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Biuletyn   Nr 178                                              Rok XVII                 Styczeń - czerwiec 2019 
 

Stowarzyszenie TŻŚ - Bractwo Mokrego Pokładu 

 

JUBILEUSZE: ZYCZENIA DLA NASZEGO JUBILATA - ANDRZEJA 

SZAFRAŃSKIEGO 

 

 
 

Szefie nasz kochany; 

 

Zdrowia, szczęścia, powodzenia, codziennego zadowolenia, 

 

radości z cudownych robrów, w życiu prywatnym marzeń spełnienia!

 

 " STO   LAT"   

https://bractwomp.eu/aktualnosci/569-zyczenia-dla-naszego-osiemdziesieciolatka-andrzeja-szafranskiego
https://bractwomp.eu/aktualnosci/569-zyczenia-dla-naszego-osiemdziesieciolatka-andrzeja-szafranskiego
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Andrzej Szafrański na „Barce Irena” w towarzystwie Zbyszka Priebe 

 
Bydgoszcz, Pałacyk Loyda, była siedziba Żeglugi Bydgoskiej na tle nowoczesnych  

siedzib banków przy ul. Grodzkiej/ Rybim Rynku. Początek kariery zawodowej. 
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Andrzej Szafrański: Pochodzi z wodniackiego centrum kadrowego dla 

żeglugi śródlądowej w Polsce – Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły 

Transportu Morskiego, vice dyrektor Zjednoczenia Żeglugi 

Śródlądowej we Wrocławiu oraz długoletni dyrektor Żeglugi na Odrze. 

Jest to okres największych przewozów towarowych i osobowych na 

Odrze a tym samym w Polsce. Był to wielki sukces żeglugi śródlądowej 

jak na możliwości przewozowe odrzańskiej drogi wodnej, za co należy 

się uznanie i szacunek dla naszego jubilata: Andrzeja Szafrańskiego.  

W okresie Jego szefowania Żegluga na Odrze zatrudniała największą 

liczbę absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 

Bardzo blisko współpracował z dyrektorem TŻŚ -Tadeuszem Cieślą w 

zakresie kształcenia kadr dla żeglugi. Współtwórca idei i działań na 

rzecz Muzeum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w latach’80. 

Kapituła Bractwa Mokrego Pokładu 

 
Andrzej Szafrański jako Przewodniczący Rady Patronackiej MS „Wrocław”, w 1988 r. gościł 

we Wrocławiu kapitana tego statku Józefa Janiszewskiego wspólnie z sekretarzem Rady 

Zbigniewem Priebe na statku Westerplatte II 



4   

   

 

"ZŁOTE LATA" P.P. ŻnO 
 

W latach siedemdziesiątych następują poważne 

zmiany w organizacji pracy żeglugi odrzańskiej. 

Na miejsce stosowanego dotychczas 16 

godzinnego czasu pracy w 1976 r. wprowadzono 

system 12 godzinny. W tych latach 

kontynuowano również, ale w ograniczonym 

zakresie żeglugę całodobową. W latach 70 tych 

nadal rozwijała się obecność floty ŻnO na 

zachodnioeuropejskich drogach wodnych. W 

1976 r. pomimo przejściowego ograniczenia 

wysyłek barek z ładunkami eksportowymi 

osiągnięte w tym okresie wyniki ekonomiczne 

były dość korzystne. W tym czasie przewieziono 

łącznie 669,4 tyś ton towarów, z czego 245,4 

przypadało na tranzyt czechosłowacki. W 

czerwcu 1977 r. zainaugurowano przewozy 

cementu w „slingach” z cementowni Górażdże 

dla odbiorców zagranicznych. 

W 1976 r. wprowadzona została nowa taryfa 

przewozowa zmieniająca stawki realizacji 

własnej na taryfę kolejowo-wodną, co 

korzystnie wpłynęło na wyniki finansowe. 

W ramach modernizacji floty w 1977 r. z 

pochylni stoczni "Odra " w Szczecinie spłynął 

nowy typ pchacza rzecznego "Koziorożec", a 

we Wrocławiu pchacz "Muflon". Te ostatnie 

pochłaniały jednak znacznie większe nakłady 

na eksploatację w stosunku do pchaczy starszej 

generacji, co przy kryzysowej sytuacji 

paliwowej miało duże znaczenie. Następną 

inwestycją ŻnO była budowa 

specjalistycznych barek do przewozu 

samochodów tzw. "ATO" a w 1979 barek typu 

BP 800.  Były też niepowodzenia. O ile dobrze 

pamiętam barki ATO nie przewiozły ani 

jednego samochodu (były prowadzone 

przewozy przy pomocy promów W-2), a po 

wypadku pod Włocławkiem zostały 

odstawione w najdalszy zakątek bazy 

Osobowice. Warto również wspomnieć o 

projekcie z końca lat 70 tych dotyczącym 

budowy barek pchanych przystosowanych do 

przewozu kontenerów. 

W latach siedemdziesiątych zainwestowano 

znaczne nakłady na budowę oraz modernizację 

istniejących punktów przeładunkowych 

wzdłuż Odry. W tym okresie oddano do 

eksploatacji przeładownię publiczną w 

Krapkowicach oraz przeładownie zakładowe w 

Choruli, Kędzierzynie, Ścinawie i Policach. 

Równocześnie inwestowano w porty 

odrzańskie, w których wyposażenie techniczne 

z reguły było przestarzałe. 

Z dniem 1 stycznia 1978 r. do reprezentowania 

interesów Żeglugi na Odrze na terenie zespołu 

portów morskich Szczecin – Świnoujście 

powołano Oddział w Szczecinie w miejsce 

dotychczasowej Delegatury. 

Na początku lat siedemdziesiątych podjęto 

odpowiednie przygotowania organizacyjne i 

techniczne dla przywrócenia portom 

wrocławskim utraconych technicznych 

zdolności przeładunkowych w wyniku 

długoletniej eksploatacji.  

Ostatecznie do realizacji inwestycji 

wrocławskiego Portu Miejskiego przystąpiono 

dopiero w roku 1979. W porcie Wrocław 

Popowice zmodernizowany został rejon 

przeładunków masowych oraz zainstalowano 

nowy żuraw bramowy Q-8 ton. W latach 

siedemdziesiątych prawie wszystkie porty 

odrzańskie zostały wyposażone w nowe 

urządzenia przeładunkowe. Zakupiono w 

byłym NRD 31 żurawi samojezdnych typu 

RDK 160 i DIER 65. Zrealizowane w latach 

siedemdziesiątych inwestycje pozwoliły na 

zwiększenie przeładunków w portach 

odrzańskich, przy czym największa dynamika 

wzrostu przeładunków była w porcie Wrocław 

Popowice. 

