności polskich portów. To dobra 
i sprawdzona idea, która musi być 
wprowadzona. Wiem, że prędzej czy 
później platforma zarządzania infor-
macją powstanie również u nas, bo 
jest to korzystne dla wszystkich.

a jak kształtują się perspekty-
wy rozwoju usług kontenerowych 
na rynku przewozów morskich na 
bałtyku?

- Prognozy są bardzo optymistycz-
ne. Spodziewamy się dużego wzrostu 
ładunków skonteneryzowanych w tym 
rejonie świata. Oczywiście, prognozy 
są korygowane sytuacją rzeczywistą, 
między innymi spowolnieniem gospo-
darczym w Rosji. Przypomnę, że DCT 

Gdańsk, jako jedyny terminal kontene-
rowy w Polsce, obsługuje również tran-
shipment do Rosji. Ostatnio zmniej-
szyło się zapotrzebowanie gospodarki 
rosyjskiej na usługi kontenerowe, bo 
spadł import. Uważam, że taka sytuacja 
potrwa dwa lub trzy lata.

jak wygląda wolumen przewozów 
skonteneryzowanych, jeżeli chodzi 
o polskich gestorów ładunków?

- Generalnie w tym rejonie Euro-
py, poza Rosją, obserwuje się duży 
wzrost ilości przewożonych ładunków 
w kontenerach, związany z dobrą sy-
tuacją polskiej gospodarki. Dotyczy to 
zarówno eksportu, jak i importu. Ro-
snący poziom przeładunków w por-
tach kontenerowych oraz możliwość 
obsługi największych statków, czyli 
w przypadku terminal kontenerowe-
go DCT w Gdańsku jednostek powy-
żej18 000 TEU, umożliwia przekiero-
wanie do Polski strumienia towarów 
transportowanych drogą morską, ak-
tualnie przeładowywanych w Europie 
Zachodniej.

ile połączeń obsługuje w tej chwi-
li DCt Gdańsk?

- Mamy dwa połączenia w tygo-
dniu - Alians 2M i Alians G6. Tak jest 
na dziś i będzie do końca kwietnia 
przyszłego roku. Co będzie potem? 
Nie wiemy, bo następuje przetasowa-
nie w aliansach na świecie. Niemniej 
jesteśmy przekonani, że nie zmieni 

się wartość naszej specjalnej oferty 
dla linii żeglugowych. Do termina-
la zawijają także statki dowozowe, 
łączące DCT z portami wschodniej 
części Morza Bałtyckiego w Rosji 
i w Finlandii.

Czy zgodzi się Pan z opinią, że 
DCt Gdańsk stał się konkuren-
cją dla terminala kontenerowego 
w Gdyni? 

- Gdańsk i Gdynia mogą i będą 
współistnieć. To są dwa różne por-
ty, operujące na innych segmentach 
rynku. My bardziej konkurujemy 
z Hamburgiem. I chociaż mamy po-
dobny poziom usług, jednak uczymy 
się od nich cały czas. W końcu to je-
den z największych portów świata. 
A uczyć się należy zawsze od naj-
lepszych.

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała anna ŁoPion

statki światowego operatora kontenerowego Maersk line zawijają regularnie co tydzień do DCt Gdańsk
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terminal DCt Gdańsk

nowa chłodnia paGo zlokalizowana jest tuż przy terminalu kontenerowym

Terminal T2 w liczbach

Nowe nabrzeże będzie miało 
długość 650 m z głębokością 
17 m. Zostanie wyposażone 
w pięć suwnic STS firmy Lie-
bherr Container Cranes Ltd., 
a także 15 suwnic typu RTG 
firmy Kone Cranes i dodatko-
wy sprzęt do obsługi operacji 
na placu składowym. 
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polska gospodarka
morska wg GUs

tys. ton. Wszystkie statki pływały pod 
polską banderą. Średni wiek statku 
wynosił aż 42 lata.

Przemysł stoczniowy

W roku 2015 w naszym kraju funk-
cjonowało ponad 5 tys. firm zajmują-
cych się produkcją i naprawą statków 
i łodzi oraz pozostałą działalnością 
stoczniową. Najwięcej tego typu 
podmiotów, ponad 3,5 tys., znajdo-
wało się w województwie pomorskim. 
W województwie zachodniopomor-
skim liczba takich firm wynosiła 1,3 
tys. Firmy o takim profilu działal-
ności zatrudniały w sumie ponad 
32 tys. pracowników, z czego ponad 
połowę w województwie pomorskim. 
W branży stoczniowej w wojewódz-
twie zachodniopomorskim pracowało 
8 tys. ludzi, czyli o połowę mniej niż 
w pomorskim i była to zaledwie 1/4 
wszystkich pracowników zatrudnio-
nych w sektorze produkcji i naprawy 
statków i łodzi. 

W roku 2015 polskie stocznie re-
montowe wyremontowały 610 jedno-
stek i było to prawie o 2% więcej niż 

Flota i transport

Jak poinformował Główny Urząd 
Statystyczny, w roku 2015 morska 
flota transportowa polskich armato-
rów i operatorów stanowiąca ich wła-
sność lub współwłasność liczyła 102 
statki  o łącznej nośności 2514,7 tys. 
ton, i było to o 2 jednostki mniej niż 
w roku 2014. W roku 2015 pod polską 
banderą pływało 25 statków o łącznej 
nośności 40,2 tys. ton, co stanowiło 
24,5% ogólnej liczby jednostek pol-
skiej morskiej floty transportowej oraz 
zaledwie 1,6% jej całkowitej nośności. 

Zdecydowanie niekorzystnie dla 
jednostek eksploatowanych pod naszą 
narodową banderą przedstawiał się 
również średni wiek statków. Z da-
nych GUS wynika, że średni wiek 
statków pływających pod polską ban-
derą wynosił w 2015 roku ponad 32 
lata, podczas gdy dla jednostek eks-
ploatowanych pod obcymi banderami 
wskaźnik ten był prawie trzykrotnie 
niższy i wynosił 11,8 roku. 

Morska przybrzeżna flota trans-
portowa na koniec 2015 r. składała się 
z 24 jednostek o łącznej nośności 2,1 

w roku 2014. W portfelu zamówień 
stoczni remontowych znajdowało się 
39 jednostek, tj. o ponad 40% mniej 
niż rok wcześniej. 

Porty

Przeładunki w polskich portach 
morskich w 2015 roku były o 1,4% 
wyższe niż w roku 2014, osiągając po-
ziom 69,7 mln ton. Największy udział 
w obrotach portowych miał Port 
Gdańsk – 45,4%. Na drugim miejscu 
znalazła się Gdynia – 22,3%. Kolej-
ne miejsca to Świnoujście – 16,9%, 
Szczecin – 11,9% i Police – 2,5%. 

Warto zauważyć, że sumując prze-
ładunki trzech portów zlokalizowa-
nych w województwie zachodnio-
pomorskim (Świnoujście, Szczecin, 
Police) w sumie osiągnęły one 31,3% 
ogółu obrotów portowych, tj. o 14,1% 
mniej niż port w Gdańsku. Liczby wy-
raźnie pokazują, jak bardzo potrzeb-
ne są inwestycje w portach Pomorza 
Zachodniego, takie jak chociażby 
terminal kontenerowy w Świnouj-
ściu, które spowodują zwiększenie 
przeładunków. 

Największy wzrost obrotów w po-
równaniu do roku 2014 odnotowały 
małe porty. W Stepnicy przeładunki 
wzrosły czterokrotnie, w Darłowie 
prawie trzykrotnie. Z czterech naj-
większych portów tylko w Gdańsku 
odnotowano wzrost przeładunków 
o 10,3% i Szczecinie o 1,6%. W Gdyni 
obroty spadły o 8,5%, w Świnoujściu 
o 5,6%, a w Policach o 1,5%.     

W 2015 r. łączny udział w obro-
tach ładunkowych polskich portów 
przedstawiał się następująco: z kraja-
mi europejskimi 74,8%, w tym z kra-
jami Unii Europejskiej 55,1%. Z Azją 
10,4%, z krajami Afryki 8,1%, Ame-
ryką Środkową i Południową 3,8% 
z Ameryką Północną 2,3%.  

W strukturze obrotów domino-
wały ładunki masowe suche 37,1% 
(w tym węgiel i koks 11,7%), ładun-
ki masowe ciekłe 27,1% (w tym ropa 
naftowa i produkty z ropy naftowej 
24,0%) oraz ładunki w kontenerach 
dużych 19,5%. 

Najwięcej statków przypływają-
cych do polskich portów to statki, 
których przewoźnik pochodził z Pol-
ski (7,7 tys. statków o pojemności 
brutto 67,1 mln i nośności 20,8 mln 
ton), Niemiec (3,1 tys. statków o po-
jemności brutto GT 23,4 mln i nośno-
ści 15,6 mln ton) i Szwecji (1,3 tys. 
statków o pojemności brutto 31,3 mln 
i nośności 8,8 mln ton).

żegluga promowa

W 2015 r. w polskich portach 
rozpoczęło lub zakończyło podróż 
morską na statkach 2421,5 tys. pa-
sażerów, tj. o 8,9% więcej niż w 2014 r. 
Zdecydowana większość, bo aż 76,5 
ogółu podróżnych, to pasażerowie 
odbywający podróż w ruchu mię-
dzynarodowym. 

Największym polskim portem 
promowym jest Świnoujście, gdzie 
obsłużono  ponad połowę (55,2%) 
wszystkich pasażerów promów. Na 
drugim miejscu znalazła się Gdynia 
38% a na trzecim Gdańsk 6,8%. 

W roku 2015 do polskich portów 
morskich przypłynęło na wyciecz-
kowcach w celach turystycznych 89,5 
tys. osób, tj . prawie o jedną czwartą 
(o 23,2%) mniej niż w roku 2014. Naj-
więcej morskich turystów odwiedziło 
Gdynię (aż 78,4% ogółu przybyłych), 
Gdańsk 11,4%, Szczecin 6,2%.

WojCieCh SobeCki 
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W obecnym stanie prawnym 
zatrzymanie statku na 
zabezpieczenie roszczeń 
możliwe jest w zasadzie 
w dwóch przypadkach: na 
podstawie postanowienia 
sądu albo w trybie 
administracyjnym. Ale 
praktyka pokazuje, że 
armatorzy przybywający 
do Szczecina muszą być 
przygotowani także na 
swoiste, pozaprawne warianty 
zatrzymania statku. To spore 
wyzwanie przede wszystkim 
dla organów administracji 
morskiej, bo jeśli nic się nie 
zmieni, to luka prawna – czy 
też luka „w stosowaniu” prawa 
– może skutecznie zniechęcać 
armatorów do lokalnego portu.

prawo prawem,
a dysponent decyduje 
– czyli o tym, czy statek może utknąć w szczecinie na czas nieograniczony

W Polsce jest ono realizowane zwy-
kle na podstawie Międzynarodowej 
Konwencji w sprawie zajęcia (aresztu) 
statków morskich z 1952 r. Nawiasem 
mówiąc, to m.in. z tej konwencji do 
powszechnego użycia weszło poję-
cie „aresztu” statku, mimo że żadna 
z polskich ustaw takiego słowa nie 
używa. O udzieleniu zabezpieczenia 
postanawia sąd powszechny (zwykle 
wydział gospodarczy danego sądu re-
jonowego lub okręgowego), a zajęcia 
dokonuje komornik. Areszt w drodze 

postanowienia sądu bywa o tyle po-
wszechniejszy, że występuje w przy-
padku znakomitej większości zobo-
wiązań dochodzonych od armatorów, 
a więc m.in. z tytułu umów o przewóz 
ładunku, szkód wynikających z kolizji 
statków, wynagrodzenia za ratownic-
two, udziału w awarii wspólnej i wielu 
innych. Temat jest zresztą bardzo zło-
żony, ale warto przynajmniej ogólnie 
znać założenia obu trybów zatrzyma-
nia statków w celu zabezpieczenia.

Przewidywalność prawa 
i jego stosowania  

a wizerunek portu
Nie ma żadnych wątpliwości, że 

przestrzeganie prawa w danym pań-
stwie i przewidywalność jego dzia-
łania oraz egzekwowanie przepisów 
przez organy administracji publicz-
nej decydują o wiarygodności da-
nego portu w oczach potencjalnych 
kontrahentów – w tym w szczegól-
ności armatorów kierujących swe 
statki z państw trzecich. Armatorzy 

Czym jest zatrzymanie 
statku

Temat tzw. „aresztu” statku jest 
powszechnie znany w branży shippin-
gowej. Kojarzy się przede wszystkim 
z zatrzymaniem jednostki w porcie 
w sytuacji, gdy np. dostarczony do 
odbiorcy ładunek jest zniszczony lub 
posiada ubytki, albo gdy statek uszko-
dził infrastrukturę portową, a pod-
mioty zainteresowane (wierzyciele) 
chcą uzyskać zabezpieczenie swoich 
roszczeń zanim jednostka odpłynie. 
W Polsce mówić można co do zasady 
o dwóch rodzajach zatrzymań: ad-
ministracyjnym i sądowym. Z tym 
pierwszym mamy do czynienia dość 
rzadko, bo jest ono realizowane przez 
kapitana portu na czas nie dłuższy 
niż 72 godziny (z wyłączeniem dni 
uznanych ustawowo za wolne od 
pracy). Kapitan portu może zatrzy-
mać statek na wniosek wierzyciela, 
ale ten szczególny tryb zatrzymania 
dotyczy tylko niektórych, specyficz-
nych rodzajów wierzytelności. Cho-
dzi tu przede wszystkim o należności 
z tytułu opłat portowych, szkód wy-
rządzonych w infrastrukturze portu 
lub drogach żeglugowych czy z tytułu 
zanieczyszczenia środowiska albo wy-
dobycia wraku.

Osobnym i dużo częściej sto-
sowanym przypadkiem zatrzyma-
nia statku jest jego zajęcie w trybie 
postępowania zabezpieczającego. 
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przed każdym zawinięciem – czy to 
związanym z przewozem ładunku, 
czy też planowanym, np. na remont 
statku – zwracają uwagę na prawną 
specyfikę danego portu. Jak poka-
zuje praktyka naszej kancelarii, 
w państwach o znikomej stabilności 
prawa i niskiej jakości administracji 
armatorzy spotykają się z sankcjami 
finansowymi za przewinienie takie 
jak… nieprawidłowa transkrypcja 
nazwisk załogantów z cyrylicy na 
alfabet łaciński. Odmowa zapłaty 
sowitej kary (często kilku tysięcy 
dolarów) skutkuje aresztem statku. 
Powyższa sytuacja zdarza się na-
gminnie w kilku państwach Afry-
ki Zachodniej. Po drugiej stronie 
kontynentu dochodzi natomiast 
do sytuacji, gdzie od armatora (po 
wcześniejszym uzgodnieniu kosztów 
agencyjnych) żąda się po zawinię-
ciu do portu podwójnej płatności, 
a wszystko to pod pozorem rze-
komego nieotrzymania wcześniej 
przelanej zaliczki. Odmowa zapłaty 
skutkuje natychmiastowym aresz-
tem, a armator nie ma co liczyć na 
pomoc lokalnej administracji czy są-
dów – często bezradnych lub wręcz 
nieformalnie powiązanych z pod-
miotem wyłudzającym rzekomy 
„dług”. Ten rejon Afryki to niestety 
rejon, gdzie armator często musi 
wziąć pod uwagę nieprzewidziane 
wydatki.

Wniosek jest jeden: im słabsze 
państwo i większa bezradność jego 
instytucji względem naruszania 
przepisów (a w przypadku niektó-
rych państw afrykańskich – mniej 
lub bardziej jawne współdziałanie 
w tym procederze), tym rozleglej-
sze są możliwości omijania prawa 
czy stosowania wręcz rozwiązań 
siłowych przez lokalne podmioty 
względem armatorów. Ci ostatni, 
o ile nie zmusza ich do tego sytuacja 
lub rynek, za wszelką cenę omijają 
porty, w których ich statek może 
napotkać na tak nieprzewidywal-
ne zdarzenia. Nawet bowiem jeśli 
przepisy są jasne, to lokalny sąd lub 
urzędnik może ich nie zastosować 
albo wręcz przyjąć kuriozalną inter-
pretację (vide: przykład z transkryp-
cją nazwisk). Same przepisy nic nie 
pomogą, jeśli nie są stosowane albo 
nikt ich racjonalnego używania nie 
egzekwuje.

W Szczecinie stabilniej, 
ale…

Wspomniane wyżej problemy 
z portów afrykańskich to oczywi-
ście scenariusze nie do powtórzenia 
w portach Unii Europejskiej, w tym 
w Polsce. Należy się cieszyć, że takie 
wypadki to jedynie ciekawe aneg-
doty ze świata shippingu, występu-
jące wiele tysięcy mil od naszego 
kraju. Z drugiej strony warto je 
przytaczać jako przykład tego, co 
się dzieje, gdy państwu wymyka się 
spod kontroli działalność lokalnych 
podmiotów.

Praktyka ostatnich lat pokazuje, 
że niestety w Szczecinie również 
zdarzają się przypadki pozaprawne-
go zatrzymania statków – to jest bez 
wykorzystywania przysługujących 
instrumentów prawnych. Chodzi tu 
o sytuacje, w których podmioty lo-
kalne, zamiast wystąpić na drogę po-
stępowania sądowego, postanawiają 
przysłowiowo wziąć sprawy w swoje 
ręce, czyli doprowadzić do unierucho-
mienia statku w ten lub inny sposób. 
Dla przykładu, w 2014 r. armator jed-
nostki przybyłej na remont do Szcze-
cina wdał się w spór co do jakości czę-
ści wykonanych prac, w tym licznych 
wad potwierdzonych przez niezależ-
nego eksperta. Wykonawca remontu 
nie uwzględnił tych uwag i konse-
kwentnie żądał zapłaty całości ceny, 
a nadto wynagrodzenia za dodatkowe, 
wcześniej nieuzgodnione prace. Po-
wstał spór, w związku z którym ar-
mator (ponoszący coraz to większe 
straty z każdym dniem opóźnienia 
i wyłączenia statku z eksploatacji) 
postanowił powierzyć dokończenie 
remontu innej stoczni. Dotychczaso-
wy wykonawca nie zamierzał jednak 
ani składać pozwu przeciwko arma-
torowi w celu dochodzenia swych 
roszczeń, ani nawet wnosić o sądowe 
udzielenie zabezpieczenia – zamiast 
tego, grubymi łańcuchami przycumo-
wał jednostkę do nabrzeża, a łańcu-
chy te trwale zaspawał. Administracja 
morska powiadomiona o problemie 
przybyła na miejsce, ale stwierdziła, 
że sposób cumowania nie zagraża 
bezpieczeństwu (istotnie, łańcuchy 
zawierały zapas długości na wypadek 
wahnięć poziomu wody). Zapewne 
w razie próby samodzielnego uwol-
nienia jednostki armator musiałby 
się zmierzyć z ochroną wykonawcy, 

ale szczęśliwie cała sprawa zamknęła 
się ugodą.

Daleko bardziej niepokojącym 
przypadkiem jest aktualny kazus 
z 2016 r. Tu doszło do sporu między 
stocznią wykonującą remont a arma-
torem odnośnie wzajemnych rozli-
czeń. Podobnie jak we wspomnianym 
wcześniej przypadku, statek wyma-
gał dalszych napraw w celu powrotu 
do eksploatacji, więc niezależnie od 
trwającego sporu armator – z uwagi 
na przeciągające się i bezskuteczne 
negocjacje – postanowił dokończyć 
remont u innego wykonawcy w Szcze-
cinie. O fakcie tym powiadomił stocz-
nię, która na żadnym etapie nie wystą-
piła z roszczeniami na drogę sądową, 
lecz natychmiast kazała otoczyć statek 
pracownikami ochrony, a swojemu 
podwładnemu (pełniącemu rolę dys-
ponenta nabrzeża) poleciła odmówić 
wykonania operacji odcumowania. 
W konsekwencji, przybyły na statek 
pilot, który obowiązkowo musiał 
wziąć udział w operacji przeholo-
wania statku do drugiej stoczni, 
stwierdził, iż: (1) zgodnie z art. 110 
ust. 3 Przepisów Portowych, pracą 
cumowników podczas manewrów 
cumowania lub odcumowania statku 
kieruje wyłącznie dysponent nabrze-
ża wyposażony w środki łączności ze 
statkiem, oraz (2) że w tej sytuacji 
brak asysty cumowników uniemoż-
liwia zgodne z Przepisami Portowy-
mi wykonanie pilotażu. W rezultacie 
statek, który uzyskał zgodę kapitana 
portu na przeholunek, a także zapłacił 
za holownik i zamówił pilota, został 
dalej przy nabrzeżu stoczni. Bez jej 
udziału i współdziałania nie mógł 
opuścić nabrzeża, a organy admini-
stracji morskiej wstępnie oceniły, że 
podmioty powinny się porozumieć, 
bo nie można przymusić dysponenta, 
aby przeprowadził odcumowanie. Nie 
trzeba więc tłumaczyć, że w tym ukła-
dzie dysponent nabrzeża w Szczecinie 
może w zasadzie nigdy nie podjąć się 
odcumowania, czym unieruchomi 
statek na wybrany przez siebie czas. 
Może w ten sposób, bez podejmowa-
nia przewidzianych prawem działań, 
skutecznie zmuszać armatora do za-
spokojenia swoich roszczeń – choćby 
najbardziej nieuzasadnionych.

Ostatecznie statek został wypusz-
czony po wpłaceniu części kwestio-
nowanych przez armatora należności, 
a przeciwko stoczni wszczęte zosta-
ło postępowanie administracyjne 

w przedmiocie nałożenia kary pie-
niężnej z tytułu naruszenia Przepi-
sów Portowych. Ewentualne ukaranie 
dysponenta nabrzeża będzie jednak 
tylko częściowym pocieszeniem dla 
armatora, który w związku z prze-
trzymaniem jego jednostki poniósł 
dotkliwe szkody finansowe – szkody, 
których naprawienia zmuszony bę-
dzie dochodzić na drodze postępo-
wania sądowego. A przecież w świetle 
obowiązującego prawa to stocznia 
powinna w pierwszej kolejności do-
chodzić swych roszczeń przed sądem.

Takie zdarzenia jak powyższe 
nie powinny mieć miejsca i winny 
być zwalczane już w zarodku. Nie 
można przecież tolerować sytuacji, 
w której jeden z użytkowników por-
tu wykorzystuje braki w procedurze 
(względnie jej mało rygorystyczne 
stosowanie), aby w ten sposób wy-
muszać na innych podmiotach 
określone, korzystne dla siebie po-
stępowanie. Jak wskazano na wstę-
pie, jest to problem i zarazem spore 
wyzwanie dla administracji mor-
skiej, jeśli port w Szczecinie nie ma 
być uznawany za obszar, na którym 
armator ryzykuje zatrzymanie statku 
przez lokalne podmioty – bez decy-
zji administracyjnej lub orzeczenia 
sądu i co najważniejsze, na czas bli-
żej nieokreślony. Przepisy Portowe 
muszą szybko ulec zmianie (i zacząć 
przewidywać procedurę alternatyw-
ną, np. dopuszczalność koordynacji 
odcumowania przez samą załogę lub 
podmioty trzecie, w sytuacji, gdy dys-
ponent nabrzeża odmawia odcumo-
wania statku bez podstawy prawnej, 
tj. bez postanowienia sądu lub decyzji 
administracyjnej o zatrzymaniu jed-
nostki). Nadto przyjąć należy, że art. 
110 ust. 3 Przepisów Portowych to 
nie tylko uprawnienie dla dysponenta 
do prowadzenia odcumowania, ale 
także bezwzględny obowiązek jego 
wykonania, którego naruszenie pro-
wadzi do odpowiedzialności (choćby 
m.in. w trybie art. 56 ustawy o ob-
szarach morskich RP i administracji 
morskiej). W końcu jasne, działające 
i egzekwowane prawo to podstawa 
wiarygodności w oczach armatorów, 
będących głównymi klientami portu.

MaCiej GruDzińSki
radca prawny

„rosicki, Grudziński & Co.” 
kancelaria radców Prawnych
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Stocznie wschodnioniemieckie, 
znajdujące się tuż za naszą 
zachodnią granicą, przejęte 
zostały przez potężnego 
inwestora. To firma Genting 
Hong Kong, będąca częścią 
ogromnego malezyjskiego 
konglomeratu, działającego 
głównie w branży turystycznej 
i rozrywkowej - Genting 
Group. Wartość majątku 
konglomeratu szacuje się na 24 
miliardy dolarów.

potężny inwestor kupił 
wschodnioniemieckie stocznie
z niewielu bardzo dochodowych sek-
torów światowej żeglugi i armatorzy 
tych statków ustawiają się w kolejkach 
do stoczni, aby zamawiać kolejne jed-
nostki. Dodajmy, że jak dotąd mo-
nopol na budowę superluksusowych 
wycieczkowców mają stocznie euro-
pejskie. Po ostatnich zamówieniach 
trzech gigantów tego rynku: Carnival 
Corp., Royal Caribbean oraz MSC 
Cruises, zrobiło się tu bardzo tłocz-
no i najbliższe wolne terminy zakłady 
mają dopiero po 2020 roku. Zamiast 

więc czekać na swoją kolej, Genting 
po prostu kupił stocznie.

Swoje inwestycje na rynku nie-
mieckim Genting rozpoczął od 
zakupu stoczni Lloyd Werft w Bre-
merhaven. Jesienią ubiegłego roku 
za 17,5 mln euro Malezyjczycy kupili 
70 proc. udziałów zakładu, a wiosną 
tego roku pozostałe 30 proc. - za 16,4 
mln euro. Z kolei w kwietniu tego 
roku Genting poszerzył swój euro-
pejski majątek o kolejne trzy zakła-
dy w Wismarze, Warnemünde oraz 

Stralsundzie. Stocznie te Malezyjczycy 
zakupili od rosyjskiego biznesmena 
Witalija Jusufowa za 230 mln euro.

Wszystkie wymienione cztery 
stocznie mają za sobą burzliwą prze-
szłość. Założona jeszcze w XIX wieku 
Lloyd Werft zbankrutowała w 2004 
roku, po tym jak w czasie silnego 
wiatru zatonął przy jej nabrzeżu 
budowany z dużymi problemami 
wycieczkowiec „Pride of America”. 
Reaktywowana w ostatnich latach 
skupiła się na remontach i budowie 

Zainteresowanie Genting niemiec-
kimi stoczniami wyniknęło z dwóch 
faktów. Po pierwsze, do konglomeratu 
należy spółka Star Cruises, największy 
w Azji armator i operator oceanicz-
nych wycieczkowców. Po drugie, mor-
ski cruising stał się obecnie jednym 



mniejszych jednostek, m.in. luksuso-
wych rzecznych cruiserów dla spółki 
Genting - Crystal River Cruises. 

Historia ostatnich lat Wismaru 
i Warnemünde ociera się z kolei 
o wątki kryminalne. Obie stocznie 
należały w przeszłości do norweskiej 
części koncernu STX Europe (wcze-
śniej Aker Yards). W 2008 roku zakła-
dy zostały sprzedane za 240 mln euro 
firmie FLC, należącej do Rosjanina 
Andrieja Burłakowa. Prasa zachodnia 
spekulowała wówczas, że Burłakow 
- pierwszy obywatel Rosji, który in-
westował pieniądze w zachodni prze-
mysł stoczniowy - kupił stocznie za 
pieniądze przeznaczone na zakup 
samolotów, mających zasilić flotę 
powietrzną Rosji. Burłakow zmienił 
nazwę grupy stoczniowej na Wadan 
Yards, po czym w 2009 roku... ogłosił 
jej bankructwo. Stocznie przekazane 
zostały syndykowi i ten wystawił je 
na sprzedaż.

Wówczas na arenie pojawia się Wi-
talij Jusufow, rocznik 1979, dyrektor 
moskiewskiego biura konsorcjum 
Nord Stream, syn Igora, byłego mi-
nistra energetyki Rosji. Witalij kupił 
Wismar i Warnemünde na publicz-
nym przetargu po bardzo okazyjnej 
cenie - zaledwie 40 mln euro. „Oka-
zja” miała wynikać z faktu, że rządowi 
niemieckiemu zależało, by za wszel-
ką cenę utrzymać w obu stoczniach 
miejsca pracy (obiecano też dodat-
kową pomoc publiczną). Rosyjscy 
dziennikarze spekulowali jednak, 
że kolejne 200 mln euro otrzymał 
bezpośrednio Burłakow. Prawdy 
nie dowiemy się nigdy, ponieważ 
Jusufow kategorycznie zaprzeczał 
tym doniesieniem, a Burłakow w 2011 
roku zmarł na zawał w moskiewskiej 
restauracji po tym, jak bandyta na-
słany przez jego wierzycieli ostrzelał 
go plastikowymi kulkami.

Witalij Jusufow zmienił nazwę 
grupy stoczniowej na Nordic Yards, 

a w 2014 r. przyłączył do grupy inny 
upadły zakład, tym razem ze Stral-
sundu, wchodzący wcześniej w skład 
grupy P+S Werften. W niemieckich 
stoczniach Jusufow kontynuował 
produkcję zakontraktowaną jeszcze 
przez STX Europe, tj. dwa nowo-
czesne ro-paxy dla Stena Line oraz 
cruiser dla operatora wycieczkowców 
Aida, a także pozyskał nowe zlecenia 
od rosyjskiego Ministerstwa Trans-
portu na wykonanie dwóch uniwer-

salnych ratowniczych jednostek dla 
floty arktycznej. O kolejne kontrakty 
z Rosji byłoby jednak trudno po tym, 
gdy prezydent Władimir Putin wprost 
stwierdził, że statki dla floty rosyjskiej 
powinny być produkowane w rodzi-
mych zakładach. 

Jusufow zainwestował w Niem-
czech ok. 100 mln własnych środków. 
Po pierwszych latach funkcjonowania 
pod szyldem Nordic Yards zakłady 
osiągały niewielkie zyski, potem jed-
nak znów przynosiły straty. Ten fakt 
oraz wcześniej wspomniana raczej 
niewielka szansa na pozyskanie no-
wych kontraktów rosyjskich skłoniły 
Jusufowa do sprzedaży wiosną tego 
roku zakładów w Wismarze, War-
nemünde i Stralsundzie.

Wydaje się, że Malezyjczycy wy-
dając 230 mln euro zrobili dokonały 
interes. Pomimo różnych kwot, które 
pojawiały się w rosyjskich transak-
cjach, warto wspomnieć, że pierwot-
nie Niemcy zainwestowali w swoje 

wschodnioniemieckie stocznie około 
miliarda euro. Wszystkie zakłady są 
nowoczesne: produkcja statków odby-
wa się w ogromnych halach. Wismar 
posiada suchy dok o wymiarach 340 
m na 67 m, a Warnemunde - 320 m 
na 54 m. Mogą tu więc powstawać 
największe wycieczkowce świata o po-
jemności rejestrowej ponad 200 tys. 
GT. Z kolei w nieco mniejszym Stral-
sundzie mogą być budowane jednost-
ki do 50 tys. GT. Nowa grupa czterech 

stoczni będzie pracować pod szyldem 
Lloyd Werft Group i będzie to druga 
pod względem wielkości stoczniowa 
grupa w Niemczech.

