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OD REDAKCJI
II Gdyńska Debata Młodych odbyła się 15 grudnia 2011 roku w Akademii Morskiej w Gdyni. Zorganizowana została przez Fundację Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students’
Coalition, przy wsparciu finansowym i logistycznym Miasta Gdynia. Partnerem II edycji debat była
Akademia Morska w Gdyni. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: „PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU MORSKIEGO W GDYNI”.
Jako organizatorzy staraliśmy się nadać debacie odpowiednią, stosowaną do wagi poruszanych
problemów, rangę. Patronat nad II Gdyńską Debatą Młodych zgodzili się objąć: Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anna Wypych Namiotko, Prezydent
Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek oraz Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Romuald
Cwilewicz. Udział w debacie, w charakterze ekspertów, wzięli zaś: dr inż. Karol Korcz (AM), dr inż.
Jerzy Herdzik (AM), prof. dr hab. Daniel Duda (AMW), dr Andrzej Królikowski (Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni), Janusz Jarosiński (prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia) oraz Mirosław Langowski
(Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny POL-LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.).
W ramach samej debaty poruszone zostały rozliczne kwestie – od spraw związanych stricte z przemysłem morskim, po problemy szeroko rozumianej polskiej polityki morskiej i transportowej. Niestety,
w przypadku większości zagadnień udało się co najwyżej zasygnalizować istnienie i wagę danych
problemów, bo na wnikliwą analizę w trakcie dwugodzinnej debaty nie mogło przecież starczyć
czasu. Niemniej, samą dyskusję należy uznać za sukces. Szczególnie cieszy liczna obecność uczniów
gdyńskich szkół średnich i studentów, z których strony padło wiele pytań do ekspertów.
Na prezentowany Państwu drugi numer biuletynu „Gdyńska Debata Młodych” składają się cztery
wywiady z zaproszonymi do udziału w debacie ekspertami, trzy teksty publicystyczne autorstwa studentów Akademii Marynarki Wojennej oraz jeden szkic wspomnieniowy.
Jako redakcja pragniemy wyrazić nadzieję, że materiały zawarte na łamach naszego skromnego
wydawnictwa będą stanowiły ciekawą i wartościową lekturę. Może staną się one dla kogoś przyczynkiem do rozwoju ukrytych dotychczas zainteresowań? Nie ukrywamy, że taka właśnie jest (poza
utrwaleniem najważniejszych problemów poruszanych podczas Gdyńskich Debat Młodych) główna
idea przyświecająca naszemu biuletynowi.
Miłej lektury!

Redakcja biuletynu „Gdyńska Debata Młodych”
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ROZMOWA

ROZMOWA Z JANUSZEM JAROSIŃSKIM
PREZESEM ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

FOTO/Mateusz Kuropatnicki

Rozmawia paweł KUSIAK

PORT GDYŃSKI

WYKORZYSTUJE SWOJĄ SZANSĘ
Panie prezesie, jak duży wpływ wywiera gdyński

skiego. Trzy czwarte tej inwestycji zostało sfinanso-

port na rozwój miasta? Jak ważny jest port dla

wane z funduszy unijnych, a jedna czwarta (czyli

Gdyni?

cały wkład Polski) ze środków Zarządu Morskiego

Myślę, że port wpływa na otoczenie miasta bez-

Portu Gdynia. To, co dostrzega każdy Gdynianin,

pośrednio i pośrednio. Z jednej strony, organizm

to także przebudowa Nabrzeża Pomorskiego. Pa-

portowy jest bardzo znaczącym pracodawcą,

miętamy jak to nabrzeże wyglądało jeszcze 3-4

a największą część jego pracowników stanowią

lata temu a jak wygląda dzisiaj. Zdecydowanie

mieszkańcy Gdyni. To jest bezpośrednie przeło-

możemy się tym pochwalić. Natomiast najważ-

żenie. Z drugiej strony, mamy inwestycje, które

niejsze, że port i miasto potrafią ze sobą współpra-

są przez port realizowane. Część z nich dokonuje

cować. Klasycznym przykładem tej współpracy

się w samym porcie. Spośród tych, które są naj-

jest właśnie układ drogowy. Dzięki niemu rozwija

bardziej widoczne dla mieszkańców, wymienić

się zarówno miasto jak i port. Bez radykalnej po-

można choćby przebudowę ulicy Janka Wiśniew-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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równaniu do innych portów podobnej

(...) organizm portowy jest bardzo
znaczącym pracodawcą a naj-

klasy?
Oczywiście, możemy odwoływać się
do historii i powiedzieć, że przed wojną
byliśmy największym portem na Bałty-

większą część jego pracowników

ku, bo biorąc pod uwagę obroty ła-

stanowią mieszkańcy Gdyni.

tym największym portem nie jesteśmy

dunkowe tak rzeczywiście było. Dzisiaj
i nie będziemy nim także w przyszłości.
Natomiast ciągle chcemy być portem

prawy układu drogowego nie bylibyśmy w stanie

bardzo znaczącym. Porównując się

ściągać do portu gdyńskiego znaczących firm.

z innymi portami polskimi, patrząc przez pryzmat

Jakie są kolejne potrzeby portu w zakresie infra-

portami większymi. Gdybyśmy jednak odjęli ropę

obrotów ładunkowych, to Gdańsk i Szczecin są

struktury?
Dziś możemy powiedzieć, że infrastruktura dostępu do portu od strony lądu nie odbiega od
standardów zachodnioeuropejskich.

To czego

jeszcze brakuje, to poprawa części układu drogowego w okolicach Dworca Morskiego. Umowa
z wykonawcą została już podpisana i w 2013 roku
ten odcinek będzie całkowicie przebudowany.
Można powiedzieć, że będzie absolutnie europejski. Samych inwestycji będzie oczywiście więcej,
ta którą widać najbliżej nas to rozbudowa terminalu Ro-Ro. Jeżeli chodzi o Ro-Ro, port gdyński
jest potęgą i chcemy żeby nią pozostał również
w przyszłości. W tym roku rozpoczną się prace
przy przebudowie Nabrzeża Szwedzkiego – tutaj
chcemy osiągnąć zanurzenie 13,5m, co umożliwi
obsługę większych statków. Rozpocznie się także
budowa Nabrzeża Bułgarskiego. Można zatem
powiedzieć, że dwa terminale kontenerowe, które są w basenie ósmym, zyskają nowe możliwości
– powstanie 190m nowego nabrzeża. W tej chwili trwa również przebudowa budynku magazynowego przy ulicy Polskiej na budynek biurowy.
Te prace zostaną zakończone w przyszłym roku
i dzięki nim zyskamy dodatkową powierzchnię
biurową. Dodatkowo, jeszcze w tym roku oczekujemy rozpoczęcia budowy co najmniej jednego

to wtedy okaże się, że obroty są na zbliżonym
poziomie. W ubiegłym roku obroty ładunkowe
ogółem wyniosły prawie 16mln ton (to drugi taki
wynik w historii portu), z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast, jeśli za wskaźnik przyjmiemy
nakłady na inwestycje i remonty to tutaj Gdynia
przoduje. Mamy także nadzieję na bycie liderem
jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy unijnych.
Z pewnością przełoży się to na rozwój infrastruktury, czyli lepsze spełnianie potrzeb naszych klientów. Wszelkie działania, które podejmuje Zarząd
Portu mają na celu stworzenie jak najlepszych
warunków dla rozwoju biznesu, żeby firm było
w porcie gdyńskim jak najwięcej i żeby miały one
jak najlepsze warunki do rozwoju.
Od dwóch lat dyskurs medialny zdominował
międzynarodowy kryzys finansowy, szuka się
jego konsekwencji w różnych dziedzinach. Czy
w branży portowej również możemy mówić o kryzysie?
Myślę, że tym czego się najbardziej obawiamy,
jest zahamowanie wymiany handlowej. Porty żyją
z przeładunku towarów, z tego żeby tych towarów, zarówno w imporcie, jak i w eksporcie było
jak najwięcej. Szczęśliwie (patrząc przez pryzmat
roku 2011), tych objawów kryzysu, póki co, nie wi-

nowego obiektu magazynowego.

dać. Nasza sytuacja finansowa jest co najmniej

Z tego wszystkiego wynika, że Port Gdynia bardzo

że jesteśmy w Unii, mamy dobre projekty unijne,

dobra. Biorąc pod uwagę uwarunkowania(fakt,

dynamicznie się rozwija. Jak wypadłby on w po-

BIULETYN II - 2012
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tecznie realizować nasz program inwestycyjny.

się regularnie i wymieniają poglądami, żeby móc

Wydaje się, że jeśli nie nastąpi jakieś drastyczne

korzystać ze swych wzajemnych doświadczeń.

tąpnięcie ta stabilizacja działań mimo wszystko
utrzyma się. O ile jednak w rok 2011 wchodziliśmy

Jak ocenia Pan politykę morską na szczeblu ca-

z wielkimi nadziejami, to w rok 2012 wchodzimy

łego państwa? Czy sprzyja ona rozwojowi gdyń-

z obawami jak będzie wyglądał świat? Czy wy-

skiego portu?

miana handlowa nie zostanie przyhamowana?

Najważniejsza jest polityka transportowa. Tak zwa-

Czy kryzys nie zacznie się rozprzestrzeniać? Nie

na polityka morska jest elementem polityki trans-

żyjemy w próżni więc wszystko co dzieje się w oto-

portowej. Jeżeli chodzi o podstawy prawne, dla

czeniu, ma olbrzymi wpływ na naszą działalność.

nas najważniejsza jest „Ustawa o portach i przysta-

Mimo wszystko wierzę, że rok zakończymy pozy-

niach morskich” (tekst jednolity, Dz.U. 2002 nr 110

tywnymi wynikami.

poz. 967 – przyp. red.). Wiem, że niektórzy na nią
narzekają natomiast ja cały czas podkreślam, że

Czy Pana zdaniem istnieje współpraca pomię-

ta ustawa absolutnie nie przeszkadza w skutecz-

dzy polskimi portami?

nym rozwijaniu organizmu portowego. Daje nam

Na polskim rynku liczą się trzy organizmy portowe:

prawne narzędzia, które umożliwiają skuteczne

Szczecin-Świnoujście, Gdańsk i Gdynia. Można

funkcjonowanie na rynku. Wydaje mi się, że z tych

powiedzieć, że istnieje pomiędzy nimi i współ-

narzędzi potrafiliśmy do tej pory dosyć skutecznie

praca i rywalizacja. Oczywiście, jedno i drugie

korzystać. To, co oczywiście portom jest potrzeb-

jest dobre, jedno i drugie jest potrzebne. Zawsze

ne, to układ transportowy, który sprzyja rozwojowi

uważam, że lepiej jest podążać szlakiem, który

organizmu portowego. Mówiąc o układzie trans-

został przetarty i sprawdzony niż starać się coś

portowym mam na myśli szczególnie sieć dróg

wynaleźć, bo wtedy mamy do czynienia z dużo

północ-południe. Nadmierny rozwój sieci wschó-

większymi kosztami. Trzy zarządy portu spotykają

d-zachód jest odcinaniem portów od naturalnego zaplecza. Nasze porty nie mają innego zaple-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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cza niż rynek polski. Oczywiście walczymy o rynki

na nie tylko natychmiast dotrzeć, z portu można

tranzytowe, ale podstawową zasadą pozostaje

także błyskawicznie wyjechać (dzięki Estakadzie

Wydaje się, że jeśli nie nastąpi ja-

Kwiatkowskiego i trasie A1). Niezwykle

kieś drastyczne tąpnięcie ta stabi-

też modernizacja linii kolejowych. Po-

lizacja działań mimo wszystko się

udział transportu kolejowego w obsłu-

utrzyma. Aczkolwiek, o ile wrok

wego oscylował pomiędzy 11% a 13%,

2011 wchodziliśmy z wielkimi nadziejami, tak w rok 2012 wchodzimy z obawami jak będzie wyglądał świat...

ważna przy polityce transportowej jest
patrzmy, co się dzieje na rynku: kiedyś
dze Bałtyckiego Terminalu Kontenerow roku ubiegłym wyniósł 37%. Pokazuje
to jak duży nacisk trzeba kłaść na ten
rozwój. Dla mnie istotne jest to, że nasi
właściciele pozwalają nam działać,
że nie jesteśmy ograniczeni, że jest dla
tych działań zrozumienie. Możemy rozmawiać i wdrażać dobre pomysły. To,
co dzieje się wewnątrz samego portu,
zależy od nas samych – od naszej ak-

nie stracenie rynku macierzystego. Aby to nie

tywności, pomysłów i zdolności do pozyskiwania

nastąpiło układ północ-południe musi być kon-

inwestorów. Jeżeli te wszystkie elementy udaje się

kurencyjny dla układu wschód-zachód. Ostat-

połączyć i w pełni wykorzystać środki unijne, to

nie kilka lat pokazuje, że nadrabiamy zaległości.

mamy szansę w dalszym ciągu się rozwijać. Nie

Gdybyśmy nie mieli tak dobrego dostępu do por-

mam żadnych wątpliwości, że port gdyński swoją

tu gdyńskiego, nie udałoby się nam pozyskać np.

szansę wykorzystuje.