Podsumowując lata siedemdziesiąte to lata 

bardzo korzystne dla Żeglugi na Odrze. 

Poprzez realizację inwestycji portowych i na 

drodze wodnej, a przede wszystkim poprzez 
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znaczne unowocześnienie floty zwiększała się 

z roku na rok wielkość przewożonej masy 

towarowej. Jedynym mankamentem była coraz 

większa trudność z ulokowaniem statków do 

remontów, co w znaczny sposób ujemnie 

oddziaływało na gotowość techniczną floty.  

  

Jest rok 1980. Żegluga na Odrze dysponowała 

w tym czasie 216 barkami motorowymi, 272 

pchaczami i 751 barkami pchanymi. W 

stosunku do roku 1975 stanowi to przyrost o 1 

barkę motorową, 94 pchacze i 321 barek 

pchanych. Jeszcze raz przytoczę ilość floty: 

216 barek motorowych, 272 pchacze i 751 

barek pchanych co daje około pół miliona ton 

nośności całej floty. Jest to liczba imponująca 

co też przekładało się na wyniki przewozowe. 

Ten imponujący przyrost tonażu floty, 

zwłaszcza w grupie zestawów pchanych 

powodował dalszy dynamiczny wzrost 

przewozów, który w roku 1980 wyniósł 

11644,3 tyś ton, co stanowi przeszło 3,5 krotny 

wzrost w porównaniu z rokiem 1970. Na trasy 

krajowe przypadało około 60 % przewiezionej 

masy towarowej. 

Nadeszły lata 80-te. Lata początku wielkich 

przemian ustrojowych, które w znacznym 

stopniu odbiły się na działalności 

przedsiębiorstwa. 

towarowej. Głównym środkiem transportu na 

trasach krajowych były zestawy pchane, 

natomiast w relacjach zagranicznych barki 

motorowe.
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W 1979 r. następuje w Żegludze na Odrze zmiana na stanowisku dyrektora naczelnego. 

Z dniem 11 lipca na dyrektora naczelnego powołany zostaje mgr Andrzej Szafrański. 
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I nadszedł rok 1981. Rok 1981, kiedy to 

zawierucha społeczno-polityczna wstrzymała 

wszelkie plany przewozowe. Wprowadzenie 

stanu wojennego w nocy 12/13 grudnia 1981 r. 

'było jednym z najbardziej znaczących 

wydarzeń w najnowszej historii Polski. 

Zdeptane zostały nadzieje społeczeństwa 

polskiego na chociażby ograniczone zmiany 

systemu komunistycznego, który był 

niewydolny gospodarczo, obcy ideologicznie, 

odrzucający dużą część historycznej i 

kulturowej tradycji Polaków. Po okresie 

szesnastu miesięcy „solidarnościowej 

swobody", znowu powróciły represje wobec 

opozycjonistów (znacznie surowsze niż w 

latach siedemdziesiątych), a także zaostrzona 

cenzura, partyjna kontrola nad życiem 

społecznym, kulturalnym i naukowym, 

wszechwładza nomenklatury w zakładach 

pracy, smutek i szarość komunistycznej 

codzienności.  

 

W roku 1981 przewozy odrzańskiego 

przewoźnika spadły do 8749,5 tyś ton, a 1982 

nawet do 6192,1 tyś ton. Wpływ na to miało 

wiele przyczyn, ale podstawowym było 

zmniejszone zapotrzebowanie na przewozy 

ładunków masowych spowodowane spadkiem 

produkcji przemysłowej i budownictwa. 

Generalnie spadek przewozów kruszyw dla 

potrzeb budownictwa wyniósł 50 % w stosunku 

do najlepszego roku 1980. Również dał się 

odczuć spadek zapotrzebowania na przewóz 

rudy importowanej oraz węgla i koksu. Wpływ 

na tak znaczne zmniejszenie przewozów w 

roku 1982 miało nie tylko załamanie się 

polskiej gospodarki, ale również bardzo 

niekorzystne warunki odrzańskiej drogi wodnej 

oraz budowli hydrotechnicznych jak również 

brak odpowiedniej retencji zbiornikowej. 

Powodowało to długotrwałe przerwy w 

nawigacji na całej odrzańskiej trasie. 

Niezależnie od powyższych przyczyn również 

występujące w ostatnich latach duże trudności 

w zabezpieczeniu odpowiedniego stanu 

gotowości technicznej floty miało znaczny 

wpływ na ograniczenie zdolności przewozowej 

odrzańskiej floty. Znaczne zmniejszone po 

roku 1981 z braku środków finansowych 

dostawy nowych jednostek pływających, przy 

równoczesnym niepełnym zabezpieczeniu 

potrzeb remontowych przez stocznie znacząco 

wpływa na postępujące szybkie starzenie się 

floty przy jednoczesnym zwiększaniu się ilości 

barek oczekujących na remonty, głownie barek 

pchanych. Skutkiem tego była pogarszająca się 

proporcja barek pchanych w stosunku do 

pchaczy. Również po wprowadzeniu stanu 

wojennego nastąpił również znaczny regres w 

przewozach zagranicznych. Przyczyniły się do 

tego zmniejszenie dostaw węgla do RFN i 

Berlina Zachodniego oraz zmniejszenie 

przewozów wewnętrznych szczególnie dla 

barek wracających z Europy Zachodniej. 

Ówczesna sytuacja polityczna i gospodarcza 

kraju miała ogromny wpływ na import 

towarów z Europy Zachodniej, szczególnie 

realizowany drogą wodną. Analogicznie jak 

przewozy również tendencją spadkową 

wykazują przeładunki w odrzańskich portach. 

W 1981 roku przeładowano w portach 5201 tyś 

ton ładunków, a w 1982 już tylko 3994,5 tyś 

ton. Jedynym elementem działalności Żeglugi 

na Odrze, gdzie po roku 1980 nie wystąpiło 

załamanie to przewozy pasażerskie. W roku 

1981 flota pasażerska przewiozła 283 tyś osób 

co było wzrostem w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Pomimo znacznie okrojonych nakładów 

inwestycyjnych były jednak kontynuowane 

niektóre prace związane z modernizacją 

portów. W roku 1981 wyremontowano 80 mb 

nabrzeża we wrocławskim Porcie Miejskim. 