Grupa Genting to prawdziwy 
potentat na azjatyckim rynku tury-
stycznym. Posiada sieci hoteli, kasyn 
i innych obiektów o charakterze wy-
poczynkowym i rozrywkowym. Waż-
ną częścią tego sektora grupy (poza 
turystyką konglomerat działa także 
w branży energetycznej, paliwowej 

itd.) są marki związane z żeglugą: 
Star Cruises (18 wycieczkowców), 
Crystal Cruises (cruisery rzeczne 
i megajachty) oraz nowo tworzona 
Dream Cruises, która w przyszłości 
ma stać się synonimem najbardziej 
luksusowych podróży morskich na 
szybko rozwijającym się rynku cru-
isingu azjatyckiego.

Tuż po ogłoszeniu zakupu czterech 
niemieckich stoczni dyrektor zarządza-
jący Genting - Tan Sri Lim Kok Thay 
zadeklarował ulokowanie w nich du-
żych zleceń. Tuż za naszą zachodnią 
granicą w najbliższych latach powstaną 
więc: dwa luksusowe oceaniczne cru-
isery, z grupy największych na świecie 
(będą one identyfikowane jako Glo-
bal-class), o pojemności ponad 200 
tys. GT i z miejscami dla 5 tys. pasa-
żerów, a ponadto: „kieszonkowy” cru-
iser dla bogatych turystów (określany 
jako „Exclusive Class”), duży jacht dla 
ekspedycji naukowych i turystycznych 
oraz sześć cruiserów rzecznych.

Aby wesprzeć nowy program 
inwestycyjny Genting chce w naj-
bliższym czasie zainwestować w in-
frastrukturę wschodnioniemieckich 
stoczni dalsze 100 mln euro. Z kolei 
na początku maja br. w Bremerhaven 
otwarto nowe biuro konstrukcyjne 
Lloyd Werft Group. Będzie w nim 
pracować ponad 250 projektantów 
i konstruktorów.

krzySztoF GoGol

Bremerhaven rostock - Warnemünde

stralsund

Wismar
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z eksploatacji z powodu złej statecz-
ności i zatonięcia dwóch z nich.

Statek został przekazany ZHP 
przez Ministerstwo Żeglugi i prze-
budowany na żaglowiec. Banderę 
podniesiono w lipcu 1961 roku, 

a pierwszym kapitanem został dele-
gowany z Marynarki Wojennej kmdr 
Bolesław Romanowski. 

W swych rejsach Zawisza, tak jak 
jego przedwojenny poprzednik o tej 
samej nazwie, realizuje cele statutowe 
harcerstwa. Szkuner nie jest może zbyt 
piękny, ale warto zwrócić uwagę na 
jego galion, przedstawiający głowę 
słynnego rycerza Zawiszy Czarnego.

4 „olander” to z kolei jacht zbu-
dowany na bazie powstałego 

w Danii drewnianego kutra. Pływają-
cy pod niemiecką banderą jacht-kuter 

1 „nao Victoria” to wierna repli-
ka okrętu, na którym Magellan, 

w latach 1519 - 1522 jako pierwszy 
opłynął świat. Replika została zbu-
dowana w Hiszpanii w roku 1991. 
Wcześniej prowadzony był długi 
proces badań historycznych, aby jak 
najlepiej odwzorować kształt i właści-
wości pierwowzoru. Kroniki, traktaty 
morskie z XVI wieku i epokowe iko-
nografie analizowane były kilka lat, co 
pozwoliło na dokładne odtworzenie 
głównych wymiarów oryginalnego 
statku, drzewca, żagli i sprzętu. W la-
tach 2004 - 2006 „Nao Victoria” na 
wzór oryginału popłynęła dookoła 
świata, pokonując 26 894 mile mor-
skie i odwiedzając 14 krajów. 

2 Jednym z reprezentantów polskiej 
floty żaglowej na tegorocznych 

szczecińskich Dniach Morza będzie 
szkuner gaflowy „Kapitan Borchardt”. 
„kapitan borchardt” jest najstarszym 
żaglowcem pływającym obecnie pod 
polską banderą. Został zwodowany 
w Holandii w 1918 roku jako „Nora” 
i służył początkowo jako oceaniczny 

Tegoroczne Dni Morza - Sail 
Szczecin odbędą się w dniach 
10-12 czerwca. Na imprezę 
przypłynie ponad 30 jednostek 
z Polski, Niemiec, Szwecji, 
Hiszpanii i Finlandii. Wśród 
nich będą doskonale znane 
szczecinianom i turystom 
żaglowce: „Dar Młodzieży”, 
„Pogoria” czy „Zawisza Czarny”. 
Będą też jednak goście mniej 
znani, w tym wyjątkowo piękna 
replika okrętu Magellana „Nao 
Victoria”.

szczecińskie Dni Morza

statek towarowy. W kolejnych deka-
dach wielokrotnie zmieniał nazwy 
i właścicieli. W1989 r. statek został 
przebudowany, a jego portem macie-

rzystym stał się Sztokholm. Pod ban-
derą szwedzką nosił nazwą „Najaden” 
i był wykorzystywany do czarterowych 
rejsów pasażerskich na Bałtyku. Do 
Polski sprowadzony przez obecnego 
właściciela (Skłodkowscy Yachting) 
w 2011 roku. Uroczystość polskiego 
chrztu odbyła się 8 października 2011 
roku. Jednostkę nazwano imieniem 

kapitana Karola Olgierda Borchadrta, 
a matką chrzestną żaglowca została 
ówczesna wiceminister infrastruktury 
Anna Wypych-Namiotko.

3 Inną jednostką pływającą pod 
polską banderą, która odwiedzi 

Szczecin, będzie szkuner gaflowy „za-
wisza Czarny”. Jednostkę zbudowano 
na bazie kadłuba statku rybackiego 
(lugotrawlera) „Cietrzew”, zbudowa-
nego w 1952 r. w Stoczni Północnej 
w Gdańsku, który wraz z całą serią 
statków tego typu został wycofany 

„nao Victoria”

„kapitan Borchardt”

„zawisza Czarny”

„olander”
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szczecińskie Dni Morza
w niejasnych okolicznościach zatonął 
w okolicach Szczecina i niszczał, le-
żąc kilka lat na dnie rzeki. W 2008 r. 
znaleźli się chętni do jego wydobycia 
i odbudowy. Nowi właściciele podjęli 
się restauracji zabytkowej jednostki 
i po trzech latach – w 80. rocznicę 
swego powstania – jako kunsztownie 
odrestaurowany „Olander” (od imion 
właścicieli – Oli i Andrzeja) spłynął 
powtórnie na wodę.

5 „joanna Saturna”. To fiński ża-
glowiec (szkuner gaflowy) zbu-

dowany w 1903 roku w Holandii. Pier-

wotnie pływał jako jednostka rybacka 
na Morzu Północnym. Dwie wojny 

światowe przeszedł w stanie nienaru-
szonym, a w całej swojej historii pły-
wał pod czterema banderami: holen-
derską, niemiecką, norweską i fińską. 
W 2001 roku został zmodernizowany 
do współczesnych wygód w fińskiej 
stoczni Pietarsaari. Prace odbyły się 
pod bacznym okiem muzealników 
z Fińskiego Muzeum Morskiego, 
a jednostka oficjalnie znajduje się na 
liście zabytków tego kraju. 

6 „Falken” (ang. Falcon, pol. 
Sokół) to szkuner należący do 

szwedzkiej Marynarki Wojennej. 

Zbudowany został w 1946 roku i cały 
swój żeglarski żywot wiódł pod ban-
derą Trzech Koron. Żaglowiec pływa 
z kadetami szkoły morskiej z Karl-
skrony po Bałtyku i Morzu Północ-
nym, a od czasu do czasu wynajmo-
wany jest także instytucjom i osobom 
prywatnym.

7 „baltic beauty” została zbu-
dowana w 1926 roku w Holan-

dii jako statek do przewozu żywych 
węgorzy  (pierwotna nazwa „Hans 
11”). W 1936 została sprzedana do 

Szwecji i przemianowana na „Sven 
Wilhelm”. W powojennych latach 
jednostka coraz bardziej niszczała, aż 
w końcu stała się zwykłym wrakiem. 
W 1979 roku jej obecny właściciel ka-
pitan Victor Gottlow znalazł wrak, 

postanowił kupić go i przekształ-
cić w żaglowiec. Na cześć swojej 
ówczesnej żony nazwał go „Domi-
nique Fredion”. Kilka lat później, 
kiedy jednostka dostała pozwolenie 
na organizację rejsów czarterowych, 
przemianowano ją na „Baltic Beauty”. 
Od 20 lat jednostka pływa w czarte-
rach po Bałtyku. W 2004 roku została 
przerobiona na brygantynę (typ oża-
glowania, w którym na jednym masz-
cie mamy ożaglowanie rejowe, a na 
drugim sztakslowe). „Baltic Beauty” 
może pomieścić na pokładzie 50 osób.

8 „Greif” to brygantyna należą-
ca do miasta Greifswald. Ża-

glowiec został zbudowany w 1951 
roku w niemieckiej stoczni Warnow 
w Warnemünde na bazie stalowego 
kadłuba. Był pierwszym stalowym 
statkiem wykonanym po wojnie w tej 
stoczni i został ochrzczony imieniem 
„Wilhelm Pieck”, na cześć pierwsze-
go prezydenta DDR. Od lat 90. XX 
uczestniczy w najważniejszych rega-
tach międzynarodowych pod banderą 
niemiecką. W ostatnich latach statek 
został przekazany w darze miastu 
Greifswald, a jego obywatele ochrzcili 

go nową nazwą „Greif”. Aktualnie bry-
gantyna wykorzystywana jest głównie 
do celów szkoleniowych dla uczniów 
niemieckich szkół morskich.

Fot. Marek CzaSnojć„falken”

„Joanna saturna”

„Baltic Beauty”

„Greif”
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Szczecińska firma PARTNER-
SHIP sukcesywnie poszerza 
profil swojej działalności. 
Firma powstała w 2004 roku 
i początkowo zajmowała się 
dostawami części i urządzeń 
okrętowych.

partner-sHip
systematycznie realizuje zamierzone cele

Dziś PARTNER-SHIP to liczący się 
w regionie dostawca wysokospecjali-
stycznych usług związanych z szeroko 
rozumianą obróbką metali, producent 
elementów wyposażenia statków i po-
dzespołów elektrowni wiatrowych, czę-
ści maszyn i urządzeń przemysłowych 
oraz firma oferująca usługi projektowe.

Dla swoich klientów firma PART-
NER-SHIP wykonuje między innymi 
usługi z zakresu obróbki metali, takie 
jak: toczenie, frezowanie, wytaczanie, 
szlifowanie, wycinanie, cięcie, frezowa-
nie obwiedniowe, dłutowanie, struga-
nie, wiercenie, roztaczanie itp.

PARTNER-SHIP specjalizuje się 
w obróbce stali czarnej i nierdzewnej, 
mosiądzu, brązu, żeliwa, staliwa, miedzi 
oraz różnego rodzaju  tworzyw sztucz-
nych. Dzięki szeroko rozwiniętej koope-
racji firma ma możliwości poddawania 
gotowych wyrobów obróbce wykań-
czającej, np. hartowanie, odpuszczanie, 
nawęglanie, Corr-I-Durr, cynkowanie, 
chromowanie czy malowanie.

Ważnym obszarem działalności 
PARTNER-SHIP jest naprawa, rege-
neracja, a także produkcja nietypowych 
narzędzi, urządzeń oraz części zamien-
nych. Firma jest w stanie zaprojektować, 
sporządzić pełną dokumentację tech-
niczną, a następnie wykonać nietypową  
część maszyny lub urządzenia. 

- Rozwiązywanie najtrudniejszych 
problemów naszych klientów stanowi 
dla nas największą satysfakcję. Często 
jesteśmy dla naszych zleceniodawców 
jedyną alternatywą, gdy trzeba dorobić 
nietypową część, której nie można kupić 
na rynku. W takich przypadkach dora-
biamy potrzebny detal, aby spełnić ocze-
kiwanie klienta. To dla nas wyzwanie, 
ale także satysfakcja z dobrze wykonanej 
pracy - mówi Krzysztof Ozygała dyrek-
tor generalny firmy PARTNER-SHIP

Firma jest w trakcie uruchamiania 
stałej produkcji elementów wyposażenia 
okrętowego. Będą to przede wszystkim: 
zawiasy, klamki, zamknięcia klinowe, 
zamknięcia luków ładowni, przewło-
ki rolkowe, kabestany, bębny linowe, 
windy kotwiczno-cumownicze, korki, 
pachoły, rolki kierunkowe, stopery łań-
cuchowe, uchwyty do rur, włazy, itp. 

Odbiorcami tego typu produktów 
są przede wszystkim firmy z branży 
stoczniowej zajmujące się remontami 
oraz budową nowych jednostek pływa-
jących. Dla portów i firm działających 
w obszarze przeładunków portowych 
PARTNER-SHIP oferuje remonty urzą-
dzeń portowych takich jak rolltrailery, 
urządzenia przeładunkowe i transpor-
towe, przenośniki, mechanizmy żurawi, 

suwnic i innych urządzeń portowych, 
regenerację i odtwarzanie części za-
miennych do urządzeń portowych 
takich jak: bębny linowe, hamulce do 
dźwignic, rolki, koła jezdne, koła li-
nowe, chwytaki, itp. PARTNER-SHIP 
zacieśnia współpracę z firmami działa-
jącymi w obszarze energetyki wiatro-
wej. W ostatnich dniach maja firma 
uczestniczyła w spotkaniu organizowa-
nym w ramach Pomeranian Offshore 
Networking Platform, którego celem 
było między innymi stworzenie sieci 
współpracy firm działających w bran-
ży morskiej energetyki wiatrowej. Dla 
energetyki wiatrowej firma wykonuje 
elementy przekładni mechanicznych 
oraz elementy urządzeń służących do 
budowy elektrowni. 

Od wielu lat PARTNER-SHIP 
współpracuje z firmami branży budow-
lanej. Można powiedzieć, że dla wielu 
przedsiębiorstw z tej branży PARTNER 
-SHIP jest swego rodzaju partnerem 
serwisowym wykonującym na bieżą-
co naprawy i regenerację podzespołów 
maszyn budowlanych, takich jak: łyżki 
i wysięgniki koparek, elementy złączne 
i przegubowe, wieńce obrotu, chwyta-
ki i inne elementy mechaniczne. Wiele 
maszyn budowlanych działa bezawaryj-
nie dzięki współpracy ze specjalistami 
z firmy PARTNER-SHIP. 

Od początku swojej obecności na 
rynku szczecińska firma rozszerza 
współpracę międzynarodową nie 
tylko oferując swoje usługi, ale także 
poszukując za granicą firm gotowych 
do podjęcia kooperacji przy realizacji 
konkretnych projektów biznesowych. 
Firma poszukuje partnerów w wielu 
krajach, między innymi w Niemczech, 
Skandynawii, a także za naszą wschod-
nią granicą. 

- Największym atutem naszej firmy 
są pracownicy. Dysponujemy kadrą 
doskonałych specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem. Dzisiaj nowoczesną 
maszynę można kupić bez większego 
problemu. Wykształcenie dobrego fa-
chowca trwa kilka lat. To właśnie dzięki 
unikalnym umiejętnościom i doświad-
czeniu pracowników możemy podjąć 
się wykonania praktycznie każdego 
zlecenia - mówi Krzysztof Ozygała.

PARTNER-SHIP stale współpracu-
je z Zachodniopomorskim Centrum 
Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
w Szczecinie, organizując między in-
nymi praktyki zawodowe dla uczniów. 
Firma aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły, pomaga w organizacji wielu 
ciekawych wydarzeń.  

- Myślę, że nadchodzi dobry czas 
dla szkolnictwa zawodowego. Mam 
nadzieję, że współpraca z ZCEMiP 
będzie częścią większego projektu, któ-
rego celem jest odbudowa szkolnictwa 
zawodowego w naszym regionie. Nie 
chciałbym jeszcze zdradzać szczegó-
łów, ale zapewniam, że proponowane 
rozwiązania w zakresie odbudowy 
szkolnictwa zawodowego, szczególnie 
w specjalnościach związanych z branżą 
morską i stoczniową, są bardzo intere-
sujące - mówi dyrektor generalny firmy  
PARTNER-SHIP.
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straty przewoźników kontenerowychJeden z największych 
armatorów kontenerowców 
na świecie - Hapag Lloyd 
- zanotował w pierwszym 
kwartale tego roku 42,8 mln 
euro straty.

kontenerowym. W I kw. średnia staw-
ka za przewóz kontenera dwudziesto-
stopowego wyniosła 1067 USD, przy 
1331 USD w analogicznym okresie 
roku ubiegłego.  

Pomimo trudnego rynku trans-
port kontenerów na statkach Hapag 
Lloyd wzrósł o 2,1 proc. z 1,77 mln 
TEU w I kw. ubiegłego roku do 1,81 
mln w tym roku. 

Armatorzy kontenerowców mają 
też znacznie lepszą płynność fi-
nansową od właścicieli masowców, 
ponieważ kryzys w tym sektorze na 
dobre rozpoczął się dopiero w drugiej 
połowie 2015 roku. Hapag Lloyd pod-
kreśla więc, że mimo strat ma wciąż 
rezerwę finansową na poziomie ok. 
800 mln euro.

To bardzo zły wynik, biorąc pod 
uwagę wynik z tego samego okresu 
w zeszłym roku, kiedy niemiecki 
przewoźnik kontenerowy zanotował 
zysk 128,2 mln euro. 

Wybrano jednego z wykonawców 
tunelu pod fehmarnbelt

nia rowu o głębokości 15 metrów, 
szerokości 40 metrów i długości 18 
kilometrów, w którym umieszczone 
zostaną elementy tunelu. Początek 

rowu znajdzie się na wschód od 
miejscowości Rødbyhavn (Dania) 
a jego koniec - na wschód od Putt 
garden (Niemcy). Jego trasa bę-

dzie więc tożsama z linią promową 
obsługiwaną obecnie przez firmę 
Scandlines. Urobek z prac pogłę-
biarskich będzie wykorzystywany 
do poszerzenia obecnego wybrzeża 

Wolnym, ale konsekwentnym 
trybem toczą się przygotowania 
do budowy najdłuższego na 
świecie podmorskiego tunelu 
drogowo-kolejowego, który 
w przyszłości połączy niemiecką 
wyspę Fehmarn oraz duńską 
Lolland. Ogłoszono właśnie 
zwycięzcę jednego z czterech 
przetargów zaplanowanych dla 
tej inwestycji.

na wschód i zachód od Rødbyhavn 
(strona duńska) oraz na obszarach 
pomiędzy Puttgarden a wsią Marien-
leuchte (strona niemiecka).

Jeśli dalsze etapy budowy tunelu 
będą realizowane zgodnie z planem, 
zostanie on oddany do eksploata-
cji w 2024 roku. Inwestycja będzie 
kosztować 8,7 mld euro, z czego 589 
mln euro państwowa firma Femern 

- obecny inwestor i przyszły zarząd-
ca tunelu - ma uzyskać ze środków 
unijnych. Reszta będzie pochodzić 
z długoterminowego kredytu, który 
będzie regulowany z opłat nakłada-
nych na użytkowników połączenia. 

Obecne założenia (przy spodzie-
wanym za kilka lat natężeniu ru-
chu) mówią, że bilet dla samochodu 
osobowego przejeżdżającego przez 
18-kilometrowy tunel kosztować 
będzie 494 korony duńskie (294 zł), 
natomiast dla samochodu ciężarowe-
go 2092 korony duńskie (1240 zł). To 
mniej więcej tyle samo, ile obecnie 
płacą kierowcy korzystający z połą-
czenia promowego na tej trasie.

Tunel skróci drogę z Hamburga do 
Kopenhagi z obecnych 5 godzin do 
ok. dwóch godzin. Wpłynie też za-
sadniczo na lokalny rynek promowy. 

Chociaż armator Scandlines, obsłu-
gujący przesmyk pięcioma promami 
(i kolejnymi dwoma na niedalekiej 
linii Rostock-Gedser), twierdzi, że 
po uruchomieniu tunelu zachowa 
swoje połączenia, może się to oka-
zać przedsięwzięciem nieopłacalnym. 
Wówczas będzie prawdopodobnie 
szukał innych rynków na Bałtyku, 
z połączeniami polsko-szwedzkimi 
włącznie.

Na razie jednak Scandlines pro-
wadzi dość nieskuteczne działania, 
które mają przekonać opinię pu-
bliczną, że tunel między wyspami 
Lolland i Fehmarn oznacza wielką 
plajtę finansową. Armator przy-
gotował na przykład własne stu-
dium opłacalności budowy tunelu, 
z którego wynika, że użytkowników 
połączenia będzie znacznie mniej 
niż zakładają to inwestorzy. Ma 
być to ostrzeżenie dla banków, by 
nie pożyczały na projekt pieniędzy. 
Scandlines próbuje również zablo-
kować wypłatę środków unijnych 
na tę inwestycję, argumentując, że 
inwestor i zarządca tunelu, jako pod-
miot należący do państwa, korzysta 
z pomocy rządu Danii w postaci ulg 
podatkowych i gwarancji kredyto-
wych. A to - zdaniem Scandlines 
- zabroniona przez Brukselę forma 
pomocy naruszająca zasady uczciwej 
konkurencji. 

(kG)

Prace nad tunelem podzielono na 
cztery części. Pierwsza z nich obej-
muje pogłębienie dna morskiego oraz 
prace melioracyjne. Pozostałe związa-
ne są z budową północnej oraz połu-
dniowej nitki tunelu, a także budową 
portali i ramp.

Do prac pogłębiarskich i meliora-
cyjnych wybrano konsorcjum skła-
dające się z czterech firm: Boskalis, 

Hochtief, Ed Zublin oraz Van Oord. 
Kolejne przetargi mają zostać roz-
strzygnięte w tym roku.

Zakres działań zwycięskiego kon-
sorcjum będzie dotyczyć wykopa-

Negatywne wyniki niemieckiego 
armatora to skutek kryzysu na rynku 
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pechowe ro-paxy 
ze stralsundu

(Peene Werft) została przejęta przez 
znanego z produkcji superluksuso-
wych jachtów Lurssena, natomiast 
zakład w Stralsundzie (Volkswerft) 
dołączył do grupy stoczni wschod-

nioniemieckich Nordic Yards kon-
trolowanych przez kapitał rosyjski 
(obecnie sprzedane kompanii Gen-
ting Hong Kong). 

Po zakupie ro-paxów Scandlines 
przeholował je do Hamburga, do 
stoczni Blohm+Voss, która miała 
wykończyć jednostki w ciągu jed-
nego roku. Ostatecznie jednak pra-
ce zostały zlecone stoczni duńskiej 
Fayard A/S w Odense (powstałej na 
miejscu stoczni Lindo, gdzie powsta-
wały m.in. słynne megakontenerowce 
typu „Emma Maersk”).

Fayard A/S stanęła przed trudnym 
zadaniem odciążenia promów w ich 
górnej części. W tym celu usunięto 
dwa górne pokłady, kolejny skrócono, 
zdjęto stalowy mostek i komin i zastą-
piono je aluminiowymi. Łącznie kon-
struktorom udało się w ten sposób 

Długa i skomplikowana 
historia budowy dwóch 
bałtyckich ro-paxów: 
m/f „Berlin” oraz m/f 
„Copenhagen” właśnie 
znalazła swój szczęśliwy finał. 
Obie jednostki w najbliższym 
czasie wejdą do eksploatacji 
w barwach Scandlines i będą 
pływać w serwisie pomiędzy 
Rostockiem i Gedser w Danii. 
Armator czekał na nie sześć lat.

zmniejszyć wagę każdej z jednostek 
o ok. 2 tys. ton. Jak jednak przyznał 
armator, wszystkie zlecone przeróbki 
spowodowały podrożenie pierwotnej 
ceny kontraktowej o kilkadziesiąt mi-
lionów euro per statek.

Oba promy: m/f „Berlin” oraz m/f 
„Copenhagen” będą kursować na linii 
Rostock - Gedser. To około dwóch 
godzin rejsu. Jednostki posiadają 
napęd hybrydowy z użyciem paliwa 
klasycznego oraz energii elektrycz-
nej (działający podobnie jak w sa-
mochodach). Ten bardzo oszczęd-

ny i nowoczesny układ napędowy 
to wynik współpracy Scandlines 
z Siemensem, który opracował sam 
system, oraz firmą Corvus Energy, 
która dostarczyła baterie litowe-po-
limerowe o łącznej mocy 2,7 MWh. 
Przy niższych prędkościach promów 
baterie są ładowane, natomiast ener-
gia elektryczna wykorzystywana jest 
- jako wspomagająca - przy pełnych 
prędkościach oraz operacjach porto-
wych. Wysokie standardy ekologiczne 
jednostek to również efekt wyposaże-
nia ich w scrubbery, które wypłukują 
z paliwa klasycznego związki siarki. 

Podobne rozwiązania napędowe 
Scandlines zastosowała wcześniej 
na swoich promach kursujących na 
krótkiej linii pomiędzy Puttgarten 
i Rødby (45 minut rejsu), korzystając 
z dofinansowania środkami unijnymi 
z funduszu TEN-T. Niemiecko-duń-
ski armator może się zatem pochwalić 
tym, że posiada obecnie największą 
na świecie flotę statków o napędzie 
hybrydowym. W prospektach Scand 
lines możemy również przeczytać, 
iż w przyszłości kompania będzie 
dążyć do konwersji swoich promów 
na napęd wodorowo-elektryczny lub 
wyłącznie elektryczny.

eWarySt iWanoWSki 

nu przekazania okazało się, że statki 
mają poważne problemy techniczne. 
Stocznia ogłaszała kolejne poślizgi 
w realizacji, a zdezorientowany tą 
sytuacją armator poprosił towarzy-
stwo klasyfikacyjne Lloyd’s Register 
o ustalenie przyczyn opóźnienia prac. 
Klasyfikatorzy nie mieli wątpliwości, 
że poważną wadą statków, która mo-
głaby skutkować brakiem ich statecz-
ności, jest złe wymierzenie punktu 
ciężkości. Jedyną radą było odciążenie 
górnej części kadłuba jednostek.

Po otrzymaniu raportu z Lloyds 
Register, w listopadzie 2012 roku, 
Scandlines zerwał kontrakt ze stocz-

nią w Stralsundzie, co w konsekwencji 
doprowadziło do ostatecznego ban-
kructwa grupy P+S Werften. Likwi-
dator majątku wystawił m/f „Berlin” 
oraz m/f „Copenhagen” na sprzedaż 
i ten sam armator, czyli Scandlines, 
w 2014 roku odkupił oba statki, ale 
już za kwotę 31,6 mln euro. Same 
stocznie z grupy P+S Werften rów-
nież zostały sprzedane: ta z Wolgastu 

3 maja w Rostocku obyła się uro-
czystość chrztu pierwszego ze wspo-
mnianych promów - m/f „Berlin”. Ra-
zem z bliźniaczym m/f „Copenhagen” 
już wkrótce zaczną obsługiwać linię 
Rostock-Gedser, zastępując tu wysłu-
żone jednostki: m/f „Prins Joachim” 
oraz m/f „Kronprins Frederik”.  

Przykład „Berlina” i „Copenhagen” 
pokazuje, że budowa prototypu pro-
mu typu ro-pax wcale nie jest sprawą 

łatwą i może okazać się prawdziwym 
problemem dla realizującej inwestycję 
stoczni, nawet jeśli jest to dość solidna 
stocznia niemiecka.

Kiedy w czerwcu 2010 roku 
duńsko-niemiecki armator promo-
wy Scandlines podpisał ze stocznią 
Volkswerft w Stralsundzie (wówczas 
część grupy P+S Werften) kontrakt na 
budowę dwóch ro-paxów, zarządowi 
stoczni oraz samym pracownikom 
zakładu wielki kamień spadł z serca. 
Oznaczało to bowiem, że pogrążona 
już wówczas w kłopotach finanso-
wych P+S Werften odzyska oddech: 
stoczniowcy będą mieli pracę, a firma 
wyjdzie wreszcie na prostą. Umowa 
była znacząca, ponieważ wartość 
obu jednostek wyceniono na 184 
mln euro. 

Odbiór obu promów zaplanowa-
no na wiosnę 2012 roku, ale w miarę 
zbliżania się kontraktowego termi-
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W dniach 8-10 czerwca 
w Szczecinie odbywa się 
IV Międzynarodowy Kongres 
Morski. Tym razem organizatorzy 
wybrali wyjątkowe miejsce 
obrad - sale Zamku Książąt 
Pomorskich. W uznanym już 
w całej Europie wydarzeniu 
branży morskiej uczestniczy 
około tysiąca osób. Wśród nich 
są przedstawiciele rządu RP, 
reprezentanci organizacji i firm, 
związanych z sektorem morskim, 
bankowym, prawniczym 
oraz ubezpieczeniowym, 
samorządowcy, naukowcy, czy 
wreszcie praktycy, dla których 
praca na morzu lub dla branży 
morskiej to codzienność. 
Tegorocznym patronem 
honorowym i organizatorem 
merytorycznym jest Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z jego szefem 
Markiem Gróbarczykiem na czele, 
a gościem specjalnym Kongresu 
jest Prezes Rady Ministrów Beata 
Szydło.

W czwartej edycji Międzyna-
rodowego Kongresu Morskiego 
szczególny nacisk położony jest na 
prezentację obecnej polityki rządu, 
dotyczącej szeroko rozumianego 
sektora morskiego. Główne zatem 
tematy, jakie pojawiają się w dysku-
sjach, mają swoje odzwierciedlenie 
w pracach resortowych, związanych 

m.in. z przemysłem stoczniowym, że-
glugą śródlądową, rybołówstwem 
czy morską energetyką odnawial-
ną. Oprócz tego prezentowane są 
także zagadnienia, które były stałym 
elementem poprzednich spotkań 
kongresowych, jak chociażby kwe-
stie prawa i ubezpieczeń morskich, 
akwakultury, ochrony środowiska, 
czy bezpieczeństwa w żegludze 
morskiej. Opiekunowie poszcze-
gólnych bloków oraz prelegenci 
to osoby reprezentujące najwyższy 
krajowy poziom przygotowania me-
rytorycznego, a goście z zagranicy to 
przedstawiciele ważnych  organizacji, 
decydujących o kształcie transportu 
morskiego i śródlądowego całego 
kontynentu.

Międzynarodowy Kongres Morski 
to nie tylko debaty plenarne czy sta-
nowiące zasadniczą część kongresu - 
prezentacje i dyskusje w poszczegól-
nych blokach tematycznych, to także 
wydarzenia i imprezy towarzyszące. 
W tym roku na uboczu głównych 
nurtów odbędą się debaty na temat 
szkolnictwa morskiego (8 czerwca) 
oraz żeglugi śródlądowej i sposobów 
uzyskania dla Odry międzynarodo-
wej klasy żeglowności (9 czerwca). 
Odbędą się także imprezy cykliczne, 
a więc trzecia już edycja Polskiego 
Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk 
(9 czerwca), organizowanego przez 
podmioty zrzeszone w Porozumieniu 
Samorządowym na rzecz stworzenia 
szerszego korytarza transportowego 
północ-południe, oraz 4. Międzyna-
rodowy Kongres Morski Młodych, 
będący dwudniową konferencją 
(7-8 czerwca) studentów, dokto-
rantów oraz młodych pracowników 
naukowych zajmujących się gospo-
darką morską i przyjeżdżających do 
Szczecina na to wydarzenie z całej 
Europy. 