Rolls-Royce’a. Tutaj wielką zaletą było właśnie
Dziękuję za rozmowę.

FOTO/Mateusz Kuropatnicki

to, że układ drogowy jest nośny: do portu moż-
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ROZMOWA Z KPT. Ż. W. DR ANDRzEJEM KRÓLIKOWSKIM
DYREKTOREM URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

FOTO/Mateusz Kuropatnicki

Rozmawiają MONIKA narloch i paweł KUSIAK

KRYZYS
TO SINUSOIDA
Panie Dyrektorze, co dziś kształtuje polską polity-

Po pierwsze, trzeba wyróżnić tu ścieżkę legisla-

kę morską?

cyjną, która będzie regulowała wszystko, co jest

Założenia obecnej polityki morskiej zostały opra-

związane z rozwojem polskiego przemysłu mor-

cowane na podstawie strategii, jaką Unia Euro-

skiego. Polska podjęła w tym zakresie pewne kro-

pejska przyjęła w 2007 r. Państwa członkowskie

ki, a mianowicie przystąpiła do realizacji prioryte-

zobowiązane zostały do wprowadzenia na swo-

towych kierunków polskiej polityki morskiej zawar-

ich obszarach określonych działań związanych

tych w dokumencie „Założenia polityki morskiej

z polityką morską, aby nabrała ona charakteru

Rzeczypospolitej polskiej do roku 2020”. Powołano

zintegrowanego, międzysektorowego i horyzon-

również Międzyresortowy Zespół do spraw Polity-

talnego.

ki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli chodzi
o porty, ubiegły rok zakończył się pomyślnie, po

Na jakim etapie wdrażania tak pojętej polityki

mimo wszechobecnych haseł kryzysowych. Gdy-

morskiej jest dzisiaj Polska?

nia po raz kolejny pobiła rekord w masie przeła-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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dunkowej. Główny operator
oceaniczny, jakim jest Maersk, pojawił się na obszarach
portu Gdańska i tym samym
Deepwater Container Terminal pobił rekord, jeżeli chodzi
o obsługę kontenerów. Jest
to tylko cząstka, która pozwoli
na obsługę kontenerów przy
braku jakiegokolwiek rozwoju
zasobów portowych, jakimi są
place składowe czy nabrzeża. Możliwości, jakimi dziś dysponuje obszar Zatoki Gdańskiej, sięgają 2 mln kontene-

Mamy wszelkie przesłanki, żeby nie
mówić o kryzysie, bo kryzys to sinusoida – jednym pomaga, innych skazuje na porażkę. Myślę, że mamy szansę
znaleźć się w dobrym punkcie sinusoidy i w pełni wykorzystać to położenie
w przyszłości

rów. Bardzo wielu armatorów

Gazoport ma swoje tempo budowy, która ma

zdecydowało się jednak na budowę nowych

zakończyć się pomyślnie w 2014 r. Jest szansa, że

statków (m.in. Polska Żegluga Morska), które póź-

terminal będzie gotowy do odbioru katarskiego

niej trafiają na kotwicę. Wiąże się to z postępują-

gazu, na który w 2009 r. podpisany został przez

cą stagnacją, która uwidacznia się coraz bardziej

rząd Donalda Tuska długoterminowy kontrakt.

na rynku chińskim. Polska jest ogniwem w łańcu-

Wiadomo również, że spółka PGNiG, która jest

chu w transporcie światowym i trudno żebyśmy

właścicielem i dystrybutorem gazu w Polsce, przy-

nie odczuli przejawów kryzysu. Pomimo dotych-

gotowana jest do awaryjnego odbierania gazu,

czasowego pomyślnego bilansu, nie wiadomo co

na wypadek gdyby terminal w Świnoujściu miał

przyniesie nam rok 2012.

opóźnienia. Myślę, że rok 2012 pokaże stopień
zaawansowania prac i pozwoli ocenić, czy zo-

Gazoport w Świnoujściu jest przykładem zaan-

staną one ukończone w terminie. Równie ważny,

gażowania się państwa w politykę morską na

z punktu widzenia centralnego szczebla, wydaje

szczeblu centralnym. Czy mógłby Pan rozwinąć

się rozwój rejonu Portu Północnego, który przewi-

tę kwestię?

duje możliwość zwiększenia potencjału kontenerowego do roku 2020, docelowo do 8
mln ton. Tutaj również trzeba będzie

Polska jest ogniwem w łańcuchu

ponieść pewne konsekwencje inwe-

w transporcie światowym i trudno

ców składowych, nabrzeży i infrastruk-

żebyśmy nie odczuli przejawów
kryzysu. Pomimo dotychczasowego pomyślnego bilansu, nie wiadomo co przyniesie nam rok 2012

stycyjne, w związku z rozbudową platury obsługującej statki.
Który sektor polskiej gospodarki morskiej jest Pana zdaniem najsilniejszy
i ma największy potencjał rozwoju?
Jeśli mówimy o przyszłości, to sektor
energetyczny (z energią odnawialną).
Mam tu na myśli zagospodarowanie
polskich obszarów morskich, czyli strefę wyłączności ekonomicznej. Potężne
ilości prądu będą płynęły drogą mor-
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ską w kierunku lądu. Drugą sprawą, kluczową dla

w akademiach morskich, ale również na politech-

sektora morskiego, są stocznie. Małe stocznie, na

nikach i uniwersytetach. Jeżeli będziemy chcieli

obszarze byłych wielkich w Gdyni i Gdańsku, sta-

utrzymać taki poziom, to zapewne Polska bardzo

wiają na bardzo specjalistyczne produkty. Rozpo-

szybko znajdzie się w światowej czołówce. Musimy

czynają produkcję statków, które wymagają wie-

tylko uważać, żeby chęć rozwoju nie przekształci-

dzy i większej fachowości. Polska ma odpowiednie

ła się w tzw. wyścig szczurów. To szczególny obo-

możliwości do produkcji tego typu statków. Inwe-

wiązek kadry szkoleniowej, która jest odpowie-

stujemy w specjalistykę, czyli we wszystko to, co

dzialna za przygotowanie ludzi, których wiedza

jest związane z gazami, chemią, promami. Ważną

przekłada się później na przemysł, shipping oraz

rolę odgrywa budowa napędów gazowych, jako

zarządzanie. Polska jest do tego przygotowana.

głównych do statków. Wszystkie te działania zmie-

Mamy wszelkie przesłanki, żeby nie mówić o kry-

rzają w dobrym kierunku.

zysie, bo kryzys to sinusoida – jednym pomaga, innych skazuje na porażkę. Myślę, że mamy szansę

Jak Pana zdaniem będzie wyglądała polska go-

znaleźć się w dobrym punkcie sinusoidy i w pełni

spodarka morska za 20, 30 lat?

wykorzystać to położenie w przyszłości.

To jest pytanie do młodych. Po pierwsze, muszą
zdobywać wiedzę. Póki co, polskie szkolnictwo ma

Dziękujemy za rozmowę.

FOTO/Mateusz Kuropatnicki

się dobrze. Polscy specjaliści szkoleni są nie tylko
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Rozmawiają MONIKA narloch i paweł KUSIAK

POLITYKA MORSKA MUSI BYĆ
ROZUMIANA CAŁOŚCIOWO
Jak ocenia Pan profesor politykę morską prowa-

w radzie naukowej w Urzędzie Ministra Żeglugi i Li-

dzoną przez współczesną Polskę?

dze Morskiej, we współpracy z prof. Jerzym Zale-

Byłem włączony w nurt tworzenia polskiej polity-

skim i prof. Zygmuntem Sójką. Czasy się zmieniły

ki morskiej w okresie, gdy Polskie Linie Oceanicz-

i nie ulega wątpliwości, że w dalszym ciągu o tej

ne liczyły ponad 180 statków. Nie było wówczas

polityce mówimy. Wydaje mi się, że obecnie po-

zakątka kuli ziemskiej, gdzie by biało-czerwona

lityka morska powinna łączyć się z konkretnym

bandera nie reprezentowała naszego kraju. Pol-

działaniem oraz musi być rozumiana całościowo.

ska Żegluga Morska, czy Chipolbrok były liczący-

Ważne są nowe inwestycje a także szkolnictwo

mi się przedsiębiorstwami, które miały przed sobą

morskie. Co prawda jest ono dość dobrze rozwi-

perspektywę rozwoju. Ta perspektywa tworzona

nięte na poziomie wyższym. Nie możemy jednak

była również dla portów morskich. Koncepcję

zaniedbywać etapu średniego, który powinien

polityki morskiej przyszło mi tworzyć poprzez udział

w zasadzie przeważać.
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Jakie cele realizowane są przez nasze państwo

Często można spotkać się z porównaniami obec-

w zakresie polityki morskiej?

nego stanu polskiej żeglugi morskiej do sytuacji

Muszę powiedzieć, i cieszę się z tego bardzo

sprzed 1989 roku. Czy uważa Pan takie zestawia-

mocno, że rozwijają się porty. Mam na myśli te

nia za racjonalne?

porty o znaczeniu podstawowym dla gospodar-

Nie mogę się w pełni zgodzić, bo przecież roz-

ki narodowej, czyli: Szczecin, Świnoujście, Gdańsk

wój floty, szczególnie w niektórych okresach, był

i Gdynię. Nie ulega wątpliwości, że mniejsze porty:

nastawiony na realizację odpowiedniej polityki,

w Darłowie, Kołobrzegu, czy porty Zalewu Wiśla-

wówczas walki z tzw. kolonializmem pomocy roz-

nego również są na pozytywnej drodze. Pojawia

wijających się państw. Żegluga rozwijana była

się jednak pytanie, czy to wszystko przyniesie wy-

pod kątem myślenia lokalnego.

mierne korzyści?

wtedy było nas stać na to wszystko.

Co Pana zdaniem ma wpływ na budowanie świa-

Czy Pana zdaniem Polska gospodarka morska

domości obywatelsko-morskiej?

skorzystała na wejściu do UE?