W Porcie Opole zmodernizowano 185 mb 

nabrzeża przystosowując je do zwiększonego 

obciążenia. Rok 1982 w Żegludze na Odrze to 

rok nowych przemian. Od 1 stycznia 1982 

zaczęto wdrażać reformę gospodarczą, w 

ramach której przedsiębiorstwo otrzymało 

możliwość większej samodzielności. W latach 

1982 – 1983 została przeprowadzona korekta 

struktury organizacyjnej. W pierwszym jej 

etapie w roku 1982 zlikwidowano stanowisko 

z-cy dyr. do spraw pracowniczych, przy czym 

służbę kadrową i obsad podporządkowano 

dyrektorowi naczelnemu, natomiast służbę 

socjalno-bytową z-cy dyr. do spraw 

ekonomicznych.
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Od dnia 1 stycznia 1983 roku zlikwidowano 

Zakład Portów w miejsce, którego powołano 

zespoły portowe we Wrocławiu i Gliwicach, 

podporządkowane z-cy dyr. ds. eksploatacji 

którym został p.o. mgr Antoni Niedźwiedzki od 

4 października 1982 r. 

Działalność portowa na terenie Szczecina 

została podporządkowana dyrektorowi 

Oddziału Szczecin. 

 

Najważniejszym składnikiem dla Żeglugi na 

Odrze wprowadzanej reformy gospodarczej 

było podwyższenie od 1 stycznia 1982 r. stawki 

na świadczone usługi przewozowe, które 

zostały ujęte w ,,Taryfie towarowej żeglugi 

śródlądowej” Niemniej jednak powyższa 

operacja nie rozwiązała podstawowego 

problemu Żeglugi na Odrze jakim był po 1980 

r. brak odpowiednich środków na działalność 

inwestycyjną.  

Z początkiem 1983 r. zaczyna zarysowywać się 

stopniowa poprawa w działalności Żeglugi na 

Odrze. Przewozy ładunków zaczynają 

nieznacznie, ale systematycznie wzrastać i 

wynoszą 6840,06 tyś. ton a już w roku 1984 

7191,1 tyś ton. W przewozach zagranicznych 

łącznie z tranzytem czechosłowackim w 1983 

roku przewieziono 634,4 tyś. ton, a w roku 

1984 już 727,4 tyś. ton. W ramach przewozów 

zagranicznych nadal podstawowe relacje to 

przewozy do Berlina Zachodniego głownie 

węgla i kruszyw. W 1983 r. uruchomiono nowe 

przewozy cementu luzem z portu w Ścinawie 

do Berlina i Hamburga przewożąc w 

pierwszym roku ponad 38 tyś. ton. Podjęto 

również e 1983 r. przewozy drewna do byłego 

NRD oraz wykonano trzy próbne rejsy ze stalą 

dłużycową do Francji zestawami pchanymi 

Bizon + BP 800 i jedną barka motorową. 

Również z początkiem 1983 r. dla 

usprawnienia eksportu miedzi do Berlina i RFN 

uruchomiony został ponownie Port Katedralny 

w Głogowie. 

W 1984 r. następują dalsze zmiany w 

kierownictwie przedsiębiorstwa. Z dniem 1 

czerwca 1984 r. na stanowisko z-cy dyr. do 

spraw technicznych zostaje powołany mgr inż. 

Tadeusz Lisiewicz, a od 16 października 1984 

r. na stanowisko z-cy dyr. do spraw 

eksploatacyjnych mgr Zygmunt Wach. 
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W 1985 r. żegluga odrzańska wchodzi w 40 - 

lecie działalności. Pomimo występowania w 

ostatnich latach szeregu poważnych trudności 

miniony okres można zaliczyć do 

pozytywnych. Przedsiębiorstwo posiada na ten 

rok 213 barek motorowych, 276 pchaczy oraz 

752 barki pchane. Łączna moc taboru wynosiła 

159048 KM przy ładowności 434,095 ton 

wymierzonych. W ogólnej ilości floty 

największy udział mają pchacze typy Bizon i 

barki pchane typu BP 500, które to jednostki są 

najlepiej dostosowane do warunków wodnych 

rzeki Odry. W dyspozycji Żeglugi na Odrze 

znajdowały się własne porty w Gliwicach, 

Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Wrocławiu (Port 

Miejski i Popowice), Malczycach, Ścinawie, 

Głogowie i Nowej Soli. Przedsiębiorstwo 

posiadało również własne zaplecze remontowe 

w Koźlu-Januszkowicach, Wrocławiu-

Osobowicach i Szczecinie. Do końca lat 80 

tych Żegluga na Odrze była największym 

armatorem żeglugi śródlądowej w Polsce. 

Wykonywała ona około 60 % przewozów w 

skali kraju. W okresie minionego 

czterdziestolecia flota Żeglugi na Odrze 

przewiozła łącznie 143760 tyś. ton. Zasięg 

działalności Żeglugi na Odrze obejmował całą 

odrzańską drogę wodną wraz z Kanałem 

Gliwickim i Zalewem Szczecińskim, a także 

poprzez połączenie Odry z siecią dróg 

wodnych Europy Zachodniej 

 

O randze przedsiębiorstwa świadczy ujęcie 

Żeglugi na Odrze w grupie przedsiębiorstw 

szczególnie ważnych dla gospodarki 

narodowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z 

25 lutego 1983 r. w sprawie przedsiębiorstw 

szczególnie ważnych dla gospodarki 

narodowej) oraz wyznaczenie Żeglugi na 

Odrze jako jednego z 104 przedsiębiorstw 
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konsultujących wdrażanie reformy 

gospodarczej w ramach pracy Biura 

Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy 

Gospodarczej. Ponadto w 1985 r. Żegluga na 

Odrze została przez organ założycielski 

zaliczona do I kategorii przedsiębiorstw. 

 

 
Żegluga na Odrze na dzień 30 czerwca 1985 r. 

zatrudniała 2850 osób, z czego 56,6 % 

stanowiły załogi pływające i 21,7 % robotnicy 

lądowi. Bardzo ważnym faktem było to, że w 

okresie od około trzech lat, czyli 1982 – 1985 

został rozwiązany problem zatrudnienia 

zarówno co do ilości pracowników jak też ich 

odpowiedniego przeszkolenia, Większość 

załogi – około 62,9 % stanowili ludzie młodzi 

w wieku do 40 lat. Przeważająca część załogi 

to ludzie rekrutujący się z pośród absolwentów 

Technikum Żeglugi Śródlądowej. Biorąc pod 

uwagę cały omawiany okres działalności 

przedsiębiorstwa należy je ocenić pozytywnie, 

pomimo występowania poważnych trudności w 

latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych. 

Szczególnego podkreślenia wymaga ogromny 

wysiłek załogi i kierownictwa przedsiębiorstwa 

w pierwszych latach po wyzwoleniu, kiedy to 

pomimo ogromnych zniszczeń wojennych w 

stosunkowo krótkim czasie nie tylko 

rozpoczęto regularne rejsy, ale przede 

wszystkim stworzono warunki do stałego 

zwiększania roli żeglugi odrzańskiej w 

gospodarce narodowej.  