Kongres rozpoczyna się 8 czerw-
ca w samo południe, wystąpie-
niem inauguracyjnym, w którym 
politykę morską RP zaprezentuje 

minister gospodarki morskiej i że-
glugi śródlądowej Marek Gróbar-
czyk. Tuż za nim miejsce na scenie 
zajmą uczestnicy debaty plenarnej 
poświęconej przemysłowi stocznio-
wemu i offshorowemu. Dyskusja 
prowadzona pod kierunkiem szefa 
Forum Okrętowego Jerzego Czucz-
mana będzie próbą odpowiedzenia 
na pytanie, jak zmieniała się krajowa 
branża okrętowa w ostatnich latach 
i w którym kierunku będzie się ona 
rozwijać w przyszłości.

IV Międzynarodowy Kongres Mor-
ski, ze względu na ogromne zaintere-
sowanie różnymi aspektami działalno-
ści branży, został poszerzony o piąty 
blok tematyczny. Chociaż tematyka 
związana z energetyką i górnictwem 
morskim była już prezentowana na 
poprzednich edycjach imprezy, tym 
razem została ona wyodrębniona jako 
oddzielny blok. Oprócz tego mamy 
cztery bloki „tradycyjne”, poruszające 
zagadnienia: stoczni, żeglugi i portów 
(blok I), bezpieczeństwa i współpracy 
międzynarodowej (blok II), rybołów-
stwa i akwakultury (blok III), prawa, 
finansów i ekologii (blok IV).

Jeśli chodzi o blok I, pierwszego 
dnia obrad będzie on poświęcony 
głównie przemysłowi stoczniowemu. 
Usłyszymy zatem m.in. wystąpienia 
prezesa Szczecińskiego Parku Prze-
mysłowego Andrzeja Strzebońskie-
go, dotyczące aktywizacji terenów 
postoczniowych, czy dyrektora 
zarządzającego grupą Remontowa 
Holding S.A. Arkadiusza Aszyka, który 
skupi się na wykazaniu korzyści, jakie 
daje, przy budowie statków, utworze-
nie holdingu stoczniowego. W innych 
wystąpieniach tego dnia usłyszymy 
m.in. o tendencjach kształtujących 
aktualny portfel zamówień na ryn-
ku stoczniowym, czy opłacalnych 
w czasach obecnego kryzysu alterna-
tywach dla stoczni wobec produkcji 
statków.

Podczas tegorocznego Kongresu 
mocno akcentowany będzie aspekt 

związków branży okrętowej z obron-
nością kraju. Stąd obecność podczas 
pierwszego dnia obrad (blok II) prze-
wodniczącego sejmowej Komisji 
Obrony Narodowej Michała Jacha. 
W panelu zorganizowanym pod 
jego kierunkiem będziemy mogli 
zapoznać się m.in. z polskim poten-
cjałem projektowym i produkcyjnym 
na potrzeby odbudowy Marynarki 
Wojennej RP czy koncepcją Strategii 
Bezpieczeństwa Bałtyku w pracach 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

III blok MKM tradycyjnie zarezer-
wowany jest dla tematyki związa-
nej z rybołówstwem i akwakulturą. 
Poprowadzi go, jak w poprzednich 
latach, dr Beata Więcaszek z Wydzia-
łu Nauk o Żywności i Rybactwa Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego. Pierwszego dnia 
usłyszymy tu m.in. dyskusję popro-
wadzoną przez Zbigniewa Karnickie-
go z MIR na temat wyzwań i priory-
tetów dla polskiego rybołówstwa. 
Zobaczymy też wystąpienia: dr Janu-
sza Wrony, dyrektora Departamentu 
Rybołówstwa MGMiŻŚ, który będzie 
mówił o szansach na rozwój sekto-
ra rybackiego w Polsce w związku 
z realizacją Programu Operacyjne-
go „Rybactwo i Morze”, oraz Anny 
Malinowskiej, naczelnika Wydziału 
Rybołówstwa Bałtyckiego i Kontroli 
w MGMiŻŚ, która poruszy kwestie 
efektywności działań polskich służb 
kontrolnych rybołówstwa morskiego.

W IV bloku poświęconym prawu, 
finansom i ekologii, w pierwszym 
dniu obrad będzie dominować te-
matyka prawodawstwa morskiego 
oraz ubezpieczeń. Paneliści pod 
kierunkiem mec. Marka Czernisa, 
wiceprezesa zarządu Polskie-
go Stowarzyszenia Prawa 
Morskiego, i Piotra Mo-
lendy, dyrektora Biura 
Reasekuracji w TUiR 
Warta S.A., będą 
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dyskutować m.in. na temat odpowie-
dzialności przewoźnika z tytułu utraty 
lub uszkodzenia ładunku, o nowych 
instrumentach regulowania działal-
ności w portach morskich, czy aktu-
alnej sytuacji na rynku ubezpieczeń 
morskich.

Wreszcie V blok „Energetyka i Gór-
nictwo Morskie” realizowany pod 
opieką Wojciecha Cetnarskiego, 
prezesa Polskiego Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej i Krzysztofa Żar-
ny z Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, pierwszego dnia 
obrad zaproponował m.in. tematykę 
dotyczącą roli morskiej energetyki 
wiatrowej w koncepcji Unii Ener-
getycznej i nowej struktury rynku 
energii czy planowanych bałtyckich 
farm wiatrowych.

Drugi dzień obrad IV Między-
narodowego Kongresu Morskiego 

morskiej oraz portów. Prowadzącym 
obrady w panelu pierwszym będzie 
Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny 
Polskiej Żeglugi Morskiej. Sporo miej-
sca zostanie tu poświęcone bałtyckiej 
żegludze promowej, w tym takim za-
gadnieniom jak: alternatywne paliwa 
dla promów, konkurencja w żegludze 
promowej, czy rozwój nowych połą-
czeń promowych na Bałtyku. Z kolei 
drugi panel, poświęcony portom, 
będzie prowadzony przez Dariusza 
Słaboszewskiego, prezesa ZMPSiŚ. 
Usłyszymy tu m.in. wystąpienia na 
temat roli i miejsca portów w go-
spodarce Polski i regionów, czy do-
stępności do portów jako gwaranta 
ich konkurencyjności.

II blok to panele zatytułowane 
„Woda jako regionalny generator roz-
woju”, „Bezpieczeństwo i Ochrona Że-
glugi”, czy wreszcie „Rola marynarza” 
- kształcenie i praca”. W pierwszym 

panelu interesująco 
zapowiada się prezen-
tacja Grzegorza Włocha 
z Polsteam Shipping Agency 
na temat żeglugi wycieczkowej 
na Bałtyku. Drugi panel to z kolei 
bardzo ciekawe tematy, związane 
z migracją morską czy piractwem. 
Wśród prelegentów usłyszymy m.in. 
gen. Gromosława Czempińskiego, b. 
szef UOP.

W III bloku drugiego dnia obrad 
goście Kongresu będą mogli zapo-
znać się m.in. z zagadnieniami do-
tyczącymi rybołówstwa bałtyckiego 
oraz nowych perspektyw w akwakul-
turze i przetwórstwie żywoności.

IV blok tego dnia to natomiast 
tematy związane z ekologią, m.in. 
poświęcone dyrektywie siarkowej 
oraz Konwencji zarządzania wodami 
balastowymi. W drugiej części obrad 
w bloku IV odbędzie się także dysku-

rozpocznie wykład inauguracyjny 
wiceministra Jerzego Materny, który 
w MGMiŻŚ odpowiedzialny jest za 
żeglugę śródlądową. Kontynuacją 
tego wystąpienia będzie debata 
plenarna, prowadzona przez Grze-

gorza Gibasa z Radia Szczecin, na 
temat obecnego stanu żeglugi 

śródlądowej w Europie.
W części „roboczej” kon-
tynuowane będą dysku-

sje w poszczególnych 
blokach. Blok I skupi 

się tego dnia na 
zagadnieniach 

ż e g l u g i 

sja na 
t e m a t 
transpor-
tu surow-
ców energe-
tycznych drogą 
morską i funkcjono-
wania terminalu LNG 
w Świnoujściu.

Wreszcie V blok poświęco-
ny będzie omówieniu potencja-
łu morskiej energetyki wiatrowej 
na Bałtyku oraz eksploatacji oceanicz-
nych kopalin polimetalicznych.

Trzeci dzień Kongresu to jedynie 
dyskusje w blokach tematycznych. 
Wśród tematów: żegluga śródlądo-
wa, polsko-duńska współpraca w ob-
szarze gospodarki morskiej, ekologia 
i ochrona środowiska morskiego, fi-
nanse w gospodarce morskiej.

Tego samego dnia, o godz. 13. 
odbędzie się oficjalne zamknięcie IV 
MKM i podsumowanie jego obrad. 
Miejsce spotkania to pokład „Daru 
Młodzieży”, który przybędzie do 
Szczecina na tegoroczne Dni Morza.

www.obserwator-morski.pl26



8 czerwca 2016
Miejsce: OPera na zamKU

10:00 –12:00 rejestracja uczestników

12:00 –12:30 Uroczyste otwarcie 4. międzynarodowego Kongresu morskiego

12:30 –13:30 wystąpienie inauguracyjne: Polityka morska Polski – minister Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej marek Gróbarczyk

13:30 –14:30 Debata plenarna: GOSPODarKa mOrSKa – 20-ta inteligentna specjalizacja – przemysł stoczniowy i offshorowy
Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura, Związek Pracodawców Forum Okrętowe

14:30 –15:30 Przerwa obiadowa

Miejsce: zameK KSiĄŻĄT POmOrSKich

8 CZERWCA 2016
Miejsce: OPERA NA ZAMKU

10:00 –

12:00

Rejestracja uczestników

12:00 –

12:30

Uroczyste otwarcie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

12:30 –

13:30

Wystąpienie inauguracyjne: Polityka morska Polski – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk

13:30 –

14:30

Debata plenarna: GOSPODARKA MORSKA – 20-ta inteligentna specjalizacja – przemysł stoczniowy i offshorowy

Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura, Związek Pracodawców Forum Okrętowe

14:30 –

15:30

Przerwa obiadowa

Miejsce: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

BLOK I – STOCZNIE,
ŻEGLUGA i PORTY
Opiekun bloku: Paweł
Brzezicki, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

BLOK II –
BEZPIECZEŃSTWO
I WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Opiekun bloku: Michał
Jach, poseł na Sejm
RP, Przewodniczący
Sejmowej Komisji
Obrony Narodowej

BLOK III –
RYBOŁÓWSTWO
I AKWAKULTURA
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata
Więcaszek,
prof. ZUT, Wydział
Nauk o Żywności
i Rybactwa,
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny

BLOK IV – PRAWO,
FINANSE
i EKOLOGIA Opiekun
bloku: Mec. Marek
Czernis –
Wiceprezes Zarządu
Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa Morskiego/
Marek
Lewandowski TUiR
Warta

BLOK V –
ENERGETYKA
i GÓRNICTWO
MORSKIE Opiekun
bloku: Wojciech
Cetnarski, Prezes,
Polskie
Stowarzyszenie
Energetyki
Wiatrowej /
Krzysztof Żarna –
Dyrektor Wydziału
Współpracy
Terytorialnej
Urząd
Marszałkowski

Wydarzenia
towarzyszące

Panel I Przyszłość
stoczni, offshore
Moderator: Jerzy

Czuczman, Dyrektor Biura,
Związek Pracodawców
Forum Okrętowe

Panel I
Bezpieczeństwo
morskie i ochrona
żeglugi

Moderator: dr Krzysztof

Pająk, pełnomocnik
MGMiŻŚ ds. Strategii
Bezpieczeństwa

Morskiego RP

Panel I
Wyzwania
i priorytety dla
polskiego

rybołówstwa

Moderator: Zbigniew
Karnicki, Morski
Instytut Rybacki-

Państwowy Instytut

Badawczy

Panel I Prawo
i ubezpieczenia
Moderator: Mec.
Marek Czernis –

Wiceprezes Zarządu

Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa

Morskiego/Piotr

Molenda – Dyrektor
Biura Reasekuracji

w TUiR WARTA S.A

Panel
I Współpraca
regionalna
w Regionie Morza

Bałtyckiego

Moderator:
Wojciech
Cetnarski, Prezes

Polskiego

Stowarzyszenia
Energetyki

wiatrowej

15:30 –

16:05

Aktywizacja terenów

postoczniowych
czynnikiem

konkurencyjności stoczni

w regionie Morza

Bałtyckiego

Andrzej Strzeboński,
Prezes Zarządu,

Szczeciński Park

 Polski potencjał

projektowy

i produkcyjny na potrzeby
odbudowy Marynarki

Wojennej RP

Michał Jach, poseł RP,

Przewodniczący

sejmowej Komisji
Obrony

Priorytet 1.
Programu

operacyjnego

„Rybactwo i Morze”
szansą na rozwój

sektora rybackiego

w Polsce, w tym

rybołówstwa

przybrzeżnego

Odpowiedzialność

przewoźnika z tytułu
utraty lub

uszkodzenia

ładunkuEurof Lloyd-
Lewis – Partner,

Clyde & Co LLP

Rola morskiej

energetyki

wiatrowej
w koncepcji Unii

Energetycznej

i nowej strukturze
rynku energii

Debata:

Szkolnictwo

morskie

 

 

 

8 CZERWCA 2016
Miejsce: OPERA NA ZAMKU

10:00 –

12:00

Rejestracja uczestników

12:00 –

12:30

Uroczyste otwarcie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

12:30 –

13:30

Wystąpienie inauguracyjne: Polityka morska Polski – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk

13:30 –

14:30

Debata plenarna: GOSPODARKA MORSKA – 20-ta inteligentna specjalizacja – przemysł stoczniowy i offshorowy

Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura, Związek Pracodawców Forum Okrętowe

14:30 –

15:30

Przerwa obiadowa

Miejsce: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

BLOK I – STOCZNIE,
ŻEGLUGA i PORTY
Opiekun bloku: Paweł
Brzezicki, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

BLOK II –
BEZPIECZEŃSTWO
I WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Opiekun bloku: Michał
Jach, poseł na Sejm
RP, Przewodniczący
Sejmowej Komisji
Obrony Narodowej

BLOK III –
RYBOŁÓWSTWO
I AKWAKULTURA
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata
Więcaszek,
prof. ZUT, Wydział
Nauk o Żywności
i Rybactwa,
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny

BLOK IV – PRAWO,
FINANSE
i EKOLOGIA Opiekun
bloku: Mec. Marek
Czernis –
Wiceprezes Zarządu
Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa Morskiego/
Marek
Lewandowski TUiR
Warta

BLOK V –
ENERGETYKA
i GÓRNICTWO
MORSKIE Opiekun
bloku: Wojciech
Cetnarski, Prezes,
Polskie
Stowarzyszenie
Energetyki
Wiatrowej /
Krzysztof Żarna –
Dyrektor Wydziału
Współpracy
Terytorialnej
Urząd
Marszałkowski

Wydarzenia
towarzyszące

Panel I Przyszłość
stoczni, offshore
Moderator: Jerzy

Czuczman, Dyrektor Biura,
Związek Pracodawców
Forum Okrętowe

Panel I
Bezpieczeństwo
morskie i ochrona
żeglugi

Moderator: dr Krzysztof

Pająk, pełnomocnik
MGMiŻŚ ds. Strategii
Bezpieczeństwa

Morskiego RP

Panel I
Wyzwania
i priorytety dla
polskiego

rybołówstwa

Moderator: Zbigniew
Karnicki, Morski
Instytut Rybacki-

Państwowy Instytut

Badawczy

Panel I Prawo
i ubezpieczenia
Moderator: Mec.
Marek Czernis –

Wiceprezes Zarządu

Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa

Morskiego/Piotr

Molenda – Dyrektor
Biura Reasekuracji

w TUiR WARTA S.A

Panel
I Współpraca
regionalna
w Regionie Morza

Bałtyckiego

Moderator:
Wojciech
Cetnarski, Prezes

Polskiego

Stowarzyszenia
Energetyki

wiatrowej

15:30 –

16:05

Aktywizacja terenów

postoczniowych
czynnikiem

konkurencyjności stoczni

w regionie Morza

Bałtyckiego

Andrzej Strzeboński,
Prezes Zarządu,

Szczeciński Park

 Polski potencjał

projektowy

i produkcyjny na potrzeby
odbudowy Marynarki

Wojennej RP

Michał Jach, poseł RP,

Przewodniczący

sejmowej Komisji
Obrony

Priorytet 1.
Programu

operacyjnego

„Rybactwo i Morze”
szansą na rozwój

sektora rybackiego

w Polsce, w tym

rybołówstwa

przybrzeżnego

Odpowiedzialność

przewoźnika z tytułu
utraty lub

uszkodzenia

ładunkuEurof Lloyd-
Lewis – Partner,

Clyde & Co LLP

Rola morskiej

energetyki

wiatrowej
w koncepcji Unii

Energetycznej

i nowej strukturze
rynku energii

Debata:

Szkolnictwo

morskie

 

 

 

8 CZERWCA 2016
Miejsce: OPERA NA ZAMKU

10:00 –

12:00

Rejestracja uczestników

12:00 –

12:30

Uroczyste otwarcie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

12:30 –

13:30

Wystąpienie inauguracyjne: Polityka morska Polski – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk

13:30 –

14:30

Debata plenarna: GOSPODARKA MORSKA – 20-ta inteligentna specjalizacja – przemysł stoczniowy i offshorowy

Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura, Związek Pracodawców Forum Okrętowe

14:30 –

15:30

Przerwa obiadowa

Miejsce: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

BLOK I – STOCZNIE,
ŻEGLUGA i PORTY
Opiekun bloku: Paweł
Brzezicki, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

BLOK II –
BEZPIECZEŃSTWO
I WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Opiekun bloku: Michał
Jach, poseł na Sejm
RP, Przewodniczący
Sejmowej Komisji
Obrony Narodowej

BLOK III –
RYBOŁÓWSTWO
I AKWAKULTURA
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata
Więcaszek,
prof. ZUT, Wydział
Nauk o Żywności
i Rybactwa,
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny

BLOK IV – PRAWO,
FINANSE
i EKOLOGIA Opiekun
bloku: Mec. Marek
Czernis –
Wiceprezes Zarządu
Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa Morskiego/
Marek
Lewandowski TUiR
Warta

BLOK V –
ENERGETYKA
i GÓRNICTWO
MORSKIE Opiekun
bloku: Wojciech
Cetnarski, Prezes,
Polskie
Stowarzyszenie
Energetyki
Wiatrowej /
Krzysztof Żarna –
Dyrektor Wydziału
Współpracy
Terytorialnej
Urząd
Marszałkowski

Wydarzenia
towarzyszące

Panel I Przyszłość
stoczni, offshore
Moderator: Jerzy

Czuczman, Dyrektor Biura,
Związek Pracodawców
Forum Okrętowe

Panel I
Bezpieczeństwo
morskie i ochrona
żeglugi

Moderator: dr Krzysztof

Pająk, pełnomocnik
MGMiŻŚ ds. Strategii
Bezpieczeństwa

Morskiego RP

Panel I
Wyzwania
i priorytety dla
polskiego

rybołówstwa

Moderator: Zbigniew
Karnicki, Morski
Instytut Rybacki-

Państwowy Instytut

Badawczy

Panel I Prawo
i ubezpieczenia
Moderator: Mec.
Marek Czernis –

Wiceprezes Zarządu

Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa

Morskiego/Piotr

Molenda – Dyrektor
Biura Reasekuracji

w TUiR WARTA S.A

Panel
I Współpraca
regionalna
w Regionie Morza

Bałtyckiego

Moderator:
Wojciech
Cetnarski, Prezes

Polskiego

Stowarzyszenia
Energetyki

wiatrowej

15:30 –

16:05

Aktywizacja terenów

postoczniowych
czynnikiem

konkurencyjności stoczni

w regionie Morza

Bałtyckiego

Andrzej Strzeboński,
Prezes Zarządu,

Szczeciński Park

 Polski potencjał

projektowy

i produkcyjny na potrzeby
odbudowy Marynarki

Wojennej RP

Michał Jach, poseł RP,

Przewodniczący

sejmowej Komisji
Obrony

Priorytet 1.
Programu

operacyjnego

„Rybactwo i Morze”
szansą na rozwój

sektora rybackiego

w Polsce, w tym

rybołówstwa

przybrzeżnego

Odpowiedzialność

przewoźnika z tytułu
utraty lub

uszkodzenia

ładunkuEurof Lloyd-
Lewis – Partner,

Clyde & Co LLP

Rola morskiej

energetyki

wiatrowej
w koncepcji Unii

Energetycznej

i nowej strukturze
rynku energii

Debata:

Szkolnictwo

morskie

 

 

 

8 CZERWCA 2016
Miejsce: OPERA NA ZAMKU

10:00 –

12:00

Rejestracja uczestników

12:00 –

12:30

Uroczyste otwarcie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

12:30 –

13:30

Wystąpienie inauguracyjne: Polityka morska Polski – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk

13:30 –

14:30

Debata plenarna: GOSPODARKA MORSKA – 20-ta inteligentna specjalizacja – przemysł stoczniowy i offshorowy

Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura, Związek Pracodawców Forum Okrętowe

14:30 –

15:30

Przerwa obiadowa

Miejsce: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

BLOK I – STOCZNIE,
ŻEGLUGA i PORTY
Opiekun bloku: Paweł
Brzezicki, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

BLOK II –
BEZPIECZEŃSTWO
I WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Opiekun bloku: Michał
Jach, poseł na Sejm
RP, Przewodniczący
Sejmowej Komisji
Obrony Narodowej

BLOK III –
RYBOŁÓWSTWO
I AKWAKULTURA
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata
Więcaszek,
prof. ZUT, Wydział
Nauk o Żywności
i Rybactwa,
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny

BLOK IV – PRAWO,
FINANSE
i EKOLOGIA Opiekun
bloku: Mec. Marek
Czernis –
Wiceprezes Zarządu
Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa Morskiego/
Marek
Lewandowski TUiR
Warta

BLOK V –
ENERGETYKA
i GÓRNICTWO
MORSKIE Opiekun
bloku: Wojciech
Cetnarski, Prezes,
Polskie
Stowarzyszenie
Energetyki
Wiatrowej /
Krzysztof Żarna –
Dyrektor Wydziału
Współpracy
Terytorialnej
Urząd
Marszałkowski

Wydarzenia
towarzyszące

Panel I Przyszłość
stoczni, offshore
Moderator: Jerzy

Czuczman, Dyrektor Biura,
Związek Pracodawców
Forum Okrętowe

Panel I
Bezpieczeństwo
morskie i ochrona
żeglugi

Moderator: dr Krzysztof

Pająk, pełnomocnik
MGMiŻŚ ds. Strategii
Bezpieczeństwa

Morskiego RP

Panel I
Wyzwania
i priorytety dla
polskiego

rybołówstwa

Moderator: Zbigniew
Karnicki, Morski
Instytut Rybacki-

Państwowy Instytut

Badawczy

Panel I Prawo
i ubezpieczenia
Moderator: Mec.
Marek Czernis –

Wiceprezes Zarządu

Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa

Morskiego/Piotr

Molenda – Dyrektor
Biura Reasekuracji

w TUiR WARTA S.A

Panel
I Współpraca
regionalna
w Regionie Morza

Bałtyckiego

Moderator:
Wojciech
Cetnarski, Prezes

Polskiego

Stowarzyszenia
Energetyki

wiatrowej

15:30 –

16:05

Aktywizacja terenów

postoczniowych
czynnikiem

konkurencyjności stoczni

w regionie Morza

Bałtyckiego

Andrzej Strzeboński,
Prezes Zarządu,

Szczeciński Park

 Polski potencjał

projektowy

i produkcyjny na potrzeby
odbudowy Marynarki

Wojennej RP

Michał Jach, poseł RP,

Przewodniczący

sejmowej Komisji
Obrony

Priorytet 1.
Programu

operacyjnego

„Rybactwo i Morze”
szansą na rozwój

sektora rybackiego

w Polsce, w tym

rybołówstwa

przybrzeżnego

Odpowiedzialność

przewoźnika z tytułu
utraty lub

uszkodzenia

ładunkuEurof Lloyd-
Lewis – Partner,

Clyde & Co LLP

Rola morskiej

energetyki

wiatrowej
w koncepcji Unii

Energetycznej

i nowej strukturze
rynku energii

Debata:

Szkolnictwo

morskie

 

 

 

8 CZERWCA 2016
Miejsce: OPERA NA ZAMKU

10:00 –

12:00

Rejestracja uczestników

12:00 –

12:30

Uroczyste otwarcie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

12:30 –

13:30

Wystąpienie inauguracyjne: Polityka morska Polski – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk

13:30 –

14:30

Debata plenarna: GOSPODARKA MORSKA – 20-ta inteligentna specjalizacja – przemysł stoczniowy i offshorowy

Moderator: Jerzy Czuczman, Dyrektor Biura, Związek Pracodawców Forum Okrętowe

14:30 –

15:30

Przerwa obiadowa

Miejsce: ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

BLOK I – STOCZNIE,
ŻEGLUGA i PORTY
Opiekun bloku: Paweł
Brzezicki, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

BLOK II –
BEZPIECZEŃSTWO
I WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Opiekun bloku: Michał
Jach, poseł na Sejm
RP, Przewodniczący
Sejmowej Komisji
Obrony Narodowej

BLOK III –
RYBOŁÓWSTWO
I AKWAKULTURA
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata
Więcaszek,
prof. ZUT, Wydział
Nauk o Żywności
i Rybactwa,
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny

BLOK IV – PRAWO,
FINANSE
i EKOLOGIA Opiekun
bloku: Mec. Marek
Czernis –
Wiceprezes Zarządu
Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa Morskiego/
Marek
Lewandowski TUiR
Warta

BLOK V –
ENERGETYKA
i GÓRNICTWO
MORSKIE Opiekun
bloku: Wojciech
Cetnarski, Prezes,
Polskie
Stowarzyszenie
Energetyki
Wiatrowej /
Krzysztof Żarna –
Dyrektor Wydziału
Współpracy
Terytorialnej
Urząd
Marszałkowski

Wydarzenia
towarzyszące

Panel I Przyszłość
stoczni, offshore
Moderator: Jerzy

Czuczman, Dyrektor Biura,
Związek Pracodawców
Forum Okrętowe

Panel I
Bezpieczeństwo
morskie i ochrona
żeglugi

Moderator: dr Krzysztof

Pająk, pełnomocnik
MGMiŻŚ ds. Strategii
Bezpieczeństwa

Morskiego RP

Panel I
Wyzwania
i priorytety dla
polskiego

rybołówstwa

Moderator: Zbigniew
Karnicki, Morski
Instytut Rybacki-

Państwowy Instytut

Badawczy

Panel I Prawo
i ubezpieczenia
Moderator: Mec.
Marek Czernis –

Wiceprezes Zarządu

Polskiego
Stowarzyszenia
Prawa

Morskiego/Piotr

Molenda – Dyrektor
Biura Reasekuracji

w TUiR WARTA S.A

Panel
I Współpraca
regionalna
w Regionie Morza

Bałtyckiego

Moderator:
Wojciech
Cetnarski, Prezes

Polskiego

Stowarzyszenia
Energetyki

wiatrowej

15:30 –

16:05

Aktywizacja terenów

postoczniowych
czynnikiem

konkurencyjności stoczni

w regionie Morza

Bałtyckiego

Andrzej Strzeboński,
Prezes Zarządu,

Szczeciński Park

 Polski potencjał

projektowy

i produkcyjny na potrzeby
odbudowy Marynarki

Wojennej RP

Michał Jach, poseł RP,

Przewodniczący

sejmowej Komisji
Obrony

Priorytet 1.
Programu

operacyjnego

„Rybactwo i Morze”
szansą na rozwój

sektora rybackiego

w Polsce, w tym

rybołówstwa

przybrzeżnego

Odpowiedzialność

przewoźnika z tytułu
utraty lub

uszkodzenia

ładunkuEurof Lloyd-
Lewis – Partner,

Clyde & Co LLP

Rola morskiej

energetyki

wiatrowej
w koncepcji Unii

Energetycznej

i nowej strukturze
rynku energii

Debata:

Szkolnictwo

morskie

 

 

 

blOK i – STOcznie, 
ŻeGlUGa i POrTY
Opiekun bloku: Paweł 
brzezicki, Podsekretarz 
Stanu w ministerstwie 
Gospodarki morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej

blOK ii – 
bezPieczeŃSTwO 
i wSPÓŁPraca 
miĘDzYnarODOwa
Opiekun bloku: michał 
Jach, poseł na Sejm 
rP, Przewodniczący 
Sejmowej Komisji 
Obrony narodowej

blOK iii – 
rYbOŁÓwSTwO
i aKwaKUlTUra 
Opiekun bloku: dr hab. 
inż. beata
więcaszek, prof. zUT, 
wydział
nauk o Żywności i 
rybactwa,
zachodniopomorski 
Uniwersytet
Technologiczny

blOK iV – PrawO, 
FinanSe
i eKOlOGia 
Opiekun bloku: mec. 
marek
czernis – wiceprezes 
zarządu
Polskiego 
Stowarzyszenia
Prawa morskiego
marek lewandowski 
TUir
warta

blOK V – enerGeTYKa 
i GÓrnicTwO mOrSKie 
Opiekun bloku: wojciech 
cetnarski, Prezes, 
Polskie
Stowarzyszenie 
energetyki
wiatrowej / 
Krzysztof Żarna – 
Dyrektor wydziału 
współpracy Terytorialnej 
Urząd marszałkowski

wydarzenia 
towarzyszące

Panel i Przyszłość 
stoczni, offshore
Moderator: Jerzy 
Czuczman, Dyrektor Biura, 
Związek Pracodawców 
Forum Okrętowe

Panel i
bezpieczeństwo morskie 
i ochrona żeglugi
Moderator: dr Krzysztof 
Pająk, pełnomocnik 
MGMiŻŚ ds. Strategii 
Bezpieczeństwa 
Morskiego RP

Panel i
wyzwania i priorytety 
dla polskiego 
rybołówstwa
Moderator: Zbigniew 
Karnicki, Morski Instytut 
Rybacki- Państwowy 
Instytut Badawczy

Panel i Prawo i 
ubezpieczenia
Moderator: Mec. Marek 
Czernis – Wiceprezes 
Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Prawa 
Morskiego/Piotr 
Molenda – Dyrektor 
Biura Reasekuracji w TUiR 
WARTA S.A

Panel i współpraca 
regionalna w regionie 
morza bałtyckiego
Moderator: Wojciech 
Cetnarski, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Energetyki 
wiatrowej

15:30 – 16:05 Aktywizacja terenów postoczniowych 
czynnikiem konkurencyjności stoczni w 
regionie Morza Bałtyckiego
Andrzej Strzeboński, Prezes Zarządu, 
Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z 
o.o.Eksperci: Marek Różalski, Prezes 
Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej 
„Gryfia ” S.A.

 Polski potencjał projektowy
i produkcyjny na potrzeby odbudowy 
Marynarki Wojennej RP
Michał Jach, poseł RP, Przewodniczący 
sejmowej Komisji Obrony 
NarodowejEksperci: Mec. Filip 
Seredyński, Narodowa Rada Rozwoju, 
Hubert Królikowski, Dyrektor 
Departamentu Programów Offsetowych, 
Ministerstwo Rozwoju; Janusz 
Kapuściński, Prezes BTT Systems

Priorytet 1. Programu operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” szansą na rozwój 
sektora rybackiego w Polsce, w tym 
rybołówstwa przybrzeżnego
dr Janusz Wrona – Dyrektor 
Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu 
utraty lub uszkodzenia ładunku Eurof 
Lloyd-Lewis – Partner, Clyde & Co LLP

Rola morskiej energetyki wiatrowej w 
koncepcji Unii Energetycznej i nowej 
strukturze rynku energii

Debata: Szkolnictwo morskie

16:05 – 16:40 Aktualne tendencje kształtujące portfel 
zamówień na rynku stoczniowym
Grażyna Nitka, Analityk Finasowy, MS 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A.Zaangażowanie w kreowanie 
Inteligentnych Specjalizacji
Łukasz Gerigk,
MS Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.