Jako społeczeństwo nie próbujemy wyciągnąć

Widzę ogromną korzyść dla Polski, chociażby

wniosków ze stopnia zorganizowania np. społe-

związaną z uporządkowaniem zagadnień praw-

czeństwa amerykańskiego czy zachodnioeuro-

nych. Przyjmowanie ustaleń w zakresie ochrony

pejskiego. Mamy w sobie jakieś obawy i nie widzi-

środowiska, walki z zanieczyszczeniami, perspek-

Brakuje nam monitorowania losów absolwentów. Niech ktoś nawet mówi, że są dobrymi kapitanami na kontenerowcach, ale

Dziwię się, że

tywy udrożniania rzek czy żeglugi przybrzeżnej, mają istotne znaczenie dla
Polski. Kwestie dotacji unijnych i mechanizmów kontroli finansowej uważam za
równie ważne i potrzebne. Każda złotówka w chwili obecnej – tak mi się wydaje – jest bardziej ekonomicznie wydawana dzięki temu, że musi być później

jeśli z rocznika 150 osób tylko jed-

dokładnie rozliczana. Tu skorzystaliśmy,

na lub kilka pracuje w zawodzie

zamierzenia związane z dotacjami do

to coś jest nie w porządku

tło dzienne, to musi się to odbyć z ko-

nie ulega wątpliwości. Jeśli

wszystkie

szkolnictwa, w tym morskiego, ujrzą świarzyścią dla naszego kraju. Wiele kwestii
jest jeszcze do przemyślenia. Chociażby

my potrzeby działania. Jestem przewodniczącym

sprawa paliw i wydobycia w naszym kraju gazu

Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. W ca-

łupkowego – istnieje tutaj potrzeba przestawienia

łym Towarzystwie jest tylko dwóch studentów.

całego systemu portów z importu na eksport.

Czego więc możemy żądać?
Jak ocenia Pan sytuację w jakiej obecnie znalaJak ocenia Pan świadomość wagi spraw morskich

zła się Stocznia Marynarki Wojennej?

u polskich polityków?

Jest to przykre, przede wszystkim dla tych ludzi,

Na ostatnim spotkaniu w Akademii Morskiej (Gdyń-

którzy tam pracują. Jeśli nie nastąpi pełna restruk-

ska Debata Młodych 15.12.11 – przyp. red.) po-

turyzacja, jeżeli będziemy tylko zmieniać dyrekto-

wiedziałem ilu ludzi jest wyszkolonych w sprawach

rów, a nie zastanowimy się nad przyczynami, któ-

morskich, jaki kraj ma potencjał. Pozostaje liczyć,

re doprowadziły do takiego stanu, do niczego to

że kierująca resortem ekipa (która zresztą wyrosła

nie doprowadzi.

z Akademii) dokona rewolucji.
www.gdm.fundacjapsc.pl
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są wydawane celowo. Brakuje nam
monitorowania

Brakuje nam monitorowania losów absolwentów. Niech ktoś nawet mówi, że są dobrymi kapitanami na kontenerowcach, ale jeśli
z rocznika liczącego 150 osób, tyl-

losów

absolwentów.

Niech ktoś nawet mówi, że są dobrymi
kapitanami na kontenerowcach, ale
jeśli z rocznika liczącego 150 osób, tylko
jedna lub kilka pracuje w zawodzie, to
coś jest nie w porządku. Generalnie nie
wiemy ilu ludzi po ukończeniu polskich
uczelni morskich pracuje w tym przemyśle i czy przynosi to zysk dla kraju. Kolejną kwestią jest pytanie, czy wszystkie
akademickie wolności

powinny być

ko jedna lub kilka pracuje w za-

w szkołach morskich czy też nie. Zgod-

wodzie to coś jest nie w porządku

wszystkich zajęciach jest obowiązkowa,

nie z Konwencją STCW obecność na
a co w przypadku nieobecności? Jak
zaliczyć tę nieobecność i jak to pogodzić z punktem, że student może ale nie

Jak Pan ocenia poziom kształcenia polskich

musi przychodzić na wykłady?

uczelni morskich?
Po pierwsze, należałoby zastanowić się nad tym,

Dziękujemy za rozmowę.

FOTO/Mateusz Kuropatnicki

czy środki które wydajemy na szkolnictwo morskie
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ROZMOWA Z DR INŻ. JERZYM HERDZIKIEM PROF. AM
PRODZIEKANEM DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
I PRAKTYK WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

FOTO/Mateusz Kuropatnicki

Rozmawia paweł KUSIAK

Polskie stocznie MOGĄ
SIĘ ROZWIJAĆ
Jak ocenia Pan kondycję przemysłu morskiego

korporacji stoczniowej, gdzie połączone byłyby

we współczesnej Polsce?

stocznie: gdyńska, gdańska i elbląska, też się nie

Myślę, że należy oddzielić dwie rzeczy: przemysł

powiodła. Na początku tego wieku doszło do

wytwórczy od działalności żeglugowej, która ma

upadku podstawowych stoczni, które bazowały

trochę inny charakter. Jeśli chodzi o typowy prze-

na budowie statków. Natomiast utrzymały się na

mysł stoczniowy to sytuacja uległa diametralnej

rynku stocznie, które prowadziły działalność re-

zmianie na przestrzeni ostatnich lat. W latach 70.

montową. Takim przykładem jest Gdańska Stocz-

czy 80. byliśmy potęgą stoczniową w skali świa-

nia „Remontowa”, która rozwinęła działalność

towej. W latach 90., po transformacjach ustrojo-

dotyczącą budowy nowoczesnych jednostek.

wych, doszło do załamania. W roku 1996 upadła

Stocznią przeżywającą bardzo ciężkie chwile

Stocznia Gdańska. Próba stworzenia trójmiejskiej

w latach 97-98, była Stocznia Remontowa „Na-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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uta”. Udało się jej przetrwać lata kryzysu, w dużej

Na jakim etapie, w porównaniu do świata, za-

mierze dzięki bazowaniu na remontach statków.

trzymał się polski przemysł stoczniowy? Lata 70.,

Dzisiaj przenosi ona swoją siedzibę, ale sądzę, że

80.?

zagrożenie upadłością w jej przypadku nie istnie-

Porównanie do poziomu lat 80. byłoby tutaj naj-

je. W stanie upadłości mamy natomiast Stocznię

odpowiedniejsze. Według mnie mamy wyższy

Marynarki Wojennej, specyfika tej sytuacji jest

poziom technologiczny niż w stoczniach chiń-

jednak inna. Doszło do podziału stoczni na dwie

skich, niemniej konkurować ze stoczniami chiń-

części, niestety sprzedaż usług części niewojsko-

skimi czy koreańskimi nie możemy. Koszty pracy

wej nie do końca się sprawdziła. Należy nato-

są diametralnie różne.

miast podkreślić, że na gruzach stoczni Gdynia
w dalszym ciągu działają stocznie. Reasumując,

W jakiej kondycji są w tym kontekście polskie

można powiedzieć, że przetrwały te stocznie,

ośrodki naukowe?

które bazowały na remontach statków oraz te

Mamy dwie Akademie i Politechnikę – której sam

relatywnie mniejsze.

jestem absolwentem (Wydział Budowy Okrętów).
W tej chwili mój wydział istnieje pod nazwą Wy-

Czy polskie stocznie są konkurencyjne?

działu Oceanotechniki i Okrętownictwa. Nawet

Według mojej wiedzy, stocznie, które przetrwały

drugi człon nazwy sugeruje, że już nie kształci się

bazują na relatywnie taniej sile roboczej. Więk-

absolwentów na potrzeby stoczni. Tylko stocznie

szość z nich buduje konstrukcje,
lub takie elementy statków, od
których wymaga się znacznie
więcej

pracochłonności,

np.

część dziobową statku. Te elementy są eksportowane do stoczni zachodnioeuropejskich; angielskich, niemieckich, holenderskich
dopiero tam są one montowane.
Takie działanie nie tylko znacznie
przyspiesza czas produkcji statku, ale ma również ważny aspekt
ekonomiczny. Dzięki temu nasze
stocznie mogą sobie radzić w re-

W uczelniach nie ma w tej chwili instytutów czy katedr, które prowadziłyby
działalność naukową finansowaną
przez stocznie. Uzyskanie finansowania na tego typu drodze jest praktycznie niemożliwe

aliach rynku.
remontowe potrzebują specjalistów. Duża część
Czy zmiana tego stanu rzeczy jest możliwa tzn.

absolwentów Akademii, po kierunkach stocznio-

czy polskie stocznie mogą przestać być przede

wych, pracuje właśnie w tych stoczniach.

wszystkim producentem półproduktów i importerem technologii?

Czy w polskich uczelniach opracowuje się roz-

Na razie eksport technologii nam nie grozi. Nasz

wiązania technologiczne, które później mogłyby

przemysł stoczniowy bazował na technologii sta-

być adaptowane w stoczniach?

rego typu, co stało się jedną z głównych przyczyn

W uczelniach nie ma w tej chwili instytutów czy

kłopotów stoczni w latach 90. Na nowoczesną

katedr, które prowadziłyby działalność naukową

technologię i zmianę sposobu myślenia musimy

finansowaną przez stocznie. Uzyskanie finanso-

się najpierw przestawić.

wania na tego typu drodze jest praktycznie niemożliwe. W ciągu ostatnich 20 lat stocznie nie
finansowały żadnego projektu na uczelni. Jedy-
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nym ośrodkiem, który przetrwał i jeszcze funkcjo-

aby usunąć wszystkie błędy popełnione przy bu-

nuje, jest Centrum Techniki Okrętowej, ale tutaj

dowie. W rezultacie i tak wychodzi taniej. Nawet

mamy do czynienia z pewną specyfiką firmy ba-

nasz największy polski armator większość statków

zującej głównie na badaniach, natomiast raczej

zamawia nie u nas, tylko w stoczniach chińskich.

nie na tworzeniu nowych technologii.
Co radziłby Pan młodym ludziom aspirującym
Jakie są perspektywy rozwojowe dla polskich

do pracy w przemyśle morskim?

stoczni remontowych?

Uważam, że przemysł stoczniowy nie upadnie, ta

Uważam, że mają szansę na rozwój. Statek bu-

gałąź przemysłu morskiego musi funkcjonować.

duje się raz, ale remontowany musi być kilka razy

Europa Środkowa nie odejdzie od przemysłu

Uważam, że przemysł stoczniowy nie
upadnie, ta gałąź przemysłu morskiego musi funkcjonować. Europa
Środkowa nie odejdzie od przemy-

morskiego, nie jesteśmy w stanie
rezygnować z tej w miarę najtańszej formy transportu. Możemy
zastanawiać się raczej czy nie
będzie zmian w typach statków,
czy nie powstaną nowe, ciekawe

konstrukcje.

Przełomowym

momentem w historii przemysłu

słu morskiego, nie jesteśmy w stanie

stoczniowego była budowa kon-

rezygnować z tej w miarę najtańszej

rynek przewozów. Ale i tak część

formy transportu.

specyfikę, nie da się na kontene-

tenerowców, które zdominowały
ładunków, ze względu na jego
rowcach przetransportować.

w trakcie eksploatacji. Przepisy nakładają obo-

Czy absolwenci Akademii Morskiej są dobrze

wiązek remontów klasowych co 5 lat, remontów

przygotowani do pracy w realiach współczesnej

pośrednich co 3 lata, a zatem dwa razy w okre-

gospodarki morskiej? Czy istnieje system prak-

sie pięcioletnim statek musi do stoczni zawitać,

tyk, który pozwala im na wdrożenie się do real-

wejść na suchy dok. Zakres prac jest oczywiście

nego funkcjonowania w gospodarce?

określony wymaganiami towarzystw klasyfikacyj-

Na każdych studiach technicznych mamy okres

nych i tutaj od pewnych rzeczy nie uciekniemy.

praktyk, minimalnie cztery tygodnie. Nasi studen-

Jeżeli statek chce odnowić klasę, to musi taki

ci na wielu kierunkach nie morskich, okres praktyki

przegląd przejść. Mamy statki w różnym wieku,

mają jeszcze dłuższy, minimum 8 tygodni w okre-

w tym jednostki zbudowane w ostatnich 20, 15,

sie wakacyjnym. Oprócz typowych praktyk, kie-

10 latach, które będą miały szansę do naszej

rujemy ich do jeszcze istniejących stoczni bądź

stoczni trafić. Jeżeli zaś chodzi o nowobudowa-

zakładów, które ze stoczniami współpracują, bo

ne statki, tutaj sprawa przedstawia się nieco ina-

taka możliwość też istnieje. To nie musi być stocz-

czej. Trwałość i niezawodność armatury statków

nia, może to być zakład urządzeń okrętowych.

budowanych w stoczniach chińskich pozostawia

Do dodatkowych czynności remontowych przy-

wiele do życzenia. W rezultacie, zakres remontu

gotowujemy naszych studentów w laboratorium,

jest znacznie większy. Osoby, które miały możli-

w którym znajduje się większość urządzeń i gdzie

wość uczestniczenia w takim remoncie twierdzą,

wdrażamy ich do technologii, może nieco prze-

że statek jest budowany w Chinach tylko po to,

starzałej bo z lat 80. i 90. Tą bardziej nowoczesną,

żeby opłacało się go taniej kupić. Po krótkim

związaną z kwestiami mechanicznymi, przekazu-

okresie statek kieruje się do stoczni remontowej,

jemy dzięki symulatorom. Nie mamy jeszcze na

www.gdm.fundacjapsc.pl
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wyposażeniu typowego obiektu fizycznego – ob-

W przypadku zaniku, odbudowa tego typu spe-

rabiarki sterowanej numerycznie. Ale na potrzeby

cjalności trwać może nawet pokolenie.

naszej stoczni i naszych remontów jest to eduka-

Przekonały się już o tym niektóre stocznie za-

cja wystarczająca, bo większość remontów pro-

chodnioeuropejskie. Odchodząc od przemysłu

wadzona jest za pomocą technologii lat 80. i 90.

stoczniowego, dobrym przykładem może tu być
przemysł górniczy – Anglia zamknęła większość

Jak Pana zdaniem będzie wyglądał przemysł

własnych kopalń, a w tej chwili importuje do

morski w Polsce za 20 lat?

pracy polskich górników.

