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Rok 1935. Awanport Gdyni i dziesiątki kotwiczących kutrów (zdjęcie ze zbiorów rodziny Piechockich)

rybacy indywidualni z Gdyni i Półwyspu Helskiego. Wydobyte z dna i uszkodzone
jednostki natychmiast znajdują opiekunów gotowych sposobić je do ruchu i stanu
ponownej użyteczności. Aby ogarnąć sprawy organizacyjno-administracyjne tej waż-
nej dziedziny gospodarki, 14 kwietnia powołuje się Główny Morski Urząd Rybacki,
podporządkowuje mu reaktywowany MIR (nosi on jeszcze nazwę Morskie Labora-
torium Rybackie) i ustanawia szefem tego urzędu Antoniego Hryniewickiego.

W roku następnym dzieje się już znacznie więcej. Oprócz dostaw UNRRY
(Polsce w ramach powojennej pomocy przyznano 25 trawlerów i 15 dużych kutrów),
rusza rodzima produkcja kilku odmian „żółtków”, którą podejmują aż cztery zakłady
okrętowe: Stocznia Rybacka w Gdyni, Stocznia Północna w Gdańsku, Stocznia Ry-
backa w Gdańsku-Stogach oraz Stocznia Rybacka w Darłowie.

W tej ostatniej, najmniejszej (tu określenia „stocznia” użyto zapewne na wyrost,
bo były to raczej szkutnicze warsztaty remontowe), w latach 1946–1949 zbudowano
właśnie pierwsze kutry typu KD-153, przekazując je rybakom z Gdyni („Gdy 27”,
„Gdy 57”, „Gdy 129”, „Gdy 147”), Władysławowa („Wła 52”) i zachodniopomor-
skiego Dziwnowa („Dzi 6”). Naturalnie, zarówno kadłub, jak i nadbudówkę wyko-
nano jako konstrukcje całkowicie drewniane, jednopokładowe, wyposażając w silniki
spalinowe o mocy 70–100 KM, co przy pomocniczym ożaglowaniu i dobrych warun-
kach pogodowych zapewniało prędkość podróżną od 8 do 9 węzłów. Zważywszy, że
długość całkowita tych jednostek wynosiła około 15 metrów, a pojemność sięgała
ledwie 22–25 BRT, mogły być przeznaczone tylko na pobliskie wody środkowego
Bałtyku, odległe nie więcej niż sto mil od portu. Zrozumiałe więc, że ogranicze-
nie możliwości wyboru akwenów i łowisk musiało wpłynąć na oceny i opinie oraz
walory użytkowo-eksploatacyjne tonażu, jakkolwiek chyba nie to zadecydowało, że
generalnie ten typ kutra w naszym rybołówstwie nie przyjął się i poza przedstawioną
darłowską szóstką, więcej ich nie powstało.
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Takie 17-metrowe kutry budowano w polskich stoczniach od 1947 roku
1 — siłownia, 2 — ładownie, 3 — pomieszczenia załogowe, 4 — zbiorniki paliwowe,

5 — sterówka, 6 — kuchnia
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Rybacy z załogi kutra „Gdy 75” Spółdzielni Pracy Jedność Rybacka. Pierwszy z prawej szyper Piotr
Bukowski, w środku motorzysta Edmund Partyka, z lewej starszy rybak Ksawery Iwański (Z adnotacji na
zdjęciu — „Członkowie Spółdzielni Pracy Jedność Rybacka w Gdyni dla uczczenia Konstytucji, wyborów
i Zjazdu WKP(b) podjęli zobowiązanie złowienia w IV kwartale 15 ton ryb ponad plan” — wynika, że
jest to prawdopodobnie rok 1952)

