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Koło Władysławowa, luty 1974. Ratowanie kutra „Wła 174” i r/v „Halnego” wyrzuconego
w silnym sztormie na brzeg w czasie akcji ratowniczej (fot. Z. Grabowiecki)

Jest to także tworzenie w kraju klimatu dla poszanowania służb ratownictwa
morskiego przez najwyższą osobistość w państwie, podobnie jak w krajach
o najznakomitszych tradycjach morskich.
Jakkolwiek tytuł dzieła Polskie Ratownictwo Okrętowe (1951–2001). Zarys działalności może sugerować Czytelnikowi zawężenie tematyki tylko do
działalności PRO, to w rzeczywistości publikacja ma wymiar szerszy. Obejmuje sprawy zabezpieczenia żeglugi w portach i na wodach polskich oraz
pasa przyległego, a nawet na wodach międzynarodowych. W dziedzinie takich usług, jak holowanie i ratownictwo statków w niebezpieczeństwie czy
wydobywania wraków ukazuje aktywność Polski na wodach morskich całego
świata oraz współpracę jej ﬂoty ratowniczej z międzynarodową wspólnotą
państw morskich i ich służbami ratownictwa morskiego. Przywołuje dramatyczne wydarzenia na morzu, w których interweniowały statki ratownicze pod
polską banderą. Ukazuje również zupełnie nieznane opinii publicznej niebezpieczeństwa, z jakimi musiały się zmierzyć załogi i statki polskiej i obcej
bandery.
To, co prezentujemy w tym tomie, znakomicie przybliża Czytelnikom
nie tylko obraz codziennej pracy służb ratownictwa morskiego, ale również
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Holownik oceaniczny m/s „Baltic Amber”

lił ustawę o bezpieczeństwie morskim, dzielącą z dniem 1 stycznia 2002 r.
Polskie Ratownictwo Okrętowe na dwie niezależne ﬁrmy, z których jedna
będzie zajmować się ratowaniem życia i zwalczaniem zanieczyszczeń, druga
natomiast — szeroko pojętymi usługami morskimi. Nie oceniając trafności
takiego rozwiązania, muszę stwierdzić, że wytworzyła się zupełnie nowa dla
nas sytuacja, w której trzeba odpowiedzieć na pytanie: „co dalej?” Możliwości były dwie: przeczekać lub podjąć próbę dostosowania się do tego,
co nieuchronne. Wybraliśmy tę drugą. Przygotowaliśmy wizję, która będzie
możliwa do realizacji po podziale przedsiębiorstwa. Opracowane zostały dwa
wieloletnie programy rozwojowe: służb ratownictwa morskiego oraz działalności usługowej. Programy te zakładają m.in.:
— dalszą modernizację ﬂoty jednostek SAR, w której ramach przewiduje
się wprowadzenie do służby kolejnych statków SAR 1500 oraz większych, dysponujących znaczniejszymi możliwościami ratowniczymi statków (SAR 3000)
— modernizację Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego,
w której ramach wprowadzone zostaną do jego wyposażenia informatyczne systemy wspomagania akcji ratowniczych
— przystosowanie Morskiej Służby Zwalczania Zanieczyszczeń do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego
— utworzenie specjalistycznego, międzynarodowego centrum treningowego
dla szkoleń w zakresie zwalczania zanieczyszczeń i SAR
— określenie nowych rynków zbytu usług możliwych do świadczenia przez
przedsiębiorstwo

Wytyczałem kurs PRO. . .

33

Holownik ratowniczy „Rosomak”; bliźniacza jednostka „Tumak” (fot. B. Puchacz)