Uważam, że przetrwa. Ale czy się rozwinie, będzie
zależało w dużej mierze od tego, czy będą, Pol-

Albo polscy górnicy, którzy wracają do pracy

sce armatorzy, czy będą statki pod polską ban-

po wcześniejszym odejściu, bo szkoły górnicze

derą i czy w ogóle będziemy budować w Polsce

przestały kształcić specjalistów.

statki. W perspektywie dziesięciu lat taka szansa

Tak, są zamykane kopalnie, ale do pracy ciągle

na pewno nie istnieje, w perspektywie dwudzie-

potrzeba ludzi. Podobnie jest z przemysłem stocz-

stu? Też wątpię. Natomiast część remontowa

niowym, remontowym. Jeżeli przetrwa, to będą

najprawdopodobniej przetrwa i będzie to sytu-

potrzebni ludzie, wprawdzie nie w takiej ilości jak

acja niezwykle korzystna, ponieważ istnieje wiele

w dobrych okresach, kiedy w stoczni pracowa-

zawodów niezbędnych do takich prac. Utrata

ło ponad 20 tys. osób, a ponad 6 tys. w samych

stoczni remontowych przyniosłaby duże straty

stoczniach remontowych. W tej chwili we wszyst-

społeczne, nie chodzi nawet o utratę miejsc pra-

kich stoczniach pracuje ok. 5 tys. osób.

cy, ale również o zanik pewnych zawodów, niezbędnych przy tego typu działalności gospodarczej.
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Czy ich miejsca pracy są Pana zdaniem zagro-

ników okrętowych do innych stoczni, nawet poza

żone?

Europę, nie zmieniły znacząco sytuacji.

Istnieje szansa, że znaczna ilość tych miejsc pracy
przetrwa. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że

Czy wyobraża Pan sobie Gdynię bez przemysłu

za miejscami pracy stoczniowców kryje się spora

morskiego?

ilość dodatkowych miejsc pracy. Jeżeli stocznie

Nie wyobrażam sobie. Myślę, że do upadku prze-

remontowe czy budowy statków będą bazowa-

mysłu stoczniowego w Gdyni nie dojdzie, nato-

ły na urządzeniach okrętowych wytwarzanych

miast Stoczna Nauta – co już jest przesądzone

w kraju, to koniunktura będzie się nakręcała.

– musi się z tej części miasta, w której jeszcze się

Trzeba mieć taką świadomość społeczną. Wła-

mieści, przenieść na inne tereny. Będą poszuki-

śnie to było jednym z głównych powodów doto-

wane dalsze miejsca pod tereny przemysłowe

wania stoczni. Wstrzymanie dotacji przez UE rów-

i stoczniowe. Nie wiem, jakie decyzje zapadną

nało się ze skazaniem ich na upadek. Odbiło się

w sprawie byłej stoczni Marynarki Wojennej. W tej

to w sposób negatywny na kondycji bardzo wie-

chwili jest w stanie upadłości, ale ze względu na

lu firm, chociażby najbardziej znanej i cenionej –

bardzo dobre położenie (jest ona na uboczu

Zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Zakłady te

miasta, bardzo blisko kanałów portowych, blisko

wytwarzają również silniki do napędu lokomotyw,

wyjścia z portu, obok linii kolejowej) może zostać

silniki trakcyjne, silniki zespołów prądotwórczych

przejęta przez np. Nautę. Ale jakie decyzje za-

i ta część przemysłowa najprawdopodobniej

padną w przyszłości, trudno powiedzieć.

przetrwa, ale budowa typowych silników okrętowych, ze względu na upadek naszych stoczni,

Dziękuję za rozmowę.

FOTO/Mateusz Kuropatnicki

musi zaniknąć. Podejmowane próby eksportu sil-
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Popularyzacja
problematyki morza
i Marynarki Wojennej
w społeczeństwie polskim
Marynarka wojenna potrzebna jest nie tylko w razie
wojny, ale również w czasie pokoju. Określa ona wówczas
hierarchię państwa, żywotność sił narodu, jest dla kraju
źródłem korzystnych przymierzy i dobrobytu dla społeczeństwa.
Julian Ginsbert

Od wielu wieków ludzkość żyje w kręgu kultury i cywilizacji morskiej. Chociaż w dziejach
cywilizacji naszej planety morze zajmuje miejsce znaczące, to „kosmos morski” pozostaje
nadal wielką tajemnicą (A. Makowski, Siły morskie współczesnego państwa, Gdynia 2000, s. 4.). Pomimo to, wielu ludzi zdaje się przechodzić obok tego fenomenu obojętnie. Problem ten aktualny jest szczególnie w kontekście społeczeństwa polskiego. Co zatem możemy zrobić,
aby – obrócić Polaków frontem do morza?

N

iewątpliwie

istotną

kwestię,

z punktu widzenia popularyzacji

wemu pesymizmowi co do przyszłości Polski morskiej” (Ibidem, s. 5).

problematyki morskiej w społe-

Niedostatecznie wykorzystana dla populary-

czeństwie, stanowi edukacja. Nie

zacji spraw morskich wydaje się też być turystyka.

chodzi tu jednak tylko o szkolnic-

Jest to sektor, który (szczególnie latem) ściąga na

two wyższe, a przede wszystkim o różne inicjaty-

wybrzeże mnóstwo ludzi. Atrakcyjność naszego

wy, takie jak: konferencje, spotkania z młodzieżą

polskiego wybrzeża mogłaby być wykorzystana

czy projekty edukacyjne. Celem tego typu pro-

nie tylko pod względem zarobkowym, ale też

jektów byłoby przezwyciężenie sytuacji, którą

w celu popularyzacji problematyki morskiej wśród

diagnozuje A. Makowski: „Społeczeństwo polskie

obywateli.

wciąż jeszcze słabo orientuje się w zagadnie-

Pomysły dotyczące popularyzacji problema-

niach morskich, a w szczególności dotyczących

tyki morskiej w społeczeństwie rozważać można

obrony morza. Pomimo obserwowanego wzrostu

na różne sposoby. Niemniej, w kontekście każde-

zainteresowania sprawami morskimi, nie jest ono

go z nich, nie można zapomnieć o aspekcie pań-

w stanie pozbyć się zakorzenionych, niezbyt słusz-

stwa. To właśnie państwo powinno instytucjonal-

nych poglądów. Nawet skądinąd światłe i zasłu-

nie wspierać wszelkie inicjatywy dążące do zain-

gujące na ogólny szacunek osobistości, wyrażają

teresowania społeczeństwa sprawami morskimi.

w tej materii błędne poglądy, pojmują opacznie

Więcej! Nikt nie zainteresuje się morzem, jeśli nie

przykłady historyczne i dają wyraz niesprawiedli-

zrobią tego organy centralne i instytucje państwowe. Smutnym jest, że obserwując sytuację w kraju
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Niemniej, sprawy morskie to

Pomysły

dotyczące

popularyzacji

problematyki morskiej w społeczeń-

nie tylko Marynarka Wojenna. Nie
zapominajmy też o rozwoju floty handlowej, gdyż w dzisiejszym
świecie,

zdominowanym

przez

stwie rozważać można na różne spo-

handel o zasięgu globalnym, to

soby. Niemniej, w kontekście każ-

szą rolę – nie tylko w zakresie ge-

dego z nich, nie można zapomnieć

w kształtowaniu świadomości, iż

o aspekcie państwa

zany z morzem.

właśnie ona odgrywa coraz więknerowania zysków, ale również
człowiek jest nierozerwalnie zwiąProblematyka

popularyzacji

spraw morskich jest bardzo skommożna dojść do wniosku, iż Polska coraz mniej li-

plikowana. Wydaje mi się, że bez

czy się z Morzem Bałtyckim. Marynarka Wojenna

niej niemożliwa jest budowa długoterminowej

Rzeczypospolitej Polski jest przestarzała i niedofi-

strategii w tym zakresie. Świadomość znaczenia

nansowana – za przykład można podać wstrzy-

jakiegoś problemu jest, moim zdaniem, funda-

manie prac (luty 2012 r.) nad projektem korwety

mentem na bazie którego możemy dopiero pró-

typu Gawron (projekt 621). W założeniach, nowo-

bować budować jego rozwiązanie.

czesne korwety miały wzmocnić pozycję i prestiż
Polskiej Marynarki Wojennej, a także obecność
polskich sił w NATO – ostatecznie po zaniechaniu
prac nad projektem pozostają niespełnione marzenia polskiej admiralicji i ogromne straty finanso-

FOTO/Mikołaj Ratajczyk

we, które już poniósł polski podatnik.

WOJCIECH MILEWSKI
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CELE STRATEGICZNE
POLITYKI MORSKIEJ
III RP
Geograficzny środek Europy, kraj łączący ze sobą zachodnią i wschodnią część kontynentu, a także północną z południową, kraj z dostępem do morza. Tak, w wielkim skrócie
można scharakteryzować położenie Polski. Pierwsze skojarzenia dotyczące takiej lokalizacji? Tranzyt i wszystkie korzyści płynące z roli pośrednika w transporcie. Niestety, Polska
nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Jak można to zmienić, jakie powinny być
strategiczne cele polityki morskiej III RP?

W

edług danych GUS, granica

nerstwo dla Morza”. Jest to wspólna deklaracja

morska Polski wynosi 440 km,

m.in. uczelni morskich oraz podmiotów gospo-

natomiast linia brzegowa 770

darki morskiej. Program ten ma na celu stworze-

km. Jest to z pewnością spo-

nie możliwości współpracy pomiędzy uczelniami,

ry teren, który można wyko-

przedstawicielami przemysłu morskiego, armato-

rzystać w przemyśle morskim. Obecnie w Polsce

rami oraz instytucjami państwowymi. Współpra-

mamy cztery miasta, które wykorzystują swoje

ca pomiędzy tymi podmiotami ma zaowocować

geograficzne położenie: Gdańsk, Gdynia, Szcze-

zahamowaniem deficytu wśród wykwalifikowa-

cin oraz Świnoujście. Rodzi się jednak pytanie, czy

nej kadry w przemyśle morskim. „Partnerstwo dla

porty w tych miastach w pełni czerpią ze swojego

Morza” zostało uroczyście podpisane w lutym

potencjału gospodarczego? Jeśli nie, to dlacze-

2008 roku przez przedstawicieli: Akademii Mor-

go tak jest i co należy zrobić, aby Polska stała się

skich w Szczecinie i Gdyni, Akademii Marynar-

państwem konkurencyjnym na morzach?

ki Wojennej, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,

Najważniejszym elementem w tej układan-

Urzędu Morskiego w Gdyni, zespołów szkół mor-

ce są z pewnością ludzie – osoby młode, które

skich w Świnoujściu, Kołobrzegu i Darłowie, Szko-

należy zainteresować kształceniem w zakresie

ły Morskiej w Gdyni, APMAR (Związku Agentów

spraw morskich. Do świadomości społeczeństwa

i Przedstawicieli Żeglugowych w Gdyni), Polskiej

musi dotrzeć, że przemysł morski może usprawnić

Żeglugi Morskiej w Szczecinie, Polskiej Żeglugi Bał-

nasze państwo. Tradycje szkolnictwa morskiego

tyckiej w Kołobrzegu, Stemag – Marine Szczecin,

są w naszym kraju bogate. W dobie globalizacji

Fundacji PRO – NAUTICA ze Szczecina. Patronat

najważniejszym elementem jest posiadanie wyso-

nad działaniami Partnerstwa dla Morza objęło

ko wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry.