 

Najbardziej znaczące osiągnięcia uzyskano w 

latach siedemdziesiątych, kiedy dzięki 

ogromnym nakładom finansowym w znacznym 

stopniu unowocześniono flotę oraz 

zmodernizowano porty, budowle wodne oraz 

częściowo drogę wodną. 

 

Na tym chcę zakończyć wygrzebywanie 

zapomnianych zapisów i archiwów z historii o 

odrzańskim przewoźniku. Dalsze karty historii 

piszą się dalej i delikatnie mówiąc nie napawają 

optymizmem. Jeszcze nie można w pełni 

oceniać skutków przekształceń 

własnościowych jakie firma przeszła w latach 
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90 tych, gdyż koło historii toczy się nadal. 

Nigdy już nie będziemy wiedzieli jak potoczyły 

by się losy firmy przyjmując inny wariant 

przekształceń. Uważam, że za błędy są 

odpowiedzialni nie tylko ci, którzy je 

bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy 

nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby 

im przeszkodzić. Jednym z najgorszych 

aspektów naszych czasów jest stopień w jakim 

rozmywa, uszczupla i niszczy się moralną 

odpowiedzialność w społeczeństwie za kształt 

tworzenia nowej rzeczywistości, 

odpowiedzialności za przemyślane i z 

premedytacją wymazywane z pamięci ponad 

pół wieku historii odrzańskiej żeglugi, 

odpowiedzialności za bezmyślne niszczenie 

dokumentów i archiwów mówiących prostym i 

nieraz prymitywnym językiem o czasach 

odbudowy odrzańskiej żeglugi, o jej wzlotach i 

upadkach, o ludziach tworzących historię 

odrzańskiej drogi wodnej. Dla tego też aby 

dzisiejsza firma przewozowa nie pozostała 

sztucznym tworem bez duszy, bez własnego, 

polskiego rodowodu i bez własnej historii 

starałem się scalić rozproszoną wiedzę o 

Żegludze na Odrze. I tak oto odtworzyłem 

historię rozbudowy odrzańskiego armatora, już 

dzisiaj prawie zapomnianą historię, z której – 

myślę, że nie tylko ja - jestem bardzo dumny. 

Janusz Fąfara 

 

 

Na podstawie materiałów archiwalnych Żeglugi na Odrze  

oraz Centrum Badawczo-Projektowego Żeglugi Śródlądowej "NAVICENTRUM" Powyższy tekst jest 

dostępny w całości na stronach: 

 

https://www.zegluga-rzeczna.pl/articles.php?article_id=274 

 

 https://www.zegluga-rzeczna.pl/articles.php?article_id=296 

 

 

FLOTYLLE RZECZNE 
28 listopada 1918 roku Naczelnik Państwa 

Józef Piłsudski wydał dekret w sprawie 

utworzenia sekcji marynarki polskiej przy 

Ministerstwie Spraw Wojskowych. Z 

powodu braku w tym czasie dostępu do 

morza pierwszymi jednostkami Marynarki 

Wojennej były statki rzeczne, na których 

podniesiono banderę Polskiej Marynarki 

Wojennej. Portem wojennym dla nowego 

rodzaju wojska stał się Modlin na Wiśle. Na 

bazie sprzętu pływającego przejętego po 

zaborcach w porcie Modlin w grudniu 1918 

r. zaczęto tworzenie Flotylli Wiślanej. Z 

uwagi na zaogniającą się sytuację na 

wschodzie kraju i potyczki z zuchwałymi 

eskapadami kanonierek Armii Czerwonej 

19 kwietnia 1919 r. rozpoczęto formowanie 

drugiej floty rzecznej Flotylli Pińskiej 

Marynarki Wojennej, której głównym 

portem był Pińsk. 3 lipca 1919 r maleńka 

eskadra Flotylli Pińskiej składająca się z 

trzech motorówek zdobyła niewielką 

miejscowość Horodyszcze na Polesiu. Na 

pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono 

dzień 3 lipca Świętem Flotylli Rzecznej. 

https://www.zegluga-rzeczna.pl/articles.php?article_id=274
https://www.zegluga-rzeczna.pl/articles.php?article_id=296
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Rys. Józef Piłsudski 3 lipca Świętem Flotylli Rzecznej 

  

Rys.  Monitory polskiej flotylli rzecznej

Obie polskie flotylle: Pińska i Wiślana 

uczestniczyły w bojach w 1920 i 1939 roku. 

Przez cały okres dwudziestolecia 

międzywojennego były pełnowartościowymi 

formacjami Marynarki Wojennej.  

Po zakończeniu II wojny światowej i nowym 

układzie politycznym w Europie Polska 

zmieniła położenie geograficzne. Wielu 

Polaków opuściło tzw. Kresy Wschodnie i 

związało swoją przyszłość z Ziemiami 

Odzyskanymi. Wśród nich byli ocaleli z 

pożogi wojennej marynarze flotylli 

rzecznych, którzy przyjechali nad Odrę w 

tym do Wrocławia budować polską flotyllę 

odrzańską. Wśród tych specjalistów, którzy 

odbudowywali żeglugę na Odrze byli kmdr 

Mieczysław Wróblewski, Jan Sobiegraj, 

Tadeusz Kawalec, Bronisław Romanowski   

Dla uczczenia trudu i bohaterskiej pracy na 

rzecz rzeki, statków i żeglugi w 

skomplikowanych powojennych czasach w 

czerwcu 1983 r. przy ul. Kochanowskiego we 

Wrocławiu osłonięto kamień upamiętniający 

pracę wrocławskich pionierów żeglugi 

śródlądowej, którzy po 1945 r. przywracali 

transport rzeczny na Odrze.  Jan Pyś
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Odsłonięcie pomnika wrocławskich pionierów żeglugi 
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Pierwsze dni wojny Pińskiej Flotylli 

 

Wspomnienie bosmanmata Jana Sobiegraj 
 

W tym roku mija 80 lat od wybuchu drugiej 

wojny światowej. Ukazuje się wiele publikacji 

przypominających te tragiczne czasy. 

Chciałbym właśnie na łamach naszego pisma 

zacytować w sporym skrócie wspomnienia 

mojego wujka Jana Sobiegraja z okresu jego 

służby na okrętach Rzecznej Marynarki 

Wojennej. W latach międzywojennych istniała 

w naszym kraju Flotylla Rzeczna Marynarki 

Wojennej. Operowała na tzw. morzu pińskim, 

czyli na Prypeci i jej dorzeczach: Pinie i 

Strumieniu. W Pińsku znajdowała się 

Komenda Portu Wojennego, koszary, 

magazyny i hangary. Tuż przed wybuchem 

wojny Flotylla dysponowała 40 okrętami 

bojowymi i 50 okrętami pomocniczymi. 