Ochrona interesów gospodarczych RP w 
działaniach Marynarki Wojennej w świetle 
długofalowych programów rozwojowych 
i doświadczeń państw trzecich
komandor prof.dr hab.Tomasz 
Szubrycht, Rektor-Komendant, 
Akademia Marynarki Wojennej w 
GdyniEksperci: prof. dr hab. Andrzej 
Makowski – Wydział Dowodzenia i 
Operacji Morskich, Akademia Marynarki 
Wojennej w Gdyni, kmdr por. rez. 
Maciej Janiak, Przewodniczący, Rada 
Budowy Okrętów

Gospodarka rybacka prowadzona na 
wewnętrznych wodach morskich
Radosław Kołaczyk, Prezes Pomorskiego 
Instytut Akwakultury i Limnologii w 
Stargardzie

Nowe instrumenty regulowania 
działalności w portach morskich –
szanse i zagrożenia
Rafał Czyżyk – Polskie Stowarzyszenie 
Prawa Morskiego/Partner w „Marek 
Czernis Kancelaria Radcy Prawnego” 
w Szczecinie

Znaczenie Baltic Energy Market 
Interconnection Plan (BEMIP) w 
budowaniu roli Regionu Morza 
Bałtyckiego jako lidera rozwoju OZE

16:40 – 17:15 Przemysł stoczniowy okiem biegłego 
rewidenta
Ewa Sowińska, Zastępca 
Prezesa Krajowej Izby Biegłych 
RewidentówEksperci: Jerzy Podlewski 
– Certyfikowany Menadżer Ryzyka, 
Ryzykonomia, Andrzej Jacek Jarosz  – 
PwC | Partner

Koncepcja Strategii Bezpieczeństwa 
Morza Bałtyckiego w pracach Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego
Minister Jarosław Brysiewicz, Zastępca 
Szefa BBNEksperci: prof. dr hab. 
Krzysztof Rokiciński, prof. dr. hab. Piotr 
Mickiewicz, prof. dr hab.  Mariusz 
Zieliński Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni

Polskie służby kontrolne rybołówstwa 
morskiego – efektywność działań i 
perspektywa zmian
Anna Malinowska, Naczelnik Wydziału 
Rybołówstwa Bałtyckiego i Kontroli 
MGMiŻŚ

Polskie morskie prawo pracy 
-implementacja Konwencji MLC 2006
Artur Pomorski – Polskie 
Stowarzyszenie Prawa Morskiego/Radca
Prawny w „”Marek Czernis Kancelaria 
Radcy Prawnego”” w Szczecinie.”

Koncepcja sieci morskiej na Bałtyku 
na potrzeby przyłączania projektów 
offshore oraz możliwości wykorzystania 
polskiego potencjału offshore

17:15 – 17:50 Holding stoczniowy kluczem do 
budowania silnej pozycji w branży
Arkadiusz  Aszyk, Dyrektor Zarządzający 
Remontowa Holding S.A.

PGNIG – bezpieczeństwo przewozów 
skroplonego gazu

Rybołówstwo jako sposób na życie 
społeczności nadmorskich
Prof. W. Wawrzyniak 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny Szczecin

Aktualna sytuacja na rynku 
ubezpieczeń morskich
Piotr Molenda – Dyrektor Biura 
Reasekuracji w TUiR WARTA S.A

Case study budowy i eksploatacji farm 
wiatrowych w obszarze offshore na 
bazie doświadczeń niemieckich
Sebastian Lutz-Bachmann, Kancelaria 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Berlin

10 CZERWCA 2015 (ŚRODA)
10:00–11:30 Rejestracja uczestników (Filharmonia)

12:00–12:30 Uroczyste otwarcie 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie (Filharmonia)

12:30–13:30 Wykład Inauguracyjny (Filharmonia)

13:00–14:30

Debata plenarna (Filharmonia)
Unia Europejska – hamulec czy motor napędowy rozwoju gospodarki morskiej?
Uczestnicy: Kurt Bodewig, Europejski Koordynator I Korytarza Bałtyk-Adriatyk; Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; 
Szef Służby Celnej; Jerzy Góra, Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

14:30–16:00 Przerwa obiadowa

Miejsce Radisson BLU

BLOK 1
Gospodarka morska – wyzwania i szanse 
rozwoju
Opiekun bloku:
Jerzy Lewandowski,
Sekretarz Generalny KIGM 

BLOK 2
Gospodarka morska – badania, nauka 
i rozwój
Opiekunowie bloku:
Krzysztof Żarna, Dyrektor,
Wydziału Współpracy
Terytorialnej WZP
prof. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni 

BLOK 3
Wykorzystanie zasobów morza i ochrona 
środowiska morskiego
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny

BLOK 4
Ekologia i bezpieczeństwo na morzu
Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu 
Polskiego Rejestru Statków

PANEL I
Wpływ polityki transportowej na  
funkcjonowanie portów

Moderator:
Zbigniew Miklewicz,  
Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.

PANEL I
Inteligentna współpraca
miasto-port
Moderator:
Thomas Lantz, Region Skania

Ekspert:
dr hab. Michał Pluciński, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 
Szczeciński

PANEL I
Rybołówstwo bałtyckie – wyzwania 
i problemy
Moderator:
dr Zbigniew Karnicki,  
Morski Instytut Rybacki − Państwowy 
Instytut Badawczy 

PANEL I
Bezpieczeństwo prawne, ubezpieczeniowe 
i dobra praktyka w transporcie morskim
Moderatorzy:
Piotr Molenda,  
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń 
Morskich, Lotniczych i Reasekuracji Centrala 
TUiR Warta S.A.
mec. Marek Czernis, 
Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego

16:00–16:35

Tendencje rozwoju portów europejskich  
w kontekście morsko-lądowych korytarzy 
transportowych w planie inwestycyjnym dla 
Europy (plan Junckera) − Isabelle Ryckbost, 
Sekretarz Generalny European Sea Ports 
Organisation

Present hydrological situation in Baltic Sea
− Michael Naumann PhD, Leibniz-Institut für 
Ostseeforschung, Warnemünde

Promocja dobrych praktyk biznesowych  
i standaryzacji umów i klauzul stosowanych 
w transporcie morskim − Lars Pedersen, 
Zastępca Sekretarza Generalnego, BIMCO

16:35–17:05

Autostrady morskie szansą na rozwój 
żeglugi − Tommy Halen, Managing Director, 
Port Trelleborg 

Wpływ wlewu do Morza Bałtyckiego na 
rybołówstwo i doradztwo ICES w tym 
rejonie na 2016 rok − prof. dr hab. Jan 
Horbowy, Zakład Zasobów Rybackich, 
Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut 
Badawczy

Incidents Involving Dry Bulk Cargoes. How 
Safe is My Ship? − Mark Williams, Loss 
Prevention Director, West of England P & I 

17:05–17:40

Wpływ tzw. dyrektywy siarkowej na 
konkurencyjność morsko-lądowych 
łańcuchów transportowych − Steve Wray, 
Senior Consultant, Haskoning DHVUK Ltd.

Polskie rybołówstwo bałtyckie w świetle 
nowych uwarunkowań prawnych 
 − dr Tomasz Nawrocki, Dyrektor, 
Departament Rybołówstwa, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualna sytuacja na rynku ubezpieczeń 
morskich (krótkie podsumowanie). Morskie 
drony – aspekty ubezpieczeniowe statków 
bezzałogowych − Piotr Molenda, Dyrektor 
Departamentu Ubezpieczeń Morskich, 
Lotniczych i Reasekuracji, Centrala TUiR 
Warta S.A.

17:40–18:15

Rola żeglugi śródlądowej w korytarzach 
transportowych − dr Krzysztof Woś, 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie

Zmniejszanie barier biurokratycznych 
w polskich portach morskich. Ocena 
funkcjonowania IV ustawy deregulacyjnej 
w kontekście możliwości polepszenia 
konkurencyjności polskich portów morskich 

− PORTY 24H oraz inne ułatwienia 
administracyjne − Izba Celna w Szczecinie

Morskie rybołówstwo rekreacyjne i jego 
problemy − dr inż. Krzysztof Radtke, Zakład 
Zasobów Rybackich, Morski Instytut Rybacki, 
Państwowy Instytut Badawczy

O działaniach podejmowanych w USA w celu 
ratyfikacji Reguł Roterdamskich − Chester D. 
Hooper, Kancelaria Holland & Knight, Boston, 
USA

18:15–18:50

Uwarunkowania rozwoju korytarzy 
transportowych północ-południe na 
przykładzie korytarza CETC – perspektywy 
regionów

Czy Polska wypełnia założenia Wspólnej 
Polityki Rybackiej? − Magdalena Figura, 
Fundacja Greenpeace Polska

Przewóz ładunków morzem według prawa 
angielskiego – czy wciąż zdaje egzamin?
− Rory Gogarty, Kancelaria Holman, 
Fenwick & Willan, Londyn, UK

18:50–19:15
Roszczenia ładunkowe w kulturze morskiej
− prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Wyższa 
Szkoła Bankowa w Gdańsku

20:00 BANKIET W HOTELU RADISSON BLU

11 CZERWCA 2015 (CZWARTEK)
10:00–10:30 Wykład plenarny: Rola EMSA jako gwaranta bezpiecznej żeglugi – Markku Mylly, Executive Director, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 

10:30–12:00 Debata: Dlaczego potrzebujemy morza? 
Uczestnicy: Fred Kenney, Zastępca Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej; prof. Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

12:00–12:30 Przerwa kawowa

Miejsce Radisson BLU

BLOK 1
Gospodarka morska – wyzwania 
i szanse rozwoju
Opiekun bloku:
Jerzy Lewandowski,
Sekretarz Generalny KIGM 

BLOK 2
Gospodarka morska – badania, 
nauka i rozwój
Opiekunowie bloku:
Krzysztof Żarna, Dyrektor,
Wydziału Współpracy
Terytorialnej WZP
prof. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni 

BLOK 3
Wykorzystanie zasobów morza 
i ochrona środowiska morskiego
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny

BLOK 4
Ekologia i bezpieczeństwo na 
morzu
Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu 
Polskiego Rejestru Statków

BLOK 5 
Rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej w świetle polityki 
klimatycznej UE
Opiekun bloku:
Jarosław Mroczek,  
Prezes EPA Sp. z o.o.

PANEL II
Trendy i wyzwania w transporcie 
morskim w warunkach 
zmieniających się przepisów 
i uregulowań

Moderator:
Jacek Wiśniewski, Dyrektor 
Naczelny, Euroafrica Shipping 
Lines

PANEL II
Specjalistyczne kadry – edukacja 
dla gospodarki morskiej

PANEL II
Eksploatacja ożywionych 
i nieożywionych zasobów mórz
Moderator:
prof. K. Stepanowska, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

PANEL II
Bezpieczeństwo statków 
pasażerskich
Moderatorzy:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu, 
Polski Rejestr Statków

PANEL I
Czy energetyka na morzu stać się 
ma istotnym elementem systemu 
energetycznego?
Moderator:
Jarosław Mroczek,  
Prezes EPA Sp. z o.o.

PROGRAM 3. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO W SZCZECINIEPROGRAM 4. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO W SZCZECINIE

SZCZeCInIe
al. Wojska Polskiego 86
70-482 Szczecin

91 486 07 65 wew. 26
biuro@kongresmorski.pl

www.kongres-morski.pl



17:50 – 18:25 Opłacalna alternatywa dla produkcji 
statków;
Jarosław Łasiński – Prezes Zarządu, 
Stocznia Gdańsk S.A.

Zamówienia publiczne w dziedzinie 
obronności – specyfika prawna
Wojciech Hartung, Counsel, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Foka syta i ryba cała – czy możliwy 
jest kompromis, bezpieczny dla fok 
i rybaków
Prof. J. Węsławski, dr Joanna 
Piwowarczyk IO-PAN w Sopocie

 Środki zapobiegawcze w celu 
złagodzenia roszczeń towarowych
Simon Rapley – Loss Prevention, West 
of England P&I Club

18:25 – 19:00 Rozwiązania stalowe dla budownictwa 
morskiego
Michał Januszewski – ArcelorMittal 
Commercial Long Polska Sp. z o.o.
ISD Huta Częstochowa oferta dla 
polskiego przemysłu stoczniowego
Andrzej Dreksler – ISD Trade Sp. z o.o.
Wykorzystanie stali do produkcji 
konstrukcji maszynowych
Wojciech Warian – Huta Zabrze S.A.
Nowa restrukturyzacja w przemyśle 
stoczniowym – praktyczne rozwiązania
Władysław Bieńkowski

Wybrane formy zagrożenia 
bezpieczeństwa na akwenach morskich
prof. Dr hab. Krzysztof Rokiciński, dr inż. 
Czesław Dyrcz, kmdr dr hab. Andrzej 
Bursztyński Akademia Marynarki 
Wojennej w Gdyni

 Połowy  rekreacyjne na  Bałtyku – 
takie samo prawo dla wszystkich 
krajów?
Dr Stefan Spahn
Deutscher Angelfisherverband E.V. 
(DAFV)

 Konwencja o pracy na morzu
Matt Illingworth – Partner, Holman 
Fenwick Willan LLP

19:00-19:35 Stocznie w postępowaniach 
upadłościowych i kompensacyjnych – 
stan obecny i perspektywa rozwoju
Igor Barcew, Senior Associate, 
Kancelaria Domański Zakrzewski 
Palinka sp. k.

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa w 
służbie błękitnej biogospodarki
dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw. 
ZUT Dziekan Wydziału

20:00 wieczór artystyczny z bankietem – Opera na zamku

9 czerwca 2016
Miejsce: OPera na zamKU

9:00 – 10:00 rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 wykład inauguracyjny Jerzy materna – Sekretarz Stanu w ministerstwie Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10:30 – 12:00 Debata plenarna: „Żegluga śródlądowa w europie – powrót na rzeki”
Moderator: Grzegorz Gibas, Polskie Radio Szczecin

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

Miejsce zameK KSiĄŻĄT POmOrSKich

blOK i 
– STOcznie, ŻeGlUGa i 
POrTY

blOK ii – 
bezPieczeŃSTwO 
i wSPÓŁPraca 
miĘDzYnarODOwa

blOK iii – 
rYbOŁÓwSTwO i 
aKwaKUlTUra

blOK iV 
– PrawO, FinanSe i 
eKOlOGia

blOK V 
– enerGeTYKa i 
GÓrnicTwO mOrSKie

Wydarzenia towarzyszące

Panel ii Żegluga morska
Moderator: Paweł 
Szynkaruk, Dyrektor 
Naczelny, Polskiej Żeglugi 
Morskiej

Panel ii woda jako 
regionalny generator 
rozwoju
Moderator: UM Szczecin

Panel ii rybołówstwo 
bałtyckie – 
zrównoważona 
eksploatacja
Moderator: Zbigniew 
Karnicki, Morski Instytut 
Rybacki- Państwowy 
Instytut Badawczy

Panel ii
ekologia
Moderator: Marcin 
Krakowiak, Partner w 
Praktyce Infrastruktury 
i Energetyki, Kancelaria 
Domański Zakrzewski 
Palinka

Panel ii Potencjał 
morskiej energetyki 
wiatrowej w regionie 
morza bałtyckiego – 
dyskusja
Moderator: Izabela 
Kielichowska, Wiceprezes 
PSEW, Przewodnicząca 
Baltic Sea Offshore Wind 
Forum

Debaty: Ewolucyjna droga dojścia do IV 
klasy żeglowności

 

 

III Polskie Forum Korytarza Bałtyk 
Adriatyk

12:30 – 13:05 Żegluga Promowa: Paliwo dla promów, 
ekologia czy ekonomia?
Paweł Szynkaruk, Dyrektor Naczelny 
Polskiej Żeglugi MorskiejEksperci: 
Tommy Halén, Managing Director, Port 
of Trelleborg
Hampus Rondahl, Stena Oil AB, Bunker 
Trader
Kari Granberg, Viking Line Abp, Sami 
Kanerva, ABB Marine

Szansa w offshore – czyli jak rozwijać 
współpracę międzynarodową z krajami 
skandynawskimi
Rafał Domżalski, Prezes Zarządu Expom 
S.A.Żegluga wycieczkowa w rejonie 
Morza BałtyckiegoGrzegorz Włoch, 
Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o.

Czy widać wpływ wlewów na stan 
dorsza w Bałtyku?
Prof. J. Horbowy Morski Instytut Rybacki 
– Państwowy Instytut Badawczy

Czy ostatnia zmiana dyrektywy 
siarkowej w istocie przyczyni się do 
redukcji emisji dwutlenku siarki na 
morzach?
Daniel Chojnacki, Counsel, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Potencjał morskiej energetyki 
wiatrowej w Regionie Morza 
Bałtyckiego w perspektywie lat 2020 i 
2030 oraz plany państw bałtyckich

13:05 – 13:40 Prawny status rzeczy w tranzycie 
morskim
Paweł Lewandowski, Partner, Domański 
Zakrzewski Palinka

Transport intermodalny – 
rozwiązania (prawne) poprawiające 
konkurencyjność lokalnej branży 
morskiej i logistycznej
Mec. Rafał Malujda, Stowarzyszenie 
Klaster.it, Rafał Malujda – Kancelaria 
Radcy Prawnego

Selektywność włoków w rybołówstwie  
bałtyckim    
Staffan Larson – Bałtycka Rada 
Doradcza (BSAC)

Rola proekologicznego Banku 
w sfinansowaniu przedsięwzięć 
gospodarki morskiej
Stanisław Kluza, Prezes Banku Ochrony 
Środowiska 

Korzyści gospodarcze z rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej

13:40 – 14:15 Polityka promowa w dobie silnej 
konkurencji
Piotr Redmerski, Prezes Zarządu, Polska 
Żegluga Bałtycka

Pływający dom na Odrze
Patryk Paluszek / Aleksandra Słowiak, 
Na Odrze
Współpraca nauki i biznesu w 
gospodarce morskiej oraz śródlądowej
Konrad Frontczak, Centrum Innowacji 
Akademii Morskiej w Szczecinie 
Sp. z o.o.

Rybołówstwo przybrzeżne – 
uwarunkowania prawne a praktyka 
administracyjna
dr W. Brocki ZUT
w Szczecinie

Konwencja o kontroli i postępowaniu 
z wodami balastowymi i osadami 
na statkach (BWM) – założenia, 
ratyfikacja, wykonanie
Daniel Chojnacki, Counsel, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Łańcuch dostaw w Regionie Morza 
Bałtyckiego

10 CZERWCA 2015 (ŚRODA)
10:00–11:30 Rejestracja uczestników (Filharmonia)

12:00–12:30 Uroczyste otwarcie 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie (Filharmonia)

12:30–13:30 Wykład Inauguracyjny (Filharmonia)

13:00–14:30

Debata plenarna (Filharmonia)
Unia Europejska – hamulec czy motor napędowy rozwoju gospodarki morskiej?
Uczestnicy: Kurt Bodewig, Europejski Koordynator I Korytarza Bałtyk-Adriatyk; Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; 
Szef Służby Celnej; Jerzy Góra, Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

14:30–16:00 Przerwa obiadowa

Miejsce Radisson BLU

BLOK 1
Gospodarka morska – wyzwania i szanse 
rozwoju
Opiekun bloku:
Jerzy Lewandowski,
Sekretarz Generalny KIGM 

BLOK 2
Gospodarka morska – badania, nauka 
i rozwój
Opiekunowie bloku:
Krzysztof Żarna, Dyrektor,
Wydziału Współpracy
Terytorialnej WZP
prof. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni 

BLOK 3
Wykorzystanie zasobów morza i ochrona 
środowiska morskiego
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny

BLOK 4
Ekologia i bezpieczeństwo na morzu
Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu 
Polskiego Rejestru Statków

PANEL I
Wpływ polityki transportowej na  
funkcjonowanie portów

Moderator:
Zbigniew Miklewicz,  
Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.

PANEL I
Inteligentna współpraca
miasto-port
Moderator:
Thomas Lantz, Region Skania

Ekspert:
dr hab. Michał Pluciński, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 
Szczeciński

PANEL I
Rybołówstwo bałtyckie – wyzwania 
i problemy
Moderator:
dr Zbigniew Karnicki,  
Morski Instytut Rybacki − Państwowy 
Instytut Badawczy 

PANEL I
Bezpieczeństwo prawne, ubezpieczeniowe 
i dobra praktyka w transporcie morskim
Moderatorzy:
Piotr Molenda,  
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń 
Morskich, Lotniczych i Reasekuracji Centrala 
TUiR Warta S.A.
mec. Marek Czernis, 
Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego

16:00–16:35

Tendencje rozwoju portów europejskich  
w kontekście morsko-lądowych korytarzy 
transportowych w planie inwestycyjnym dla 
Europy (plan Junckera) − Isabelle Ryckbost, 
Sekretarz Generalny European Sea Ports 
Organisation

Present hydrological situation in Baltic Sea
− Michael Naumann PhD, Leibniz-Institut für 
Ostseeforschung, Warnemünde

Promocja dobrych praktyk biznesowych  
i standaryzacji umów i klauzul stosowanych 
w transporcie morskim − Lars Pedersen, 
Zastępca Sekretarza Generalnego, BIMCO

16:35–17:05

Autostrady morskie szansą na rozwój 
żeglugi − Tommy Halen, Managing Director, 
Port Trelleborg 

Wpływ wlewu do Morza Bałtyckiego na 
rybołówstwo i doradztwo ICES w tym 
rejonie na 2016 rok − prof. dr hab. Jan 
Horbowy, Zakład Zasobów Rybackich, 
Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut 
Badawczy

Incidents Involving Dry Bulk Cargoes. How 
Safe is My Ship? − Mark Williams, Loss 
Prevention Director, West of England P & I 

17:05–17:40

Wpływ tzw. dyrektywy siarkowej na 
konkurencyjność morsko-lądowych 
łańcuchów transportowych − Steve Wray, 
Senior Consultant, Haskoning DHVUK Ltd.

Polskie rybołówstwo bałtyckie w świetle 
nowych uwarunkowań prawnych 
 − dr Tomasz Nawrocki, Dyrektor, 
Departament Rybołówstwa, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualna sytuacja na rynku ubezpieczeń 
morskich (krótkie podsumowanie). Morskie 
drony – aspekty ubezpieczeniowe statków 
bezzałogowych − Piotr Molenda, Dyrektor 
Departamentu Ubezpieczeń Morskich, 
Lotniczych i Reasekuracji, Centrala TUiR 
Warta S.A.

17:40–18:15

Rola żeglugi śródlądowej w korytarzach 
transportowych − dr Krzysztof Woś, 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie

Zmniejszanie barier biurokratycznych 
w polskich portach morskich. Ocena 
funkcjonowania IV ustawy deregulacyjnej 
w kontekście możliwości polepszenia 
konkurencyjności polskich portów morskich 

− PORTY 24H oraz inne ułatwienia 
administracyjne − Izba Celna w Szczecinie

Morskie rybołówstwo rekreacyjne i jego 
problemy − dr inż. Krzysztof Radtke, Zakład 
Zasobów Rybackich, Morski Instytut Rybacki, 
Państwowy Instytut Badawczy

O działaniach podejmowanych w USA w celu 
ratyfikacji Reguł Roterdamskich − Chester D. 
Hooper, Kancelaria Holland & Knight, Boston, 
USA

18:15–18:50

Uwarunkowania rozwoju korytarzy 
transportowych północ-południe na 
przykładzie korytarza CETC – perspektywy 
regionów

Czy Polska wypełnia założenia Wspólnej 
Polityki Rybackiej? − Magdalena Figura, 
Fundacja Greenpeace Polska

Przewóz ładunków morzem według prawa 
angielskiego – czy wciąż zdaje egzamin?
− Rory Gogarty, Kancelaria Holman, 
Fenwick & Willan, Londyn, UK

18:50–19:15
Roszczenia ładunkowe w kulturze morskiej
− prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Wyższa 
Szkoła Bankowa w Gdańsku

20:00 BANKIET W HOTELU RADISSON BLU

11 CZERWCA 2015 (CZWARTEK)
10:00–10:30 Wykład plenarny: Rola EMSA jako gwaranta bezpiecznej żeglugi – Markku Mylly, Executive Director, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 

10:30–12:00 Debata: Dlaczego potrzebujemy morza? 
Uczestnicy: Fred Kenney, Zastępca Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej; prof. Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

12:00–12:30 Przerwa kawowa

Miejsce Radisson BLU

BLOK 1
Gospodarka morska – wyzwania 
i szanse rozwoju
Opiekun bloku:
Jerzy Lewandowski,
Sekretarz Generalny KIGM 

BLOK 2
Gospodarka morska – badania, 
nauka i rozwój
Opiekunowie bloku:
Krzysztof Żarna, Dyrektor,
Wydziału Współpracy
Terytorialnej WZP
prof. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni 

BLOK 3
Wykorzystanie zasobów morza 
i ochrona środowiska morskiego
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny

BLOK 4
Ekologia i bezpieczeństwo na 
morzu
Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu 
Polskiego Rejestru Statków

BLOK 5 
Rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej w świetle polityki 
klimatycznej UE
Opiekun bloku:
Jarosław Mroczek,  
Prezes EPA Sp. z o.o.

PANEL II
Trendy i wyzwania w transporcie 
morskim w warunkach 
zmieniających się przepisów 
i uregulowań

Moderator:
Jacek Wiśniewski, Dyrektor 
Naczelny, Euroafrica Shipping 
Lines

PANEL II
Specjalistyczne kadry – edukacja 
dla gospodarki morskiej

PANEL II
Eksploatacja ożywionych 
i nieożywionych zasobów mórz
Moderator:
prof. K. Stepanowska, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

PANEL II
Bezpieczeństwo statków 
pasażerskich
Moderatorzy:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu, 
Polski Rejestr Statków

PANEL I
Czy energetyka na morzu stać się 
ma istotnym elementem systemu 
energetycznego?
Moderator:
Jarosław Mroczek,  
Prezes EPA Sp. z o.o.

PROGRAM 3. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO W SZCZECINIEPROGRAM 4. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO W SZCZECINIE

SZCZeCInIe
al. Wojska Polskiego 86
70-482 Szczecin

91 486 07 65 wew. 26
biuro@kongresmorski.pl

www.kongres-morski.pl



14:15 – 14:50 Rozwój nowych połączeń promowych 
na Bałtyku – determinanty rynku
 
Eksperci: Klasco

Pływający dom na Odrze
Patryk Paluszek / Aleksandra Słowiak, 
Na Odrze
Przykłady rozwoju nabrzeży Odry 
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w 
kontekście potencjału gospodarczego rzeki
Wojciech Nowak, Pełnomocnik marszałka 
województwa dolnośląskiego ds. 
zagospodarowania turystycznego Odry/
Prezes Stowarzyszenia ,,Drzwi do Europy”

Znaczenie rybołówstwa przybrzeżnego 
w gospodarce morskiej Maroka
Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa  
Maroko

Wdrożenie kontroli emisji w regionie 
Morza Bałtyckiego i Morza Północnego 
– pierwsze doświadczenia armatorskie
Polska Żegluga Bałtycka

Dyskusja: „Europejskie doświadczenia 
w zakresie realizacji projektów 
morskich farm wiatrowych”

14:50 – 15:25 Offset, współpraca przemysłowa i B+R 
jako narzędzie rozwoju potencjału 
sektora morskiego. Prawne formuły 
współpracy z partnerami
Małgorzata Darowska, Counsel, 
Kancelaria Domański Zakrzewski 
Palinka sp. k.

Woda regionalnym generatorem 
rozwoju
Thorkild Green Jensen, Architect m.a.a., 
Greenplan.dk
Podnośnia statków Niederfinow
Rolf Dietrich 

Wspólna walka z piractwem morskim u 
wybrzeży północnej Afryki
Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa  
Maroko

Zagospodarowanie ścieków 
pochodzących ze statków. Perspektywa 
2019 roku
Daniel Chojnacki, Counsel, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Doświadczenia w zakresie budowy 
i serwisowania morskich farm 
wiatrowych

15:25 – 16:25 Przerwa obiadowa

Panel iii Porty
Moderator: Dariusz 
Słaboszewski, Prezes 
Zarządu, Zarząd Morskich 
Portów Szczecin i 
Świnoujście SA

Panel iii bezpieczeństwo 
i ochrona żeglugi
Moderator: Jacek 
Wiśniewski, Prezes, ESL 
Euroafrica Shipping Lines

Panel iii nowe 
perspektywy w 
akwakulturze i 
przetwórstwie żywności
Moderator: dr Janusz 
Wrona – Dyrektor 
Departamentu 
Rybołówstwa MGMiŻŚ, 
Tomasz Kulikowski, 
Magazyn Przemysłu 
Rybnego

Panel Specjalny: 
Transport surowców 
drogą morską: stan 
obecny i perspektywy 
rozwoju

Panel iii Górnictwo 
morskie – eksploatacja 
oceanicznych kopalin 
polimetalicznych

16:25 – 17:00 Porty największym aktywem Europy 
stymulującym rozwój innych gałęzi 
transportu

Nielegalna imigracja i piractwo jako 
wyzwania dla międzynarodowej 
żeglugi
Roman Woźniak, Prezes, Polskie Linie 
Oceaniczne

Akwakultura w Wietnamie – tradycja i 
nowoczesność: nie bój się pangi!
Mr. Quan Trinh Secretary of the Embassy 
of Vietnam and Nguyen Thuc Thuan ZUT

Dostawy gazu ziemnego drogą morską 
jako element strategii bezpieczeństwa 
energetycznego Polski
Janusz Kowalski, Wiceprezes PGNiG ds. 
korporacyjnych

Górnictwo morskie – surowcowa 
alternatywa dla górnictwa lądowego
Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek, 
Państwowy Instytutu Geologiczny – 
Państwowy Instytutu Badawczy

17:00 – 17:35 Transport intermodalny – kierunki 
i zasady wsparcia w perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej 
2014-2020
Marcin Krakowiak, Partner, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Piractwo a pokrycie ubezpieczeniowe
P&I Philipe Burns, West of England

Zrównoważona akwakultura bez 
potrzeby używania antybiotyków?
Prof. Ørjan Olsvik, Norwegian Artic 
University, Tromsø

Rozwój rynku CNG/LNG w strategii 
produktowej GK PGNiG
Henryk Mucha, Wiceprezes PGNiG Obrót 
Detaliczny

Rozwój prac projektowych 
przemysłowego systemu wydobywania 
konkrecji z dna Oceanu Spokojnego 
poprzez realizację projetków 
badawczo-rozwojowych
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz 
– Akademia Morska w Szczecinie

17:35 – 18:10 Rola i miejsce portów w gospodarce 
Polski i Regionów
Krzysztof Szymborski, Przewodniczący 
Rady Interesantów Gdynia

Wybrane problemy piractwa w strefach 
zagrożenia
Czesław Dyrcz – Akademia Marynarki 
Wojennej w Gdyni
Zarządzanie zespołem kryzysowym 
firmy w świetle zagrożeń zewnętrznych 
– Gromosław Czempiński

Genetyczne możliwości i ograniczenia 
wykrywania fałszerstw
produktów rybnych. Opportunities and 
limitations of genetic analysis of
counterfeited fish products. 
Prof. J. Kempter ZUT;
Z oceanu na talerz:
jak testy DNA pomagają w zapewnieniu 
identyfikowalnych i zrównoważonych
produktów z ryb i owoców morza
A. Dębicka MSC Polska

Transport morski skroplonego gazu 
LNG, zasilanie transportu morskiego 
gazem 
Henryk Mucha PGNiG

Kształcenie górników morskich
Dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk, prof. 
nadzw. AM. – Akademia Morska w 
Szczecinie

Panel iii Porty 
Moderator: Dariusz 
Słaboszewski, Prezes 
Zarządu, Zarząd Morskich 
Portów Szczecin i 
Świnoujście SA

Panel iV rola marynarza 
– kształcenie i praca 
Moderator: dr Janusz Karp 
MGMiŻŚ

Panel iii nowe 
perspektywy w 
akwakulturze i 
przetwórstwie żywności 
Moderator: dr Janusz 
Wrona – Dyrektor 
Departamentu 
Rybołówstwa MGMiŻŚ, 
Tomasz Kulikowski, 
Magazyn Przemysłu 
Rybnego

Panel Specjalny Panel iii Górnictwo 
morskie – eksploatacja 
oceanicznych kopalin 
polimetalicznych

18:10 – 18:45 Konkurencyjność portu definiowana 
przez jego dostępność

Ustawa o pracy na morzu z 2015r. – 
Ocena regulacji
Łukasz Górzny, Partner, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

Innowacyjne opakowania dla 
produktów spożywczych. Ryba w
innej postaci – tradycja i innowacja
Dr hab. S. Lisiecki, Prof. A. 
Bartkowiak ZUT, Dr G. Tokarczyk, G. 
Bienkiewicz.