Superkuter „Gdy 229”, drugi z serii B-25s, jaki zbudowała Gdyńska Stocz-
nia Remontowa, przekazano sąsiadującej przez portowy kanał Arce 20 września
1958 roku. Podpisująca protokół zdawczo-odbiorczy 14-osobowa komisja (każda ze
stron miała w niej siedmiu przedstawicieli) uznała, że kuter jest dobry, zdolny do
żeglugi i eksploatacji, i może już ruszać. Najpierw na drugą stronę stoczniowego
basenu, a potem w morze. Naturalnie, wraz z wyposażonym kutrem i owym proto-
kołem, armator otrzymał kompletną dokumentację techniczną, w tym zatwierdzoną
przez towarzystwo klasyfikacyjne (PRS) instrukcję o stateczności, sygnowaną datą
18 kwietnia 1958 roku — rodzaj poradnika, w którym zawarto wszelkie informa-
cje mające stanowić kompendium kapitańskiej wiedzy o granicach bezpieczeństwa
w różnych stanach załadowania statku.

Dokument okazał się jednak niezupełnie ścisły. Po pierwsze, opracowano go
na podstawie badań przeprowadzanych na prototypie (był nim należący również do
Arki „Gdy 228”), jako że plan prób zdawczo-odbiorczych na „Gdy 229” tego typu
testów nie przewidywał. Po drugie zaś, nikt w tej instrukcji nie wyliczył minimalnej
wolnej burty i nie wspomniał, że kuter ma. . . przechył konstrukcyjny. Że opuszcza
stoczniowe doki „przetrącony”, przechylony na prawą burtę mimo ułożenia żeliw-
nych kostek po lewej. Zresztą — jak poświadczyli później budowniczy serii Antoni
Baza i główny inżynier Gdyńskiej Stoczni Remontowej Zbigniew Fołtyn — wszyst-
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Grupa słuchaczy kursu mechaników IV klasy zorganizowanego przez Krajowy Związek Spółdzielczości
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w dniach 22 maja–22 sierpnia 1956 roku. W środku, w kraciastej
koszuli, późniejszy szyper „Wła 5” Franciszek Ceynowa

liną z nabrzeżem, złożył się lewą burtą do kutra, który powrócił z morza wcześniej,
pechowy „żółtek” Konkela i Budzisza.

Prawie naprzeciw, po drugiej stronie portowego basenu, przy podobnym pirsie
tak samo posczepiane cumowały, chroniąc się także przed sztormem jednostki ry-
baków indywidualnych. Wolna przestrzeń między pomostami, a dokładnie między
grupkami kutrów, które przy nich stały, nie była duża (przystań też nie należała
do największych) i wynosiła około 30 metrów. Kutry — co również praktykowano
powszechnie — nie miały na burcie załóg. Dozorował je ktoś z rybackiej rezerwy,
bacząc, czy nie poluzowały się cumy, działa zainstalowane na molo oświetlenie, czy
nie dzieje się nic złego.

5 i 6 grudnia w porcie było spokojnie. Nie docierała tu fala, dmuchało umiar-
kowanie, a koordynatorzy i wachtowi nie zgłaszali żadnych kolizji lub uszkodzeń.

A jednak zarówno Kazimierz Konkel, jak i pilnujący nabrzeża przez oba te dni
EdmundWróbel nie potrafili wykluczyć, że jakieś dotknięcie się kutrów nastąpiło. Że
któryś z manewrujących „żółtków” na wewnętrznych, ograniczonych wodach przy-
stani, niepostrzeżenie dla innych uderzył dziobnicą w poszycie ostatniego w rzędzie
„Wła 95” i w ten sposób nadłamał mu burtową klepkę. Deskę z pogranicza linii
wodnej kadłuba, która przy naporze fali i posztormowego rozkołysu spowodowała
przeciek, a potem szybkie zatopienie kutra, bez szans na ratunek.

Sprawę „Wła 95” rozpatrywano w Izbie Morskiej w Gdyni na dwóch posiedze-
niach (12 i 29 grudnia 1962 roku). Przewodniczył im sędzia Józef Gołuński wspo-
magany przez ławników: kapitana żeglugi wielkiej Jana Mrozowickiego, porucznika
żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego Jana Okonia, inżyniera Józefa Jeleńskiego
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Fragment portu rybackiego w Mrzeżynie