Ministerstwo Infrastruktury.

Przygotowanie jej, to zadanie uczelni morskich.

Kolejnym, bardzo ważnym aspektem w poli-

Należy tu jasno sprecyzować szanse rozwoju za-

tyce morskiej Polski, musi stać się modernizacja

wodowego. W tym celu powstał program „Part-

infrastruktury. Mowa tu o remoncie istniejących
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portów oraz i ich rozbudowie.
Aby stać się konkurencyjnym na
rynku trzeba zaoferować szybkie, sprawne i fachowe usługi np.
w zakresie przeładunku towarów.
Do tego potrzebna jest przestrzeń
w portach, która umożliwi obsługę wielkich statków transportowych. W tym celu w 2007 roku
została

uruchomiona

„Strate-

gia rozwoju portów morskich do

Istotną kwestią odnośnie konkurencyjności naszych portów jest transport lądowy. Mowa tu oczywiście
o modernizacji i budowie sieci dróg
krajowych oraz autostrad.

2015 r.”. Na chwilę obecną port

prosto z portów do najważniejszych szlaków tran-

w Gdańsku charakteryzuje się wysokim wskaź-

zytowych Polski, przyśpieszyłyby realizację wyko-

nikiem przeładunku ropy, Gdynia dominuje zaś

nywanych usług. W XXI wieku najważniejszy dla

w aspekcie obsługi kontenerów, a zespół porto-

wszystkich jest czas. Jeśli Polska będzie gotowa

wy Szczecin-Świnoujście jest liderem w dziedzinie

zaproponować kontrahentom szybki oraz facho-

terminalu promowego. Aby dodatkowo zwięk-

wy transport danego produktu, nasz kraj stanie się

szyć konkurencyjność polskich portów, należy po-

jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku. Na dzień

prawić strukturę przeładunków (wiąże się to z po-

dzisiejszy, autostrada z Gdańska prowadzi w oko-

szerzeniem terenów portów oraz zatrudnieniem

lice Grudziądza, natomiast rządowy „Program

większej ilości wykwalifikowanych osób) a także

budowy dróg krajowych 2011-2015” zakłada wy-

zwiększyć liczbę połączeń z innymi portami (np.

dłużenie jej do Łodzi, a następnie w kierunku Kra-

Świnoujście-Kłajpeda).

kowa, co umożliwi dalszy transport na południe
Europy. Jeżeli chodzi o połączenie lądowe z por-

naszych portów, jest transport lądowy. Mowa tu

tu w Szczecinie na południe Polski, sytuacja nie

oczywiście o modernizacji i budowie sieci dróg

wygląda jeszcze nazbyt interesująco, gdyż więk-

krajowych oraz autostrad. Drogi, prowadzące

szość trasy jest w chwili obecnej na etapie reali-

FOTO/Mikołaj Ratajczyk

Istotną kwestią, odnośnie konkurencyjności
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zacji. Mówiąc o transporcie lądowym nie można

Jak widać, na wzrost znaczenia Polski w kon-

również zapomnieć o polskich kolejach, które

kurencyjności morskiej składa się wiele czynników

w chwili obecnej przechodzą gruntowne zmiany

takich jak: edukacja wyspecjalizowanej kadry,

(spowodowane jest to oczywiście zbliżającymi się

modernizacja portów a także infrastruktury lądo-

Mistrzostwami Europy w piłce nożnej na terenie

wej. Przed polskim rządem ogrom pracy. Z pew-

Polski i Ukrainy).

nością droga do celu jest jeszcze długa, jednak

Dodatkowym bodźcem pobudzającym go-

najważniejsza jest determinacja i konsekwencja,

spodarkę morską mogą być ulgi oraz dopłaty.

które w przyszłości mogą przynieść korzyści całej

Nic tak nie zachęca potencjalnego klienta, jak

polskiej gospodarce.

możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Dobrym
pomysłem może okazać się więc wprowadzenie przez polski rząd programów, które zachęcą
inwestorów spoza naszego kraju do korzystania
z transportu morskiego. Krokiem w takim kierunku
mogą być dopłaty do kosztów eksploatacji linii
żeglugi bliskiego zasięgu, a także ulgi ekologiczne

DAWID TRUDZIŃSKI
Student II roku stosunków międzynarodowych - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej.
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m.in.: Eco-Bonus.
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Polskie rybołówstwo
i szanse jego
rozwoju
Zawsze jest dobry dzień na ryby,
tylko ryby czasem o tym nie wiedzą
Chris Bunch

Kiedy w roku 2004 dokonywano spisu stanu polskiej floty, liczyła ona wówczas 1274 jednostki rybackie. Ich łączny tonaż wyniósł 36995 GT. Polskie rybołówstwo zapewniało wtedy
zatrudnienie 24 300 osób.

M

imo wszelkich ograniczeń nakładanych na wysokość połowów ryb morskich przez
UE, ich wielkość systematycznie rośnie. W porównaniu z latami 2004-2012 wzrosły one o blisko 40
tysięcy ton. Inaczej jest w przypadku połowów
ryb słodkowodnych. Tutaj stosunek połowów
do sprzedaży systematycznie spada, średnio
o 3-4% rocznie. Niesie to ze sobą zwolnienia.
Polskie rybołówstwo pozostaje przede wszystkim
w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To
właśnie ten resort zlecił specjalnej grupie złożonej
z przedstawicieli rządu, polskich akademii morskich, związków, organizacji i stowarzyszeń z nimi
związanych wykonanie projektu „Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013”. Punkt wyjścia dla projektu stanowi analiza SWOT (Strengths
– Weaknesses – Opportunities – Threats) tj. zestawienia mocnych i słabych stron, szans, a także
zagrożeń związanych z wprowadzeniem zmian
w związku z projektem rozwoju polskiego sektora
rybołówstwa.
Wśród szans powodzenia projektu wymienia-

- prowzrostową politykę pieniężną,
- wzrost rentowności sektora, wykorzystanie środków z Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
(281,9 mln euro wkładu publicznego),
- rozwinięcie systemu promocji produktów rybnych,
- rosnące zapotrzebowanie na materiał zarybieniowy,
- rozwój organizacji rynku rybnego w Polsce oraz
systemu pierwszej sprzedaży ryb,
- poprawę kanałów dystrybucji i systemów logistycznych.
Według strategii, celem polskiej polityki odnośnie rybołówstwa ma być: „Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa
rybnego oraz trwała obecność gospodarki rybnej
w gospodarce narodowej. Produkty rybołówstwa
oraz chowu i hodowli ryb, produkty przetwórstwa
powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku
krajowego pod względem jakości oraz powinny
być konkurencyjne na rynkach zagranicznych”.

no m.in.:
- wzrost gospodarczy (5,3% w 2004 roku),
- wzrost obrotów handlu zagranicznego,
- wzrost inwestycji,

Czy polski plan ma szanse powodzenia? Problemem jest na pewno to, że potrzeby polskiego sektora rybackiego przewyższają możliwości finansowania wszystkich projektów z finansów publicz-
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Jak zatem realnie ocenić
szanse polskiego rybołówstwa
na rozwój? Polski sektor rybacki
można zobrazować popularnym
przysłowiem „ziarnko do ziarnka,
aż zbierze się miarka”, które dość
wiernie charakteryzuje ostatnie
lata jego działania.
Czy jednak fundusze unijne są w stanie
coś zmienić? Obecna strategia
rozwoju swój finał będzie miała
dopiero w 2013 roku, więc czas
na podsumowanie dopiero nadejdzie. Pozostaje zatem jedynie mieć nadzieję, że kwota
6,5 miliarda euro zostanie dobrze wykorzystana.

Można powiedzieć, że polski sektor
rybacki podąża w myśl polskiego
przysłowia „ziarnko do ziarnka, aż
zbierze się miarka”

KAMIL KUSIER
Student II roku stosunków międzynarodowych - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej.
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nych oraz środków pozyskiwanych ze specjalnych
projektów z UE. Ratunkiem dla sytuacji może być
propozycja z lutego ubiegłego roku, kiedy to na
posiedzeniu Komisji Europejskiej zaproponowano
przekazanie 6,5 miliarda euro na lata 2014-2020
w ramach nowego funduszu na politykę rybołówstwa i morską. Środki te mają wspierać głównie
małe floty i hodowle rybackie (o co zabiegała
Polska), a nie – jak to miało miejsce do tej pory –
złomowanie statków.
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Zbigniew Łabaziewicz

STOCZNIOWY
EPIZOD

Wczoraj to dziś,
tylko trochę dalej ...
Cyprian Kamil Norwid

Z początkiem lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia uczestniczyłem w rozbudowie i modernizacji gdyńskiej stoczni. Ten stosunkowo krótki stoczniowy epizod sprawił, że choć nigdy (ani wtedy, ani wcześniej, ani później) nie byłem stoczniowcem, stocznia w pewnym
sensie stała się mi bliska. Nie była to miłość, ale między mną a stocznią zawiązała się wtedy swoista więź. Teraz, ilekroć tędy przejeżdżam, przypominają o tym widoczne z daleka
hale prefabrykacji kadłuba z górującą nad dużym suchym dokiem potężną dźwignicą bramową. Dziś to jedynie materialne świadectwa niegdyś tu stoczniowej potęgi. Pozostałość,
po zlikwidowanej gdyńskiej stoczni!