System Koordynacji Budowy Terminalu 
LNG w Świnoujściu – podsumowanie

Analiza możliwości odzysku metali z 
konkrecji oceanicznych
Dr inż. Katarzyna Leszczyńska – Sejda, 
kierownik Zakładu Hydrometalurgii w 
Instytutucie Metali Nieżelaznych Gliwice

18:45 – 19:20 Rola i rozwój transportu wodnego w 
przemyśle chemicznym na przykładzie 
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 
Police SA.
Rafał Stompor / Zarząd Morskiego Portu 
Police Sp. z o.o.

Proces kształcenia w zawodzie 
marynarza – problemy i wyzwania w 
świetle doświadczeń polskich Akademii 
Morskich
dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel, 
Prorektor ds. Nauczania, Akademia 
Morska w Szczecinie

Debata: Naukowe i praktyczne 
nazewnictwo ryb  na polskim rynku
Moderator:
Red. T. Kulikowski, Magazyn Przemysłu 
Rybnego

Techniczne funkcjonowanie Terminalu 
LNG w Świnoujściu

Dr inż. Tomasz Abramowski – Dyrektor 
Wspólnej Organizacji Interoceanmetal
Prof. dr hab. Ryszard Kotliński – 
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk 
o Ziemi
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rozwoju
Opiekun bloku:
Jerzy Lewandowski,
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BLOK 2
Gospodarka morska – badania, nauka 
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Opiekunowie bloku:
Krzysztof Żarna, Dyrektor,
Wydziału Współpracy
Terytorialnej WZP
prof. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni 

BLOK 3
Wykorzystanie zasobów morza i ochrona 
środowiska morskiego
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny

BLOK 4
Ekologia i bezpieczeństwo na morzu
Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu 
Polskiego Rejestru Statków

PANEL I
Wpływ polityki transportowej na  
funkcjonowanie portów

Moderator:
Zbigniew Miklewicz,  
Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.

PANEL I
Inteligentna współpraca
miasto-port
Moderator:
Thomas Lantz, Region Skania

Ekspert:
dr hab. Michał Pluciński, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 
Szczeciński

PANEL I
Rybołówstwo bałtyckie – wyzwania 
i problemy
Moderator:
dr Zbigniew Karnicki,  
Morski Instytut Rybacki − Państwowy 
Instytut Badawczy 

PANEL I
Bezpieczeństwo prawne, ubezpieczeniowe 
i dobra praktyka w transporcie morskim
Moderatorzy:
Piotr Molenda,  
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń 
Morskich, Lotniczych i Reasekuracji Centrala 
TUiR Warta S.A.
mec. Marek Czernis, 
Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego

16:00–16:35

Tendencje rozwoju portów europejskich  
w kontekście morsko-lądowych korytarzy 
transportowych w planie inwestycyjnym dla 
Europy (plan Junckera) − Isabelle Ryckbost, 
Sekretarz Generalny European Sea Ports 
Organisation

Present hydrological situation in Baltic Sea
− Michael Naumann PhD, Leibniz-Institut für 
Ostseeforschung, Warnemünde

Promocja dobrych praktyk biznesowych  
i standaryzacji umów i klauzul stosowanych 
w transporcie morskim − Lars Pedersen, 
Zastępca Sekretarza Generalnego, BIMCO

16:35–17:05

Autostrady morskie szansą na rozwój 
żeglugi − Tommy Halen, Managing Director, 
Port Trelleborg 

Wpływ wlewu do Morza Bałtyckiego na 
rybołówstwo i doradztwo ICES w tym 
rejonie na 2016 rok − prof. dr hab. Jan 
Horbowy, Zakład Zasobów Rybackich, 
Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut 
Badawczy

Incidents Involving Dry Bulk Cargoes. How 
Safe is My Ship? − Mark Williams, Loss 
Prevention Director, West of England P & I 

17:05–17:40

Wpływ tzw. dyrektywy siarkowej na 
konkurencyjność morsko-lądowych 
łańcuchów transportowych − Steve Wray, 
Senior Consultant, Haskoning DHVUK Ltd.

Polskie rybołówstwo bałtyckie w świetle 
nowych uwarunkowań prawnych 
 − dr Tomasz Nawrocki, Dyrektor, 
Departament Rybołówstwa, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualna sytuacja na rynku ubezpieczeń 
morskich (krótkie podsumowanie). Morskie 
drony – aspekty ubezpieczeniowe statków 
bezzałogowych − Piotr Molenda, Dyrektor 
Departamentu Ubezpieczeń Morskich, 
Lotniczych i Reasekuracji, Centrala TUiR 
Warta S.A.

17:40–18:15

Rola żeglugi śródlądowej w korytarzach 
transportowych − dr Krzysztof Woś, 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie

Zmniejszanie barier biurokratycznych 
w polskich portach morskich. Ocena 
funkcjonowania IV ustawy deregulacyjnej 
w kontekście możliwości polepszenia 
konkurencyjności polskich portów morskich 

− PORTY 24H oraz inne ułatwienia 
administracyjne − Izba Celna w Szczecinie

Morskie rybołówstwo rekreacyjne i jego 
problemy − dr inż. Krzysztof Radtke, Zakład 
Zasobów Rybackich, Morski Instytut Rybacki, 
Państwowy Instytut Badawczy

O działaniach podejmowanych w USA w celu 
ratyfikacji Reguł Roterdamskich − Chester D. 
Hooper, Kancelaria Holland & Knight, Boston, 
USA

18:15–18:50

Uwarunkowania rozwoju korytarzy 
transportowych północ-południe na 
przykładzie korytarza CETC – perspektywy 
regionów

Czy Polska wypełnia założenia Wspólnej 
Polityki Rybackiej? − Magdalena Figura, 
Fundacja Greenpeace Polska

Przewóz ładunków morzem według prawa 
angielskiego – czy wciąż zdaje egzamin?
− Rory Gogarty, Kancelaria Holman, 
Fenwick & Willan, Londyn, UK

18:50–19:15
Roszczenia ładunkowe w kulturze morskiej
− prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Wyższa 
Szkoła Bankowa w Gdańsku

20:00 BANKIET W HOTELU RADISSON BLU

11 CZERWCA 2015 (CZWARTEK)
10:00–10:30 Wykład plenarny: Rola EMSA jako gwaranta bezpiecznej żeglugi – Markku Mylly, Executive Director, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 

10:30–12:00 Debata: Dlaczego potrzebujemy morza? 
Uczestnicy: Fred Kenney, Zastępca Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej; prof. Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

12:00–12:30 Przerwa kawowa

Miejsce Radisson BLU

BLOK 1
Gospodarka morska – wyzwania 
i szanse rozwoju
Opiekun bloku:
Jerzy Lewandowski,
Sekretarz Generalny KIGM 

BLOK 2
Gospodarka morska – badania, 
nauka i rozwój
Opiekunowie bloku:
Krzysztof Żarna, Dyrektor,
Wydziału Współpracy
Terytorialnej WZP
prof. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni 

BLOK 3
Wykorzystanie zasobów morza 
i ochrona środowiska morskiego
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny

BLOK 4
Ekologia i bezpieczeństwo na 
morzu
Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu 
Polskiego Rejestru Statków

BLOK 5 
Rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej w świetle polityki 
klimatycznej UE
Opiekun bloku:
Jarosław Mroczek,  
Prezes EPA Sp. z o.o.

PANEL II
Trendy i wyzwania w transporcie 
morskim w warunkach 
zmieniających się przepisów 
i uregulowań

Moderator:
Jacek Wiśniewski, Dyrektor 
Naczelny, Euroafrica Shipping 
Lines

PANEL II
Specjalistyczne kadry – edukacja 
dla gospodarki morskiej

PANEL II
Eksploatacja ożywionych 
i nieożywionych zasobów mórz
Moderator:
prof. K. Stepanowska, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

PANEL II
Bezpieczeństwo statków 
pasażerskich
Moderatorzy:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu, 
Polski Rejestr Statków

PANEL I
Czy energetyka na morzu stać się 
ma istotnym elementem systemu 
energetycznego?
Moderator:
Jarosław Mroczek,  
Prezes EPA Sp. z o.o.

PROGRAM 3. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO W SZCZECINIEPROGRAM 4. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO W SZCZECINIEPROGRAM 4. MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MORSKIEGO W SZCZECINIE

SZCZeCInIe
al. Wojska Polskiego 86
70-482 Szczecin

91 486 07 65 wew. 26
biuro@kongresmorski.pl

www.kongres-morski.pl



19:20 – 19:55 Ograniczenia rozwoju infrastruktury 
transportowej wynikiem dynamicznych 
przemian w strukturze floty
Przedstawiciel Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego tbc

Morskie Szkolnictwo zawodowe – 
wyzwania przyszłości na jednolitym 
rynku europejskim
Marzena Baranowska – Dyrektor 
Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu

Ekofizjologia mikroorganizmów 
osadów jeziornych jako element 
kontroli jakości wód, 
dr Adriana Trojanowska-Olichwer, 
Pomorski Instytut Akwakultury i 
Limnologii w Stargardzie 

20:00 bankiet w restauracji zamkowej

10 czerwca 2016
Miejsce: zameK KSiĄŻĄT POmOrSKich

blOK i – STOcznie, 
ŻeGlUGa i POrTY

blOK ii – 
bezPieczeŃSTwO 
i wSPÓŁPraca 
miĘDzYnarODOwa

rYbOŁÓwSTwO i 
aKwaKUlTUra

blOK iV – PrawO, 
FinanSe i eKOlOGia

blOK iV – PrawO. 
FinanSe  i eKOlOGia

Panel iV Żegluga 
śródlądowa
Moderator: Grzegorz 
Gibas, Polskie Radio 
Szczecin

Panel V Polsko-Duńska 
współpraca w obszarze 
gospodarki morskiej

Panel iV ekologia i 
ochrona środowiska 
morskiego
Moderator: Piotr Prędki, 
Fundacja Mare Warszawa

Panel iV 
Finanse w gospodarce 
morskiej
Moderator: Grzegorz 
Miśtal, TVP

Panel iV
Finanse w gospodarce 
morskiej
Moderator: Wojciech 
Drzymała, Dyrektor w 
dziale audytu, KPMG

09:25 -10:00 Wykład inauguracyjny: Konwencja 
AGN jako konstytucja dla odbudowy 
polskich śródlądowych dróg wodnych
Krzysztof Kozłowski, Posekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej

Strategia duńskiego sektora morskiego 
w odniesieniu do Morza Bałtyckiego

Wspomaganie naturalnego rozrodu 
łososia i troci u wybrzeży Polski
Prof. K. Formicki ZUT

Wsparcie sektora morskiego a zasady 
pomocy publicznej
Marcin Krakowiak, Partner, 
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 
sp. k.

Projekt ustawy o aktywizacji 
przemysłu okrętowego i przemysłów 
komplementarnych szansą na rozwój 
przemysłu stoczniowego
Wojciech Kotłowski, starszy menedżer w 
dziale doradztwa podatkowego, KPMG
Agnieszka Ostrowska, starszy menedżer 
w dziale doradztwa podatkowego, 
KPMG

10:00-10:35 Międzynarodowe doświadczenia we 
współpracy między portami morskimi i 
śródlądowymi
Alexander van den Bosch, Dyrektor, 
Europejska Federacja Portów 
Śródlądowych (EFIP)Eksperci: 
Przedstawiciel Ministerstwa 
Infrastruktury i Środowiska Królestwa 
Niederlandów

Współczesne bezpieczeństwo 
morskie oraz zarządzanie ochroną 
przeciwpożarową na jednostkach 
pływających

O zrównoważoną ochronę środowiska 
w Morzu Bałtyckim
Prof. I. Dunin Kwinta AM Szczecin

Odbudowa gospodarki morskiej jako 
wyzwanie dla systemu bankowego 
w Polsce
Edmund Cumber – dyrektor 
Departamentu Finansowania Projektów 
Inwestycyjnych PKO BP

Nowa ulga podatkowa na B+R oraz 
dotacje na projekty i infrastrukturę B+R
Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ds. 
ulg i dotacji, KPMG

10:35 – 11:10 Ramy prawne inwestowania na 
śródlądowych drogach wodnych
Tomasz Darowski, Partner, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.  

Energia i klimat – pogodzenia wzrostu 
gospodarczego ze stale rosnącą presją 
środowiskową oraz surowcową

Innowacyjne metody ochrony 
środowiska w hodowli łososi na lądzie
dr M. Kowalski, K. Karapuda Sp. z 
o.o.„Jurrasic Salmon”

Nowe przepisy o zamówieniach 
publicznych – jak wykorzystać szanse i 
zapobiegać problemom
Wojciech Hartung, Counsel, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Jednolity Plik Kontrolny – aspekty 
praktyczne
Andrzej Tajchert, partner, zespół 
doradztwa informatycznego, KPMG

11:10 – 11:45 Perspektywa gospodarczego 
wykorzystania Wisły
prof. Zygmunt Babiński, 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w BydgoszczyEksperci: dr Janusz 
Granatowicz, Dyrektor Biura ds 
Elektrowni Wodnych, Energa Invest S.A. 

Nowe przepisy dotyczące ochrony 
środowiska – wdrożenie kontroli emisji 
w regionie Morza Bałtyckiego i Morza 
Północnego

Zagrożony węgorz europejski i 
możliwości jego restytucji oraz hodowli
Dr T. Nermer MIR-PIB

Podejście procesowe do oceny 
efektywności inwestycji, 
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Qvistorp 
oraz Zarzecki, Lasota i Wspólnicy

Utrata wartości aktywów w obecnej 
sytuacji gospodarczej
Marcin Łągiewka, dyrektor, zespół ds. 
wycen, KPMG

11:45 – 12:20 Potencjalny popyt na usługi transportu 
wodnego śródlądowego w relacjach 
z zespołem portowym Szczecin – 
Świnoujście
Prof. US dr hab. Michał Pluciński, 
Uniwersytet SzczecińskiEksperci:
Edmund Plutecki, Dyrektor ds. Logistyki, 
Węglokoks SA
Dariusz Karkos , Prezes Zarządu, 
Stowarzyszenie na rzecz gospodarczego 
rozwoju dorzecza Odry „Teraz Odra”
Piotr Adamowicz, Prezes Zarządu, 
Baltchem SA

Projektowanie i inżynieria statków Konwencja balastowa – aspekty 
biologiczne i prawne
dr P. Gruszka Instytut Morski Gdańsk, 
J. Ignasiak
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej

Polityka inwestycyjna Banku 
Gospodarstwa Krajowego w świetle 
wyzwań związanych z rozwojem 
gospodarki morskiej w Polsce
przedstawiciel Banku Gospodarstwa 
Krajowego

Pomoc publiczna w portach – 
uwarunkowania prawne i stanowisko 
Komisji Europejskiej
Mec. Piotr Gajlewicz – Polskie 
Stowarzyszenie Prawa Morskiego/Radca 
prawny w
„Marek Czernis Kancelaria Radcy 
Prawnego” w Szczecinie

12:20 – 12:55 Współpraca między polskimi a duńskim 
podmiotami gospodarki morskiej

Harmonizowanie gospodarczego 
użytkowania rzek z ochroną
przyrody – dobre przykłady i wyzwania
Przemysław Nawrocki WWF Polska

13:30 – 15:30 PODSUmOwanie 4. mKm – Dar młodzieży

19:30 Xi wielka Gala Północnej izby Gospodarczej

10 CZERWCA 2015 (ŚRODA)
10:00–11:30 Rejestracja uczestników (Filharmonia)

12:00–12:30 Uroczyste otwarcie 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie (Filharmonia)

12:30–13:30 Wykład Inauguracyjny (Filharmonia)

13:00–14:30

Debata plenarna (Filharmonia)
Unia Europejska – hamulec czy motor napędowy rozwoju gospodarki morskiej?
Uczestnicy: Kurt Bodewig, Europejski Koordynator I Korytarza Bałtyk-Adriatyk; Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; 
Szef Służby Celnej; Jerzy Góra, Prezes, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

14:30–16:00 Przerwa obiadowa

Miejsce Radisson BLU

BLOK 1
Gospodarka morska – wyzwania i szanse 
rozwoju
Opiekun bloku:
Jerzy Lewandowski,
Sekretarz Generalny KIGM 

BLOK 2
Gospodarka morska – badania, nauka 
i rozwój
Opiekunowie bloku:
Krzysztof Żarna, Dyrektor,
Wydziału Współpracy
Terytorialnej WZP
prof. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni 

BLOK 3
Wykorzystanie zasobów morza i ochrona 
środowiska morskiego
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny

BLOK 4
Ekologia i bezpieczeństwo na morzu
Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu 
Polskiego Rejestru Statków

PANEL I
Wpływ polityki transportowej na  
funkcjonowanie portów

Moderator:
Zbigniew Miklewicz,  
Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A.

PANEL I
Inteligentna współpraca
miasto-port
Moderator:
Thomas Lantz, Region Skania

Ekspert:
dr hab. Michał Pluciński, Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 
Szczeciński

PANEL I
Rybołówstwo bałtyckie – wyzwania 
i problemy
Moderator:
dr Zbigniew Karnicki,  
Morski Instytut Rybacki − Państwowy 
Instytut Badawczy 

PANEL I
Bezpieczeństwo prawne, ubezpieczeniowe 
i dobra praktyka w transporcie morskim
Moderatorzy:
Piotr Molenda,  
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń 
Morskich, Lotniczych i Reasekuracji Centrala 
TUiR Warta S.A.
mec. Marek Czernis, 
Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego

16:00–16:35

Tendencje rozwoju portów europejskich  
w kontekście morsko-lądowych korytarzy 
transportowych w planie inwestycyjnym dla 
Europy (plan Junckera) − Isabelle Ryckbost, 
Sekretarz Generalny European Sea Ports 
Organisation

Present hydrological situation in Baltic Sea
− Michael Naumann PhD, Leibniz-Institut für 
Ostseeforschung, Warnemünde

Promocja dobrych praktyk biznesowych  
i standaryzacji umów i klauzul stosowanych 
w transporcie morskim − Lars Pedersen, 
Zastępca Sekretarza Generalnego, BIMCO

16:35–17:05

Autostrady morskie szansą na rozwój 
żeglugi − Tommy Halen, Managing Director, 
Port Trelleborg 

Wpływ wlewu do Morza Bałtyckiego na 
rybołówstwo i doradztwo ICES w tym 
rejonie na 2016 rok − prof. dr hab. Jan 
Horbowy, Zakład Zasobów Rybackich, 
Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut 
Badawczy

Incidents Involving Dry Bulk Cargoes. How 
Safe is My Ship? − Mark Williams, Loss 
Prevention Director, West of England P & I 

17:05–17:40

Wpływ tzw. dyrektywy siarkowej na 
konkurencyjność morsko-lądowych 
łańcuchów transportowych − Steve Wray, 
Senior Consultant, Haskoning DHVUK Ltd.

Polskie rybołówstwo bałtyckie w świetle 
nowych uwarunkowań prawnych 
 − dr Tomasz Nawrocki, Dyrektor, 
Departament Rybołówstwa, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualna sytuacja na rynku ubezpieczeń 
morskich (krótkie podsumowanie). Morskie 
drony – aspekty ubezpieczeniowe statków 
bezzałogowych − Piotr Molenda, Dyrektor 
Departamentu Ubezpieczeń Morskich, 
Lotniczych i Reasekuracji, Centrala TUiR 
Warta S.A.

17:40–18:15

Rola żeglugi śródlądowej w korytarzach 
transportowych − dr Krzysztof Woś, 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 
w Szczecinie

Zmniejszanie barier biurokratycznych 
w polskich portach morskich. Ocena 
funkcjonowania IV ustawy deregulacyjnej 
w kontekście możliwości polepszenia 
konkurencyjności polskich portów morskich 

− PORTY 24H oraz inne ułatwienia 
administracyjne − Izba Celna w Szczecinie

Morskie rybołówstwo rekreacyjne i jego 
problemy − dr inż. Krzysztof Radtke, Zakład 
Zasobów Rybackich, Morski Instytut Rybacki, 
Państwowy Instytut Badawczy

O działaniach podejmowanych w USA w celu 
ratyfikacji Reguł Roterdamskich − Chester D. 
Hooper, Kancelaria Holland & Knight, Boston, 
USA

18:15–18:50

Uwarunkowania rozwoju korytarzy 
transportowych północ-południe na 
przykładzie korytarza CETC – perspektywy 
regionów

Czy Polska wypełnia założenia Wspólnej 
Polityki Rybackiej? − Magdalena Figura, 
Fundacja Greenpeace Polska

Przewóz ładunków morzem według prawa 
angielskiego – czy wciąż zdaje egzamin?
− Rory Gogarty, Kancelaria Holman, 
Fenwick & Willan, Londyn, UK

18:50–19:15
Roszczenia ładunkowe w kulturze morskiej
− prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Wyższa 
Szkoła Bankowa w Gdańsku

20:00 BANKIET W HOTELU RADISSON BLU

11 CZERWCA 2015 (CZWARTEK)
10:00–10:30 Wykład plenarny: Rola EMSA jako gwaranta bezpiecznej żeglugi – Markku Mylly, Executive Director, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 

10:30–12:00 Debata: Dlaczego potrzebujemy morza? 
Uczestnicy: Fred Kenney, Zastępca Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej; prof. Dorota Pyć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

12:00–12:30 Przerwa kawowa

Miejsce Radisson BLU

BLOK 1
Gospodarka morska – wyzwania 
i szanse rozwoju
Opiekun bloku:
Jerzy Lewandowski,
Sekretarz Generalny KIGM 

BLOK 2
Gospodarka morska – badania, 
nauka i rozwój
Opiekunowie bloku:
Krzysztof Żarna, Dyrektor,
Wydziału Współpracy
Terytorialnej WZP
prof. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni 

BLOK 3
Wykorzystanie zasobów morza 
i ochrona środowiska morskiego
Opiekun bloku:
dr hab. inż. Beata Więcaszek, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny

BLOK 4
Ekologia i bezpieczeństwo na 
morzu
Opiekun bloku:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu 
Polskiego Rejestru Statków

BLOK 5 
Rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej w świetle polityki 
klimatycznej UE
Opiekun bloku:
Jarosław Mroczek,  
Prezes EPA Sp. z o.o.

PANEL II
Trendy i wyzwania w transporcie 
morskim w warunkach 
zmieniających się przepisów 
i uregulowań

Moderator:
Jacek Wiśniewski, Dyrektor 
Naczelny, Euroafrica Shipping 
Lines

PANEL II
Specjalistyczne kadry – edukacja 
dla gospodarki morskiej

PANEL II
Eksploatacja ożywionych 
i nieożywionych zasobów mórz
Moderator:
prof. K. Stepanowska, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

PANEL II
Bezpieczeństwo statków 
pasażerskich
Moderatorzy:
Dariusz Rudziński, Prezes Zarządu, 
Polski Rejestr Statków

PANEL I
Czy energetyka na morzu stać się 
ma istotnym elementem systemu 
energetycznego?
Moderator:
Jarosław Mroczek,  
Prezes EPA Sp. z o.o.
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inwestują w rozwój
Są coraz nowocześniejsi: 
Technologie Tworzyw Sztucznych 
inwestują zarówno w rozbudowę 
zakładu produkcyjnego, jak 
i w pracowników. Obecnie 
w firmie wprowadzany jest 
nowy system wynagrodzeń. 
Pracownicy produkcyjni mogą 
liczyć na spore podwyżki. Władze 
spółki ufundowały też załodze 
jacht, z którego można korzystać 
w wolnym czasie.

Robert Nalewaj, kierownik działu 
HR w TTS.

Co ważne, Technologie Tworzyw 
Sztucznych nie zatrudniają na tzw. 
umowy śmieciowe. Każdy pracownik 
spółki ma etat z pełnymi świadczeniami.

– Szanujemy naszą kadrę, robimy 
wszystko, by nasi pracownicy czu-
li się bezpiecznie i byli zadowoleni 
z wynagrodzenia – zaznacza Robert 
Nalewaj.

Spółka ostatnio wprowadziła 
zmiany w systemie płac. Według za-
powiedzi, pracownicy mieli otrzymać 
podwyżki, niektórzy nawet do 900 zł 
miesięcznie.

Chcą być liderem rynku 
pracy

Nowy system wynagrodzeń ma 
służyć sprawiedliwej ocenie każdego 
pracownika i jego wkładu w rozwój TTS. 

– Nasi pracownicy mają duży 
wkład w rozwój firmy, chcieliby-
śmy ich za to godnie wynagradzać 
– podkreśla Michał Pokorski, prezes 
TTS. – Wprowadzamy nowe zasady 
wynagrodzeń, pracownicy produkcji 
dostaną podwyżki, na wyższe pensje 
mogą liczyć również ci, którzy w naj-
bliższym czasie zatrudnią się w naszej 
firmie.

Pracownicy, którzy podnoszą 
swoje kompetencje, będą mogli li-
czyć na dodatkowe profity. Specjalne 
dodatki otrzymają też zatrudnieni 
w malarni czy szlifierze. W firmie 
wprowadzono ponadto specjalny 
system premiowy.

– Cały czas myślimy o tym, by 
system wynagrodzeń był atrakcyjny 
i robimy wiele, by atmosfera w pracy 
była jak najlepsza – tłumaczy Michał 
Pokorski.

 W przedsiębiorstwie od lat funk-
cjonuje specjalny system szkoleń, 
zatrudniane są nawet osoby, które 
wcześniej z branżą jachtową nie 
miały do czynienia. Przyszłych pra-

cowników przygotowują tzw. trene-
rzy wewnętrzni. Osoby, które dopiero 
zaczynają pracę w TTS, mogą liczyć 
na podwyżkę płac i awans.

– Ważne jest zaangażowanie w pra-
cy i chęć rozwoju osobistego – tłuma-
czy Robert Nalewaj. – W zespole mamy 
wiele takich przykładów. Osoby, które 
przed laty zaczynały jako pomocnicy 
mistrzów w poszczególnych działach, 
dzisiaj same są dobrze opłacanymi 

trenerami. W myśl naszego rozwoju, 
kompetentni pracownicy będą mieli 
jeszcze łatwiejszą drogę do awansu. 
Inwestujemy w rozwój kadr i chcemy 
być liderem na rynku pracy w regionie.

jacht dla pracowników

W maju, na terenie Campingu 
Marina PTTK nad jeziorem Dąbie, 
spółka TTS zorganizowała sympatycz-
ną uroczystość, w której wzięło udział 
kilkudziesięciu pracowników z rodzi-
nami. Zwodowano i ochrzczono nie-
duży jacht „Hanna”. Został zbudowany 
w firmie i ma służyć jej pracownikom. 
Rolę matki chrzestnej przyjęła Hanna 
Pokorska, pierwsza prezes TTS.

Jednostka ma niespełna 6 m długo-
ści. To model Varianta 18. Koszt pro-
dukcji wyniósł ok. 60 tys. zł. TTS po-
nosi też koszty ubezpieczenia jednostki 
i osób, które będą z niej korzystały.

– Na co dzień pracownicy naszej 
firmy tylko pracują przy jachtach, ale 
niewielu z nich ma doświadczenie że-
glarskie, chcemy to zmienić – mówi 
prezes Pokorski. – W godzinach wol-
nych od pracy będą mogli za darmo 
korzystać z jachtu i żeglować po wo-
dachMiędzyodrza, jeziora Dąbie czy 
Zalewu Szczecińskiego.

Spółka chce sponsorować zainte-
resowanym pracownikom kursy na 
patent żeglarski. 

– Chcemy, aby nasi pracownicy 
dobrze się czuli w swojej pracy i mieli 
z niej satysfakcję – dodaje prezes.

Po zwodowaniu i chrzcie zakła-
dowej żaglówki chętni mogli ją wy-
próbować. 

(ek)
Fot. elżbieta kuboWSka

Firma, od 20 lat działająca 
w branży jachtowej, jest jednym 
z najbardziej znaczących praco-
dawców na Pomorzu Zachodnim. 
Zatrudnia blisko 700 osób.  Spółka 
Technologie Tworzyw Sztucznych 
(TTS) powstała w Stargardzie, 
a w 2004 roku przeniosła się do Go-
leniowa. Na terenach wykupionych 
w Goleniowskim Parku Przemysło-
wym zbudowała halę o powierzch-
ni 10 tys. m kw. Zakład należy do 
czołowych w kraju producentów 
kompozytów. Firma specjalizuje 
się w budowie kadłubów jachtów 
i innych części z laminatu dla ta-
kich stoczni jachtowych jak Hanse 
czy Dehler. Rocznie wytwarza po-
nad 600 jednostek mających 18 m 
długości. Trafiają do sprzedaży na 
zachodnie rynki, m.in. do Niemiec, 
Turcji, Hiszpanii, a nawet Australii.

Od początku TTS ściśle współ-
pracuje z niemiecką grupą Han-
seYacht AG z Greifswaldu (od 
2007 r. wchodzi w skład tej grupy 
kapitałowej).

Przedsiębiorstwo sporo zainwe-
stowało w rozwój. Miliony wydane 
na rozbudowę zakładu pozwolą na 
stworzenie kolejnych miejsc pracy. 
Władze spółki szacują, że w ciągu 
kolejnych dwóch lat liczba pra-
cowników może się zwiększyć do 
tysiąca.

– Poszukujemy głównie pracowni-
ków produkcji, lakierników, formie-
rzy i laminiarzy, ale są również etaty 
dla specjalistów takich jak logistyk 
czy kontroler finansowy – mówi 

Matka chrzestna jachtu Hanna pokorska oraz prezes tts Michał pokorski
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Dwie napowietrzne linie 
elektroenergetyczne, których 
przewody biegły nad torem 
wodnym Świnoujście-Szczecin, 
zostały przebudowane. Kable 
ułożono pod dnem Odry i Świny. 
Wcześniej wiszące druty bywały 
przeszkodą między innymi 
dla największych żaglowców. 
Obecnie kolizja nie grozi, 
z czego cieszą się również firmy 
zainteresowane transportem 
po torze wodnym bardzo 
wysokich konstrukcji.

kable już
nie przeszkadzają

Przebudowę, czyli tzw. skablowa-
nie, przeszły dwie napowietrzne linie. 
Pierwsza – Morzyczyn-Police – należy 
do Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych (PSE). Miała przewody umiesz-
czone na wysokości 57 m. Właścicie-
lem drugiej, w Świnoujściu, jest Enea. 
W tym przypadku przewody biegły 
na wysokości 67 m.