        Teraz parę słów o wujku Janku. Urodził 

się na wsi kieleckiej Solec Stary, tak pośrodku 

między Chmielnikiem a Staszowem. Jego 

rodzice, a moi dziadkowie mieli sześcioro 

dzieci. Najstarszy Andrzej ur. 1907 r. (jego 

synowie Kazik i Józek pływali jako 

kapitanowie na statkach Żeglugi na Odrze), 

kolejno Jan ur. w 1909 r. i Władysław ur. 1911 

r. (syn Witek również kapitan na statkach 

ŻnO). Po dłuższej przerwie związanej z 

pierwszą wojną światową moi dziadkowie 

spłodzili trzy córki Marię ur. 1919 r., Józefę 

ur.1922 r. (to moja mama) i Krystynę ur. w 

1925 r. Kilkunastomorgowe gospodarstwo 

wiejskie nie przynosiło dochodów. Kiedy Jan 

po skończeniu 6 klas podstawówki chciał się 

dalej uczyć potrzeba było pieniędzy. Dziadek 

sprzedał trochę pola, ale to starczyło tylko na 

trzyletnią naukę Jasia w gimnazjum. W 1927 r. 

w Szydłowie (tam była nasza parafia) Jan 

przypadkowo dowiedział się o werbunku do 

Marynarki Wojennej i tak znalazł się w Świeciu 

nad Wisłą w szkole kształcącej marynarzy 

MW. Po ukończeniu szkolenia został 

skierowany do służby na statkach flotylli 

pińskiej. 

          O ostatnich dniach tej flotylli po 

wybuchu wojny opisuje w swoich 

wspomnieniach wujek Janek, tak jakby 
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prowadził dzienni okrętowy. Zaczyna od daty 

17 września 1939 r. 

tj. dnia, kiedy od wschodniej strony granice 

państwa Polskiego przekroczyły oddziały 

Armii Czerwonej: 

„godz. 12.30 – radiotelegrafista st. bosman 

Radziejewski przyniósł dowódcy kartkę 

papieru wypełnioną cyframi. Dowódca wszedł 

do sterbudy, polecił pomocnikom opuścić 

pomieszczenie i zajął się rozszyfrowaniem 

radio-depeszy. Oto jej treść: „dziś o godz. 06.00 

granice nasze od strony wschodniej zostały 

przekroczone przez armię sowiecką. 

Rozkazuję: akta okrętowe spalić, załogę 

spieszyć, jednostkę zatopić. Wycofać na m. 

Ladce, dotrzeć do m. Płotnica, tam dołączyć do 

batalionu z rejonu Mostów Wolańskich. Walki 

z żołnierzami sowieckimi nie wszczynać. 

Podpisał kmdr por. Henryk Eibel.” 

Dowódca okrętu por.mar. Marciniewski zebrał 

kierowników działów i wydał następujące 

polecenie: przygotować załogę (51 osób) do 

opuszczenia okrętu, akta kancelarii sztabowej 

oraz akta z kabiny d-cy Flotylli wynieść na ląd, 

ułożyć w stos, polać naftą i spalić, radiostację 

odbiorczo-nadawczą zniszczyć. Kierownik 

maszyn przygotuje kingstony, luki i 

iluminatory do zatopienia okrętu. Bosman 

okrętowy zbierze wszystkie akta i dzienniki 

okrętowe do spalenia na stosie. Załoga ma 

ubrać świeżą bieliznę, granatowe ubrania, 

kurtki lub płaszcze, dobre i wygodne obuwie. 

Każdy ma zabrać zapasową zmianę bielizny, 

pasy, ładownice i po 90 szt. naboi do kbk oraz 

broń ręczną. Starsi podoficerowie broń krótką. 

Każdy zabierze ze sobą zrolowany koc oraz 

osobiste bagaże...Trasa do pokonania 20 km. 

Załogę należy zaopatrzyć w suchy prowiant na 

3 dni. Nie dopuszczać do jakiejkolwiek paniki. 

godz.12.50 – załoga w pozornym spokoju 

ducha przystąpiła natychmiast do 

wykonywania nakazanych czynności. Czasu 

było niewiele, a odległość od granicy wynosiła 

zaledwie 25 km. Ludzie uwijali się ożywieni, 

coś zaczynało się dziać. Znalazłem chwilę, aby 

się przebrać, przy tej okazji owinąłem biodra 

nową banderą małych rozmiarów, była ona 

użyta tylko raz na topie masztu, podczas 

ostatniego święta Flotylli na jeziorze 

Horodyskim w dniu 3 lipca, kiedy cała Flotylla 

podnosiła wielką galę banderową. 

Godz. 13.20 – padł rozkaz: „Załoga opuścić 

okręt.” Na pokładzie pozostało trzech ludzi 

załogi maszynowej i dwóch stersygnalistów. 

Załoga na lądzie otoczyła przygotowany już 

stos. Bosman okrętowy trzymając w ręku 

ostatni dokument sprawdził listę załogi. 

Godz. 13.30 – dowódca stojąc na górnym 

pokładzie rzucił ostatnie komendy: „Otworzyć 

kingstony, luki i iluminatory. Banderę, znak 

dowódcy opuść.” Ostatni z trapu ORP „Adm. 

Sierpinek” zszedł dowódca i stanąwszy wśród 

załogi rozkazał zapalić stos. 

Wkrótce języki płomieni ogarnęły całą 

powierzchnię stosu i strzeliły w górę. Padła 

komenda: „Czapki zdejm” i od płonącego stosu 

rozległ się w polskiej głuszy hymn narodowy. 

Rozgrzane powietrze nad płonącym stosem 

uniosło w górę czarną perzynę, niczym roje 

jaskółek latających nad drzewami. I znów ze 

ściśniętych marynarskich krtani popłynęła 

pieśń „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Łza 

zakręciła się w niejednym oku, kiedy kadłub 

okrętu z wolna chylił się na prawą burtę. 

Ognisko dogorywało, buchały snopy iskier, 

kiedy bosakami poruszano żar, aby dokładnie 

wszystko spłonęło. 

Porucznik Marciniewski zwrócił się do swoich: 

„Przyjaciele!  Dziś spędziliśmy ostatni dzień 

służby w Marynarce Wojennej na ORP 

„Adm.Sierpinek”, symbol godła Ojczyzny 

niech pozostanie w naszych sercach, nie 

odbierze go nam żadna siła ani przemoc. Gwałt 

dokonany na naszej Ojczyźnie skończy się 

tryumfem dla nas, choć czekają nas ofiary i 

cierpienia. Obyśmy spotkali się kiedyś w 

wolnej Ojczyźnie – czego Wam życzy wasz 

dowódca”. 

