W OBCYM CZARTERZE
Kapitan ż.w. Robert Zahorski
Na początek trochę wyjaśnień, dla tych, co słabo znają przyczyny ucieczki Polskich
statków pod obce bandery. Żegluga morska działa w warunkach międzynarodowych. Koszty
armatorów generują także przepisy kraju bandery. Prawo pracy, związki zawodowe, podatki i inne
koszty. Nawet zakup paliwa dla statku pod polską banderą w Polsce, jest także jest opodatkowany.
Armator, który ma zbyt wysokie
koszty,
wypada
z
gry.
Przeflagowanie statków nie jest
tylko zjawiskiem polskim. To
tendencja
ogólnoświatowa.
Ostatni statek pod banderą
brytyjską, niegdyś dominującą na
świecie, został wyrejestrowany
jeszcze w latach 90. Trzeba się z
tym pogodzić, albo dać sobie
spokój z tą branżą.
Po
1989
roku
dostaliśmy
paszporty do ręki. Już wtedy
zdawałem sobie sprawę z konsekwencji z tej nowej sytuacji. Marynarz w każdej chwili mógł sobie
znaleźć pracę za lepsze pieniądze bez dotychczasowych zezwoleń. Polskiej flocie zajrzała w oczy
utrata załóg. Podwyższono wynagrodzenia. Pierwsza podwyżka nie była konkurencyjna w stosunku
do tego, co oferowali obcy. Podniesiono, więc wynagrodzenia jaszcze raz. Odpływ kadr ustał. Jednak
o ile w PRL koszty załogowe
kształtowały się na poziomi kliku
procent kosztów ogólnych, to w nowej
sytuacji stały się one główną pozycją po
stronie wydatków.
Nie dało się
sfinansować tych kosztów przesz
podniesienie frachtów, o czym wyżej.
No i powstał problem. Nie było, więc
innego wyjścia, jak obniżenie kosztów,
także
tych,
co
wynikają
z
ustawodawstwa krajowego. Pamiętam
dyskusję na naszych statkach. Niektórzy
byli oburzeni, że kapitan dostał
największą podwyżkę uposażenia. Typowo polskie. Tymczasem to normalność. Zróżnicowanie płac
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po prostu stało się podobne, do standardów światowych. Nie może być tak, jak na przykład było ze
mną po awansie na I oficera, kiedy moja płaca obniżyła się w stosunku do tego, co miałem, jako II
oficer. II oficer miał nadgodziny, podczas gdy I oficer miał ryczałt niższy niż suma nadgodzin II oficera.
Prawa pracy obowiązującego w Polsce nie da się zastosować na statkach. To jest praca w ruchu
ciągłym. Statku na morzu nie da się zatrzymać, aby załoga wypoczęła, a w portach godziny pracy
wypadają wtedy, kiedy port pracuje. Dotyczy to także nawet naszych najważniejszych świąt.
Wszystkie te sprawy reguluje system płac.
W systemie kontraktowym, jaki obowiązuje w światowej żegludze Każdy członek załogi ma
podstawową pensję, ryczałt za ponadnormatywny czas pracy z ograniczeniem maksymalnej ilości
godzin
do
przepracowania
i
ekwiwalent za urlop. W kontrakcie
jest zawarte, ile urlopu się należy za
każdy przepracowany miesiąc. Na
przykład 14 dni za miesiąc.
Wynagrodzenie
podstawowe
i
ryczałt są wypłacane, co miesiąc, po
potraceniu zaliczek, kantyny i innych
wydatków na statku. I te pieniądze
są wysyłane na prywatne konto
bankowe. Ekwiwalent za urlop jest
wysyłany razem z ostatnią pensją
kontraktu. Pieniądze te stanowią
zabezpieczenia
armatora
wypełnienia przez marynarza warunków kontraktu. Marynarze to nie są stali pracownicy armatora i
różnie bywa. Na przykład dyscyplinarne zwolnienie, dezercja ze statku i podobne okoliczności. Z tych
pieniędzy armator opłaca koszty, które powstały z winy marynarza.
Praca kontraktowa niesłychanie dyscyplinuje. Po upłynięciu kontraktu armator może zaproponować
ponowne zatrudnienie, albo nie i to nawet bez podania powodu. Jeżeli się solidnym pracownikiem,
można przepracować w jednej firmie całe zawodowe życie. Jeżeli ktoś często zmienia armatora, to
jest to podejrzane. To ważna informacja o pracowniku na samym wstępie. Ja zawsze przeglądałem
książeczkę żeglarskie nowych członków załogi pod tym katem. Trzeba też o tym wiedzieć, że
wszystkie pieniądze zarobione w czasie zaokrętowania trzeba podzielić przez 12. Ja przeciętnie na
statku byłem około 7 miesięcy w roku.