Skablowaniem obydwu linii szcze-
gólnie był zainteresowany inwestor 
nowej fabryki na Ostrowie Brdow-
skim w Szczecinie. Zakład, należący 
do spółki Bilfinger Mars Offshore, 
produkuje fundamenty morskich 
elektrowni wiatrowych. Ma wytwarzać 
m.in. konstrukcje, które transporto-
wane pionowo po torze wodnym będą 
potrzebować co najmniej 80-metro-
wego prześwitu. Negocjacje ze spół-
kami energetycznymi zakończyły się 
decyzjami o przebudowie linii.

Głównym wykonawcą inwestycji 
PSE była firma PBE Elbud Warszawa, 
która wygrała przetarg na te prace. 

Pod dnem Odry trzeba było zrobić 
dwa przewierty o długości ok. 790 
m każdy, znajdujące się w odległości 
20 m od siebie. Wykorzystano tech-
nologię horyzontalnego przewiertu 
sterowanego. Zadanie to wykona-
ła podwrocławska spółka Nawitel, 
specjalizująca się w takich pracach.

Jak informował Krzysztof Ko-
walski z biura prasowego inwesty-
cji, początkowo przewierty miały 
być wykonane na głębokości 20 m 
pod dnem rzeki, ale projekt zmienio-
no i zdecydowano o ułożeniu kabli 
płycej – 10 m pod dnem.

Modernizacja polegała też na de-
montażu – po obu brzegach Odry 
– istniejących napowietrznych słu-
pów (miały wysokość ok. 126 m) oraz 
postawieniu nowych, niższych (ok. 
50-metrowych) słupów kablowo-na-
powietrznych, umożliwiających wpro-
wadzenie przewodów pod ziemię.

– W połowie kwietnia tego roku 
firma PBE Elbud Warszawa przesłała 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego zawiadomienie 
o zakończeniu prac budowlanych – 
podał Krzysztof Kowalski. – Przepro-
wadzone zostały próby obciążeniowe 

linii oraz pomiary pól elektroenerge-
tycznych, które potwierdziły spełnia-
nie wymaganych norm.

Jeśli chodzi o linię wysokiego na-
pięcia 110 kV w Świnoujściu, biegną-
cą nad Świną, umowę w sprawie jej 
przebudowy spółka Enea Operator 
podpisała z BMO w listopadzie 2013 
roku. W wyniku przetargu realizację 
tej inwestycji w systemie „pod klucz” 
zlecono firmie Eltel Networks Energe-
tyka. Ustalono, że minimalne zagłę-
bienie wierzchu rur osłonowych kabli 
pod dnem wyniesie 17,8 m.

– Przebudowa linii zakończyła 
się, a odbiór linii kablowej odbył się 
w maju – informowała Sylwia Rycak, 
regionalny rzecznik prasowy Enei.

W Świnoujściu również stanęły 
nowe, niższe słupy, ale starych nie 
zdemontowano.

Dodajmy, że zmodernizowana sieć 
ma ponadto zapobiec ewentualnym 
awariom systemu elektroenergetycz-
nego.

(ek)

14 maja br. w ramach akcji 
„Z nami bezpieczniej. Pokaz 
sprzętu strażaków z portów 
Szczecin-Świnoujście” 
na nabrzeżu przy Wałach 
Chrobrego w Szczecinie portowi 
strażacy zaprezentowali 
zakupiony w 2015 roku sprzęt 
strażacki i hydrograficzny.

pokaz sprzętu
strażackiego

Sprzęt można było zwiedzać, 
atrakcją dla osób w każdym wieku, 
ale oczywiście szczególnie dla naj-
młodszych, była możliwość wejścia na 
pokład statku pożarniczego „Strażak 
26”, łodzi hydrograficznej czy wozu 
bojowego.  

„Strażak 26” to nowa jednostka, 
której chrzest odbył się 1 marca br. 

Holownik z klasą pożarową FiFi1 
ma 33 m długości, 12 m szerokości, 
zanurzenie konstrukcyjne wynosi 4,3 
m. Statek został zbudowany w stoczni 
tureckiej. Głównym zadaniem jed-
nostki jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa pożarowego w zespole portów 
Szczecin-Świnoujście.  

Jednostki pływające oraz samo-
chody ZMPSiŚ SA zakupił w ramach 
projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, zatytuło-
wanego „Zakup sprzętu pomiarowego 
oraz ratowniczego przez Zarząd Mor-
skich Portów Szczecin i Świnoujście 
SA”. Koszt zakupu nowego sprzętu 
to ponad 40 mln złotych. Kwota do-
finansowania wynosiła 34 mln zło-
tych. Środki pochodziły z Funduszu 
Spójności w ramach działania 7.2 Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Operatorzy portowi oczekują 
nie tylko zapewnienia odpowied-
niej infrastruktury i dostępności do 
portów, ale także zagwarantowania 
bezpieczeństwa. Zakup nowoczesne-
go sprzętu ratowniczego odpowiada 
tym oczekiwaniom.

WojCieCh SobeCki

słupy z liniami wysokiego napięcia w połączeniu police-Morzyczyn

nowy słup prowadzący linie 
na świnoujskim Warszowie
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phoenix poland

Firma posiada również warsztat, 
który znajduje się w okolicach Stocz-
ni Remontowej Gryfia. Wykonujemy 
w nim prace polegające m.in. na re-
generacji części zamiennych oraz ca-
łych silników. Z myślą o przyszłości 
i możliwościach płynących z rynku 
morskiego modernizujemy go oraz 
wyposażamy w nowe urządzenia.

Ciągła chęć rozwoju oraz dosko-
nalenia się nie pozwala nam stać 
w miejscu. Postanowiliśmy poszerzyć 
ofertę o świadczenie usług związa-
nych z częściami zamiennymi do 
silników morskich, takich producen-
tów jak np.: CAT, MAK, Cummins, 

Firma Phoenix Poland 
ze Szczecina specjalizuje 
się w przeglądach oraz 
naprawach morskich silników 
głównych i pomocniczych 
na całym świecie. Nasi 
wykwalifikowani mechanicy 
posiadają zarówno ogromną 
wiedzę zdobytą podczas 
specjalistycznych kursów, 
które odbyli bezpośrednio 
u producentów różnych typów 
silników, jak i doświadczenie 
nabyte w trakcie swojej 
wieloletniej pracy. Posiadane 
przez naszych pracowników 
wszelkie niezbędne ku 
temu dokumenty pozwalają 
nam wysyłać nasze grupy 
serwisowe w prawie każdy 
zakątek świata.

a także Deutz. Od 2010 roku do chwili 
obecnej zajmujemy się dostarcza-
niem części zamiennych z Japonii 
oraz Korei do wszystkich morskich 
urządzeń produkowanych przez azja-
tyckich producentów. Największym  
zainteresowaniem cieszą się części 
do silników Yanmar, Daihatsu oraz 
Mitsubishi. 

Poszerzając swoje horyzonty roz-
poczęliśmy również współpracę z eu-
ropejskimi producentami silników 
i agregatów morskich: Sole Diesel, 
Baudouin, a także ABC AngloBelgian 
Corporation. Oferujemy ich montaż, 
serwis gwarancyjny oraz oryginalne 
części zamienne.

Sole Diesel działa już od 1914 
roku i od samego początku związana 
jest z morskimi silnikami i genera-
torami. Dzięki stale udoskonalanym 
technologiom w połączeniu z do-
świadczeniem wykwalifikowanych 
pracowników spełnia oczekiwania 
klientów, nawet tych najbardziej 
wymagających. Niezawodne i trwałe 
produkty, dzięki swojej szerokiej ga-

mie (16-272 KM) mają zastosowanie 
zarówno w łodziach komercyjnych, 
jak i wypoczynkowych. Głównymi 
producentami silników firmy Sole 
Diesel są Deutz oraz Mitsubishi. 

Silniki i urządzenia produkowa-
ne przez francuski koncern Moteurs 
Baudouin wyróżniają się wysokim 
poziomem niezawodności, niskimi 
kosztami utrzymania oraz eksploata-

cyjnymi. Morskie silniki o mocy od 
60 do 1214 kW zużywają od 4,5 do 
31,8 litra paliwa. Wszystkie modele 
posiadają certyfikat IMO TIER-II.
Poza układami napędowymi produ-
kuje się agregaty prądotwórcze od-
powiednie do wszystkich zastosowań 
o mocy od 60 do 965 kVA. Dostarcza-
ne są również skrzynie napędowe oraz 
inne elementy systemu napędowego.

ABC AngloBelgian Corpora-
tion jest firmą z ponad stuletnim 
doświadczeniem. Ten belgijski 
producent zajmuje się tworzeniem 
silników na wysokim poziomie za-
równo w sekcji energetycznej, jak 
i transportowej. Cały czas dąży do 
zwiększenia ich wydajności – więk-

sza moc, mniejsze zużycie paliwa 
– przy jednoczesnej dbałości o śro-
dowisko. W ofercie można znaleźć 
silniki morskie o mocy od 138 do 
5200 kW, dwupaliwowe silniki mor-
skie o mocy od 720 do 2670 kW 
a także zespoły prądotwórcze o mocy 
do 3800 kWe.

Współpracując z wyżej wymienio-
nymi producentami jesteśmy pewni, 

że Phoenix Poland będzie w stanie za-
oferować Państwu odpowiedni pro-
dukt spełniający Państwa wymagania.

Dostarczenie dwóch agregatów sole Diesel dla jednostki z trójmiasta

phoenix poland instaluje dwa silniki 
zespołów prądotwórczych

remont główny silnika - Man 7l

Wymiana wału Man B&W 7l
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partnerstwo naturowe,
czyli o co chodzi?

Panie Prezesie. Co właściwie 
oznacza sformułowanie „Partner-
stwo naturowe”?

– Najprościej mówiąc, jest to forma 
współpracy między przedsiębiorcami, 
rolnikami, rzemieślnikami, instytucja-
mi otoczenia biznesu, organizacjami 
pozarządowymi i organami admini-
stracji publicznej, powołanymi do 
wspierania przedsiębiorczości jak 
i ochrony środowiska na wybranych 
obszarach przyrodniczych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000.

Ideę Partnerstw Naturowych zaini-
cjowała Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, realizując projekt „Na-
tura i Gospodarka – podstawy dia-
logu”, finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach rządowego 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko.

Utworzenie ich powierzono Li-
derom Partnerstw Naturowych, wy-
łonionych w trybie ogólnopolskiego 
konkursu zorganizowanego przez 
GDOŚ.

Warto zauważyć, że liderem Part-
nerstw Naturowych w województwie 

WyWiaD z Dr. inŻ. zBiGnieWeM zBroJą, prezeseM transGraniCzneGo 
klastra szlak WoDny Berlin – szCzeCin – Bałtyk

zachodniopomorskim został nasz 
Klaster szlak wodny Berlin – Szcze-
cin – Bałtyk.

jakie są zatem cele waszego dzia-
łania w ramach tego projektu?

– Najbardziej istotnym celem jest 
umocnienie pozytywnego wizerunku 
sieci Natura 2000 w społeczeństwie. 
Przede wszystkim poprzez promocję 
aktywności przedsiębiorców w tych 

obszarach. Tworzone Partnerstwa 
Naturowe mają na celu pokazywanie 
rozwoju przedsiębiorczości zgodnej 
z zasadami zrównoważonego rozwoju 
oraz pomoc we wdrażaniu nowych 
projektów. Oznacza to, że przedsię-
biorczość na obszarach Natura 2000  
wcale nie jest dyskryminowana, 
a wręcz odwrotnie. Jest wspierana. 
Musi jednak spełniać ściśle określo-
ne wymagania. 

Partnerstwa Naturowe, poprzez 
organizację spotkań informacyjnych, 
warsztatów, wyjazdów studialnych, 
inicjują współpracę z instytucja-
mi otoczenia biznesu i z organami 
administracji publicznej, odpowie-
dzialnymi za zarządzanie obszarami 
Natura 2000.

Co udało się wam dotychczas 
osiągnąć?

– W ramach Klastra nawiązaliśmy 
współpracę z niemiecką siecią Cen-
trów Usług Doradczych w Schwedt, 
organizacjami: Berlin Partner i Odra 
Partner, Stowarzyszeniem Finowka-
nal, Muzeum Rzeki Odry w Oderber-
gu, Stowarzyszeniem Gmin Nadod-
rzańskich i z władzami Euroregionu 
„Pomerania”.

Uruchomiliśmy platformę in-
formacyjną w Internecie dotyczącą 
szlaku wodnego BSzB. Rozwijamy 
współpracę transgraniczną w ra-
mach tworzonej sieci kontaktów 
wzdłuż tego szlaku. Zorganizo-
waliśmy cykl bardzo ciekawych 
warsztatów wyjazdowych i rejsów 
studialnych jachtami motorowymi 

Bałtyk
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i żaglowymi po wodach morskich 
i śródlądowych dla przedsiębior-
ców działających po obu stronach 
granicy.

Zadania te były realizowane 
w ramach ogólnopolskiego projektu 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska z Warszawy. Do tego progra-
mu włączono nasze dwa projekty pt.: 
„Międzyodrze – Labirynty Doliny 
Dolnej Odry” i „Zalew Szczeciński 
– Zielona Laguna”. Na tej podstawie 

powołaliśmy do życia Partnerstwa 
Naturowe, o tej samej nazwie, utwo-
rzone wzdłuż szlaku wodnego BSzB. 

Do osiągnięć Klastra należy za-
liczyć udany udział w konkursie 
EDEN, zorganizowanym przez Polską 

Organizację Turystyczną. Spośród 26 
zgłoszonych projektów nasz: „Mię-
dzyodrze – Labirynty Doliny Dolnej 
Odry” zajął trzecie miejsce. W na-
grodę został objęty promocją przez 
Komisję Europejską od 2011 r.

Wydaliśmy też liczne broszury 
i foldery dotyczące Partnerstw Na-
turowych, które przybliżają osobom 
zainteresowanym  działania realizo-
wane w ramach tych partnerstw.

Jednak szczególnie cieszy nas fakt, 
że wydaliśmy duży i obszerny prze-
wodnik nawigacyjny „Szlak wodny 
Berlin – Szczecin – Bałtyk”. To pierw-
sze wydanie albumowe, tzw. locji, 
zawierających mapy, zdjęcia i opisy 
oznakowania w portach morskich 
i rzecznych oraz torów wodnych 
wzdłuż całego szlaku.

Dziękuję za rozmowę.

A ja zapraszam na „Szlak wodny 
Berlin – Szczecin – Bałtyk”, który jest 
centralnym krwiobiegiem, koryta-
rzem jednej, wspólnej, przyrodniczo 
niepowtarzalnej krainy, znajdującej 
się dziś w obrębie dwóch niemiec-
kich landów: Meklemburgia Pomorze 
Przednie i Brandenburgia, a po stro-
nie polskiej – Pomorza Zachodniego. 

Praktycznie rzecz biorąc, poprzez 
sieć kanałów Szlak Wodny Berlin – 
Szczecin – Bałtyk łączy województwo 
zachodniopomorskie z całą Europą.

rozmawiał: 
zbiGnieW PleSner
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„Maersk Venturer” to nowy naby-
tek firmy Maersk. Jego wiertło może 
sięgać 3600 metrów. Wspomniany 
rekordowy otwór został wykonany 
pod koniec marca br. na polu zwa-
nym Raya-1 ok. 155 Mm od wybrzeży 

Należący do duńskiej grupy 
A.P. Moller-Maersk statek 
do wykonywania morskich 
odwiertów górniczych pobił 
rekord świata w głębokości 
wykonanego otworu. Jednostka 
o nazwie „Maersk Venturer” 
wykonała odwiert na głębokości 
3400 metrów.

Dotychczasowy rekord należał 
do statku „Dhirubhai Deepwater 
KG1” i dotyczył otworu wykona-
nego w 2013 roku niedaleko wy-
brzeży Indii na głębokości 3174 
metrów.

rekordowy odwiert
Urugwaju. Statek pracował na zlece-
nie koncernów Total SA oraz Exxon 
Mobil.

Armatorzy, którzy z niepokojem 
oczekują na wejście w życie 
Konwencji Balastowej, na razie 
mogą spać spokojnie. Wciąż 
nie zostały spełnione warunki 
ratyfikacyjne, aby tak się stało. 
Zysk właścicieli statków oznacza 
jednocześnie stratę stoczni 
remontowych, które liczyły na 
ogromny wzrost zamawianych 
dokowań w związku z nowymi 
wymogami konwencyjnymi.

przyjęta przez Międzynarodową 
Organizację Morską (IMO) jeszcze 
w 2004 roku. Jej postanowienia mają 
na celu zapobieżenie zanieczyszcze-
niom środowiska spowodowanym 
rozprzestrzenianiem się szkodli-
wych organizmów morskich w wo-
dach balastowych zrzucanych przez 
statki. W celu spełnienia wymogów 
Konwencji jednostki pływające mają 
obowiązek wymiany wód balastowych 
na morzu lub zastosowania systemu 
uzdatniającego balast przed jego 
zrzutem. Koszt takiego systemu wraz 
z montażem to około miliona dolarów.

Konwencja wejdzie w życie 12 
miesięcy po ratyfikacji przez 30 kra-

kosztowne przepisy 
odłożone w czasie

Przypomnijmy, że Międzynaro-
dowa Konwencja Balastowa została 

jów, posiadających 35 proc. świato-
wego tonażu. Obecnie dokument 
zaakceptowało 49 krajów, stanowią-
cych 34,79 proc. światowego tona-
żu, a do państw, które ratyfikowały 
Konwencję, w ciągu ostatniego roku 
dołączyły Belgia, Fidżi, Ghana, Indo-
nezja i Maroko.

Na ostatnim 69 posiedzeniu Ko-
mitetu Ochrony Środowiska (MEPC) 
IMO, które miało miejsce w kwietniu 
b.r. w Londynie, Peru prezentujące 
0,04 proc. światowego tonażu ogło-
siło zamiar złożenia instrumentów 
w celu ratyfikacji. Chęć przystąpie-
nia do Konwencji ogłosiła również 
Finlandia, prezentująca 0,14 proc. 

światowego tonażu. Sumarycznie to 
wciąż za mało (o trzy setne procenta), 
aby osiągnąć pułap 35 proc.

Warto też pamiętać, że na rynku 
trwa głęboki kryzys i armatorzy ma-
sowo złomują swoje najstarsze statki, 
co oznacza ubytki tonażowe, a wiel-
kość światowego tonażu jest każdora-
zowo przeliczana przez IMO na dzień 
ratyfikacji każdego nowego państwa.

Nawet jeśli uda się w końcu osią-
gnąć wymagany pułap tonażu i za-
cznie obowiązywać 12-miesięczny 
okres przygotowawczy przed wej-
ściem w życie Konwencji, nie ozna-
cza to jeszcze, iż w ciągu tego jednego 
roku wszystkie statki na świecie będą 
musiały zainstalować kosztowne sys-
temy uzdatniania wód balastowych. 
Według bowiem oddzielnej Rezolucji 
IMO, ma to nastąpić w ciągu kolej-
nych pięciu lat, przy okazji prze-
prowadzanego pierwszego remontu 
klasowego. Jeden z największych 
światowych rejestrów - Liberia - zgło-
sił też propozycję, by okres karencji 
rozszerzyć do 15 lat, w związku ze 
spodziewanymi kłopotami stoczni 
remontowych z poradzeniem sobie 
z takim ogromem pracy.

Oddzielne od międzynarodowych 
przepisy dotyczące stosowania syste-
mów uzdatniania wód balastowych 
wydała administracja morska Stanów 
Zjednoczonych. Regulacje te mówią, 
że w systemy takie muszą być zaopa-
trzone wszystkie statki wpływające 
na wody terytorialne USA już od 1 
stycznia 2016 roku. Problem jednak 
w tym, że służby kontrolne, a więc 
U.S. Coast Guard, do tej pory nie 
zdecydowały się na wskazanie tych 
systemów uzdatniania, które są ofi-
cjalnie przez urzędników amerykań-
skich uznawane. Armatorzy, w tym 
często obecna na tych akwenach 
PŻM, korzystają z tymczasowych 
zwolnień z obowiązku posiadania 
stosownych urządzeń. 

eWarySt iWanoWSki
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J a c h t  m o t o r o w y

M O R A L E Z
p o r t  m a c i e r z y s t y  S z c z e c i n

  Rodman 54 Muse prod. hiszpańskiej 

a w Polsce od 2015 roku.

  Jednostka komercyjna przystosowana do 

luksusowych rejsów, na pokładzie mieści 

14 osób + 2 osoby załogi.

  Możliwość czarterów oraz przeprowadzania 

szkoleń i stażów na wyższe stopnie 

motorowodne, w tym praktyki kapitańskie. 

  Posiada 2 x wc próżniowe/, prysznic, woda 

ciepła, zimna, kuchnia elektryczna, mikrofala, 

3 lodówki, zmywarka do naczyń, 3 niezależne, 

luksusowe kabiny z 6 miejscami do spania. 

Ogrzewanie i klimatyzację. Flybridge. 

  Napięcia 12/24 d.c. 230 V a.c. 50 Hz. 

  Pełne wyposażenie morskie, tratwa 

ratunkowa 16 os. Klasa pełnomorska 8 B.

  Silniki Volvo Penta D12 x 2 

o mocy 2 x 715 KM

www.luksusowyrejs.pl

ratunkowa 16 os. Klasa pełnomorska 8 B.

  Silniki Volvo Penta D12 x 2 

o mocy 2 x 715 KM

www.luksusowyrejs.pl



12 maja we francuskiej stoczni 
STX France w Saint-Nazaire 
przekazano armatorowi - Royal 
Caribbean Int. - największy jak 
dotąd wycieczkowiec świata 
- m/s „Harmony of the Seas”. 
Prace nad budową statku trwały 
prawie trzy lata, a wartość 
jednostki szacowana jest na 
miliard dolarów.

pierwszy rejs największego
wycieczkowca świata

M/s „Harmony of the Seas” to już 
trzeci cruiser klasy „Oasis” wybudo-
wany we Francji dla Royal Caribbean 
Int. (RCI). Z długością 1187 stóp (362 
metry) jest o jedną stopę dłuższy od 
swoich dwóch poprzedników: m/s 
„Oasis of the Sea” oraz m/s „Allure 
of the Seas”. Pozostałe główne pa-
rametry jednostki to: wysokość 70 
metrów (czyli jedynie o 12 metrów 
mniej niż mierzy najwyższy budynek 
Szczecina - biurowiec PŻM „Pazim”), 
zanurzenie 9,2 metra.

Jak twierdzą szefowie Royal Ca-
ribbean, ich nowy statek nie tylko 

bije kolejne rekordy: długości, ilości 
miejsc pasażerskich, rodzajów atrak-
cji, itd., ale stanowi istotny przełom 
w filozofii myślenia o morskim wy-
poczynku. O dotychczasowych naj-
większych cruiserach świata mówiło 
się bowiem jako o „pływających ho-
telach”, natomiast m/s „Harmony of 
the Seas” to już „pływające miasto”, 
oferujące swoim pasażerom siedem 
„dzielnic”, a więc poszczególnych 

części jednostki o odmiennym cha-
rakterze oraz własny park z ponad 
10 tysiącami roślin i 52 drzewami. 
Morze staje się tu już właściwie tylko 
dodatkiem.

Wymiar miejski ma także ilość 
pasażerów mogących podróżować 
cruiserem. Na „Harmony of the 
Seas” jest dla nich aż 6410 miejsc, 
w 2747 kabinach, na 16 pokładach. 
Z kolei obsługa to 2100 członków 

międzynarodowej załogi. Dla gości 
przygotowano szereg atrakcji, oprócz 
standardowych, takich jak baseny 
(łącznie jest ich tu 23), restauracje czy 
butiki, również te wyjątkowe, a więc 
m.in. najdłuższy, liczący 10 pięter 
zjazd do wody („Ultimate Abyss”), 
czy bar obsługiwany przez dwóch 
barmanów-roboty.

- Obecnie cruising morski zmienia 
swój charakter - mówi Stuart Leven, 
szef brytyjsko-irlandzkiego oddziału 
RCI. - Wycieczki takie stają się formą 
wypoczynku dla całych rodzin i to nie 
jest już tylko biały obrus czy krawat 
przy kolacji. Pierwszym portem 
w dziewiczym rejsie m/s „Harmony of 
the Seas” było brytyjskie Southamp-
ton, gdzie cruiser powitany został 
przez 70-tysięczny tłum widzów. 
7 czerwca wycieczkowiec rozpoczął 
natomiast swoje rutynowe tygodnio-
we podróże po Morzu Śródziemnym, 
odwiedzając m.in. Barcelonę i Rzym. 
Gdy w listopadzie w Europie zrobi się 
zimno, cruiser popłynie na Morze 
Karaibskie, gdzie jego portem ma-
cierzystym stanie się Port Everglades 
na Florydzie.

Na marginesie wszystkich tych 
fajerwerków, z dużym niepokojem 
na jednostki typu m/s „Harmony of 
the Seas” spoglądają ubezpieczyciele 
morscy. Dla nich te cruisery to nie 

„pływające miasta”, ale takie same 
statki jak inne jednostki komercyjne. 
Tyle że koszmarnie drogie. Ostrze-
gają oni, że jakakolwiek katastrofa 
z udziałem superluksusowego wy-
cieczkowca byłaby prawdziwym 
ubezpieczeniowym koszmarem i mo-
głaby skutkować natychmiastowym 
wzrostem stawek dla całej branży 
armatorskiej. 

(kG)
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parowiec. Zachęceni powodzeniem ak-
cji entuzjaści gromadzili środki dalej, 
tym razem na pełne odrestaurowanie 
transatlantyku celem umieszczenia go 
w jego pierwotnym porcie, czyli No-
wym Jorku. Do 2012 roku udało im się 
zebrać łącznie 6 mln dolarów. Pieniądze 
te szybko jednak topniały, gdy wciąż 
brakowało dużego inwestora mogącego 
zapłacić za kompleksowy remont, a port 
w Filadelfii domagał się wysokich (60 
tys. USD) comiesięcznych opłat za po-
stój. Kolejne dotacje od anonimowych 
sponsorów wciąż chroniły statek przed 
złomowaniem.

Aż wreszcie w lutym tego roku 
ogłoszono, że zakupem s/s „United 
States” zainteresowany jest Crystal 
Cruises - właściciel oceanicznych 
cruiserów należący od 2015 roku 
do malezyjskiej Grupy Genting (tej 
samej, która od tego roku jest wła-
ścicielem wschodnioniemieckich 
stoczni). Malezyjczycy podpisali list 
intencyjny i wzięli się ostro do pra-
cy, proponując konkretny biznesplan. 
Zgodnie z nim s/s „United States” po 
remoncie stanie się luksusowym wy-
cieczkowcem. W planach mówi się 
o zachowaniu wszystkich jego wy-
jątkowych cech, w tym rekordowej 
prędkości. Odrestaurowane mają 
być także pierwotne wnętrza. Na fali 
entuzjazmu jedno z muzeów, które 
przechowywało artefakty ze statku, 
w kwietniu ogłosiło chęć zwrotu 
ponad 600 pamiątek z oryginalnego 

wyposażenia transatlantyku. Portem 
macierzystym s/s „United States” po-
zostanie Nowy Jork. 

S/s „United States” powróci na 
żeglugowe szlaki w 2018 roku.

krzySztoF GoGol

Jest szansa na uratowanie 
historycznego okrętu flagowego 
Stanów Zjednoczonych s/s 
„United States”. Ten wspaniały 
transatlantyk wciąż dzierży 
Błękitną Wstęgę (Blue Riband), 
przyznawaną dla statku, który 
najszybciej pokonał Ocean 
Atlantycki. Parowiec przez wiele 
lat stał w opuszczonym zaułku 
portowym, czekając na swój 
ostatni rejs do stoczni złomowej 
- albo też na szczęśliwą odmianę 
losu. Amerykańskiej legendzie 
chcą obecnie przywrócić jej 
pierwotny blask - Malezyjczycy.

Malezyjczycy uratują 
s/s „United states”?

ki wyniosła 35 węzłów (64 km/h). 
Także i powrotna podróż odbyła się 
rekordowo krótko. S/s „United States” 
otrzymał więc słynną Błękitną Wstęgę 
dla najszybszej jednostki, która prze-
płynęła Ocean Atlantycki w kierunku 
zachodnim (a więc wbrew Prądowi 
Zatokowemu). Dzierży ją aż do dziś.

Pod koniec lat 60. XX wieku pa-
sażerowie podróżujący z Ameryki 
do Europy przesiedli się ze statków 
do samolotów. Los transatlantyków 
takich jak s/s „United States” był więc 
przesądzony. W 1969 roku parowiec 
został wycofany z eksploatacji i stanął 
w Norfolk. W kolejnych latach wielo-
krotnie zmieniał swojego właściciela, 
a każdy z nich miał ambitne plany 
przywrócenia jednostki do życia. 
Każdy z nich również ostatecznie 
z planów tych rezygnował ze wzglę-
dów ekonomicznych. Ostatecznie nikt 
nie płacił za postój statku, więc na ten 
poczet rozpoczęto stopniową wyprze-
daż cennego wyposażenia. Główna 
jego część znajduje się obecnie w kil-
ku amerykańskich muzeach.

Światełko nadziei zapaliło się 
w 1992 roku, kiedy to s/s „United 
States” kupiła amerykańsko-turecka 
rodzina armatorska, a statek został 
przeholowany do stoczni w Sewasto-
polu, celem remontu. Podczas prac 
usunięto z niego azbest, a wnętrza 
praktycznie wyczyszczono do gołej 

blachy. Cztery lat później jednostka 
wróciła jednak do USA, gdzie zyskała 
nowego właściciela - przemysłowca 
Edwarda Cantora i stanęła w porcie 
w Filadelfii przy nabrzeżu 82. W 2003 
pojawił się kolejny kupiec Norwegian 
Cruise Line (NCL), z tym samym co 
dotąd zamierzeniem: przekształcenia 
transatlantyku w nowoczesny cruiser. 
Przygotowano już nawet plany całko-
witego odrestaurowania statku... po 
czym po raz kolejny wystawiono go 
na sprzedaż. Gdy przez następnych 
kilka lat nie znalazł się chętny do 
transakcji, Norwegowie rozpoczęli 
przygotowania do ostatniej podróży 
statku do stoczni złomowej.    

Na wieść o możliwości pocięcia pa-
rowca zawiązała się grupa osób, która 
pod szyldem fundacji „The SS United 
States Conservancy” podjęła się zadania 
uratowania statku. Fundacja rozpoczęła 
zbiórkę pieniędzy i w jej efekcie, w 2010 
roku, przejęła za 3 mln USD dumny 

S/s „United States” został zbudo-
wany w 1952 roku w stoczni News 
Shipbuilding w Newport. Do jego 
kosztu - 78 mln dolarów (co odpo-
wiada 724 mln współczesnych USD) 
kwotą 50 mln dołożył się rząd USA, 
ponieważ oprócz swojej podstawowej 
funkcji - luksusowych przewozów pa-
sażerskich - statek miał w razie woj-
ny pełnić cele transportu 15 tysięcy 
żołnierzy. Był to więc de facto także 
okręt wojenny - i tak również został 
zaprojektowany: z supermocnymi sil-
nikami, które mogły rozpędzić statek 
do 38 węzłów (71 km/h) oraz z nie-
palnymi tworzywami wykorzystany-
mi do wyposażenia wnętrz. Lekkość 
konstrukcji zapewniało użycie dużej 
ilości aluminium zamiast stali. 