Godz. 14.00 – rozpoczął się marsz gęsiego 

przez gąszcz poleskiej dżungli. Prowadził mat 
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Mazurik, pochód zamykał bsmt Sobiegraj. Po 

przedarciu się po około pół kilometra chaszczy 

i zarośli dotarliśmy do leśnej dróżki, na której 

maszerujący oddział mógł bardziej się skupić. 

Po trzech godzinach marszu dotarliśmy do 

Nyryczy. Grupa nasza przeprawiła się 

motorówką na drugi brzeg Horynia. Porucznik 

Marciniewski przekazał dowódcy placówki 

Nyrcza rozkazy z dowództwa Flotylli, lecz 

bosman przełożony placówki oświadczył, że 

wyruszy ze swoimi ludźmi dopiero po 

powrocie z patrolu trzech marynarzy, których 

nie może przecież zostawić. 

Około 300 m od ujścia Horynia znajdowała się 

gajówka. Był to spory parterowy, drewniany 

budynek z gościnnymi pokojami dla 

myśliwych. Mieszkały tam również trzy 

rodziny gajowych. Obok stały budynki 

gospodarcze. Całość należała do księcia Karola 

Radziwiłła, rezydującego w Mańkowiczach 

koło Stolina. Tu nasza grupa zatrzymała się na 

krótki odpoczynek. Słońce chyliło się ku 

zachodowi, kryjąc się za ławicą chmur, nadal 

było bezwietrznie i ciepło. Mieszkańcy gajówki 

byli naszmi dobrymi znajomymi. Gospodynie 

częstowały nas czym mogły, nie żałując mleka 

i gorącej herbaty. Widoczne było 

przygnębienie tych ludzi, w niejednym oku 

kręciła się łza. Jeden z gajowych podjął się 

przewodniczyć w drodze do Ladc. 

O godzinie 17.30 ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Prowadził mat Mazurik z przewodnikiem, ja na 

końcu nadawałem tempo marszowi 

uwzględniając siły ludzi starszych wiekiem, 

takich jak bosman Deczer, Mendyka, 

Tomaszewski i Radziejeski. Droga wiodła 

przez łąki zarośnięte kępami krzaków, 

utwardzona dwoma koleinami wozów. Po 

godzinie marszu przecięliśmy trakt wiodący z 

Dawigródka do Łachwy. Weszliśmy w gęsty 

olchowy l;as. Ogarnęły nas ciemności, a 

wyboiste koleiny utrudniały marsz… Rzadki, 

ciepły deszcz zaczynał kropić, kiedy dotarliśmy 

do Ladc nad Wietlicą. Około godz. 20.00 

rozkwaterowaliśmy się w czterech 

zabudowaniach. Mieliśmy do dyspozycji duże 

izby wyłożone słomą. Spaliśmy w pełnym 

pogotowiu: w ubraniach, butach, z bronią i 

bagażami przy sobie. Rozstawiono warty. W 

nocy zbudziły mnie głosy na podwórzu. 

Wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem, że 

wartownik zatrzymuje grupę ludzi. Byli to 

marynarze z placówki Nyrcza. Wszystkim 

piętnastu przybyłym poleciłem zająć sąsiednie 

zabudowania i spać w pogotowiu. Kiedy 

ponownie ułożyłem się na swoim legowisku, 

zdałem sobie sprawę, że tylko dzięki idealnej 

pogodzie zdołaliśmy przebyć te poleskie 

bezdroża, prawie niedostępne w razie słoty. 

Poniedziałek, 18 września. Wschód słońca 

zastał nas na trasie, lekko zamglona kula 

słoneczna w pomarańczowych barwach 

wychylała się znad horyzontu, zapowiadając 

dobrą pogodę w naszej podroży niedoli. 

Mieliśmy do pokonania około 30 km. Około 

godz. 10.00 doszliśmy do wioski Duboj. 

Zarządzono 45-minutową przerwę. Załoga 

rozłożyła się w sadzie niewielkiego majątku. 

Leżąc tu w cieniu drzew raczyliśmy się 

owocami, które tak obficie obrodziły w tym 

roku. Nie zapomniano załadować na wozy 

odpowiedniego ich zapasu. W dalszej drodze 

spotykaliśmy często różne wozy załadowane 

piernatami i wszelakim dobytkiem. Jechali na 

nich oficerowie wojsk lądowych, kobiety i 

dzieci. Karawany te ciągnęły w przeciwnym 

kierunku od naszego marszu. Zdawało się nam, 

że są to ludzie biedniejsi od nas. 

Po niecałych dwóch godzinach przeszliśmy 

linię kolejową Łuniniec-Sarny. Zmęczenie 

fizyczne i brak snu dawały się nam we znaki. 

Większość z nas szła już boso, bo zdjęcie 

butów z poobcieranych stó było wielką ulgą. 

Przepocone mundury osuszał na szczęście lekki 

wietrzyk. O godz. 15.30 dotarliśmy do 

Płotnicy. Tu porucznik Marciniewski 

zameldował kmdr. por. Eibelowi o przybyciu 

załogi ORP „Adm.Sierpinek” oraz ludzi z 

placówki Nyrcza. Komandor Eibel przemówił 

do naszej grupy, powiadamiając nas, że 
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jesteśmy batalionem morskim wcielonym do 

armii Polesie dowodzonej przez ge. Kleeberga. 

Naszym zadaniem jest jak najszybsze 

przekroczenie Bugu i pospieszenie z pomocą 

oblężonej Warszawie. 

W Płotnicy załogi wyokrętowane z rejonu 

Mostów Wolańskich były dobrze 

zorganizowane. Tabor wozów konnych składał 

się z około 50 zaprzęgów, załadowanych 

sprzętem niezbędnym do dalekiego marszu. 

Większość ludzi była przebrana w mundury 

armii lądowej, tylko niektórzy pozostali w 

marynarskich mundurach. Stan liczebny – 

około 500 ludzi z II, III i częściowo z I 

Dywizjonu Flotylli, z łączności i taboru 

pomocniczego. 

Wydano nam obiad. Była to smaczna 

kartoflanka zarzucona kaszą z mięsem. Każdy 

z nas pobierał ten obiad do naczyń jakie 

posiadał – menażek, emaliowanych garnków o 

różnych kształtach i kolorach. Obiad ten 

smakował nam wspaniale. Potem przyszedł 

czas witania kolegów i przyjaciół tak 

serdecznie, jak gdybyśmy nie widzieli się od 

lat. Zaczęły się opowiadania o nalotach 

Luftwaffe na Mosty Wolańskie, o 

zestrzelonych samolotach niemieckich, o tym 

jak ORP „Kraków” podpalony przez załogę 

rozrywany był wybuchami własnych pocisków 

w rejonie Stachowa na Prypeci. „ 

        W dalszej części wujek relacjonuje 

kolejne dni marszu. Zacytuje jeszcze opis 

ostatnich dwóch dni marszu w kolumnie 

wojskowej. 