Tak zwane „tanie bandery” bardzo się ucywilizowały. Dzisiaj raczej używa się pojęcia "dogodnej
bandery”. Przez całe lata IMO nad tym pracowało. Konwencje, jak np. STCW poprawiły warunki
pracy na statkach. Inspekcje w portach bardzo tego pilnują. Dużo jeszcze pozostawia do zrobienia.
Na przykład konieczna moim zdaniem likwidacja 2 zmianowej pracy na wachtach morskich. To
wszystko jest bardzo trudne. Nie da się tego rozwiązać w jednym tylko kraju. To muszą być
porozumienia w skali całego świata, a to oznacza długotrwałe negocjacje, ratyfikacje i tak dalej.
Wszelkie nowe przepisy staja się prawem po ratyfikacji przez kraje posiadające ponad 50%
światowego tonażu. Państwa takie, jak Bahama, Panama, Cypr i jeszcze bardziej egzotyczne, mają,
więc więcej do powiedzenia od krajów będących faktycznymi właścicielami floty światowej. Na tych
statkach nie pracują zresztą ich obywatele, stąd mniejsze zainteresowanie warunkami pracy.
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Tempo pracy niesłychanie wzrosło. O zwiedzaniu świata nie ma już mowy. Postoje w portach
znacznie się skróciły na skutek postępu w technologiach przeładunkowych. Terminale przeładunkowe
przenosi się daleko od miast. Czasem tylko uda się wyrwać do miasta.
W latach 90 PŻM oddał kilka statków w „time charter” Pływałem na 2 typach niewielkich masowców
uniwersalnych. Typ "Kopalnia Borynia”, ok. 11500 DWT, ze Stoczni Szczecińskiej i ich wersja
rozwojowa, Typ "Wisła”, ok. 13500 DWT. To były bardzo udane statki, choć nie bez wad. Miały po 5
dźwigów pokładowych. Dwie pary i jeden pojedynczy. Para mogła pracować w tandemie
obsługiwanym przez jednego operatora. Tandem miał oczywiście znacznie większy udźwig niż dźwig
pojedynczy. "Kopalnie” wyczarterowała światowa firma handlująca zbożem i jego produktami,
"Cargill”. Pozostały one w barwach PŻM i przy swoich nazwach. Nowsze wyczarterowała norweska
firma "Jebsen”, operującą ponad setką statków. Zmieniono im nazwy dodając końcówkę "nes” do
nazwy i przemalowano znaki armatorskie na kominach. Pływałem w obydwu czarterach, razem na 4
statkach. Bardzo dobrze tą pracę wspominam. Pełen profesjonalizm obydwu operatorów. PŻM
odpowiadał za gotowość techniczną i sprawy załogowe. Sprawy eksploatacyjne należały do
czarterujących. Kontakty były 5 letnie. O ile pamiętam cena wynajęcia statku typu "Wartanes”
wynosiła 8000 USD za dobę w pełni sprawnego i dyspozycyjnego statku. W razie awarii, lub
problemów wynikających z tego, co należało do PŻM był tzw. "off hire” i za czas stracony operator nie
płacił. To się zdarzało na przykład w przypadku awarii zawodnych dosyć dźwigów z elbląskiego
"Zamechu”. Elektryk miał, więc "przechlapane”. Jak był prowadzony samo wyładunek, to nie mógł
zejść z pokładu. Musiał być cały czas na "stand bay'u”.
W służbach eksploatacyjnych obu tych czarterujących pracowali przeważnie doświadczeni
kapitanowie, a nie jak w PŻM ludzie, którzy morza nie znali z praktyki. Nie zadawali głupich pytań i
nie wydawali idiotycznych decyzji, co zdarzało się czasem w PŻM.
Załogi były dobierane przez dział kadr PŻM i tu narodził się problem. Statki te pływały pod obcymi
banderami i zarobki były w dolarach w wysokości z grubsza zgodnie z wymogami ITF. Łapę na tym
położyła "Solidarność” w PŻM. Marynarze musieli opłacać na jej rzecz składki związkowe. Także ci, co
do "Solidarności” nie należeli. Był to rozbój na prostej drodze. Płaciłem, więc swoisty haracz na rzecz
tej organizacji, która po
przemianach w 1989 roku
szybko weszła w buty
dawnego
Komitetu
Zakładowego
PZPR,
z
wszystkimi
jego
patologiami. Z racji dużych
różnic w zarobkach "S”
pilnowała "sprawiedliwości
społecznej” przy doborze
załóg.