Armia nigdy nie upomniała się 
o s/s „United States”, dlatego też 
jego operator - United States Lines - 
mógł bez przeszkód wozić bogatych 
turystów. Już w swojej dziewiczej po-
dróży statek pobił rekord świata, jeśli 
chodzi o czas pokonania Atlantyku, 
dotychczas należący do RMS „Qu-
een Mary”. Rejs z Nowego Jorku do 
Bishop Rock u wybrzeży Kornwalii 
trwał dokładnie 3 dni, 10 godzin i 40 
minut, a średnia prędkość jednost-
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W kwietniu tego roku firma 
Best Logistics wspólnie ze 
swoją firmą matką Felbermayr 
Holding zrealizowała dostawę 
475-tonowej turbiny gazowej 
i 450-tonowego generatora do 
nowo budowanego parowo-
gazowego bloku energetycznego 
na terenie rafinerii Orlen 
w Płocku.

profesjonalna współpraca 
– kompleksowa dostawa

Felbermayr Transport- und He-
betechnik jako specjalista od trans-
portu ładunków ponadgabarytowych 
i ciężkich na zlecenie firmy Siemens 
wykonał transport elementów z Nie-
miec do Polski. W trakcie tej realizacji 
zostały wykorzystane prawie wszyst-
kie usługi transportowe i rozwiązania 
oferowane przez grupę Felbermayr. 

W transport zaangażowane zostały 
spółki działające w ramach grupy: Ha-
eger & Schmidt International GmbH 
obsługiwał transport śródlądowy 
w Niemczech, HSW Logistics GmbH 
organizował transport morski do Polski, 

podczas gdy Best Logistics Sp. z o.o. była 
odpowiedzialna za obsługę ładunków 
w portach Gdańsk i Płock oraz trans-
port śródlądowy Wisłą. Etap obejmu-
jący dostawy z nabrzeża w Płocku na 
teren rafinerii wykonany został własnym 
sprzętem firmy Felbermayr – naczepami 
SPMT oraz lift systemem. 

W porcie Gdańsk do przeładunku 
ciężkich sztuk użyty został 600-tono-
wy dźwig pływający ENAK, sprowa-
dzony specjalnie z Bremerhaven.

Na potrzeby wyładunku z ponto-
nów turbiny i generatora w Płocku 

istniejąca rampa ro-ro została wzmoc-
niona dodatkowymi fundamentami. 
Przeładunek pozostałych ładunków 
odbył się za pomocą dwóch 500-tono-
wych dźwigów samojezdnych.

Przejazd ulicami Płocka także wy-
magał dodatkowych rozwiązań i na-
kładów, m.in. musiała być  zmieniana 
podczas jazdy konfiguracja naczep spe-

cjalistycznych (liczba osi) ze względu 
na istniejące różne warunki drogowe na 
poszczególnych etapach trasy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że trans-
port śródlądowy stanowił najbardziej 
wymagającą część całego łańcucha 
dostawy, gdyż Wisła nie jest uregulo-
wana i odpowiedni poziom wody jest 
dostępny zazwyczaj jedynie wiosną. 
W celu zniwelowania ryzyka w trak-
cie realizacji transportu śródlądowego 
Best Logistics sprowadziło do Gdań-
ska odpowiednie pontony z zagrani-
cy, których parametry pozwoliły na 

osiągnięcie najniższego możliwego 
zanurzenia jednostek w trakcie trans-
portu sztuk ciężkich. 

Przygotowanie wszystkich etapów 
dostaw trwało ponad 2 lata. Wszyst-
kie elementy trafiły na teren rafinerii 
Płock przed planowanym terminem 
ich instalacji w maszynowni.
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szkolenie przyszłych
oficerów mechaników

Ośrodek posiada bardzo dobrą 
bazę szkoleniową i wyposażenie do 
zajęć praktycznych. Zatrudnia kadrę 
doświadczonych i wysoko wykwali-
fikowanych instruktorów i wykła-
dowców.

OSRM prowadzi bardzo sze-
roki wachlarz szkoleń i kursów, 

Ośrodek Szkoleniowy 
Ratownictwa Morskiego 
Akademii Morskiej w Szczecinie 
to kompleksowy punkt 
prowadzenia szkoleń powołany 
przez Ministra Infrastruktury 
w 1984 roku, a w ostatnich 
latach znacznie unowocześniony.

począwszy od podstawowych, np. 
medycznych czy ochrony p-poż., 
skończywszy na specjalistycznych, 
związanych z pracą na danym typu 
statku.

W maju „Obserwator Morski” 
towarzyszył uczestnikom szkole-
nia ratowniczego I roku Wydziału 
Mechanicznego Akademii Morskiej 
w Szczecinie. Szkoleniem kierował 
dyr. Adrian Druchniak, a w za-
jęciach pomagali mu bosmani: 
Krzysztof Maleszka oraz Janusz 
Polewczyk. Wśród studentów około 
połowy stanowiły osoby, które przy-
jechały na studia do szczecińskiej 
AM z Ukrainy.

fotoreportaŻ JaCka paWłoWskieGo
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kuba bardziej dostępna

Przedziwne prawo, które obowią-
zuje na Kubie od 1980 roku, zakazuje 
bowiem obywatelom tego kraju, któ-
rzy zdecydowali się wyemigrować do 
USA, powrotu na wyspę drogą mor-
ską. Mogą oni za to powrócić do swo-
ich bliskich samolotem - dotychczas 
jedynie wyczarterowanym, ponieważ 
od czasów rewolucji kubańskiej w 
1959 roku zawieszono wszystkie re-
gularne połączenia lotnicze z USA. W 

1 maja odbył się pierwszy 
po pięćdziesięciu latach rejs 
statku pasażerskiego pomiędzy 
wybrzeżem amerykańskim 
a Kubą. Statek należący do 
Carnival Corp. przybył do Hawany 
z około 700 pasażerami, ale 
ciekawostką jest to, że żaden 
z nich nie był Kubańczykiem.

dodatku zakaz powrotu drogą morską 
obowiązuje tylko tych Kubańczyków, 
którzy osiedlili się w Stanach Zjedno-
czonych, ale już np. ci z Meksyku czy 
innych krajów świata nie mają takich 
ograniczeń.

Geneza przepisu tkwi w obawach 
reżimu Castro o sprowadzanie w 
osobach byłych mieszkańców Kuby 
„szpiegów amerykańskich”. O ile na 
strzeżonym lotnisku mogą oni zostać 
bez trudu zidentyfikowani i zatrzymani, 

o tyle w luźno kontrolowanych portach 
mogliby łatwo przenikać na wyspę. 

To jednak nie koniec utrudnień, 
jakie wymyślił rząd w Hawanie dla 
swoich obywateli, którzy w poprzed-
nich dekadach opuścili ojczyznę i za-
mieszkali w USA. Kubańczycy, którzy 
wyjechali z wyspy przed 1970 rokiem, 
mogą (drogą lotniczą) powrócić do 
starego kraju pod warunkiem wyku-
pienia za 200 dolarów wizy. Na wyspie 
mogą przebywać jedynie miesiąc. Z 

kolei ci, którzy wyjechali po 1970 
roku - nawet jeśli są już obywate-
lami amerykańskimi - dla powrotu 
potrzebują kubańskiego paszportu. 
Na ten czeka się całymi miesiącami, 
a jego ważność ograniczona jest do 
dwóch lat.

Na Kubę, jak dotąd, nie mogą też 
swobodnie podróżować rodowici 
Amerykanie. To już jednak reguluje 
prawo USA. Zezwolenie na przyjazd 
otrzymują jedynie ci, którzy należą 
do jednej z dwunastu kategorii, m.in. 
biznesmeni, naukowcy, wykładowcy, 
sportowcy czy dziennikarze. 

Pomimo tych wszystkich ograni-
czeń zarówno armatorzy morskich 
cruiserów, jak i linie lotnicze ustawia-
ją się w długiej kolejce, aby zdobyć 
od władz kubańskich pozwolenie na 
ustanowienie stałych połączeń. Zarzą-
dzający tymi firmami mają nadzieję, 
że z czasem ograniczenia w ruchu pa-
sażerskim zostaną zniesione, a wów-
czas będzie obowiązywać tradycyjna 
reguła zdobywania nowych rynków 
- kto pierwszy, ten lepszy. 

(kG)



dent przypomniał, że jej absolwenci 
znajdują pracę w różnych firmach i 
tworzą kadrę największych polskich 
armatorów z PŻM na czele.   

I uroczystość Święta Szkoły i miej-
sce (Wydział Mechaniczny) stały się 
świetną okazją do przypomnienia o 
35-leciu Szczecińskiego Stowarzyszenia 
Starszych Oficerów  Mechaników Mor-
skich. Z tej okazji przyznano jubileuszo-
we Honorowe Złote Odznaki 35-lecia. 
Wręczono je profesorom: Stanisławowi 
Gucmie i Cezaremu Behrendtowi.

święto szkoły

Dawniej było tu słynne Technikum 
Budowy Okrętów, a potem Zespół  
Szkół Technicznych i Morskich. Po 
rocznym remoncie, na początku roku 
2016, studenci rozpoczęli zajęcia w 
nowym obiekcie. A jesienią zeszłe-
go roku otwarto Centrum Badania 
Paliw Cieczy Roboczych i Ochrony 
Środowiska. Władze uczelni i wy-
działu z dumą pokazały nowe, wy-
remontowane pomieszczenia gościom 
przybyłym na uczelniane święto. W 
wyremontowanym obiekcie odbyło 
się też uroczyste posiedzenie Sena-
tu Akademii Morskiej. Tradycyjnie 
uświetnił je występ Chóru Akademii 
Morskiej pod dyrekcją Sylwii Fabiań-
czyk-Makuch. Chór cały czas odnosi 
międzynarodowe sukcesy. 

Prezydent miasta Piotr Krzystek 
stwierdził, że warto było ten budynek 
przekazać uczelni. „Efekty są pięk-
ne, a z Akademii Morskiej wszyscy 
w Szczecinie jesteśmy dumni”. Prezy-

Już po raz szósty Akademia 
Morska w Szczecinie obchodziła 
swoje Święto Szkoły. W tym 
roku uroczystości odbywały 
się w nowej siedzibie Wydziału 
Mechanicznego przy ul. Willowej. 
Budynki kupiła uczelnia od 
miasta.

Zgodnie z tradycją Święta Szkoły 
wręczono statuetkę Wilka Morskie-
go. W tym roku otrzymał ją Jacek 
Wiśniewski, dyrektor naczelny 
spółki EuroAfrica Shipping Lines. 
Jest absolwentem WSM w Szczeci-
nie. Od 1998 roku jest związany z 
Euroafricą, gdzie przeszedł kolejne 
szczeble kariery zawodowej. Jest także 
wiceprezesem Związku Armatorów 
Polskich. Laudację wygłosił prorek-
tor ds. morskich AM, dr inż. kpt. ż.w. 
Andrzej Bąk.

akaDeMia Morska W szCzeCinie Do tradycji Święta Szkoły należy 
również wytypowanie i wyróżnienie 
najaktywniejszego studenta uczelni. 
W tym roku jest nim Patryk Franc, 
student III roku Wydziału Nawigacyj-
nego (transport morski). Aktywnie 
uczestniczy w pracach wydziału jak i 
Samorządu Studenckiego. Jest człon-
kiem kilku uczelnianych organizacji, 
współorganizatorem różnych wyda-
rzeń związanych z morską branżą.

Z okazji Święta Szkoły uhonoro-
wano też pośmiertnie Maksymiliana 
Dunsta, byłego wieloletniego dyrekto-
ra pedagogicznego Liceum Morskiego 
w Szczecinie (jego siedzibą był statek 
„Kapitan K. Maciejewicz” cumujący u 
podnóża Wałów Chrobrego. Otrzymał 
on dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej 
Honoris Causa. Wyróżnienie przyzna-
wane przez Szczeciński Klub Kapitanów 
Żeglugi Wielkiej odebrał syn dyrekto-
ra, Arkadiusz. Swojego wychowawcę, a 
w dorosłym życiu także przyjaciela, ze 
wzruszeniem wspominali jego wycho-
wankowie obecni na uroczystości.

*   *   *
Święto Szkoły po wieloletniej prze-

rwie zostało wznowione w 2011 roku. 
Po raz  pierwszy było obchodzone 28 
kwietnia 1948 w Państwowej Szkole 
Morskiej przy al. Piastów 19. Właśnie 
w tym dniu uroczyście przekazano 
szkole całkowicie wyremontowany 
budynek. 28 kwietnia miał być wła-
śnie dniem wznowionego Święta 
Szkoły. Niestety, jakoś nie udaje się tej 
daty utrzymać. Święto Szkoły odbywa 
się, ale każdego roku z inną datą. Nie 
jest to dobre rozwiązanie.

kryStyna Pohl

Dyrektor Jacek Wiśniewski z rąk rektora aM stanisława Gucmy i prorektora ds. nauki piotra treichela odbiera certyfikat i statuetkę Wilka Morskiego

kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, przewodniczący szczecińskiego klubu kapitanów Żeglugi Wielkiej, przekazuje arkadiuszowi Dunstowi honorowy dyplom 
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Haska na alei Żeglarzy
Na Alei Żeglarzy w Szczecinie 
pojawiła się kolejna rzeźba. 
Przedstawia Kazimierza Haskę, 
żeglarza, muzealnika, artystę. 
Był ciekawą postacią w historii 
szczecińskiego żeglarstwa, a ono 
wiele mu zawdzięcza.

Dokonania żeglarza w tworzeniu i 
propagowaniu żeglarstwa doceniono 
już wcześniej. W 1979 roku (w trzy 
lata po jego śmierci) nowemu mor-
skiemu jachtowi nadano imię „Ka-
pitan Haska”. W roku 2008 Marina 
Gocław w Szczecinie otrzymała imię 
Kapitana Kazimierza Haski.    

Rzeźba, która w maju stanęła na 
Alei Żeglarzy, przedstawia Kazimierza 
Haskę na Zlocie Skautów Wodnych w 
1922 roku nad Jeziorem Garczyńskim. 

Po wojnie chciał osiedlić się w 
Gdańsku, ale wybrał Szczecin, po-
nieważ na mapie zobaczył rozległe 
wodne akweny i stwierdził, że wła-
śnie tutaj są najlepsze warunki do 
uprawiania żeglarstwa. Przyjechał 
do Szczecina z żoną i córką, miał 33 
lata i przedwojenne doświadczenia 
żeglarskie, był wychowankiem gen. 
Mariusza Zaruskiego. 

Już w 1945 roku zorganizował w 
mieście pierwszy teoretyczny kurs 
żeglarski. Uczestniczyło w nim aż 
180 osób. Z inspiracji Haski po-
wstała w Szczecinie sekcja żeglar-
ska Ligi Morskiej. To dzięki niemu 
wydobyto i wyremontowano zato-
pione na szczecińskich wodach po-
niemieckie jachty. Stały się pierw-
szymi jednostkami szczecińskiego 
żeglarstwa. Uczestniczył w tworze-
niu w Szczecinie pierwszej przystani 
żeglarskiej. Był współzałożycielem 
jednego z pierwszych klubów żeglar-
skich – Jacht Klubu Ligi Morskiej 
Gryf. Współorganizował pierwsze 
w powojennym Szczecinie żeglar-
skie regaty. Współtworzył Central-
ny Ośrodek Żeglarski w Trzebieży. 
Zawsze marzył o tym, by Szczecin 
stał się międzynarodowym ośrod-
kiem żeglarskim. Myślę, że dziś byłby 

Została wykonana 
na podstawie zdję-
cia z rodzinnych 
archiwów. Jej au-
torem jest rzeźbiarz 
Paweł Szatkowski. 
Odlew w brązie 
został wykonany na 
zamówienie miasta 
(kosztował ponad 
130 tys. zł). Odsło-
nięcia w towarzy-
stwie przybyłych 
żeglarzy i miesz-
kańców dokonał 
Jędrzej Owczarski, 
prawnuk kapitana 
Haski. 

Szatkowski jest 
także autorem 
rzeźby Ludomira 
Mączki postawio-
nej na  Alei Żegla-

rzy w zeszłym roku. Aleja znajdująca 
się na nadodrzańskim bulwarze staje 
się ciekawą galerią pod gołym nie-
bem, przypominającą historię i osią-
gnięcia szczecińskiego żeglarstwa. 
Są tam pamiątkowe tablice, sekstans, 
chronometr, dwie wspomniane 
rzeźby, stylizowana łódź Wyszaka, 
a każdego roku ma przybywać nowy 
element. 

kryStyna Pohl

dumny z miasta i ze szczecińskich 
żeglarzy. Bardzo zależało mu na 
upowszechnianiu żeglarstwa wśród 
dzieci i młodzieży. Żeglarstwo uwa-
żał za szkołę charakterów i naukę 
zasad oraz wartości potrzebnych w 
codziennym życiu.  

W 1958 roku sprowadził do Polski 
rysunki jachtów klasy Cadet i Opty-
mist i uruchomił w Szczecinie ich 
produkcję. 

Wykorzystując wszechstronne 
zdolności artystyczne i manualne 
współtworzył w Szczecinie muzeum 
miejskie. (Przed wojną ukończył w 
Poznaniu Szkołę Sztuki Zdobniczej i 
Przemysłu Artystycznego). Był twórcą  
i szefem pracowni drewna i metalu w 
Muzeum Pomorza Zachodniego. Zaj-
mował się m.in. konserwacją zbiorów 
afrykańskich. Od lat 50. wspierał ideę 
utworzenia w Szczecinie prężnego, 
dużego Muzeum Morskiego. Niestety, 
nie on jeden nie przedarł się przez 
mur niechęci. Muzeum Morskiego 
Szczecin nie ma do dziś. Za to nie 
brak obietnic każdej nowej władzy.

Haska był znaną i powszechnie 
szanowaną postacią nie tylko w 
polskim żeglarstwie. Zaproszony na 
jubileusz Królewskiego Jacht Klubu 
w Norwegii był na audiencji u króla 
Olafa V. Stał na czele polskiej delega-
cji w czasie obchodów 100-lecia Jacht 
Klubu w Göteborgu. 

M/v „Gann” w szczecinie
30 maja br. przy szczecińskich 
nabrzeżach Wałów Chrobrego 
zacumował m/v „Gann”, 
wykonujący rejsy w ramach 
bałtyckiego cruisingu.

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-
chodniego i północnego wybrzeża 
Norwegii. Obecnie jest własnością 

prywatnej szkoły w Stavanger, która 
kształci przyszłych marynarzy i ofi-
cerów norweskiej floty handlowej. 
Na m/v „Gann” odbywają oni swoje 
praktyki morskie.

Na m/v „Gann” znajduje się ok. 
200 miejsc pasażerskich. Dzięki 
wynajmowaniu ich w ramach nor-
malnej działalności komercyjnej 
osobom nie związanym ze szkołą 
morską jednostka ma środki na 
swoje utrzymanie.

Rejs „Ganna”, którego elementem 
była wizyta w Szczecinie, rozpoczął 
się w Stavanger i tam również się 

zakończył. Po drodze statek, oprócz 
Szczecina, odwiedził także Göteborg, 
Aarhus i Kopenhagę. Podczas pobytu 
jednostki w Szczecinie dla pasażerów 

zorganizowano autokarową wyciecz-
kę do Berlina.

M/v „Gann” był jednym z dwóch 
cruiserów, które w tym roku odwie-
dziły Szczecin. Dwa dni później przy 
Wałach Chrobrego stanął kolejny wy-
cieczkowiec - m/v „Braemar”. 

(kG)
Fot. Marek CzaSnojć
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nostalgicznie o promach
Polska żegluga bałtycka, arma-

tor promów z siedzibą w kołobrze-
gu, obchodzi 40-lecie istnienia. ale 
polska przygoda z promami zaczęła 
się dużo wcześniej. uczestniczyłeś 
w niej.

- Myślę, że wszystko zaczęło się 
od tego, że po obu stronach Bałtyku  
dwaj dżentelmeni mieli tę samą wizję 
i przekonanie, że morza łączą narody. 
Chcieli drogą promową połączyć Pol-
skę ze Szwecją, Świnoujście z Ystad. 
Ci dżentelmeni to Ryszard Karger, 
ówczesny dyrektor Polskiej Żeglugi 
Morskiej, i Eric Anderson, prezydent 
miasta Ystad. PŻM zakupiła prom 
„Gryf ” i rozpoczął on regularną że-
glugę na linii Świnoujście – Ystad. 

rozMoWa z kpt. Ż.W. zBiGnieWeM sakieM, ByłyM DoWóDCą proMóW i ByłyM DyrektoreM  
Ds. ŻeGlUGoWo-HanDloWyCH polskieJ ŻeGlUGi BałtyCkieJ. przez sześć lat DoWoDził proMaMi 
pŻB, przez osieM pełnił fUnkCJę kieroWniCzą

Był rok 1967. Miałem zaszczyt być 
kapitanem tego pierwszego polskiego 
promu. Dowodziłem nim na zmianę  
z kpt. Józefem Stebnickim. Pływałem 
na „Gryfie” prawie cztery lata. Z tych 
pierwszych rejsów promu mam uni-
katowy album fotograficzny. To był 
pomysł dyrektora Kargera. Wykona-
nie zdjęć zlecił znanemu wówczas 
szczecińskiemu fotoreporterowi Ma-
ciejowi Jasieckiemu. Powstało tylko 
pięć takich albumów. Nie wiem, co 
się stało z pozostałymi, ale ten swój 
chcę przekazać Polskiej Żegludze 
Morskiej.

 
Wtedy, w 1967 roku, już od dzie-

więciu lat byłeś kapitanem, miałeś 

za sobą brawurowy transport mor-
ski 16 angielskich lokomotyw. ale 
to nie tramping, a żegluga promowa 
stała się twoją pasją. 

- Pod każdym względem okazała 
się fascynująca. Na początku lat 70. 
poświęciłem jej nawet pracę magi-
sterską, którą pisałem na Politech-
nice Szczecińskiej pod kierunkiem 
prof. Franciszka Gronowskiego. Było 
w niej sporo aspektów praktycznych. 
Wiem, że profesor przesłał ją do 
ministerstwa. Zainteresował się nią 
Romuald Pietraszek, ówczesny wice-
minister żeglugi. W żegludze promo-
wej widziałem przyszłość, ogromny 
potencjał, szanse na rozwój morskiej 
turystyki. Tak samo myślano też 

w PŻM. Armator planował zakup 
drugiego promu. Niestety, nie zdą-
żył, ponieważ w roku 1970 nastąpiła 
słynna reorganizacja polskiej floty. 
W PŻM zostały masowce, a promy 
i linie przeszły do PLO.

ty też jako kapitan promu 
„Gryf ”?

- Pływałem na nim do roku 1971, 
a potem wróciłem na masowce. PLO 
miały swoją kadrę.

Gdyński armator w Stocz-
ni Szczecińskiej zamówił sześć 
promów, ale coraz częściej słychać 
było głosy o konieczności powołania 
oddzielnego armatora promowe-
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go. i taki powstał w styczniu 1976 
roku z siedzibą w kołobrzegu. jedni 
twierdzili, że to decyzja polityczna, 
inni że to efekt przemyślanej poli-
tyki morskiej państwa.

- Myślę, że jedno i drugie. Ale 
przede wszystkim był odpowiedni 
klimat i zielone światło do działania. 
Jakieś pół roku przed powołaniem 
PŻB minister Pietraszek zaprosił 
do Warszawy Jana Szymańskiego, 
wówczas dyrektora Przedsiębiorstwa 
Połowów  Dalekomorskich i Usług 
Rybackich „Barka” w Kołobrzegu, 
oraz mnie. Polecił nam praktyczne 
opracowanie funkcjonowania ar-
matora promowego. Zrobiliśmy to. 
Gdy PŻB powstała, Jan Szymański 
stanął na jej czele, ja zostałem dy-
rektorem ds. żeglugi. W kwietniu 
1977 roku przejęliśmy z PLO cztery 
promy, z PŻM małe statki żeglugi 
przybrzeżnej. Jan Szymański, pierw-
szy dyrektor PŻB, okazał się dyna-
micznym menedżerem. Dobrze, że 
w Kołobrzegu o nim się pamięta. Ma 
swoją aleję i tablicę przypominającą, 
że to on był twórcą PŻB. Miał wizję 
silnego armatora i prężnego przed-
siębiorstwa turystycznego w jednym. 
Niestety, jego wizjonerskie pomysły 
wyprzedzały epokę. Decydenci ich 
nie rozumieli. A ponadto w dużym 
stopniu na przeszkodzie ich realizacji 
stał silny wówczas monopolista Or-
bis. Nie znosił żadnej konkurencji.

ale mimo wszystko wiele rzeczy 
się udało.

- To prawda. W 1977 roku uru-
chomiliśmy linię do Kopenhagi, 
która okazała się strzałem w dzie-
siątkę. W następnym roku kupili-
śmy od Finów prom „Rogalin”, a ze 
Stoczni Szczecińskiej odebraliśmy 
„Pomeranię”. Był to pierwszy prom 
zaprojektowany przez polskich pro-
jektantów i zbudowany w polskiej 
stoczni. Idealnie pasował na linię 
do Ystad, a potem do Kopenhagi. 
W roku następnym z tej stoczni 
odebraliśmy siostrzany prom „Si-
lesia”. Nasze promy słynęły z do-
brej kuchni, gościnnej atmosfery. 
Atrakcją były sklepy wolnocłowe, 
ruletki, automaty do gry. Zależało 
nam na propagowaniu turystyki 
morskiej, chcieliśmy współpracować 
z Orbisem. Nie dało się. No to sami 
otworzyliśmy Morskie Biura Podró-
ży PŻB. Mieliśmy ich osiem w kilku 
miastach. Efektem  były ogromne 

ilości wycieczek z całej Polski do 
portów skandynawskich.

no i powstała słynna „Szkoła na 
Morzu”. to podobno twój pomysł?

- Nie do końca. Podpatrzyłem taką 
ideę w Hamburgu i pomyślałem, że 
znakomicie sprawdzi się na polskim 
rynku. Właśnie na naszych promach. 
Pomysł okazał się sukcesem. Z rejsów 
na pokładach promów PŻB skorzysta-
ło prawie 15 tysięcy uczniów, liceali-
stów ze szkół w całej Polsce. Była to 
dla nich nie tylko morska przygoda, 
ale także możliwość zwiedzania, zapo-
znania się z wieloma morskimi tema-
tami. Każdy uczestnik otrzymywał na 
pamiątkę imienny certyfikat uczest-
nictwa w takim rejsie. Niestety, stan 
wojenny położył kres tym rejsom.

Stan wojenny o mało nie zatopił 
przedsiębiorstwa. niemalże zamarł 
ruch pasażerski i towarowy. nie było 
wpływów, a kredyty za „Pomera-
nię” i „Silesię” trzeba było płacić. 
Pżb nie odebrała ze stoczni trze-
ciego promu „Mazovia”. armator 
ratował się przekazując promy 
w czarter, „rogalin” do islandii, 
a „Pomeranię” na Morze Śródziem-
ne. a straty i tak rosły. narodowy 
bank Polski umieścił Pżb na liście 
przedsiębiorstw zagrożonych ban-
kructwem…

- I zapewne do niego by doszło, 
gdyby nie pomocna dłoń Polskiej Że-
glugi Morskiej. Przejęła zadłużenie 

kołobrzeskiego armatora. Zadecy-
dował o tym dyrektor Karger, który 
wierzył w sens istnienia polskiej że-
glugi promowej. Wierzył, że sytuacja 
ulegnie poprawie. PŻM pomogła nie 
po raz ostatni. Kolejny raz udzieliła 
pomocy w latach 90. kupując prom 
„Nieborów” i przekazując go PŻB 
w dzierżawę. 

Po sześciu latach nieobecności 
ponownie wróciłeś do Pżb na to 

samo stanowisko. był rok 1987. 
Firma istniała już 20 lat. Miała 
sześć promów i dziesięć niewiel-
kich drobnicowców. jak widziałeś 
jej przyszłość?

- Może to naiwne, ale wierzyłem, 
że za następnych 20 lat PŻB będzie 
promową potęgą na Bałtyku. Liczy-
łem na nowe inwestycje promowe. 
Na program opracowany nie na 
przetrwanie, a na rozwój. Po latach 
stagnacji dynamicznie wzrastały prze-
wozy  pasażerskie i towarowe. W roku 
1989 przewieźliśmy najwięcej pasa-
żerów w historii firmy – prawie 656 
tysięcy. Mieliśmy rekordową ilość li-
nii, sześć stałych i dwie sezonowe. Ale 
w latach 90. przewozy zaczęły znowu 
maleć. Polacy mogli swobodnie  po-
dróżować. Promowe rejsy przestały 
być taką atrakcją jak kiedyś. Rosła 
konkurencja, a nam straty...

Fachowcy śledzący trendy żeglugi 
promowej często mówią o błędach, 
jakie popełniono w kołobrzegu.  
Podkreślają, że gdyby nie one, to 
sytuacja firmy byłaby o wiele lepsza. 
te największe błędy to…

- Likwidacja linii do Karlskrony. 
Za szybko się z niej wycofano, mimo 
że władze miasta zapewniły armato-
rowi bardzo korzystne warunki. Dziś 
z sukcesem obsługują tę linię promy 
Stena Line. Błędna była decyzja 
o otwarciu połączenia promowego 
do Anglii. Dużym błędem był zakup, 
w 1997 roku, szybkiego promu „Bo-
omerang” i skierowanie go na linię do 
Malmoe. Nie nadawał się na bałtycki 
akwen, ze względu na warunki po-
godowe częściej stał niż pływał,  nie 
cieszył się zainteresowaniem pasaże-
rów. „Boomerang” nie dość że przy-

niósł armatorowi ogromne straty, to 
sprzedano go za jedną trzecią ceny 
zakupu. Karygodnym błędem była 
sprzedaż Bazy Promowej w Świno-
ujściu. Twierdzenie, że od tej decyzji 
zależał los PŻB, nie przekonuje. Były 
inne sposoby ratowania firmy. Źle się 
też stało, że w połowie lat 90. PŻB 
wycofała się z promowego trójprzy-
mierza z PŻM i Euroafricą. Jestem 
przekonany, że stworzenie wówczas 
jednej silnej grupy promowej zapew-
niłoby nam wiodącą pozycję na całym 
południowym Bałtyku. Taka grupa 
miałaby większe szanse w pozyski-
waniu kredytów i mniejsze koszty 
związane z eksploatacją promów. 
Byłaby lepiej przygotowana do walki 
z konkurencją.

W ciągu czterech dekad Pżb kie-
rowało 16 dyrektorów i prezesów, we 
flocie było około dwudziestu naj-
różniejszych promów. Po większo-
ści z nich nie ma śladu. ale dzięki 
obrazom adama Werki, widoków-
kom i znaczkom pocztowym wiemy 
przynajmniej, jak wyglądały. Dziś 
Pżb ma trzy promy, znak firmowy 
Polferries  i doświadczoną kadrę. jak 
widzisz przyszłość armatora?