R

ównoległa do stoczni ulica o nazwie

mysłu lekkiego i usług, intensyfikacji budownictwa

Janka Wiśniewskiego, nieopodal na-

mieszkaniowego, rozwojowi przemysłu rolno-spo-

zwa ronda, obok niego brukowany

żywczego i przetwórczego, intensyfikacji hodowli

placyk, a na nim charakterystyczny

i produkcji rolnej, wychodziły też naprzeciw za-

z pochyloną, jakby na plecy symbo-

potrzebowaniu ponad trzech i pól miliona no-

licznie padającą „siódemką” pomnik, to symbole

wych miejsc pracy wobec spodziewanego wyżu

upamiętniające w tym miejscu wielki ludzki dra-

demograficznego, głównie lat siedemdziesiątych

mat tragicznych wydarzeń grudniowych z tysiąc

ubiegłego wieku. Zgodnie z założeniami, przystą-

dziewięćset siedemdziesiątego roku. Nie byłem

piono do wybudowania w skali kraju od podstaw

uczestnikiem ani świadkiem tych wydarzeń, ale

wielu nowych niezbędnych zakładów przemy-

czułem wtedy jakiś historycznie losowy związek

słowych, a tam gdzie to było możliwe dokona-

tego epizodu z tymi wydarzeniami.

nia rozbudowy, modernizacji i unowocześnienia

Wydarzenia grudniowe wpłynęły na radykal-

już istniejących. Do koordynacji tych przedsię-

ne zmiany w polityce państwa. Jednym z tego

wzięć powołano kilka regionalnych Zjednoczeń

przejawów, była zmiana w polityce gospodar-

Budownictwa

czej kraju na rzecz, jak to wtedy ujmowano,

w tym celu z ogólnopolskiej struktury budownic-

poprawy zaopatrzenia w dobra konsumpcyjne

twa wszystkie specjalistyczne przedsiębiorstwa:

i poprawy warunków socjalnej egzystencji jego

budownictwa przemysłowego, inżynieryjnego,

obywateli. Miał temu celowi służyć krojony na

instalacji przemysłowych i instalacji sanitarnych.

szeroką skalę program tzw. przyśpieszonego roz-

Każdemu z powołanych Zjednoczeń przyporząd-

woju przemysłowego kraju. Główne w nim ak-

kowano terytorialnie wyodrębnione przedsiębior-

centy kładziono na rozwój tych gałęzi gospodarki

stwa. Zjednoczenie w którym wtedy pracowałem,

i przemysłu, które miały posłużyć rozwojowi prze-

obejmowało swym zasięgiem Pomorze. Zgodnie

www.gdm.fundacjapsc.pl
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z ówczesnym podziałem terytorialnym kraju, były

w Policach, Świnoportu II, zbiorników uśredniania

to obszary województw: gdańskiego, koszalińskie-

wraz z ich pompowniami i przepompowniami na

go, szczecińskiego i bydgoskiego. Temu Zjedno-

ujęciu wody z Wisły dla Zakładów Chemicznych

czeniu przyporządkowano też niektóre budowy

„Zachem” w Bydgoszczy, plażę zawaloną mate-

eksportowe na terenie byłej Niemieckiej Republiki

riałami i sprzętem budowlanym podczas począt-

Demokratycznej np. w miejscowości Ilmenau roz-

ków palowania dna morskiego pod budowę Por-

budowę z wielkimi tradycjami fabryki porcelany.

tu Północnego w Gdańsku, a także ostatni (trzeci)

Zapamiętałem z tego okresu atmosferę, kli-

etap budowy Zakładów Azotowych we Włocław-

mat oraz ten trudny do opisania dreszczyk emocji

ku po lewej stronie przy wjeździe od strony Cie-

i organizacyjnego napięcia towarzyszący złożo-

chocinka i Torunia. Zapamiętałem też swoje dele-

nym procesom przejmowania przez Zjednocze-

gacje do Kwidzyna i prowadzone przedwstępne

nie w poszczególnych województwach przedsię-

rozmowy z przedstawicielami lokalnej administracji

biorstw z ich potencjałem osobowym i rzeczowym,

przed wejściem tam z budową dużego kombina-

szkolnictwem zawodowym, ochotniczymi hufca-

tu celulozy. W tej niewielkiej wtedy miejscowości,

mi pracy, zapleczem socjalnym (służbą zdrowia,

leżącej na uboczu, z dala od głównych szlaków

ośrodkami wypoczynkowymi), z portfelami aktual-

komunikacyjnych i dużych aglomeracji, wejście

nie realizowanych inwestycji i z marszu włączania

dużej o wieloletnim cyklu inwestycyjnym budowy,

przejmowanych przedsiębiorstw w realizację kolej-

rewolucjonizowało w owym czasie w jakimś stop-

no uruchamianych nowych inwestycji. Większych

niu wiele dotychczas funkcjonujących obszarów

przy tym nawalanek i zgrzytów, poza drobnymi,

w mieście. Handel, usługi, służba zdrowia, baza

nie było. Zapamiętałem widywane w swych po-

kwaterunkowa, hotelowa, internatowa, żłobki,

czątkach place budów: zakładów chemicznych

przedszkola, kultura, przyszłe szkolnictwo zawodo-

BIULETYN II - 2012

-28-

VARIA
we, komunikacja, prewencja i bezpieczeństwo –

wać przy realizacji dostaw

inwestycyjnych dla

to tylko niektóre z tych obszarów.

Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Umówiliśmy

Wielkim skupiskiem realizacji inwestycji przemy-

się że do rozmowy powrócimy później. Upłynęło

słowych było wtedy Trójmiasto. Siarkopol, Fosfory,

trochę czasu od tej rozmowy, nim stanąłem na

wspomniany już Port Północny, Rafineria Gdańska,

korytarzu przed drzwiami z wizytówką „Wydział

modernizacja i rozbudowa stoczni im. Komuny Pa-

Dostaw Inwestycyjnych Dyrekcji Rozbudowy i Mo-

ryskiej w Gdyni z budową tam przy współudziale

dernizacji Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni”.

Szwedów dużego suchego doku umożliwiającego

Nacisnąłem klamkę i wszedłem do środka. Z za

budowę w nim statków o nośności powyżej 400

biurka podniósł się szef Wydziału. Wysoki, szczu-

000 ton. Do koordynacji inwestycji trójmiejskich,

pły, wtedy w średnim wieku mężczyzna. Z ener-

powołano w ramach Zjednoczenia specjalną jed-

gicznie wyciągniętą ręką wyszedł na powitanie.

nostkę organizacyjną – Zespół Generalnego Re-

Witamy w dostawach Panie Zbyszku – rzekł krótko.

alizatorstwa Inwestycji z siedzibą w wydzierżawio-

Po czym, usiedliśmy przy niewielkim stoliku i popi-

nej willi w Gdańsku Oliwie przy ul. Gryglewskiego.

jając z jakichś topornych z wielkim uchem głębo-

Jedną z podległych temu zespołowi jednostek,

kich kubków po turecku zaparzoną herbatę (tzw.

była Dyrekcja Rozbudowy i Modernizacji Stoczni

plujkę), od razu przystąpiliśmy do omówienia kwe-

im. Komuny Paryskiej w Gdyni z siedzibą przy ulicy

stii zawodowych. Przebieg rozmowy był konkret-

Energetyków na terenie stoczni.

ny i rzeczowy. Szef był – jak się wkrótce mogłem
sam przekonać – dużego formatu fachowcem

niu konsultacji, jeden z kolegów inżynierów z tak

i inżynierem z „klasą”. Zwięźle i rzeczowo wpro-

zwanego wykonawstwa, zagadnął mnie wprost,

wadzony zostałem w zakres swoich obowiązków

czy nie zechciałbym chociaż w początkowej fa-

i zorientowany w strukturze wydziału. Otrzymałem

zie przez pewien czas organizacyjnie popraco-

niezbędne katalogi, harmonogramy (zatwierdzo-

FOTO ze zbiorów Z. Łabaziewicza

Pewnego dnia, podczas jakichś w Zjednocze-
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ne i niezatwierdzone), korespondencję dotyczącą znajomość harmonogramów ich realizacji zostaprzejmowanych spraw. Zapoznałem się z zakresem ły w pełni przeze mnie opanowane i na co dzień
zadań i odpowiedzialności wydziału. Zapoznałem stały swojskimi. Tak zaczął się ten mój krótki stoczsię z aktualnymi i przewidywanymi zagrożeniami niowy epizod!
realizacji dostaw i problematyką ich synchroniza-

Pracowałem w parterowym baraku typu „Sko-

cji z harmonogramami generalnego wykonaw- pie”. Część pomieszczeń na wspólnym korytarzu
stwa. Zapoznałem się też z zasadami współpracy stanowiło zaplecze socjalne dla o złagodzonym
ze Stocznią, jej wewnętrznymi służbami inwesty- rygorze odbywania kary więźniów zatrudnianych
cyjnymi, oraz z Biurem Projektów Przemysłu Okrę- wtedy do różnych prac pomocniczych na teretowego „Promor” z siedzibą (wtedy) przy ul. Ma- nie stoczni. Byli to na ogół mili sympatyczni ludzie
tejki w Gdańsku Wrzeszczu. Z poczynionych ustaleń po różnych „przejściach”. Z niektórymi dzieliłem
wynikało, że wszystko co się wiąże z rozbudową się czasami

jakąś herbatą, kawą, słodyczami,

i modernizacją Stoczni, jest przez czynniki rządowe owocami, jak trzeba było to i jakiegoś papierotraktowane priorytetowo. Po operatywce, przystą- ska zorganizowałem też. Oczywiście zawsze, ze
piłem do detalicznego zapoznania się ze stanem zrozumiałych względów, czyniłem to za wiedzą
lub cichą aprobatą ze strony pil-

Nacisnąłem klamkę i wszedłem do

nujących

środka. Z za biurka podniósł się szef

niów po latach nieraz przelotnie

Wydziału. Wysoki, szczupły, wtedy

Zawsze to były miłe i naprawdę

w średnim wieku mężczyzna. Z ener-

pleksów spotkania. Nieraz przy

gicznie wyciągniętą ręką wyszedł na
powitanie. Witamy w dostawach Panie Zbyszku – rzekł krótko. Po czym,

więźniów

strażników.

Niektórych z tych byłych więźna ulicach trójmiasta spotykałem.
sympatyczne bez żadnych kompiwku też. Z okna pokoju miałem
widok na znajdujący się vis a vis
stoczniowy przyzakładowy Zespół
Szkół i Technikum Budowy Okrętów z internatem, dobrze zaopatrzonym bufetem garmażeryjnym,

usiedliśmy przy niewielkim stoliku

stołówką, dobrze wyposażonymi

i (…) przystąpiliśmy do omówienia

zdrowotnej (gabinety: pielęgniarki

kwestii zawodowych.

tologiczny) i wielofunkcyjnym bo-

gabinetami podstawowej opieki
i higienistki, internistyczny, stomaiskiem sportowym. Z drugiej strony
budynku rozpościerał się krajobraz z dochodzącym tu charak-

faktycznym przejmowanych spraw. Z tą chwilą, terystycznym zgiełkiem budowy mieszającym się
stałem się członkiem Wydziału d/s Realizacji Do- z odgłosami tętniącego swoim życiem stoczniostaw Inwestycyjnych i włączyłem w nurt kolejnego wego kolosa z kilkunastotysięczną wtedy załogą.
w historii stoczni etapu jej rozbudowy i moderniza- To, co działo się z tej strony budynku, teraz stało się
cji. Wkrótce też nazwy poszczególnych zadań in- przedmiotem mojego nie tylko zawodowego zawestycyjnych kryjących się za roboczą symboliką interesowania. A działo się, oj działo. Choć temstosowaną przez projektantów i wykonawstwo ( po prac budowlanych i nasycenie frontu robót
np. Ga 202, Ga 202a, Ga 202a bis, czy z serii Ga potencjałem siły roboczej i sprzętu było duże, to
502, Ga 502a, Ga502a bis, albo Ga 503 ... itd.),oraz realizacja inwestycji nie zawsze przebiegała zgodBIULETYN II - 2012
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nie z harmonogramem. Zdarzały się komplikacje

ceniodawcy. A tu żartów nie było. Zwracałem na

powodujące na szczęście tylko przejściowe opóź-

to uwagę projektantom i wykonawstwu.

nienia. W trakcie realizacji inwestycji często wpro-

Zresztą i bez tego zdarzały się nieoczekiwanie

wadzano jakieś poprawki i zmiany w projektach

skomplikowane sploty sytuacji. Oto jeden z nich.

budowlanych i w planach technicznego wyposa-

W momencie gdy prace budowlane na jednym

żenia obiektów i zaplecza. Byłem z tego powodu

z obiektów były daleko zaawansowane i gdzieś

często zmuszony występować w niezbyt kocha-

w niezbyt odległej perspektywie należało myśleć

nej przez siebie roli „skutecznie komplikującego”

już o realizacji dostaw na ten obiekt zakontrakto-

aneksami

życie wykonawcom, producentom,

wanych suwnic, Fabryka Urządzeń Dźwigowych

kooperantom w trakcie realizacji wcześniej, jak się

w Mińsku Mazowieckim przesyła nagle odmo-

wydawało, w szczegółach domówionych często

wę realizacji wcześniej przyjętych do wykonania

z udziałem konstruktorów i projektantów zamó-

i realizacji przewidzianych harmonogramem na

wień. W owym czasie, wszyscy wykonawcy, pro-

ten obiekt suwnic. Podobnie Fabryka Wentylato-

ducenci i kooperanci z którymi na terenie całej

rów (przemysłowych) w Malborku, w tym samym

Polski współpracowałem, portfele zamówień mie-

czasie przesyła nieoczekiwanie odmowę realiza-

li przepełnione. Moce produkcyjne ustawione na

cji wcześniej przyjętych do wykonania i realizacji

maksa. Wciśnięcie się z dodatkowym zleceniem

przewidzianych harmonogramem wentylatorów

nie było łatwe. Zawracanie co rusz głowy anek-

na inny obiekt (chodziło, dokładnie to pamię-

sami do zamówień w trakcie ich realizacji, było

tam, o wentylatory typu FK 120). Jakby tego było

niemile widziane. Rozumiałem to i zdawałem so-

mało, huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, zgłasza

bie sprawę, że każde z tego powodu opóźnienie

zagrożenie terminów realizacji wykonania kon-

w realizacji dostaw, będzie obciążało konto zle-

strukcji stalowych dla hal prefabrykacji kadłubów

www.gdm.fundacjapsc.pl
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okrętowych. Powód ? Mniejsze od przewidzianych

dokonać importu i z państwowej kasy otrzymać

harmonogramem dostawy o wymaganych para-

na ten cel niezbędne środki dewizowe, wymaga-

metrach gatunków stali. Wystąpiła kumulacja za-

ne były decyzje często na najwyższym szczeblu

grożeń. Wyglądało to groźnie. Czasu było mało.