W przypadku
kapitanów nie podobało się
to operatorom statków.
Statki te miały określona
specyfikę pracy, której
trzeba się było po prostu
nauczyć. Kiedy Kapitan
opanował
zagadnienie
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schodził na urlop i przychodził kolejny, znów bez potrzebnego doświadczenia. Mam kopie teleksu
"Cargilla” do PZM, w którym domagał się zatrudniana sprawdzonych kapitanów. Między innymi
domagał się mnie, personalnie, co oczywiście było dla mnie miłe. Ale "komitet zakładowy”
"Solidarności”, składający się z niekompetentnych ludzi, wiedział lepiej. No, bo np. gdzie. Ich szef
"Ostatni Ochmistrz Rzeczpospolitej” miał się tego nauczyć? Sprzątając toalety na statkach? Dyrekcja
im ulegała dla świętego spokoju, starając się lawirować pomiędzy oczekiwaniami kontrahentów, a
"S”. Ja w sumie byłem na tych statkach 5 razy, na 4 z nich.
Zdarzało się, że niektórzy kapitanowie z PŻM nie radzili sobie z tą pracą. Dobrzy nawigatorzy i
dowódcy mieli problemy ze strona biznesową tej pracy. ”Ship’s Bussines” staje najważniejszą stroną
zawodu kapitana. Kiedy statki pływały tylko w oparciu o porty krajowe, obsługując polski handel
zagraniczny ta wiedza nie miała aż takiego znaczenia. Od kiedy jednak nasz armator wypłynął na
szerokie wody i siłą rzeczy kontakt z biurem nie był już tak łatwy i tak częsty niektórzy moi starsi
koledzy mieli problemy. Nawet ci o znanych nazwiskach.
Różnica pomiędzy pracą eksploatacyjną u nich i w PŻM była uderzająca. Statki te były zatrudnione
głównie w rejonie obu Ameryk i Karaibów. Pływały też jednak do Europy i Afryki. Kiedy były w na
Zachodniej Półkuli, podlegaliśmy oddziałowi "Jebsena” w Filadelfii. "Cargill” rządził nami z Genewy.
Jak powiedziałem byli to zawodowcy. U „Jebsena” dobrze wspominam kpt. Vic’a Taylora, Mike’a
Bradleya i Tommy Smitha. Nie siedzieli tylko w biurze. Często odwiedzali statki pilnując interesu.
Victor Taylor miał matkę Argentynkę i znakomicie sobie radził z Latynosami. Tommy Smith był
emerytowanym angielskim kapitanem. Pełnił obowiązki tzw. "Port Captaina”. Oni wszyscy byli bardzo
pomocni. Nie czułem, aby patrzyli mi na ręce. Do moich obowiązków należało oczywiście dbanie o
interes mojej macierzystej PŻM. A z tym miałem sporo roboty. "Jebsen” woził klinkier z Pertigalete w
Wenezueli. To podstawowy składnik cementu. Cement zawiera tylko pewien procent klinkieru. Na
przykład cement 300 ma 30%
klinkieru. W zasadzie klinkier przed
załadunkiem musiał być schłodzony
do temperatury otoczenia. Nam
ładowano niemal prosto z produkcji,
czyli jego wypalania. Niestety PŻM
się odpowiednio nie zabezpieczył i
wybuchła afera. Ładowano go w
temperaturze 80 i więcej stopni. W
tropiku wilgotność powietrza jest
bardzo wysoka. W miarę jak spadała
temperatura
w
ładowniach
wytwarzało się tam podciśnienie i
ładownie zasysały powietrz z
zewnątrz. Para wodna się kondensowała i
na poszyciu ładowni i elementach
konstrukcyjnych spływała woda. Klinkier
się wiązał pokrywając wszystko warstwą
twardego betonu. Dramat. Statek był
nowy. Ja byłem dopiero jego drugim
kapitanem. Alarmowałem PŻM przed
załadunkiem, ale PZM kazał mi ładować.