- Patrząc na realia promowe na 
Bałtyku, PŻB jako samodzielny 
armator nie ma większych szans. 
Konieczna jest konsolidacja, ale nie 
prywatyzacja, ani nie sprzedaż. Ko-
nieczne jest stworzenie silnej polskiej 
grupy promowej. Dużemu, prężnemu 
organizmowi łatwiej będzie o kredyty 
na inwestycje, czyli budowy nowych 
promów. Bez nich trudno będzie wy-
grać z konkurencją.

kryStyna Pohl 
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Magia „titanica”

Gdyby nie ta tragedia, to raczej 
nikt nie pamiętałby dziś o „Titanicu”. 
No bo czy ktoś pamięta bliźniaczego 
„Olimpica”? A przecież jako tran-
satlantyk pływał przez ponad ćwierć 
wieku. Paradoksalnie to właśnie ta 
tragedia zapewniła „Titanicowi” nie-
zatapialność. Pozostał niezatapialny 
w ludzkiej pamięci. Ciągle powstają 
nowe filmy, telewizyjne seriale, uka-
zują się kolejne książki, a po świecie 
krążą wystawy. Jedną z nich można 
oglądać w Warszawie.

White Star Lines, angielski arma-
tor, wprowadzając „Titanica” do eks-
ploatacji stawiał przede wszystkim na 
luksus wyposażenia i komfort podró-
ży. Apartamenty i kabiny pierwszej 
klasy były morskim odpowiednikiem 

Był największy, 
najnowocześniejszy, najbardziej 
luksusowy. A także, jak 
zapewniano, najbezpieczniejszy 
statek na świecie. Niezatapialny. 
Zaledwie pięć dni cieszył się taką 
opinią. Zatonął w dziewiczym 
rejsie, nocą 15 kwietnia 1912 
roku,  po zderzeniu z górą lodową. 
Śmierć poniosło ponad półtora 
tysiąca pasażerów i członków 
załogi. Ocalało niewiele ponad 
siedemset osób.

pokoi w paryskim Ritzu czy berliń-
skim Adlonie. Na statku znajdowały 
się eleganckie restauracje, kawiarnie, 
czytelnia, palarnia, łaźnia turecka, 
basen, promenady. Statek miał też 
własną drukarnię. Codziennie dru-
kowano jadłospisy i 12-stronicowy 
biuletyn „Atlantic Daily Bulletin”.  
Nawet pomieszczenia trzeciej klasy, 
zajmowane przez ubogich emigran-
tów  z Europy, były lepsze niż na in-
nych transatlantykach. Obszerniejsze, 
z wentylacją, światłem, obfitymi po-
siłkami i obsługą stewardów.

„W tym statku jest wszystko, co 
ludzka myśl i wiedza mogły dać, by 
uczynić go odpornym na wszelkie 
niebezpieczeństwa. Tego statku na-
wet sam Bóg nie zdołałby zatopić. Ten 
statek to cud, to najbardziej ekstra-
wagancki luksus świata” – tak pisano 
i mówiono o „Titanicu”. 

Ale wkrótce miało się okazać, że na 
transatlantyku bardziej zadbano o ten 
luksus niż o kwestie bezpieczeństwa. 
Wyposażono go tylko w 20 łodzi ra-
tunkowych mogących pomieścić 1178 

osób (a płynęło 2218). Były na nim 
różne cuda techniki, ale w bocianim 
gnieździe zabrakło lornetki. Gdyby 
była, marynarz wachtowy dużo wcze-
śniej mógłby dostrzec górę lodową.  

Statkiem dowodził 62-letni kapitan 
Edward Smith. Ten rejs miał być uko-
ronowaniem jego morskiej kariery. 
W dziewiczą podróż popłynął także 
konstruktor statku Thomas Andrews 
oraz lord Bruce Ismay, dyrektor White 
Star Lines. Z tej trójki tylko on przeżył 
katastrofę. 

Niedziela 14 kwietnia była pięk-
nym, słonecznym dniem. Statek pły-
nął z szybkością 22 węzłów. W Nowym 
Jorku miał być w środę rano przed 
dziewiątą. Armatorowi zależało na 
punktualności, z której „Titanic” też 
miał słynąć. Wiedział o tym kapi-
tan i oficerowie. I zapewne dlatego, 
mimo ostrzeżeń o górach lodowych, 
nie zmieniono nocą ani szybkości, ani 
trasy. I stało się. Dwadzieścia minut 
przed północą statek otarł się prawą 
burtą o górę lodową. Wstrząs był 
ledwie wyczuwalny, ale zniszczenia 

okazały się ogromne. Przez uszko-
dzoną burtę woda zalała sześć z szes-
nastu wodo szczelnych przedziałów. 
W dwie i pół godziny później statek 
zatonął. Zdążono jeszcze opuścić ło-
dzie w połowie zapełnione, wystrzelić 
kilka rakiet i nadać sygnał SOS. „Po-
trzebujemy pomocy. Zderzyliśmy się 
z górą lodową”. Stojący w odległości 
zaledwie 20 mil „Californian” nie 
odebrał sygnału, bo miał wyłączoną 
radiostację. W kierunku „Titanica” 
natychmiast popłynął liniowiec „Car-
pathia”. Dotarł dopiero o czwartej rano. 
„Titanica” już nie było. Z łodzi podjął 
jedynie 705 osób.   

Mit niezatapialności, zła praktyka 
morska, przestarzałe przepisy bezpie-
czeństwa stały się przyczyną tragedii. 
Wiele przyczyn złożyło się na rozmiar 
tragedii.

„…Zatopiły go pycha i arogancja. 
Wszyscy na pokładzie „Titanica” trwali 
w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, 
wierzyli, że ten nowoczesny transatlan-
tyk jest niezatapialny – napisał po ka-
tastrofie Joseph Conrad. – A „Titanic” 
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mimo swej wielkości i całego luksusu 
był tylko statkiem. Chełpliwość spo-
wodowała, że zapomniano o tym, iż 
bezpieczeństwo na morzu kupuje się 
za cenę  nieustającej czujności”.  

„titan” i „Próżność”

W 1898 roku w Nowym Jorku 
ukazała się książka byłego marynarza 
Morgana Robertsona „Futility” („Próż-
ność”). To historia dużego statku pasa-
żerskiego „Titan”, który zatonął po zde-
rzeniu z górą lodową. Gdy usłyszałam 
o tej książce, z ciekawości zaczęłam jej 
szukać. W Polsce nie znalazłam, bo 
nigdy nie została wydana. Udało mi 
się ją sprowadzić z Londynu. Zdumie-
wająca lektura. Fikcyjny „Titan” jest 
zadziwiająco podobny do „Titanica”, 
który wtedy nawet nie był w projekcie. 
Niemalże ta sama wielkość, podobna 
liczba pasażerów, luksusowe wnętrza. 
Czytając ma się wrażenie, że autor 
opisał statek, który powstał i zatonął 
kilkanaście lat później. W powieści 
„Titan” jest największym, najbardziej 
luksusowym statkiem świata (264 m 
długości), rozwija szybkość 25 węzłów. 
Ma miano pływającego pałacu, naj-
nowocześniejszego i niezatapialnego 
(19 wodoszczelnych przedziałów). Wy-
posażony jest w 24 łodzie ratunkowe 
z miejscami dla 500 osób. A płyną nim 
prawie 3000 (dwa tysiące pasażerów 
i około tysiąc członków załogi). Fik-
cyjny „Titan” odbywa czwarty rejs. 
W połowie kwietnia wyrusza z No-
wego Jorku do Liverpoolu. Mimo 
gęstej mgły nie zmniejsza szybkości. 
W nocy taranuje drewniany żaglo-
wiec. Nie zatrzymuje się, by ratować 
rozbitków. „Titan” jest niezniszczalny 
– mówi jego kapitan oficerom. – Mu-
simy płynąć z największą szybkością, 
aby w najkrótszym czasie pokonać 

Atlantyk”. Kolejnej nocy zderza się 
z górą lodową. Szybko nabiera wody 
i błyskawicznie tonie. Robertson do-
kładnie opisuje dramat pasażerów. Na 
kilku łodziach uratowało się tylko kil-
kadziesiąt osób.

„…W jednej chwili przestał istnieć 
luksusowy, stalowy kolos. Jak w grec-
kiej tragedii ludzka próżność i pycha 
sprowadziły gniew bogów. Tragedia 
„Titana” stała się świadectwem ludz-
kiej zarozumiałości i powinna być 
ostrzeżeniem na przyszłość” – pisał 
Robertson w 1898 roku. W czterna-
ście lat później fikcja stała się rzeczy-
wistością. A gorzkie słowa Robertso-
na nic nie straciły z aktualności. Po 
katastrofie „Titanica” dwukrotnie 
wydano „Futility” w Londynie.

książki, filmy i pomniki

Zatonięcie „Titanica” wpłynęło 
na szybką zmianę przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa żeglugi. 
Wówczas była to największa morska 
katastrofa. Szokowała liczba ofiar 
oraz fakt, że zatonął „niezatapialny 
cud techniki”. Relacje ocalonych były 
wstrząsające. Szybko pojawiło się pra-
gnienie, by je utrwalić w książkach, 
na filmowej taśmie, na obrazach. 
Pierwsze dwa nieme, krótkie filmy 
powstały już w roku 1912. W tym 
samym roku ukazały się dwie książki. 

Pierwszą, wydaną w Chicago, w czte-
ry miesiące po katastrofie, napisał 
polski dziennikarz Stanisław Łem-
picki. „Tragedya oceanu. Zatopienie 
okrętu Titanic” to historia polskiego 
emigranta Grudzika, który przeżył ka-
tastrofę. Autorem drugiej książki jest 
londyński nauczyciel Beesley, który 
też przeżył katastrofę. O tragedii „Ti-
tanica” do czasów współczesnych po-
wstało około 150 książek, kilkanaście 
filmów fabularnych i telewizyjnych  

oraz wiele dokumentalnych. Najwię-
cej ich nakręcono po roku 1985, gdy 
wrak „Titanica” zlokalizowała ame-
rykańsko-francuska ekspedycja pod 
kierunkiem Roberta Ballarda. 

Z filmów fabularnych najbardziej 
znany jest obsypany Oscarami „Tita-
nic” J. Camerona. Ale według titano-
logów (tak, są tacy na całym świecie) 
wcale nie najlepszy. Według nich mia-
no najlepszego ma film „SOS „Tita-
nic” nakręcony w 1956 roku według 
książki Waltera Lorda „Pamiętna noc”. 
Napisał ją w roku 1953. Odbył rozmo-
wy z ponad 60 rozbitkami. (Właśnie 
po raz pierwszy ukazała się w Polsce). 
Ta książka jest również bardzo cenio-
na przez titanologów. Podobnie jak 
„Niezatapialny. Prawdziwa historia 
RMS Titanic” Daniela A. Butlera.

W kilkunastu miastach, głównie 
w USA i Anglii, postawiono pomniki 
poświęcone ofiarom tragedii: kobie-

tom, mechanikom, stewardom, mu-
zykom, poszczególnym rodzinom, na 
przykład Strausom. Swój pomnik ma 
też kapitan Smith. Wzniosła go w ro-
dzinnej miejscowości córka kapitana. 

repliki

W setną rocznicę zatonięcia „Ti-
tanica” na statku „Balmoral” odtwo-
rzono dziewiczy rejs transatlantyku. 
Chętnych nie brakowało. Pasażerowie 
wystąpili w strojach z epoki. Zainte-
resowanie tym rejsem skłoniło do 
budowy replik „Titanica”. Jedną o na-
zwie „Titanic II” w chińskiej stoczni 
w Jiangsu chce zbudować australijski 
miliarder Clive Palmer. Projekt opra-
cowała fińska firma Deltamarin. A Pal-
mer założył firmę żeglugową Blue Star 
Lines. Pokazał już wizualizację wnętrz 
wiernie przypominającą pierwowzór 
i zapowiedział, że pierwszy rejs odbę-

dzie się w roku 2018. To kolejna data, 
bo według wcześniejszych planów 
statek miał być gotowy jeszcze w tym 
roku. Podobno już 40 tysięcy osób 
zadeklarowało chęć odbycia rejsu na 
pokładzie wycieczkowca „Titanic II”.

Zapewne wcześniej będzie gotowa 
kopia statku, która od zeszłego roku 
powstaje w chińskim parku rozryw-
ki na rzece Daying Qi w prowincji 
Syczuan. Ten statek zostanie na stałe 
przycumowany do nabrzeża. Wymia-
ry i wnętrza ma mieć takie jak ory-
ginał. Wiernie odtworzony ma być 
każdy szczegół, również menu. Będzie 
też możliwość noclegu w kabinach 
trzech klas do wyboru, w zależności 
od zasobności portfela. Dzięki symu-
lacji high-tech, efektom dźwiękowym 
i świetlnym odtworzone zostanie zde-
rzenie statku z górą lodową. Magia 
„Titanica” trwa.         

kryStyna Pohl
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Tawerna  Restauracja  Kajuty
Warunki do organizacji atrakcyjnej imprezy – 
to nie jest zwykła restauracja, to także statek!
Imprezy � rmowe i rodzinne, obsługa kulinarna,
catering, organizacja chrzcin, wesel, urodzin,
biznes lunch, kinder party
Kajuty hotelowe na statku

STATEK  ŁADOGA
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Matki i statki
Dodajmy statków, które są obecnie 

w eksploatacji. Autorka przedstawi-
ła sylwetki ponad sześćdziesięciu 
pań. Pochodzą z całej Polski, wiele 
z nich jest pracownicami armatora, 
niektóre pracują za granicą. Statki 
chrzciły w różnych stoczniach: w 
Bułgarii, Polsce, w Chinach i Japo-
nii. Dziennikarka dotarła do każdej 
z nich. Rozmawiała bezpośrednio 
lub telefonicznie, bo jak podkreśla 
„tylko w rozmowie można usłyszeć 
tyle interesujących historii”. Powstały 
ciekawe, barwne, często wzruszające 
opowieści o ceremoniach chrztów, w 
których uczestniczyły, o emocjach i 
przeżyciach z nimi związanych; o pa-
sjach, marzeniach, o rodzinie; a także 
o pracy, która dla wielu pań też jest 
pasją. Reprezentują różne zawody. 
Wśród matek chrzestnych jest kapi-
tan żeglugi wielkiej i pierwszy oficer, 
są naukowcy, nauczycielki, księgowe, 
szefowe firm. Jednym słowem fanta-
styczne kobiety.

W książce jest cały rozdział po-
święcony historii PŻM. W tym roku 

To nowa książka red. Krystyny 
Pohl. Właśnie trafiła do księgarń. 
Tym razem bohaterkami są matki 
chrzestne statków Grupy Polskiej 
Żeglugi Morskiej.

szczeciński armator, największy w 
Polsce i jeden z największych w Eu-
ropie i na świecie, obchodzi jubile-
usz 65-lecia. Jego flota liczy ponad 
sześćdziesiąt statków (masowce, 
promy, siarkowce), których średni 
wiek nie przekracza ośmiu lat. Jest 
to więc młoda, nowoczesna flota. Od 
ponad dekady PŻM konsekwentnie 
realizuje  program odnowy tonażu. W 
ciągu ostatniej dekady do eksploatacji 

weszły 43 statki budowane w stocz-
niach chińskich i japońskich. Sylwetki 
tych statków, ich opisy, a także zdjęcia 
też są w tej książce. 

A skoro głównymi bohaterkami 
są matki chrzestne, to mamy również 
ciekawą, pełną przykładów, historię 
chrztów statków. Jest to przecież jeden 
z najstarszych morskich ceremoniałów. 
Chrzty statków odbywają się na całym 
świecie. Na całym świecie są  więc mat-
ki chrzestne. Ale tylko w Polsce mat-
ki chrzestne mają swoje kluby, zjazdy, 
księgi pamiątkowe, monografie i strony 
internetowe. Tylko w Polsce tak bar-
dzo interesują się swoimi stalowymi 
chrześniakami, utrzymują stały kontakt 
z kapitanami, załogami. Pamiętają o 
okolicznościowych życzeniach.

Właśnie w Szczecinie, w 1976 
roku, w Domu Marynarza odbył 
się pierwszy w Polsce zjazd matek 
chrzestnych statków PŻM. Był to 
pomysł ówczesnego dyrektora Ry-
szarda Kargera. Wówczas powstał 
Klub Matek Chrzestnych Statków 
PŻM. Autorka opisuje tamten zjazd 

i ilustruje archiwalnymi zdjęciami. 
W ogóle książka jest bajecznie 

kolorowa, bogato ilustrowana, ra-
dosna. Bo jak mówi autorka, chrzest 
statku to wielka radość, to początek 
czegoś nowego. To nowy rozdział w 
życiu matki chrzestnej i działalności 
armatora. Ale podkreśla, że tę mo-
nografię pisała przede wszystkim z 
myślą o przeciętnym czytelniku. „Od 
dawna marzyła mi się taka książka 
– mówi. – Bo zależy mi na tym, by 
przybliżyć mieszkańcom nie tylko 
Szczecina, historię PŻM, chrztów 
statków, morskich tradycji, inwestycji. 
A zawsze najlepiej się to robi opo-
wieścią o ludziach, zaangażowanych, 
ciekawych, pełnych pasji”.

Ta monografia jest czwartą książka 
autorstwa Krystyny Pohl z maryni-
stycznej serii o charakterystycznych, 
błękitnych okładkach. Tworzą ją dwa 
tomy monografii KAPITANOWIE, 
tom ŻEGLARZE i teraz MATKI I 
STATKI. Wszystkie wydał ZAPOL.

k. larSen

Krystyna Pohl

65  lat

Matki i statki

ISBN 978-83-7518-771-7 Szczecin 2016

KRYSTYNA POHL – dziennikarka
„Obserwatora Morskiego” i „Głosu
Szczecińskiego”, publicystka morska,
współpracownik szczecińskich uczelni.
Od wielu lat jest wierna morskiej tema-
tyce. Z jednakową pasją opisuje  losy ma-
rynarzy, żeglarzy,  marynarskich rodzin,
urodę statków, żaglowców, jachtów, do-
konania i problemy morskiej branży.
Wspiera nie tylko piórem wszelkie mor-
skie inicjatywy, m.in. zabiega o poszano-
wanie morskich symboli, o powstanie

w Szczecinie Muzeum Morskiego i Alei Kapitanów. Tropi też
ciekawych ludzi i zapomniane wydarzenia szczecińskie. Jest au-
torką książek: „Pomorzanin naszych czasów” (2000), „Szcze-
cińskie chemikaliowce” (2007), „Historia statkami pisana. 60
lat Stoczni Szczecińskiej”(2008), „Szczecińskie kontenerowce”
(2009), „Wielka historia statkami pisana. 61 lat Stoczni Szcze-
cińskiej” (2010), „Jak Jan z Krystyną” (2010), „Kapitanowie”
(2011), „Szkoła wilków morskich. Wczoraj i dziś” (współautor,
2011), „Kaskada” (2011), „Kapitanowie 2” (2012), „Żeglarze”
(2013).
Laureatka licznych nagród  dziennikarskich i branżowych.
Szczególnie sobie ceni dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej Ho-
noris Causa, nagrodę im. Bogdana Czubasiewicza  oraz  na-
grodę Ligi Morskiej i Rzecznej za morską edukację
społeczeństwa. W roku 2015 na międzynarodowym morskim
meetingu w Szczecinie (Herring Szczecin) została uhonoro-
wana LAUREM BAŁTYKU. A w trakcie finału XX Flisu Od-
rzańskiego otrzymała Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej PRO
MARI NOSTRO. Uwielbia podróże, także morskie, ale tylko
na pokładach statków handlowych.
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WŁADYSŁAW WZOREK

Poczet ludzi morza

39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HENRYK MĄKA

GaBriel GroCH
rok 1963. zbudowany w Szczecinie 

niewielki motorowiec „ojców”, okrą-
żywszy europę, dociera do aleksan-
drii - pierwszego portu lewantyńskiej 
linii Plo, gdzie zgodnie z ustalonym 
„rozkładem jazdy” zawinąć powinien. 
Potem poszło jak po sznurku: Pireus, 
bejrut, latakia, Stambuł, rzadki na-
wet na tej linii przypadek przepłynię-
cia statkiem przez wyrąbany w skale 
kanał koryncki i dłuższy postój 
w niewielkim porcie egion, gdzie 
nieśpiesznie ładowano świeżutkie 
cytryny przeznaczone na polski rynek.

Każdy statek tej linii oprócz stałej 
34-osobowej załogi mógł zabrać 12 
pasażerów. Tym razem był komplet. 
Listopadowa aura w cytrynowym el-
dorado - Egion, wyraźnie nas rozpiesz-
czała: można się było opalać, pływać 
w ciepłych wodach zatoki, brać udział 
w zrywaniu dojrzałych cytryn, oglą-
dać starożytne budowle Koryntu oraz 
rozciągnięte na wzgórzach Pelopone-
zu winnice i cytrusowe sady. Ale mój 
przemiły współtowarzysz wędrówki nie 
byłby sobą, gdyby zapomniał o swoich 
zawodowych zainteresowaniach rybac-
kich czy prawdziwej pasji życia - żeglar-
stwie. Ponieważ jednak gawędziarzem 
był wspaniałym, można go było słuchać 
wszędzie i o każdej porze.

Urodził się w roku 1909 w Sanoku, gdzie ukończył tamtejsze gimnazjum. 
Studiował na wydziale mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Tam też - choć 
daleko od morza - złapał bakcyla morskiego. Zainteresował się żeglarstwem 
morskim. Już w 1933 roku stał się współorganizatorem Akademickiego Związku 
Morskiego we Lwowie, w okresie wakacji zorganizował pierwszy akademicki 
obóz żeglarski w Jastarni. Uczestniczył w licznych rejsach pod żaglami, od-
wiedził wiele portów bałtyckich. W czasie kolejnych wakacji był w Jastarni 
instruktorem i kierownikiem akademickiego obozu żeglarskiego. Tuż przed 
wojną - dokładnie w lipcu 1939 r. - otrzymał patent kapitana żeglugi morskiej 
Polskiego Związku Żeglarskiego numer 44 !

Wojnę przeżył jako nauczyciel szkół technicznych, ale już latem 1944 roku 
przybył do rodzinnego Sanoka, gdzie zajął się odbudową elektrowni i wodo-
ciągów. Wiosną 1946 roku pojawił się w Gdyni... i pozostał w niej na stałe. 
Ponieważ dobrze wykształconych inżynierów mechaników było w tym czasie 
jak na lekarstwo, niejako „na dzień dobry” mianowany został kierownikiem 
wydziału mechanicznego stoczni nr 13 w Gdyni. Pospiesznie remontował 
ocalałe z wojennej pożogi i wydobyte z wody pilotówki, dźwigi, holowniki, stat-

ki spacerowe, ale przede wszystkim 
rybackie łodzie i kutry, które natych-
miast wyruszały na morze po dorsze 
i śledzie dla wygłodniałego polskiego 
społeczeństwa ery powojennej.

Szczególną troskę i pieczołowi-
tość, z jaką naprawiał rybackie jed-
nostki, nie przeszły bez echa. W roku 
1948 mianowany został kierowni-
kiem wydziału techniczno-nawiga-
cyjnego przedsiębiorstwa rybołów-
stwa bałtyckiego „Arka”. W dwa lata 
później był już dyrektorem tech-
nicznym, a od 1951 r. dyrektorem 
naczelnym przedsiębiorstwa. Jako 
ekspert ds. technicznych przez kilka 
lat uczestniczył w budowie bazy ry-
bołówstwa dalekomorskiego w Świ-
noujściu, z dniem 1 stycznia 1953 r. 
objął stanowisko z-cy dyrektora ds. 
eksploatacyjnych w Centralnym 
Zarządzie Rybołówstwa Morskiego 
w Szczecinie. Przejściowo praco-
wał potem w Krajowym Zarządzie 
Spółdzielni Rybackich, ale w 1957 r. 
wrócił do „Arki”. Po paru miesiącach 
znów został dyrektorem naczelnym. 
Na wiele lat!

- Był to znakomity menedżer - 
wspominają go współpracownicy 
i przyjaciele. - Rybołówstwo znał 

od podszewki, a nazwiska 36 szyprów arkowskich kutrów znał na pamięć. 
Tak na morzu, jak i na lądzie nic nie uszło jego uwadze...

Z rejsu „Ojcowem” pamiętam, że za pośrednictwem statkowej radiostacji 
często łączył się z „Arką”. Przewijały się w tych rozmowach nazwiska przo-
dujących szyprów: Jersaka, Iwańskiego, Krefta, Konkola i Detlaffa, ale także 
dziesiątki spraw, którymi na bieżąco zarządzał. Jego nie tylko formalne, ale 
i uczuciowe związki z „Arką” i jej załogą chętnie wspominał w późniejszych 
latach, gdy firmy już nie było, a my spotykaliśmy się po przyjacielsku - prywatnie. 

Ale nawet w ferworze zawodowej działalności nie zapominał o żeglarstwie. 
Tworzył nowe kluby pasjonatów żagli, w 1957 r. był komandorem wyprawy 
„Zewu Morza” i „Mariusza Zaruskiego” do Narwiku, współorganizował kursy 
żeglarskie w Jastarni. W latach 1957-62 pełnił funkcję prezesa gdańskiego 
okręgu PZŻ, zaś w latach 1970-74 był komandorem prestiżowego Yacht Klubu 
Polski. Do 1998 roku udzielał się w sądzie koleżeńskim gdańskich żeglarzy.

Zmarł w kwietniu 2000 roku. Na witomiński cmentarz w Gdyni odpro-
wadziły go tłumy znajomych i przyjaciół, w tym wielu umundurowanych 
rybaków i żeglarzy.

henryk Mąka
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15 – Na 55-lecie Chińsko-Polskiego Towa-
rzystwa Okrętowego SA Chipolbrok, którego 

gospodarzem był dyr. An-
drzej Karnabal, przyjechał 
do Gdańska wiceminister 
komunikacji ChRL Xu Zuy-
uan oraz minister transportu 
RP Jerzy Polaczek, Jubilat w 
2005 r. osiągnął 50 mln USD 

zysku, a jego wartość określono na 500 mln USD. 
Na zdjęciu ministrowie Xu Zuyuan i Jerzy Polaczek.

17 – W obecności prezesa Hutchison Port Hol-
dings, wojewody pomorskiego Piotra Ołowskiego 
i prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oficjalnie 
otwarto Gdynia Container Terminal, należący do 
światowego potentata w zakresie zarządzania stano-
wiskami do obsługi statków (w 2006 r. zarządzał ok. 
200 stanowiskami w 42 portach świata) Hutchison 
Port Holdings. Pracę terminalu zainaugurował nale-
żący do CMA CGM kontenerowiec Enforcer, który 
przywiózł 645 TEU i zabrał z Gdyni 625 TEU.

19 – Do Szczecina przypłynął prom typu ro
-pax Galileusz (ex. Via Tirrew) zakupiony przez 
Euroafrica Linie Żeglugowe. Prom, który miał 13 
lat, został poddany poważnemu remontowi, w wy-
niku którego liczba miejsc kabinowych wzrosła z 
dotychczasowych 50 do 120.

20 lat temu

Czerwiec 1996 r.

8 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni 
Gdańskiej podjęło uchwałę o zaprzestaniu działal-
ności przez stocznię. Za taką decyzją głosowało 
79% akcjonariuszy, w tym największy, dysponujący 
60% głosów Skarb Państwa, reprezentowany na 
zgromadzeniu przez wojewodę gdańskiego. 

20 – Polska Żegluga 
Bałtycka S.A. uruchomiła 
statkiem ro-ro Parsęta nową 
linię łączącą Świnoujście z 
duńskim portem Aabenraa.

21 – POL-Levant zakupił 
od PLO trzy od lat eksplo-
atowane przez siebie drobni-
cowce: Radzionków, Garwo-
lin i Ostrołękę, stając się ich 
jedynym właścicielem. Kilka 
miesięcy wcześniej w podob-
ny sposób POL-Levant zakupił 
od PLO 4 inne statki tej samej 
serii.

24 – Prezes Stoczni Szczecińskiej S.A. Krzysztof 
Piotrowski i dyrektor naczelny PŻM Janusz Lembas 
podpisali umowę na budowę w latach 1998-2000 
5 masowców o nośności 16.500 ton każdy. 

30 lat temu

Czerwiec 1986 r.

24 – Przekazano do eksploatacji bazę rudową 
w Świnoujściu.

27 – 5 kutrów z PPiUR „Barka” w Kołobrzegu 
po wielu latach przerwy wznowiło eksploatację 
łowisk Morza Północnego w ramach przyznane-
go Polsce przez Norwegię limitu na odłowienie 2 
tys. ton dorszy.

30 – W stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni 
zwodowano dla PLO m/s Że-
rań, pierwszy statek ro-ro z 
serii B-488 przeznaczony do 
eksploatacji na liniach śród-
ziemnomorskich.

40 lat temu

Czerwiec 1976 r.

19 – Odznaczenie Gdyni Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, a stoczni „Nauta” 
– rówieśniczki miasta Gdyni, Orde-
rem Sztandaru Pracy I klasy. Tego 
dnia odsłonięto również w Gdyni 

pomnik Józefa Conrada-Korzeniowskiego (na zdjęciu).
28 – Opuszczono banderę wojenną na okręcie

-muzeum Burza. W trakcie 16 lat jego muzealnej 
służby zwiedziło go prawie 3,75 mln osób.

 

50 lat temu

Czerwiec 1966 r.

11 – Wychodzący z Port Harcourt drobnicowiec 
Jan Żiżka zderzył się z nigeryjskim statkiem Oba 
Overami i doznał uszkodzeń w części podwodnej 
kadłuba. Osadzony na mieliźnie, został następnie 
odholowany do Port Harcourt na prowizoryczny 
remont.

15 – Przekształcenie dwóch szczecińskich 
uczelni morskich: Państwowej Szkoły Morskiej 
i Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w 
Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie, która swoją 
działalność zainaugurowała w 1967 r.

60 lat temu

Czerwiec 1956 r.

26–28 – W porcie gdyńskim przebywał z wizytą 
jugosłowiański okręt szkolny Galeb.

70 lat temu

Czerwiec 1946 r.

17 – Do administrowanej przez władze polskie 
części portu szczecińskiego zwinął pierwszy po 
wojnie statek handlowy. Był to s/s Ruth bandery 
szwedzkiej.

21 – Do Gdyni zawinął po 
raz pierwszy drobnicowiec GAL
-u Tobruk wsławiony licznymi 
wojennymi dokonaniami. 

22 – Otwarcie Biblioteki 
Gdańskiej, której pierwszy 
dyrektor Marian Pelczar 
tego dnia oświadczył, że „za-
kończył się okres ratowania 
zbiorów gdańskich”.

25 – Powołanie do życia Towarzystwa dla Poło-
wów Morskich i Handlu Zagranicznego Arka Sp. 
z o.o. w Gdyni.

80 lat temu

Czerwiec 1936 r.

9 – Otwarcie Domu Szwedzkiego Marynarza, 
przy obecnej ul. Jana z Kolna w Gdyni.

28 – Ukazał się pierwszy numer „Morskich 
Wiadomości Tech-
nicznych” – pierw-
szego polskiego 
pisma technicznego 
wydawanego przez 
Stowarzyszenie Tech-
ników Okrętowych 
Polskich (STOP) z 
siedzibą w Gdyni. 
Jego redaktorem na-
czelnym był związany 
z Państwową Szkołą Morską w Gdyni inż. Michał 
Kisielewski.

90 lat temu

Czerwiec 1926 r.

1 – Powstała pierwsza polska firma maklerska: 
Polska Agencja Morska z siedzibą w Gdyni.

24 – Do Gdyni przybył z wizytą nowo miano-
wany minister przemysł i handlu Eugeniusz Kwiat-
kowski. Wizytował m.in. statek Wawel należący do 
Towarzystwa Żeglugi Morskiej „Sarmacja”.

Opracowali:
jerzy DrzeMCzeWSki
Marek tWarDoWSki

10 lat temu

Czerwiec 2006 r.
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