„Sobota 23 września. Maszerowaliśmy nocą. 

Nad ranem grupa podzieliła się na dwie części: 

jedna kolumna ruszyła w prawo w kierunku 

Brześcia, druga w lewo na Kowel. 

W grupie idącej w kierunku Brześcia 

przeważali marynarze, dołączyła też pewna 

liczba żołnierzy i osób cywilnych. Po trzech 

godzinach marszu zarządzono odpoczynek, 

ludzie byli wyczerpani i niektórzy zasypiali w 

marszu. 

Ruszyliśmy dalej, omijając jezioro Tur w 

odległości 1 km, posuwając się po wschodniej 

stronie jeziora i kierując się w stronę polskiego 

chutoru, z którego nagle posypały się 

pojedyncze strzały. Odpowiedzieliśmy ogniem, 

w wyniku którego zabudowania stanęły w 

płomieniach. Nagle z pobliskiego lasu 

zaterkotały serie z broni maszynowej. Na 

skraju lasu ukazały się czołgi, na których 

wywieszone były białe flagi. Widok ten 

wywołał wybuch radości, odezwały się okrzyki 

– polskie czołgi! Padł rozkaz przerwania 

ognia… 

Tymczasem od strony czołgów ruszyła grupa 

kilkuset żołnierzy. Kiedy podeszli bliżej nasza 

radość się skończyła… Byli to żołnierze 

sowieccy. Otoczyli nas, wzywając do rzucenia 

broni. Kazali zabezpieczyć prowiant i 

przygotować się do marszu. Około godziny 

czwartej po południu grupa marszowa, 

obstawiona sowieckimi żołnierzami ruszyła w 

kierunku na Mokrany. Po czterech godzinach 

marszu zatrzymaliśmy się dłużej na leśnej 

polanie. Padła komenda: „Łożitsia!”. 

Ułożyliśmy się na gołej ziemi, przykrywając 

się kocami. Noc była chłodna, mróz około 4 

stopni. 

Niedziela 24 września. Nad ranem obudził 

mnie ostry ból w prawej nodze. Było to 

zapalenie stawu kolanowego. Cała noga była 

opuchnięta. Niewolniczy marsz rozpoczął się o 

szóstej rano. Wlekliśmy się przez 7 godzin. W 

Mokranach zatrzymano nas na dużym placu 

szkolnym, ogrodzonym sztafetowym płotem. 

Szkoła była duża, drewniana. Kmdr ppor. 

Sierkuszewski, najstarszy w naszej grupie, 

wydał rozkaz: Oficerowie i starsi 

podoficerowie wystąp!” Kiedy ci wystąpili 

skierowano ich do szkoły. Reszta pozostała na 

placu. Rozpoczęła się szczegółowa rewizja, 

odbierano nam wszelkie ostre przedmioty: 

brzytwy, noże a nawet żyletki. Podczas rewizji 

jeden z żołnierzy sowieckich wskazał na 

naszywki bosmanmata na mojej bluzie i spytał: 

„Czto eto?. Stojący obok mój przyjaciel 
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bosmanmat Zero odpowiedział: „Eto starszyj 

matros”. To uspokoiło pytającego. 

Stałem naprzeciwko okien szkoły i widziałem 

znajdujących się tam naszych oficerów i 

podoficerów. Wszyscy byli bez mundurów, 

jedynie w koszulach. Dostrzegłem między 

innymi: kmdr. ppor. Sierkuszewskiego, 

kapitanów Jodkowskiego, Maya i 

Małuszyńskiego, podporucznika 

Marciniewskiego oraz starszych bosmanów 

Szwarca, Mendykę, Radziejewskiego, Deczera 

oraz wielu innych. 

 Naszą grupę podzielono na części według 

miejsc zamieszkania. Bała więc grupa z 

Polesia, z Wileńszczyzny, z Pomorza i inne. 

Przyłączyłem się do grupy z Polesia. Pierwsi 

odeszli z grupy pomorskiej, potem szły 

wileńska, lwowska, poleska. 

Wymaszerowaliśmy pod eskortą sowieckich 

„bojców” i poleskich partyzantów. Szliśmy w 

kierunku na Kobryń. Razem z bosmanmatem 

Zero znaleźliśmy się w środku kolumny, ale 

boląca noga bardzo mi dolegała. Stopniowo 

pozostawaliśmy w tyle, aż znaleźliśmy się w 

ostatnim szeregu. Zauważyłem w pewnej 

chwili, że pilnujący nas nie zwraca na mnie 

uwagi. Odskoczyłem z szeregu i ukryłem się za 

skarpą. Ucieczkę ułatwiły mi panujące 

ciemności. 

Podpierając się kijem rozpocząłem teraz 

samotną wędrówkę. Czułem, że mam wysoką 

gorączkę, byłem wyczerpany. Po pewnym 

czasie dowlokłem się do jakiegoś zabudowania. 

Wszedłem do środka i oświetliwszy wnętrze 

ujrzałem straszny widok. Kilka trupów leżało 

na podłodze. Wyszedłem wstrząśnięty. Idąc 

dalej natrafiłem wreszcie na zamieszkały dom. 

Właściciel, w zamian za papierosy, pozwolił 

przenocować i rano dał mi śniadanie.” 

         Aby nie przedłużać lektury opisanych 

wspomnień wujka Janka, wybrałem tylko te 

fragmenty, które dotyczyły wydarzeń z 

pierwszych dni wojny i losach Pińskiej Flotylli. 

W skrócie przedstawię jeszcze dalsze losy 

wujka. W Mokranach nie występując z szeregu 

i dzięki bystrej odpowiedzi przyjaciela 

prawdopodobnie wujek Janek uniknął śmierci, 

bo do dzisiaj nie znany jest los oficerów i 

podoficerów, których wprowadzono do 

tamtejszej szkoły. Wujkowi udało się 

przedostać do Pińska, gdzie miał rodzinę. 

Podleczył kolano 

i przez pewien czas przebywał w Pińsku. 