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Kamerą video nakręciłem film z moim słownym komentarzem i posłałem do mojego armatora. Statek
wyglądał rozpaczliwie. Nadbudówki były szare, Pokłady, pokrywy ładowni były poryte związanym
cementem. Największy problem był z ładowniami. Statek także woził zboże, pod które ładownie
musiały być idealnie czyste. Gotowość ładowni należała do załogi, czyli PŻM, a jej brak powodowała
”off hire”, czyli za czas stracony czarterujący nie płacili.
Koniec końców udało się zmusić czarterujących o zlecenia profesjonalnego czyszczenia statku.
Zauważyłem, że w Pertigalete klinkier ładowały statki stare, a nasz był "z igły”. I rzecz ciekawa.
Naraziłem "Jebsena” na poważne koszty, z spotkałem się z uznaniem. Typowe dla profesjonalistów.
Pomogłem, więc doprowadzić mojemu macierzystemu armatorowi do renegocjacji umowy
czarterowej.
Na tych statkach trzeba było być czujnym. Kiedyś "Jebsen” podnajął "Wartanesa” firmie "Miami
Chartering” do przewozu blachy stalowej w zwojach, z Matanzas w Wenezueli do Nikaragui. W
totalitarnej Nikaragui panowały bandyckie zwyczaje. Za wszystko odpowiadał statek. Miejscowy
dźwigowy uderzył unosem w układarkę i ja uszkodził. Przyszli do mnie listem obciążającym statek.
Absurd! Zagrozili, że jak nie podpiszę zobowiązania zapłaty (2000USD), to statek będzie aresztowany.
Pilot wyprowadzi statek na redę i tam na kotwicy będzie czekał na gwarancje bankową. Wyładunek
trwał, a ja jeszcze raz przeczytałem warunki czarteru. A tam było napisane, że Czarter dla „Miami
Chartering” kończy się wraz zejściem pilota portowego! Po zakończonym wyładunku odmówiłem,
więc wyjścia statku z portu. Zawołano mnie do telefonu, przez który clark z Miami zaczął na mnie
krzyczeć. Odpowiedziałem mu, że na pierwszym miejscu jest dla mnie interes PŻM, potem "Jebsena”
w na trzecim miejscu są oni i podtrzymałem decyzję. Ostatecznie dali gwarancję bankową i wyszliśmy
w morze i z tego czarteru. Agent opowiadał mi, że kiedyś doker w ładowni skaleczył się swoim nożem,
obierając pomarańczę. Karę zapłacił statek!
Takich spraw było wiele i tego trzeba było się nauczyć. Polityka kadrowa PŻM dotycząca kapitanów
była, więc niemądra. O ”Solidarności” nie warto wspominać. Oni też walnie przyczynili się do obecnej
sytuacji tego zasłużonego armatora. Kiedyś napiszę o tym szerzej.
Wiele złe krwi zrobiły samo wyładunki. Jeżeli dźwigi były obsługiwane przez załogę to "Jebsen” płacił
dźwigowym 25 centów za przeładowaną tonę. Bezpośrednio i gotówką. Jeżeli statek wyładowywał
np. 10000 ton węgla, to obsługujący dźwigi inkasowali 2500USD. Dostawało to 5 marynarzy
pokładowych, którzy na tych statkach musieli mieś odpowiednie uprawnienia. Można je było zdobyć
na kursach w Zarządach Portów Morskich. W wolnym czasie i odpłatnie. Bywało, że w ciągu miesiąca
można było dodatkowo zarobić nawet 2000 USD na osobę. To rodziło zawiść na statku. Chętnych do
podziału było wielu. Kiedyś nawet kucharz zgłosił roszczenie mówiąc, że w nocy musi dźwigowym
kanapki przygotowywać! Niektórzy kapitanowie ulegali. Ja twardo stałem na stanowisku, że pieniądze
te należą się wyłącznie dźwigowym. Mówiłem, że nic nie stoi na przeszkodzie pójść w czasie urlopu
na kurs, zdać egzamin i pracować na statku na dźwigu. I wcale nie trzeba być członkiem załogi
pokładowej. Znam tylko jeden przypadek, że motorzysta zrobił sobie takie uprawnienia i został do tej
pracy dopuszczony. Czas pracy na dźwigach był odliczany i potrącany z czasu pracy i ewentualnych
nadgodzin. Oni pracowali bezpośrednio na rzecz „Jebsena” i dostawali "cash” do ręki. System ten
działał znakomicie. Przy pracy na 3 zmiany załoga wyładowywała statek około 36 godzin. Praca non
stop, bo liczba tych, co pracowali na dźwigach nie pozwalała na dłuższą 3 zmianowość. Marynarze
byli, więc zainteresowani, aby jak najszybciej skończyć tą pracę i uwijali się jak w ukropie. Także z
korzyścią, dla "Jebsena”. Ja nie mieszałem się do podziału tych pieniędzy. Dawałem pieniądze po
prostu bosmanowi, który, je dzielił. Nie było problemów.