(resortowym, międzyresortowym, prezydium rzą-

Każdy tydzień zwłoki ważył o końcowym efekcie.

du). Przejdźmy teraz do huty. Analiza problemów

A sytuacja w kraju mniej więcej wtedy wyglą-

huty i krajowego rozdzielnictwa stali wykazały, że

dała tak. Każda nowa większa w owym czasie in-

gdzieś z nieznanych powodów dochodziło do

westycja, była przez czynniki rządowe traktowana

cięć wywalczonych wcześniej dla stoczni limitów

priorytetowo. Priorytetowych (nie licząc nie prio-

stali. Miejscem tych cięć okazał się „Centrostal”

rytetowych) inwestycji w skali kraju było z kilkaset.

w Katowicach. Przy zaangażowaniu wielu, uda-

Zawalone „priorytetami” do granic możliwości

ło się wspólnym wysiłkiem tym problemom zara-

moce produkcyjne (przerobowe) krajowych pro-

dzić. Huta zaczęła terminowo zgodnie z harmo-

ducentów coraz częściej się zatykały. Pojęcie jak

nogramami otrzymywać właściwą gatunkowo

i instytucja „priorytetu” w tej sytuacji ulegały de-

stal. W Katowicach ustanowiono pełnomocnika
do pilnowania interesu stoczni

Każda nowa większa w owym czasie
inwestycja, była przez czynniki rządowe traktowana priorytetowo. Prioryte-

przy rozdzielnikach stali. Otrzymano też zgodę na zastępczy
import suwnic i wentylatorów
z obszaru KS. Zabezpieczone
centralnie środki dewizowe,
dawały podstawę do podję-

towych (nie licząc nie priorytetowych)

cia rozmów (mediacji) z kontrahentami

zagranicznymi

inwestycji w skali kraju było kilkaset.

i

sfinalizowania

sprawnego

transakcji i dostaw we właściwym dla stoczni momencie
za pośrednictwem wskaza-

waluacji i traciły na znaczeniu.

nej Centrali Handlu Zagranicznego „Centrozap”

Wobec niepewności dostaw krajowych, alter-

w Katowicach.

natywą dla suwnic i wentylatorów mógł być nie

Towarzyszył temu wszystkiemu swoisty archaicz-

zakładany pierwotnie w założeniach, ich import.

ny folklor panujących wówczas warunków pracy.

A import nie był wtedy taki prosty. Gospodar-

Dzisiaj, w czasach powszechnie używanych tele-

ka była państwowa, scentralizowana. Wszystko

fonów komórkowych zamawianie rozmowy u te-

co z nią związane funkcjonowało w warunkach

lefonistki z zaznaczeniem, czy połączenie ma być

gospodarki planowej. Świat był podzielony na

zwykłe, pilne czy błyskawiczne, wydaje się czystym

dwa nieprzyjazne antagonistycznie do siebie

surrealizmem. A przecież wtedy tak było. Pamięta

nastawione na wzajem zwalczające się obszary

to starsze pokolenie. Stanowiska pracy nie były

wpływów – kapitalistycznych i socjalistycznych.

wyposażone tak jak obecnie, w faksy, ksero, tele-

W każdym z nich obowiązywały inne płatnicze

fony komórkowe, komputery, skanery itp. Nie było

środki dewizowe. Na obszarze wpływów państw

możliwości elektronicznego komunikowania się

socjalistycznych (KS), środkiem płatniczym były

(maile, sms-y, gg, skype …) co obecnie jest moż-

tzw. rosyjskie ruble transferowe, a na obszarze

liwe. Wtedy jeszcze tego wszystkiego nie wymy-

wpływów państw kapitalistycznych (KK) środkiem

ślono. A krajowa sieć telekomunikacyjna nie była

płatniczym były amerykańskie dolary. Jedynym

wtedy jeszcze w pełni pokryta nawet siecią au-

dysponentem wszelkich środków dewizowych i to

tomatycznych central telefonicznych. O automa-

na szczeblu centralnym było państwo. By móc

tycznych połączeniach międzymiastowych i mię-
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dzynarodowych można było sobie jedynie wtedy

odpowiedniczek w centralach żądanych miej-

pomarzyć. Były za to międzymiastowe i między-

scowości. Telefonistki z central żądanych miejsco-

narodowe centrale telefoniczne z mnóstwem za-

wości łączyły się z numerem żądanego abonen-

trudnianych tam pań telefonistek zajmujących się

ta. Uzyskane tą drogą połączenie przekazywały

wyłącznie przyjmowaniem i łączeniem wcześniej

telefonistce z centrali zamawiającej, a ta dopiero

telefonicznie zamawianych u nich rozmów. Żeby

łączyła rozmowę z zamawiającym ją abonentem

telefonicznie się skontaktować z kimś na terenie

poprzedzając to łączeniem charakterystycznymi

kraju, trzeba było każde połączenie zamówić

kolejno po sobie następującymi komunikatami:

u telefonistki w centrali międzymiastowej poda-

„halo, tu międzymiastowa, będzie rozmowa – pro-

jąc nazwę instytucji z numerem telefonu swojego

szę czekać”, a po dłuższej lu krótszej chwili „halo

i żądanego w danej miejscowości abonenta, za-

tu międzymiastowa, na linii zamówiony (np.) Po-

znaczając przy tym, czy zamawiane połączenie

znań – proszę mówić”. Włączanie się co jakiś czas

ma być realizowane jako zwykłe, pilne czy błyska-

centrali międzymiastowej do rozmowy kontrolnym

wiczne. A potem cierpliwie czekać na połączenie.

pytaniem, … ,, halo, tu międzymiastowa – mówi

Względy praktyczne wymagały wcześniejszego

się ... (?)” stanowiło dodatkowy folklor tych po-

(co czyniłem), jeszcze przed rozpoczęciem pracy,

łączeń! Realizacja połączeń trwała nieraz przez

przychodzenia i zamawiania wszystkich, najlepiej

cały dzień. Wobec tego i zamawiający musiał

od razu hurtowo zaplanowanych na dany dzień

cały dzień warować przy telefonie by któregoś

w centrali międzymiastowej połączeń. Zama-

z zamówionych połączeń nie przegapić. Gdy

wianie i realizacja połączeń uruchamiało niewy-

któreś nie doszło do skutku, wobec połączeń nie-

obrażalne współczesnym pokoleniom procedury.

zrealizowanych, następnego dnia trzeba było ten

Telefonistka z centrali międzymiastowej przyjęte

cały scenariusz powtórzyć.

FOTO ze zbiorów Z. Łabaziewicza

zamówienie(a) zamawiała telefoniczne u swoich
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Część czasu pracy zawodowej pochłaniały co

mi dyrekcji i działu zbytu, pojechałem do Pszczyny

jakiś czas delegacje. Program tych delegacji był

na spotkanie w zakładach mechanicznych „Elw-

zawsze bardzo napięty. Wymagał perfekcyjnego

ro”. Nim z Pszczyny udałem się dalej, wykonałem

do nich przygotowania. Teraz we wspomnieniach

telefon do zakładów mechanicznych w Bielsku

odtwarzam sobie jedną z nich. Jak zwykle przed

Białej z potwierdzeniem, że na pewno o uzgod-

wyjazdem skonsultowałem z wykonawstwem,

nionej godzinie 17. dotrę na miejsce i tak było. Po

konstruktorami i projektantami szczegóły tech-

załatwieniu spraw w Bielsku Białej, wstąpiłem do

nicznych i konstrukcyjnych detali, parametrów,

jakiejś jadłodajni by się nieco posilić. Pachniało

reżimów technologicznych. Skrupulatnie skomple-

tam kapustą, pyzami, kluskami śląskimi, zasmaż-

towałem dokumenty, bacząc, by każdy był bez

kami, grochówką z wędzonką i oparami trady-

żadnych uchybień i miał pod względem formal-

cyjnego dobrego prawdziwie beczkowego piwa.

nym wymaganą formę. Telefonicznie pouzgad-

Po skończonym dniu pracy, przy stolikach w kufaj-

niałem swoje wizyty z kooperantami
w Katowicach, Zabrzu Mikulczyce,
Pszczynie, Bielsku Białej i Ostrowcu
Świętokrzyskim. Następnego dnia z samego rana musiałem być w Katowicach. W godzinach popołudniowych
z połączeń kolejowych pozostał mi do
dyspozycji jedynie tzw. wtedy pociąg
przyśpieszony (to taki wtedy pośredni między osobowym a pośpiesznym)
pociąg osobowy odchodzący z Gdyni do Katowic w godzinach wieczornych. Miałem więc w perspektywie
przed sobą całonocną podróż. Nad
ranem pasażerów w pociągu przybywało. Od stacji Herby Nowe zrobiło się
ciasno nawet na korytarzu. Rozbrzmie-

Po załatwieniu spraw w Bielsku Białej, wstąpiłem do jakiejś jadłodajni
by się nieco posilić. Pachniało tam
kapustą, pyzami, kluskami śląskimi, zasmażkami, grochówką z wędzonką i oparami tradycyjnego
dobrego prawdziwie beczkowego
piwa.

wająca śląską gwara, gra w karty,
przekomarzania i odzywki jadących
do pracy górników, wypełniły podróż prawdziwie

kach siedzieli gromadnie jacyś budowlańcy. Przed

śląskim folklorem. Wczesnym rankiem dojecha-

nimi na dużych talerzach jakieś sute żarełko, obok

łem do Katowic. Z dworca udałem się do Cen-

po kufelku pienistego beczkowego piwa, a gdzie

trali Handlu Zagranicznego „Centrozap”, gdzie

nie gdzie przy gumiaku dyskretnie przytulona pod

o godz. 9. planowane były rozmowy w sprawie

stolikiem z czerwoną etykietką ćwiarteczka czystej

stoczniowych dostaw. Zdążyłem jeszcze w do-

wódeczki. Po chwili poszukiwań, dojrzałem jakieś

brze zaopatrzonym na miejscu pracowniczym

niezajęte miejsce. Gdy spytałem, czy wolne ?