Niestety, sowieckie służby dowiedziały się o 

istnieniu podoficera Marynarki Wojennej RP 

Jana Sobiegraja i musiał zmienić miejsce 

pobytu. Przedostał się w swoje rodzinne strony 

w kieleckie. Tam przez cały okres wojny 

pod pseudonimem „Bosman” służył w oddziale 

„Jędrusie”. Po wojnie zamieszkał we 

Wrocławiu, gdzie zajmował się 

wydobywaniem zatopionych obiektów 

śródlądowych 

i uruchamianiem żeglugi na Odrze. Przez wiele 

lat pracował w PRS-sie. Współuczestniczył w 

tworzeniu Szkoły Żeglugi Śródlądowej we 

Wrocławiu, gdzie prowadził również zajęcia 

z przedmiotów zawodowych. Szkołę tą 

ukończył bratanek Witek Sobiegraj i tak 

rozpoczęła się rodzinna tradycja marynarzy 

żeglugi śródlądowej. W 1956 roku wujek Janek 

z całą rodziną przeprowadził się w swoje 

ulubione strony na wieś Brzozówka w 

kieleckim, dziś świętokrzyskie. W 1981 roku 

odszedł na wieczną wachtę, a jego grób, żony i 

starszej córki znajduje się na cmentarzu w 

Szydłowie, zaraz na prawo po wejściu od 

furtki. 

         Całość opisanych wspomnień wujka 

Janka została opublikowana jako dodatek do 

„Naszych Sygnałów” Nr 162 pisma 

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Londyn 

1988 r. pod tytułem „Poleski Marsz”. Pod tym 

hasłem można je znaleźć w Internecie. 

Zachęcam też do przeczytania artykułu 

najmłodszej córki wujka Janka – Katarzyny 

Sobiegraj pt. „Historia człowieka co rzekę 

pokochał” zamieszczonego w internecie na 

stronie żegluga śródlądowa w zakładce 

„artykuły”.  Tadeusz Sobiegraj 
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Wezera (Weser) - rejs do Bremerhaven 

 
Wezera jako żeglowna rzeka ma 452 km. Jej początek i km 0 znajduje się w miejscowości 

Hann. Münden, gdzie rzeki Fulda i Werra (to także nazwa statku, który prowadzę) łącząc się tworzą 

rzekę Wezerę (Weser): 

 

"Wo Fulda und Werra sich küssen, sie ihren Namen büßen müssen. 

Und so entsteht aus diesem Kuss - bis zum Meer der Weserfluss." 

wolne tłumaczenie: 

 

"Gdzie Fulda i Werra się całują, one swoje nazwy żałują. 

I tak z tego pocałunku się nabiera - aż do morza rzeka Wezera." 

 

 
 

a kończy się w Bremerhaven km 85 (w Bremen 

km 366 zaczyna się km. 0 dróg morskich). 

Obecnie regularna żegluga śródlądowa i 

transport towarów odbywa się tylko na 

Środkowej i Dolnej Wezerze. Sama droga 

wodna jest bardzo dobrze przygotowana. 

Ostatnio najstarszy port w Bad Karlshafen 

całkowicie oddano turystom. 
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Górna Wezera od Hann.Münden do Minden 

straciła prawie całkowicie na znaczeniu i tutaj 

pływają jedynie statki pasażerskie. Czasami 

transportuje się jakieś gabaryty, np. kilka lat 

temu do elektrowni atomowej w Hameln lub z 

Hann.Münden, gdzie były nawet polskie BM. 

W Minden wybudowano nowy duży terminal 

kontenerowy, ale jeszcze nie oddano do użytku. 

Możliwe, że stawiają na transport kontenerowy 

z Bremerhaven największego niemieckiego 

portu kontenerowego? Do 2000 roku w 

Bodenwerder na Górnej Wezerze istniała 

stocznia rzeczna "Die Arminiuswerft GmbH", 

później Arminius-Werke GmbH 

Bodenwerder/Weser, gdzie budowano 

podobnie jak we Wrocławiu nawet statki dla 

floty przybrzeżnej klasy "Kümo". 
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Środkowa Wezera jest pewnego rodzaju 

kaskadą wybudowaną w latach 30-tych z 

przerwą na II wojnę, a dokończoną w latach 60-

tych ub. wieku. 

W skład tej "kaskady" wchodzi 8 śluz (plus 

dwie łączące z rzeką port i stocznię w Minden): 

1.Minden - Schachtschleuse i nowa od 2017 r. Weserschleuse Minden 

2.Petershagen 

3.Schlüsselburg 

4.Landesbergen 

5.Drakenburg 

6.Dörverden (nowa od 2013 r.) 

7.Langwedel 

8.Bremen Hemelingen 
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Tylko na śluzach w Dörverden i Hemelingen jest typowa obsługa ze śluzowym, a pozostałe są zdalnie 

sterowane z centrali ( Fernbedienzentrale ) w Minden. 

Różnica poziomów wody między Hann. Münden, a Bremerhaven wynosi 116 m. 
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Do 1992 roku na Środkowej Wezerze 

obowiązywał specjalny Patent rzeczny 

podobnie jak na Łabie i Renie.Obecnie tylko na 

Górnej Wezerze jest taka potrzeba (ilość 

pilotów z roku na rok malej, aż dojdzie do tego 

podobnie jak na Odrze, że nie będzie nikogo z 

Patentem rzecznym). 

Głównymi ładunkami na Wezerze są 

wydobywane w okolicach Stolzenau kruszywa 

transportowane w dół rzeki do Bremen i 

Oldenburga na Huncie oraz w górę na MLK. 

Węgiel ładujemy najczęściej w Nordenham, 

który idzie do elekrowni w Farge, Hemelingen, 

Lade i Stöcken w Hannoverze. 

 

 
 

Transportuje się tutaj też duże ilości zbóż i pasz 

z portów w Brake w kierunku MLK, 

Oldenburga i Bremerhaven oraz złomu z portu 

w Hemelingen. Są też śladowe ilości paliw i 

chemikalia transportowane min. do Nienburga. 

Przyszłością (już obecnie też) transportową tej 

rzeki są jednak kontenery. Specjalnie dla tych 

statków rzeka i kanały śluzowe są 

przebudowywane tak, żeby mogły chodzić tutaj 

statki o wym. 110 m x 11,40 m i zanurzeniu do 

280 cm (obecnie gwarantowane jest 250 cm). 

Bremerhafen jest drugim po Hamburgu 

największym niemieckim portem 

przeładunkowym kontenerów. Budowany 

obecnie w Minden na MLK nowy terminal 

kontenerowy połączy nowa linia właśnie 

biegnąca rzeką Wezerą. 

Byłem ostatnio prowadząc MS "Werra" na 

Wezerze z ładunkiem 1100 ton jęczmienia z 

Bülstringen na MLK do portu Fischereihafen w 

Bremerhaven, a w drodze powrotnej 

załadowałem 1300 ton węgla w Nordenham do 

elektrowni w Stöcken. 

Na całej Wezerze obowiązuje bezwzględny 

obowiązek posiadania nadajnika AIS 

oraz posiadanie elektronicznej mapy 

nawigacyjnej. 
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Powyżej zamieszczam kilka zdjęć z tego interesującego rejsu.  

 

Całość materiału przygotował: kpt. ż.ś. Józef Węgrzyn 
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