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Pewien elektryk rościł sobie udział w
tym wynagrodzeniu, twierdząc, że
musi utrzymywać dźwigi w gotowości
u usuwać liczne usterki. Zapytałem
go, czy jak pracują na dźwigach
robotnicy portowi, to on też chodzi
do nich po pieniądze?
Kiedyś
"pokrzywdzeni” poskarżyli się do "S”,
która próbowała na mnie wpłynąć.
Powiedziałem,
że
jak
mają
zastrzeżenia przestrzegania umowy
zbiorowej przeze mnie, to niech
skarżą się w dyrekcji. Tylko dyrektor
jest moim przełożonym i od innych
poleceń nie przyjmuję, zgodnie z regulaminem pracy.
Czyszczenie ładowni należało oczywiście do załogi. Odrzucenie ładowni przez eksperta, łączyło się z
”off hire”. Czasem nie było po prostu czasu. Amerykanie byli rygorystyczni, ale uczciwi. NCB to
agencja rządowa. Nie wszędzie Jest to uczciwe. Opisze to na przykładzie. Statek po przybyciu do
portu składa oficjalną Notę gotowości tzw. ”Notice of Readiness”. Ot akceptacji tego dokumentu
biegnie czas dozwolony na operację ładunkową. Kiedy statek oczekuje na redzie, to składa NOR
telexem, lub obecnie, e-mailem. Jeżeli oczekiwanie się przeciąga, to oczywiście należą się kary za
przestój. Powiedzmy statek stał wiele dni na redzie i już był na tzw. "demurrage”, czyli armator miał
prawo do zapłaty kar przewidzianych w czarterze, ale w porcie przychodził ekspert i odrzucał
ładownie. Pieniądze przepadały, bo czas zaczął się liczyć ponownie od zaakceptowania ładowni. Było
się, więc o co się bić.
Na "Kopalni Ziemowit” w USA z portu wyładunkowego do Nowego Orleanu, gdzie mieliśmy ładować
paszę sojową, było tylko 12 godzin przelotu. Pan Gerard Kramer, operator statku był właśnie w NOLA.
Sam mi powiedział, że chyba nie uda się przygotować ładowni. Załoga zdążyła! Do portu przyszliśmy
w piątek. Agent złożył NOR 10 minut przed końcem godzin urzędowania, który był ostatecznym
terminem. Udało się. Statek zarobił 2 dni weekendu. Gerard uradowany przyniósł pieniądze dla załogi
pokładowej. Takie rozwiązanie działa! Premie wypłacane razem z pensją, a więc zwykle znacznie po
czasie, nie mają takiego oddziaływania.
Uniwersalność tych statków miała jednak swoją cenę. Do masówki ładownie musiały mieć
samotrymowność. Chodzi o to, aby przekrój poprzeczny ładowni miał podobny kształt jak naturalny
kąt usypu większości ładunków masowych. Ładownie miały na dnie skosy balastowych zbiorników
bocznych. W czym jest problem? W Temie, w Ghanie ładowaliśmy aluminium pod miejscową hutą
należącą do amerykańskiego koncernu. Były bloki (slaby) po 20 ton, pręty, gąski i inne odlewy.
Ładunek spaletyzowany za wyjątkiem slabów. Skosy na dnie ładowni nie pozwalały podwiezienie
ładunku układarkami do samych burt, właśnie z powodu tych skosów. W odległości ok. 3 metrów
była, więc ściana ładunku, którą trzeba było zabezpieczyć przed runięciem. Zbudowano, więc
skomplikowaną konstrukcję ciesielską, system podpór, klinów i podobnych elementów. Byłem jednak
pełen niepokoju, jak to się spisze w sztormie. Na Biskaju, złapała nas zła pogoda. Cała zabezpieczenie
sztauerskie zaczęło się ruszać i pojedyncze elementy wypadać. Zaczęło być groźnie. Ustawiłem statek
tak, aby maksymalnie zmniejszyć kołysanie i załoga poprawiała mocowanie ładunku. Nie musze
dodać, jaką ulgę poczułem, po wejściu do portu.