sji Odbioru. Skierowano mnie do inż. Stanisława Krauzego, wicedyrektora
Departamentu Techniki MŻ, który miał spore doświadczenie w dziedzinie
budowy statków śródlądowych i posiadał ogólną wiedzę o inżynierii morskiego budownictwa okrętowego. Dla mnie najważniejsze było, że dobrze
orientował się w możliwościach i zawiłościach ﬁnansowania inwestycji w MŻ.
Znał także wszystkich głównych pośredników, a w tym kierownictwo Centrali
Handlu Zagranicznego „Centromor”. Jak się później okazało, inż. Krauze
stał się naszym nieocenionym sprzymierzeńcem i także doradcą w zakresie
inwestycji ﬁnansowanych przez ministerstwo. Dzięki temu wspólnie zdołaliśmy wytrącić argumenty podnoszone przez osoby, które w MŻ usiłowały
zdyskredytować urzędującego ministra żeglugi Stanisława Darskiego i jego
wielki program budowy nowoczesnej narodowej ﬂoty handlowej, a w tym
także ﬂotylli ratownictwa morskiego.
Istniejący wówczas system realizacji zagranicznych inwestycji tonażowych
opierał się na zleceniach i umowach realizowanych w obcych stoczniach za
pośrednictwem PHZ „Centromor”, czasem i innych central handlu zagranicznego. Stwarzało to dodatkowo wiele kłopotów organizacyjnych, technicznych i ﬁnansowych, albowiem dla każdego armatora im więcej korzysta
z pośredników, tym gorzej i drożej. Centrale handlu zagranicznego angażowały także własnych specjalistów do zakupu i odbioru statków za granicą,
czy do nadzorowania budowy statków w obcych stoczniach — często nie
mających wymaganych kwaliﬁkacji. Tym łatwiej to było robić, że na ogół nie
ponosili imiennej odpowiedzialności wobec armatora. Czasem mimo najlepszych intencji z obu stron powstawały spore trudności we wzajemnym
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bristolskiej nie panuje nad sytuacją. Natychmiast poleciłem starszemu mechanikowi Aleksandrowi Wilczyńskiemu wyłączyć oba silniki. Oburącz zamknął dopływ paliwa do obu silników i w ten sposób je unieruchomił. Teraz
mieliśmy czas na dokładne rozpoznanie przyczyn awarii. Uszkodzeniu uległ
cały układ zdalnego sterowania silnikami z mostka na skutek rozbiegania
serwomotoru.
Holownik wytracał prędkość. W dryﬁe znalazł się nieopodal redy Swansea i tutaj późnym wieczorem rzucono kotwicę. Uszkodzone urządzenie było
objęte gwarancją stoczni. Awaria była tak poważna, że nie zważając na późną
porę, połączyłem się z dyrektorem Peckiem za pośrednictwem nadbrzeżnej
stacji „Ilfracombe-Radio”. Jeszcze tej nocy na „Jantara” przybyło trzech
techników wraz ze sprzętem mieszczącym się na dwóch lorach. W ciągu
trzech dni zdemontowali uszkodzone urządzenie i zamontowali nowe.
M/s „Jantar” w maju 1959 r. powrócił do stoczni w Bristolu na półroczny
remont gwarancyjny, gdzie dokonano modyﬁkacji systemu przekładni i zainstalowano hamulec na wale napędowym, a także wykonano drobne naprawy
siłowni, na pokładzie i na mostku nawigacyjnym. Teraz wszystko odbywało
się w stoczni pod nadzorem kierownictwa holownika: kapitana Włodzimierza Słocińskiego i starszego mechanika Aleksandra Wilczyńskiego. W tym
czasie zakończyła się budowa drugiego holownika dla PRO. M/s „Eol” przechodził ostatnie próby morskie pod kontrolą Komisji Odbioru, w składzie
której pracował kmdr ppor. rez. Zbigniew Kowalski, kierownik Działu Ratowniczego PRO. Przy budowie tego holownika zostało wykorzystane doświadczenie zdobyte przy budowie „Jantara”. Tak więc ﬂota ratownicza PRO

M/s „Eol” na rzece Avon wychodzi na pierwsze próby morskie (fot. G. Warne Limited)
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Świnoujście, 1948. Podnoszenie wraka statku „Ulrich Finsterwalder” (fot. K. Komorowski)

Holowanie podniesionego wraka statku „Ulrich Finsterwalder” (fot. K. Komorowski)
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Szczecin, 1951. Załoga pontonu „Krab” przy pracy nad „barierą wrakową” na Regalicy. Wśród
załogi, za marynarzem Pawłem Zygo (w białym podkoszulku) stoi inspektor ratownictwa Józef
Leszczyński, a obok (najwyższy) starszy nurek Bernard Dongowski (ze zbiorów J. Leszczyńskiego, fot. S. Cieślak)