bufecie zaspokoić pragnienie i głód. W pociągu

Gestem biesiadujących zostałem zaproszony do

bufetu „Warsu” nie było. Rozmowy kontraktowe

stolika i w ich towarzystwie się posiliłem. Zaspoko-

rozpoczęły się punktualnie. I jak zakładano, z od-

iwszy przy okazji niektórych z nich ciekawość skąd

powiednim wyprzedzeniem solidnie przygotowa-

przybyłem i co tu porabiam, uregulowałem ra-

ne, zostały sprawnie przeprowadzone. Z „Centro-

chunek i udałem na dworzec PKP. Po dwudzie-

zapu” w uzgodniony wcześniej sposób zostałem

stej pierwszej wieczorem byłem znowu w Kato-

podwieziony do „Centrostalu” w Zabrzu Mikulczy-

wicach. W dworcowej kasie wykupiłem bilet na

cach. Stamtąd, po rozmowach z przedstawiciela-

pociąg pośpieszny tym razem z Katowic do Kielc.
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Po północy jechałem pociągiem relacji Puławy

ne i ekspresowe w tym dniu w kierunku Gdyni już

– Rzeszów kursującym przez Katowice. Po chyba

poodjeżdżały. Pozostał mi tylko nocny osobowy.

trzech godzinach jazdy wysiadłem w Kielcach. Do

Wykupiłem więc bilet na ten pociąg i czekałem

szóstej rano czekałem na otwarcie kas biletowych

chyba do dwudziestej trzeciej kręcąc się cały

pobliskiego PKS, pilnując siebie by nie zasnąć oraz

czas w okolicach dworca by nie zasnąć. W po-

dokumentów i rzeczy by nie zostać okradzionym.

ciągu wsiadłem do wagonu gdzie była drużyna

Po otwarciu kas, byłem pierwszym ich klientem.

konduktorska. Poprosiłem kolejarzy, by mieli na

Kupiłem bilet do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam,

mnie baczenie podczas podróży. Zainteresowali

autobusem komunikacji miejskiej dojechałem do

się dlaczego. Gdy im to wyjaśniłem, zapropono-

huty i zgłosiłem, jak to było wcześniej umówio-

wali podróż w swoim konduktorskim przedziale.

ne, na biurze przepustek. Wyszedł po mnie ktoś

I tak bezpiecznie i szczęśliwie wczesnym rankiem

z przygotowania produkcji i zaprowadził do wy-

następnego dnia dotarłem do Gdyni. Z gdyńskie-

działu. Na miejscu czekał kierownik wydziału, oraz

go dworca najpierw udałem się do stoczni. Byłem

dobra herbata, kawa w termosach i kanapki na

jeszcze przed początkiem pracy. Przy herbacie

tacy, przed chwilą przyniesione specjalnie z bu-

konsumując po drodze w dworcowym bufecie

fetu. Było trochę spraw do załatwienia i omówie-

kupioną kanapkę, zaczekałem na szefa. Gdy

nia więc i trochę czasu to wszystko zajęło. W po-

przyszedł, zdałem sprawę ze wszystkiego. Przeka-

łudnie uporaliśmy się ze wszystkim. Po obiedzie

załem kolejno omówione dokumenty i dopiero

w zakładowej stołówce, gospodarze podwieźli

wtedy pojechałem do domu na zasłużony odpo-

mnie samochodem na dworzec PKS bym zdążył

czynek. Odczuwałem wtedy ze wszystkiego co

na pośpieszny autobus, wtedy „Jelcz Lux”, z Rze-

robiłem ogromną satysfakcję. Głównie z tego, że

szowa do Warszawy. Późnym popołudniem doje-

dane mi było uczestniczyć w czymś, co dawało

chałem do Warszawy. Wszystkie pociągi pośpiesz-

nowe miejsca pracy stoczniowcom, poprawiało

www.gdm.fundacjapsc.pl
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ich warunki ciężkiej pracy, stanowiło impuls dla
rozwoju produkcji okrętowej i budowania w stoczni statków na światowym poziomie. To było coś.
Rozbudowa i modernizacja stoczni taką możliwość dawała.
Stocznia budziła we mnie ciekawość. Pokonując często z obowiązku służbowego nieraz spore
jej przestrzenie, coraz bardziej stocznię poznawałem. Poznawałem jej drogi komunikacyjne i ciągi
technologiczne. W licznych, bezpośrednich kontaktach poznawałem też samych stoczniowców.
Mojemu po stoczni wędrowaniu towarzyszył zawsze ruch stoczniowych ciągników mieszający się
z bardzo intensywnym ruchem licznych wywrotek
– czeskich „Tatra” i „Skoda”, rosyjskich „Ził” i „Kraz”
oraz szwedzkich „Volvo”, które załadowane do

Dzięki wielu poznanym stoczniowcom poznawałem przy okazji historię stoczni. Od tych starszych wiekiem i stażem poznawałem ciekawe
szczegóły tej fascynującej historii. Nieraz po pracy
przy okazji różnych ze stoczniowcami spotkań, poznawałem bliżej ich samych. Sam też, odwzajemniając się dawałem się im poznać. Dowiadywałem się skąd pochodzą, poznawałem ich drogi
do zawodu stoczniowca. Większość rozmówców
pochodziła z różnych, często odległych regionów
i zakątków kraju. Poznawałem ich osobowości,
przeróżne zainteresowania, nieraz ciekawe hobby, zaskakujące talenty, osobiste tęsknoty, pragnienia i oczekiwania. Powszechnym było oczekiwanie na własne mieszkanie. Obserwowali więc
po drugiej stronie basenu portowego na gdyń-

granic swych możliwości bez
przerwy pokonywały teren
stoczni. Ogólny stoczniowy,
budowlany

i

transportowy

zgiełk były tu wszechobecne. Folklorem stoczniowej komunikacji były wszędobylskie
wózki akumulatorowe (meleksy), które majestatycznie
niczym riksze cichutko przemykały po terenie stoczni.
Można było spotkać tu i rower z przymocowanym na
stałe do ramy stoczniowym

Wędrując po stoczni, mijałem często
(...) dumnych stoczniowców. Dumnych
i bardzo świadomych wtedy tego, że tu
w stoczni, w swej robotniczej masie stanowią zwarty i silny trzon kilkunastotysięcznej stoczniowej załogi.

numerem inwentarzowym.
Wędrując

po

stoczni,

mijałem często po drodze
w stoczniowych kombinezonach z kaskami na
głowie gromadnie przemieszczających się na
przemyśle okrętowym wychowanych kilka pokoleń dumnych stoczniowców. Dumnych i bardzo
świadomych wtedy tego, że tu w stoczni, w swej
robotniczej masie stanowią zwarty i silny trzon kilkunastotysięcznej stoczniowej załogi. Dumnych ze
swego zawodu i przynależności do tej grupy zawodowej. Dumnych ze „swojej” stoczni i budowanych tu na światowym poziomie nowoczesnych
pełnomorskich statków.
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skim Obłużu, na tle w plenerach wypasających
się nieopodal wtedy jeszcze z pobliskich gospodarstw krów, postępy w budowie pierwszych przy
Unruga spółdzielczych bloków. Wiedzieli, że na widocznych ze stoczni między Oksywiem a Kosakowem terenach Obłuża i Pogórza zamierzano wybudować (i wybudowano) około sto pięćdziesiąt
wieloklatkowych, cztero i dziesięćiopietrowych
budynków i ponad siedem tysięcy w nich mieszkań spółdzielczych ze spółdzielczym zapleczem
usługowo handlowym, klubowo bibliotecznym
i administracyjnym, z szeregiem nieźle pomyśla-

-36-

VARIA
nych i terytorialnie rozmieszczonych komunalnych

niowym Technikum Budowy Okrętów i Ośrodkiem

żłobków, przedszkoli, szkół i przychodni zdrowia.

o systemie kursów

Poruszanie po stoczni było sztuką którą w krót-

doskonalenia zawodowego

stoczniowców.

kim czasie opanowałem. Stocznia wymagała

Dla takiej stoczni pracowałem, taką poznałem

bardzo uważnego i rozważnego po niej porusza-

i z takimi z okresu jej świetności klimatami i ogólną

nia się. Wszelkie grzechy zaniechania, czy nie-

wśród stoczniowców atmosferą zapamiętałem.

dbalstwo mogły się tu szybko zemścić. Wypadki

I choć nigdy nie byłem stoczniowcem, w pew-

się przecież zdarzały, zarówno te na budowie jaki

nym sensie stała się mi bliska. Ale czy tylko mi?

przy budowie statków. Śmiertelne niestety też. …
!!!
Stocznia w czasach swej świetności, to kilkuna-

Postscriptum

stotysięczna załoga, to także 100 ha powierzchni,
liczne wewnętrzne drogi komunikacyjne i tech-

Po latach dowiedziałem się, że wielu z tych

nologiczne, place składowe i montażowe, dwa

z którymi wtedy współpracowałem w Zjednocze-

suche doki, hale magazynowe i produkcyjne,

niu, Zespole Generalnego Realizatorstwa Inwe-

nabrzeża wyposażeniowe, nowoczesne ciągi

stycji, Dyrekcji Rozbudowy i Modernizacji Stoczni,

obróbki wstępnej i konserwacji blach, ciągi sek-

znalazło zatrudnienie przy budowie nowej Bazy

cji płaskich, urządzenia dźwigowe w tym: ponad

Kontenerowej na terenie gdyńskiego portu, Fabry-

130 suwnic, około 30 żurawi oraz dźwig pływa-

ki Farb i Lakierów w Gdyni, w Przedsiębiorstwach

jący, a także ponad 8000 przeróżnych maszyn

Budownictwa Przemysłowego Gdyni, Gdańska

i urządzeń w tym wysoko specjalistyczne maszy-

i Szczecina, w gdyńskim Energobloku „Wybrze-

ny do cięcia prostoliniowego blach, maszyny do

że”. Wielu pracowało na różnych budowach

ciecia krzywo liniowego blach w tym i takie do

eksportowych (byłego NRD, Bułgarii, byłej Cze-

ciecia plazmą umożliwiającą wykonywanie prac

chosłowacji, byłego ZSRR, Iraku, Libii). Niektórzy

również pod wodą.

natomiast stoczniowcy spotkani po latach snując

Stocznia wtedy, to także liczne nieprodukcyjne

wspomnienia opowiadali, że po załatwieniu so-

składniki jej majątku służące bezpośrednio stocz-

bie w stoczni okresowych urlopów bezpłatnych,

niowcom. W różnych okresach czasu w historii

pracowali także na różnych budowach ekspor-

stoczni, na jej „garnuszku” były również : założo-

towych: w Bułgarii, byłej Czechosłowacji, byłego

na w 1958 roku wspomniana Stoczniowa Robotni-

NRD w Iraku, przy budowie „rurociągu przyjaźni”

cza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Pary-

i Magistrali Bajkalsko-Amurskiej (w skrócie BAM-ie)

skiej w Gdyni, stoczniowe ośrodki wypoczynkowe

na terenie byłego ZSRR,. Byli i tacy co pracowali

w Wieżycy i Szklarskiej Porębie, stoczniowa służba

też na budowach elektrowni atomowych. Dając

zdrowia ze specjalistyczną, doskonale wyposa-

się kiedyś przed laty namówić do pracy w Zjedno-

żoną zakładową przychodnią zdrowia i zakłado-

czeniu, a potem kolegom inżynierom namówić na

wym pogotowiem ratunkowym, stoczniowa straż

wspomniany „epizod stoczniowy”, nie przypusz-

pożarna, stoczniowy klub sportowy „Bałtyk” przy

czałem, że między mną a stocznią wytworzy się

ul. Olimpijskiej z sekcjami, ze stadionem lekkoatle-

kiedyś taka więź.

tycznym, boiskiem do piłki nożnej, krytą halą sportowo – widowiskową i klubowym administracyjnym i gastronomicznym zapleczem, stoczniowa
pralnia, stoczniowy klub jachtowy przy Skwerze
Kościuszki, kilka stoczniowych hoteli robotniczych
przy ul. Śląskiej z zapleczem gastronomicznym,
stołówkowym i klubowym, stoczniowa orkiestra,
stoczniowy Zespół Szkół Zawodowych ze stoczwww.gdm.fundacjapsc.pl
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Zbigniew Łabaziewicz
Wykształcenie prawnicze, publicysta,
dziennikarz, poeta. Swojej publicystyki, dziennikarstwa i pisania wierszy
nie traktuje zawodowo, lecz jedynie
jako epizod i przygodę intelektualną
w swoim obecnie emeryckim życiu.