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Awarie. Zawsze się zdarzały. Podczas wyładunku w Callao, w Peru pękła topenanta dźwigu. Są dwie
liny każdym dźwigu. Rener i topenanta. Rener podnosi unos, a topenanta unosi ramię dźwigu.
Środowisko morskie jest agresywne. W powietrzu niemal stale mamy do czynienia z aerozolem słonej
wody w powietrzu. Liny wymagają, więc permanentnej konserwacji specjalnym smarem. Ja tego
pilnowałem, ale statek zastałem w takim stanie, jakim był, a na oko nie da się ocenić stanu lin. W
Callao, w Peru statku przebywał superintendent z PŻM. Siedzieliśmy w mojej kabinie, gdy nagle
usłyszeliśmy huk i wstrząs. Pękła topenanta na dźwigu i ramię runęło. To mogło się nawet skończyć
czyjąś śmiercią. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Gdyby wypadek zdarzył się np. W USA, to byłby
dopiero problem, ale w Peru rozeszło się to po kościach. Na szczęście ramię opadło w gniazdo, gdzie
parkowało. Topenanta pękła, bo była skorodowana, a smar to ukrywał. Ja o tym pisałem do firmy, że
topenanty powinny być już wymienione. Ale jedna kosztowała ok. 700 USD, a potrzebnych było 5. Na
szczęście miałem świadka zdarzenia. W rezultacie ramię dźwigu zostało naprawione w Nowym
Orleanie. "Kto kupuje tanio, kupuje 2 razy”, znów się sprawdziło.
Operatorzy czarterującego nigdy nie wywierali na mnie nacisków, w sprawie naruszania zasad
bezpieczeństwa. Byli to doświadczeni kapitanowie, którzy dobrze wiedzieli, czym to grozi. Z nimi była
całkiem inna rozmowa, niż z niektórymi przynajmniej pracownikami działów eksploatacji PŻM.
Pomimo intensywności pracy czułem znacznie większy komfort psychiczny niż podczas współpracy
tylko ze służbami mojego macierzystego armatora.
"Wartanes” skierowano po ładunek soli z Brazylii do Lagos, w Nigerii. Lagos to rynsztok wśród portów
świata. Bandytyzm i totalna korupcja władz portowych. W każdym porcie na statek przychodzi
odprawa wejściowa. Tak zwane "Boarding Party” W cywilizowanych portach jest to agent, jakiś celnik
i oficer immigration. Zwykle parę osób. W "dzikich” portach to już kilkanaście osób. W Lagos przyszło
ich 40. W Europie, USA nie trzeba nic dawać urzędnikom. Czasem napiją się kawy czy jakiegoś
napoju. W Ameryce Południowej, może za wyjątkiem Chile, Afryce trzeba dawać „prezenty”. Zwykle
whisky i papierosy. Armatorzy o tym wiedzą i akceptują te wydatki, bo niedotrzymanie tego zwyczaju
powoduje kosztowne kłopoty. Zwykle to odpowiada wartości kilkudziesięciu USD. W Lagos
kosztowało to Jebsena aż 700 USD! Opadli mnie tam niczym szarańcza. Drugie takie miejsce to
"Marlboro Canal”, czyli Kanał Sueski. Wyładunek w Lagos trwał 3 tygodnie. Co chwila wpadali do
mnie pod byle pretekstem różni ważniacy i coś chcieli. Metody wyłudzania były czasem absurdalne.
Kiedyś 2 oficer przyłapał w swojej kabinie złodzieja. Wezwałem policję, która go zabrała. Na drugi
dzień przyszli policjanci i zażądali łapówki 500 dolarów na wyciszenie sprawy. Moje zdumienia nie
miało granic. Powiedzieli, że jak nie zapłacę to statek zostanie aresztowany. Rozprawa w sądzie jest
wyznaczona za miesiąc i do tego czasu statek będzie zatrzymany. Po skontaktowaniu się z
armatorem, zapłaciłem. Nie muszę chyba dodawać, co wtedy czułem.
Na statek przychodzili handlarze, którzy sprzedawali różne figurki i maski z egzotycznego drewna.
Stwarzało to niebezpieczeństwo dla statku. Zebrałem załogę i powiedziałem im, że będę ich karał za
handel na burcie statku. Pomogło, ale Handlarze zamówili na mnie czary "voo doo" u miejscowego
szamana. Mówili, że mnie i moją rodzinę spotka nieszczęście.