„Mrz 21” — eks-„Świ 1” — nieokreślonego wieku, zbudowana systemem go-
spodarczym w Jastarni i Dźwirzynie, licząca 8,90 m długości i 3,10 m szerokości,
drewniana, motorowa łódź pokładowa, która niebawem miała się stać ofiarą żywiołu
— wykręciła na akwen Pogorzelica–Niechorze, małą chwilę później znikając z oczu
innym. Stojący za sterem 41-letni szyper i armator Kazimierz Tyluś poprawił zapię-
cie ocieplanego sztormiaka, podregulował napełnienie 42-konnego wysokoprężnego
Ursusa na „całą”, wypatrując w rozfalowanej już wodzie poznaczonych po swojemu
bojek i łososiowo-sandaczowych netów. Po jakimś czasie do steru podszedł 44-letni
rybak Bolesław Teclaw (Tetzlaf?), szyper zaś przysiadł na brzegu stołka w milczeniu,
wyczekując, aż ich „żółtek” osiągnie łowisko, można będzie zwolnić, stanąć w dry-
fie i wraz z dwoma młodszymi rybakami, kołobrzeżaninami: 32-letnim Mirosławem
Nowakowskim i 30-letnim Krzysztofem Tyszerem schylić się po rybę.

Najprędzej do pławy oznakowania ułożonych sieci dotarł starszy rybak Stefan
Kwiatkowski na „Mrz 1”, od razu zabierając się do wybierania sprzętu. Robota nie
zajęła go długo. Obserwując rozpienione fale, nasilający się pęd wiatru i nieustannie
zwiększający rozkołys, mężczyzna odstawił w kąt ociekające wodą tyczki i zwrócił
się do syna:

— Wiesiu! Zostawiamy siatki i uciekamy. Popatrz, co się dzieje! Zobacz, co tu
będzie za chwilę — dorzucił, bez wahania kierując dziób łodzi w stronę lądu. Zawra-
cając, biorąc namiar na macierzyste Mrzeżyno, meldując się w nim jako pierwszy,
jeszcze przed 10.00. Niewiele przed nadciągającym huraganem, który był już blisko,
czając się za progiem przystani.
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Jeżeli na mały lugrotrawler zwala się taka fala, sytuacja staje się momentalnie groźna — dowodził kapitan
Konstanty Maciejewicz

zdecydował się pozostać na miejscu i sztormować. (. . .) Uważam, że «Czubatka»
sztormowała do świtu, próbując potem między trzecią a czwartą wywołać «Morską
Wolę», aby powiadomić, że nie nadążają za bazą i skierują się wprost do Zatoki
Firth of the Moray. Idąc do brzegów Anglii, statek położył się na kurs, mając wiatr
nie z lewej burty, a z prawej w pełny baksztag. Mając znaczną szybkość, statek kładł
się głęboko na burty i przechyły te choć były bardzo powolne, były zarazem bar-
dzo duże. Otworzenie drzwi do pomieszczeń mieszkalnych spowodowało wlanie się
bardzo dużej ilości wody do kabin i pomieszczeń pod pokładem. (. . .) Po drugiej,
trzeciej fali, po kilkunastu sekundach statek nie mógł się już podnieść i poszedł na
dno”.

Nie bez wpływu na przebieg zdarzenia była też — uważał kapitan Maciejewicz7

— znacząca utrata zapasu pływalności spowodowana słabym odpływem spadających
na pokład dziesiątek ton wody. (Tu przysłowiowy kamyczek dla stoczniowych prze-
róbek i modyfikacji, tym razem burtowych klap zwrotnych.) Ale w trakcie rozprawy
ujawniono również wiele innych zaniedbań, rażących nieformalności i uchybień. Bo
czy też przyczyn katastrofy nie należy upatrywać i w tym, że dysponenci „Mor-
skiej Woli”, nie posiadając żadnych dyplomów czy świadectw morskich, nie mieli
też wiedzy z zakresu elementarnych zasad radiokomunikacji? Że nie znano „pa-
sów ciszy” bądź — co z trudem mieści się w głowie — znaczenia słowa „mayday”?
Albo znów — czy moralne było premiowanie niedobrych praktyk przeładowywa-

7 Kopia wystąpienia kapitana Maciejewicza w zbiorach autora.
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