Świnoujście, 1950. Pogłębiarka kubłowa „Wismar” po podniesieniu z dna kanału portowego
przez ekipę „Krab” (fot. J. Leszczyński)
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Śmigłowiec „Mi-14 PS” woduje

kańskich śmigłowcach „Sea King” Sikorskiego. Wkrótce miała też otrzymać
mniejsze, ale bardzo sprawne polskie „Anakondy”, będące morską ratowniczą wersją „Sokoła” ze Świdnika. Wersja ta została opracowana na podstawie
założeń konsultowanych m.in. ze specjalistami Działu Ratownictwa PRO.
PRO, wspierane w swych staraniach przez Urząd Morski w Gdyni, zwróciło się do dowództwa Marynarki Wojennej o pomoc. 16 grudnia 1987 r.
odnowiono porozumienie z roku 197131, a 29 grudnia 1988 r. podpisano
wykładnię do tego porozumienia ustalającą zasady współdziałania lotnictwa Marynarki Wojennej z PRO32. Marynarka Wojenna zobowiązała się do
utrzymywania na lotniskach w Darłowie i Oksywiu śmigłowców w stałej gotowości na potrzeby służby ratownictwa morskiego, PRO zaś przyjęło na siebie
ponoszenie kosztów zarówno pogotowia, jak i każdego lotu wykonywanego
na zlecenie Ratowniczego Ośrodka Koordynacyjnego. Starszy inspektor ratownictwa Bohdan Prusinkiewicz przeprowadzał na lotniskach odprawy instruktażowe z lotnikami, zaznajamiając ich z zasadami działania w ramach
konwencji SAR. PRO udostępniało swe statki ratownicze do wspólnych ćwiczeń na każdorazowe zgłoszenie takiej potrzeby ze strony lotników.
Od tej pory lotnictwo Marynarki Wojennej współpracuje ze służbą ratownictwa morskiego PRO, zyskując sobie wysokie uznanie dzięki bardzo
31 Porozumienie między Marynarką Wojenną Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Polskim
Ratownictwem Okrętowym dotyczące współpracy w zakresie ratownictwa morskiego, 16 XII
1987, w zbiorach PRO.
32 Zasady współdziałania między Marynarką Wojenną PRL i Polskim Ratownictwem Okrętowym w zakresie lotniczego ratownictwa morskiego, 29 XII 1988, w zbiorach PRO.
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S/s „Światowid” kruszy lód na redzie portu gdyńskiego (fot. J. Uklejewski)

trzonego gruzu lodowego, nie do przebycia nawet dla polskich lodołamaczy.
„Posejdon” ze swoją maszyną 1500 KM w ogóle nie miał tu nic do roboty
i pozostał w Szczecinie. Holownik „Swarożyc”, który zakończył w Hamburgu
holowanie pogłębiarki „Żerań”, wezwany pilnie do Gdyni, z marszu włączył
się do akcji lodowej. Sytuacja jednak przerastała czasami także i jego możliwości. Z wielkim trudem poruszał się w tych lodach „Światowid”. Dopiero
przybyły radziecki lodołamacz „Wołyniec”, o mocy kilku tysięcy koni mechanicznych, wspólnie ze „Światowidem” uwolnił statki z lodowych okowów.
Straty doznane tej zimy przez Szczecin i Gdynię, a także i inne porty,
sięgały milionów dolarów. Ta i następne równie mroźne zimy zdopingowały
resort morski do utworzenia sprawniejszego systemu zabezpieczenia przeciwlodowego portów morskich, zwłaszcza wielkich portów handlowych.
Stan prawny i organizacyjny akcji przeciwlodowych w portach i na szlakach podejściowych, wprowadzony w końcu 1952 r., był w kolejnych latach uzupełniany i modyﬁkowany różnymi instrukcjami i zarządzeniami
wewnętrznymi urzędów morskich, zarządów portów, a nawet PRO. Miały
one charakter doraźny i były determinowane potrzebą utrzymania żeglugi.
Próbą uporządkowania tego stanu organizacyjno-prawnego jest instrukcja
z 15 września 1954 r. wydana przez dyrektora Departamentu Eksploatacji Ministerstwa Żeglugi, dotycząca zapewnienia swobodnego ruchu statków
w portach morskich w okresie zimy.
Poważniejsze zabiegi, zmierzające do kodyﬁkacji przepisów porządkowych i organizacyjnych podejmowanych akcji przeciwlodowych, nastąpiły do-