O tym, jaki był Lagos Świadczy jedna scena. Pod statkiem stała wynędzniała kobieta z dzieciakiem, po
którym było widać głód. Chłopiec ssał wysuszoną pierś. Załoga dała jej trochę żywności, puszek mleka
skondensowanego i innych potrzebnych rzeczy. Natychmiast portowe łaziki zabrały jej część, jako
haracz. Pamiętam Lagos z czasów, kiedy Nigeria była jeszcze zależna od Brytyjczyków. Można było
spacerować nocą, samotnie po porcie. Kiedy byłem tam ostatnio, było to już niemożliwe.
Zauważyłem pewną prawidłowość w krajach postkolonialnych. Najlepiej wyglądają teraz dawne
kolonie Holenderskie. Widać to na ulicach. Potem dawne kolonie brytyjskie. Anglicy posługiwali się
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ludnością miejscową przy obsadzaniu różnych urzędów, policji i innych mniej istotnych stanowisk.
Kiedy odeszli kraje te miały jakąś nieźle wyszkoloną administrację, co pozwoliło na na "miękkie
lądowanie". Kraje po
Francuzach wyglądały znacznie gorzej, korupcja i bieda. Najgorzej
przedstawiały się dawne kolonie hiszpańskie i portugalskie. Totalne dno. Kiedy byłem w Antylach
Holenderskich zapytałem mojego agenta, czy nie myślą o niepodległości? Odpowiedział: " A po co?
Nam jest z tym dobrze". I faktycznie, kraj wyglądał jak mała Holandia, czystość, porządek, ludzie
dobrze ubrani. Niemal bajkowy widok.
Ja mam inne spojrzenia, niż ci, co czerpią wiedzę tylko z mediów. Jedynym krajem Ameryki łacińskiej,
w której nie widziałem na ulicy żebrzących głodnych dzieci i można było samotnie chodzić ulicami
nocą, to Chile. Bywałem tam przed Aliende, podczas jego lewicowej dyktatury, za Pinocheta i po jego
odejściu. Mam, więc skalę porównawczą. Dyktator zostawił kraj uporządkowany z niezła gospodarką.
Pinochet to jeden z nielicznych dyktatorów, który oddał władzę dobrowolnie, bez rozlewu krwi. Jak
nasz Jaruzelski. Wiem jak wyglądała dyktatura w Chile i jej zbrodniach. Pod osłoną wojska Pinochet
dokonał jednak koniecznych reform. U nas Jaruzelski zmarnował tą szansę.
Chile miało strukturę agrarną podobną do naszej z początków transformacji. Wiele drobnych
gospodarstw produkujących wszystko. Mimo braku warunków także zboża. Brutalne reformy
Pinocheta uczyniły z Chile potęgę owocowo warzywną. Nawet my możemy kupić ich produkty w
marketach, poza sezonem na nasze produkty, Wina chilijskie należą do najlepszych na świecie.
Dokonano tego łamiąc opory.
W Chile, w Antofagasta miałem przygodę. Podczas cumowania w holowniku, który nas dopychał do
kei silnik nie zaskoczył w porę wstecz i uderzyliśmy o nabrzeże, z którego odłupaliśmy kawałek
betonu. Statek nie doznał szkody. Całe nabrzeże było mocno uszkodzone i popękane, co było
spowodowane niedawnym trzęsieniem ziemi. Opowiedział mi o tym agent podczas odprawy
wejściowej. Ku mojemu zdumieniu przyszli do mnie urzędnicy portowi z listem obciążającym nasz
statek za uszkodzenie nabrzeża. Tak się praktykuje, ale oni chcieli nas obciążyć za wszystkie
uszkodzenia, łącznie z tymi, co spowodowały siły natury. Oczywiście odmówiłem podpisania tego
listu.
Amerykanie to pragmatycy. Kiedy statek zawija do USA, Oficer Sanitarny plombuje prowiant, jeżeli są
w nim artykuły pochodzących z krajów o wątpliwych przepisach sanitarnych i trzeba kupować na
miejscu. Nie dotyczy to produktów z Europy, a z krajów Ameryki Łacińskiej tylko Chile. Te uwagi
kieruję do pięknoduchów potępiających Pinocheta.
Na "Wartanesie" przeprowadzimy
akcję ratunkową kutra rybackiego z St.
Vincent.
Nad
statek
nadleciał
holenderski samolot patrolowy z Antyli
Holenderskich i wywołał nas przez VHF.
Pilot powiedział nam o kutrze
potrzebującym pomocy. Rzucił świecę
dymną
wskazując
nam
kurs
poszukiwań. Pogoda była dobra, a
morze spokojne. Po kilku godzinach
zobaczyliśmy kuter. Okazało się, że
mieli awarię silnika. Usunęli usterkę,
ale
podczas
licznych
prób
uruchomienia silnika rozładowali
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Akumulator. Dryfowali już kilka dni i zabrakło im prowiantu i wody pitnej. Na kuter posłałem łódź
ratowniczą z odpowiednimi ludźmi.
Mechanik sprawdził silnik. Powiedział mi
o akumulatorze, że jest nowy tylko
rozładowany. Okazało się, że na statku
mamy takie same. Aby zaoszczędzić
cenny czas, postanowiłem dać załodze
kutra nasz akumulator a rozładowany
zabrać na statek. Oczywiście daliśmy im
także
prowiant
i
wodę.
Akcją
koordynowała fregata USS "Clackring",
typu "Oliver Hazard Peary", takiego typu
jak nasz "Kazimierz Pułaski" Był odległy o
ponad 300 mil, ale Amerykanie wysłali
śmigłowiec pokładowy typu "Sea King".
Sytuacja była, więc opanowana i
śmigłowiec odleciał. Po wymianie
zwyczajowych uprzejmości z dowódcą
fregaty, wznowiliśmy podróż.
Na "Wartanesie" i "Wislanesie"
Kilkakrotnie
przechodziłem
Kanał
Panamski. To jest bardzo interesujące
przeżycie. Wtedy kanał przechodził już
po zarząd Panamy, po 99 latach
dzierżawy przez USA, w związku z tym,
że Amerykanie tą drogę wodną
wybudowali.
To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie
pilot bierze całkowitą odpowiedzialność
za statek. Normalnie Pilot oficjalnie
jest tylko doradcą kapitana. W
praktyce
bezpośrednio
wydaje
komendy sternikowi czy oficerowi
wachtowemu, ale domyślnien są to
komendy kapitana. W Razie awarii
kapitan zawsz odpowiada, poza
przypadkami, kiedy pilot wprowadzi
kapitana w błąd, na przykłąd
poinformuje
go
błędnie
o
głebokościach. Mnie raz się zdarzyło,
że odsunąłem pilota od bowiązków,
gdy
uznałem,
że
zagraża
bezpieczeństwu statku.
Kanał Panamski to żyła złota. Jest ciągle modernizowany. Cena za przejści kanału jest wysoka.
Alternatywą jest okrążenie Ameryki południowej. Są tam 3 zespoły śluz. Licząc od Altantyku: Gatun,
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Pedro de san Miguel i Miraflores.
Statki są wciągane do śluz, orzez
lokomotywy elektryczne. Podają liny
stalowe na statek i holują go na
miejsce. Poprzednie lokomotywy,
parowe można zobaczyć. Kiedy tak
byłem ostatnio, już były zamówione
nowe lokomotywy "Hitachi" w
miejsce 2 generacji lokomotyw tam
pracujących. Prawdę mówiąc nie
lubię portów Pacyfiku. Z oceanu czły
czas nadchodzą martwe fale i porty
nie są często zbyt bezpieczne. Statek
cały czas postoju się kołysze, a
zrywanie lin jest dosyć częste. Na półkuli pólnocnej dominuje zachodnia cyrkulacja poiwetrza. Porty
atlantyckie są znacznie lepiej osłonięte.
Bardzo lubiłem pracę na tych
statkach, o czym wyżej. A Karaiby to
jeden z najpiękniejszych rejonów
naszej planety. Moja praca była
dobrze oceniana przez firmę, choć
niekórzy podejrzewali mnie, że zbyt
dobrze
współpracuję
z
czarterującymi. No cóż. Idiotów
nigdzie nie brakuje.
Z PŻM rozstałem się z konieczności.
Spłacałem kredyt hipoteczny, a PŻM
z powodu sytuacji kryzysowej przez
jakiś czas nie płacił i groził mi
komornik. Musiałem, więc sobie
poszukać innej pracy. Żałuję jednak,
że nie zdecydowałem się wcześniej na ten krok. Kiedy przechodzę koło biurowca PŻM, to jakoś nie
mam ochoty tam wejść? Obserwuję moja dawną firmę od kryzysu do kryzysu. A teraz jest po prostu
w bardzo złych rękach
Na odchodne dostałem zegarek. Nawet niezły……..
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