
SALVAGE czy RESCUE 
 

 

 

WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

w swoim wystąpieniu chciałbym się podzielić doświadczeniami, jakie zdobył CWM ZHP w czasie 

prowadzenia operacji ratunkowej na jachcie Zjawa IV, który 5 grudnia 2016 roku wszedł na mieliznę 

w okolicach przylądka Falsterbo, na wyjściu z cieśniny Sund na Morze Bałtyckie. Chcę opowiedzieć 

o tych doświadczeniach, nie po to, by się nimi chwalić, ale aby środowisko żeglarskie miało 

najświeższą wiedzę dotyczącą procedur i strategii prowadzenia akcji ratowniczych. 

Nie jestem ekspertem w tych sprawach. Jeszcze trzy i pół miesiąca temu nie wiedziałem nawet, że na 

świecie istnieją firmy, które nie trudnią się niczym innym, jak wyciąganiem armatorów statków 

i jachtów z kłopotów. I że jest ich kilka na świecie, i mają robotę praktycznie non stop. Niemniej po 

przeprowadzeniu całej operacji, zdobyłem doświadczenie, które może - oby nie- przyda się komuś, 

gdy sam znajdzie się w kłopotach.  

 

 

PRZED ZDARZENIEM 

5 grudnia 2016 roku jacht idąc z Malmo do Gdyni przeszedł cieśninę Sund. Załoga była podzielona na 

trzy wachty, na czele każdej z nich stał oficer wachtowy posiadający patent jachtowego sternika 

morskiego, a każda wachta składała się z oficera i dwóch żeglarzy. 

Przez cieśninę Sund statkiem kierował osobiście kapitan, przebywając przez minimum sześć godzin na 

pokładzie. Po wyjściu z wąskiego toru podejściowego do Kopenhagi, kapitan wyznaczył trasę jachtu 

(tzw. rutę) na mapie elektronicznej, wytyczając ją przez prawą stronę wewnątrz strefy rozgraniczenia 

ruchu przed tzw. rondem (lub inaczej obrotnicą), oznaczonym znakiem Falsterborev, niedaleko 

półwyspu Falsterbo. Przed zakończeniem wachty kapitańskiej, w kabinie nawigacyjnej pojawił się, 

przygotowując się do wachty II oficer, który miał objąć wachtę od godziny 12.00. Oficer ten 

przeglądał mapę nawigacyjną na komputerze i samodzielnie, bez zgody kapitana, przestawił rutę 

lewą stroną strefy rozgraniczenia ruchu, poza wyznaczonym torem, pomiędzy torem ze znakami 

kardynalnymi WP 453 i WP 459, a potem pomiędzy torem a znakiem kardynalnym WP 460, 

przyjmując zapewne założenie, ze żegluga poza uczęszczanym szlakiem wodnym, ale blisko granicy 

toru wodnego, jest dopuszczalna i w miarę bezpieczna.  

Mimo wytyczonej ruty i polecenia kapitana, jacht chwilę po godzinie 12.00 minął prawą burtą znak 

WP 453, co zostało zameldowane oficerowi przez załoganta. II oficer miał uznać, że minięcie znaku 

kardynalnego wprawdzie ze złej strony, ale przy kontroli głębokości, jest korzystniejsze niż gwałtowna 

zmiana kursu, dzięki której jacht mógłby wrócić na rutę. Mimo to, po minięciu znaku kardynalnego, 

kurs jachtu w zasadzie się nie zmienił. Ślad przebytej drogi znacząco odbiega od prawej strony szlaku 

rozgraniczenia ruchu. Pokazuje, że jacht minął od wschodu znaki kardynalne WP 453 i WP 459, 

oddalał się o linii tych znaków, toru podejściowego i zbliżał do lądu. 

W pewnym momencie jeden z załogantów miał zwrócić uwagę oficerowi, że według niego robi się 

w okolicy płytko. Oficer zszedł do kabiny nawigacyjnej i dokonał kontroli głębokości na mapie 

elektronicznej. Stwierdził, że na trasie jachtu głębokość będzie wynosić około 5 metrów.  Jacht w tym 

czasie szedł około 700 metrów od brzegów półwyspu Falsterbo. 



Wiatr wiał z zachodu z siłą 3-4 B, widzialność była bardzo dobra, fala wypiętrzyła się stroma i krótka, 

o wysokości 1,5 metra. Nie stwierdzono zachmurzenia. Jacht niósł zrefowanego grota i genuę, silnik 

ustawiony był na pół naprzód.  

 

AKCJA RATUNKOWA (RESCUE) 

Około godziny 13.50 jacht uderzył w dno. W chwili wejścia na mieliznę oficer polecił wyłożyć ster 

prawo na burt i zwiększył obroty silnika do cała naprzód, jacht na falach odbijał się przez kilkanaście 

minut od dna, aż w końcu ostatecznie zatrzymał się i przechylił na lewą burtę. Kapitan wybiegł 

natychmiast na pokład i zlustrował sytuację na mapie elektronicznej.  

Podjęto próbę przechylenia jachtu na lewą burtę, wystawienie bomu z dwoma członkami załogi poza 

burtą, by dodatkowo zwiększyć przechył i podjąć próbę zejścia silnikiem „cała wstecz”. Próba nie 

powiodła się. Około godziny 14.15 wezwano za pomocą sygnału PAN PAN pomoc oraz za pomocą 

telefonu satelitarnego poinformowano o zdarzeniu armatora.  

W czasie oczekiwania na pomoc załoga zabezpieczała swoje rzeczy, jacht przesuwał się na fali, 

uderzając o dno. Podczas całej akcji przesunął się na mieliźnie około 75 metrów w stronę lądu. 

Dokonywano systematycznej kontroli poziomu wody w zęzach, nie stwierdzając jej podwyższenia. Nie 

użyto kotwicy. Kapitan tłumaczył, że kotwicę można rzucić tylko z dziobu. W sytuacji, w której był 

jacht, weszłaby pod kadłub i mogłaby uszkodzić planki poszycia.  

Około godziny 16.20 w rejon zdarzenia przyszedł statek SAR Elsa Johasso, z którego upuszczono łódź 

pneumatyczną, która zabrała pięciu członków załogi. Na pokładzie pozostał kapitan, I i II oficer, 

i jeden załogant. Mieli oni ewentualnie przygotowywać jacht do ściągnięcia. Około 17.15 stwierdzono 

podwyższanie się poziomu wody w zęzach. Źródło napływu zidentyfikowano w okolicach 

maszynowni. Podjęto próbę uruchomienia agregatu awaryjnego na pokładzie i podłączono pompy 

elektryczne. SAR nalegał, by z pokładu zabrać pozostałych członków załogi. Zeszli więc I oficer 

i załogant, zostali przewiezieni łodzią ratowniczą na pokład statku SAR. Statek odpłynął do 

Trelleborga z poleceniem meldowania się co dwie godziny pozostałym na Zjawie kapitanowi i II 

oficerowi. Po odpłynięciu pozostałej załogi Zjawa brała wodę bardzo szybko. Jednocześnie centrala 

SAR nalegała w biurze armatora, by armator wydał polecenie opuszczenia statku kapitanowi 

i oficerowi. Po rozmowie z SAR kapitan zdecydował się opuścić jacht. Statek SAR zawrócił z drogi do 

Trelleborga, a kapitan i II oficer rozpoczęli demontaż elektroniki jachtowej i zabezpieczenie 

dokumentów jachtu.  

Kapitan i II oficer zostali ewakuowani na pokład łodzi ratunkowej około 18.50. W trakcie 

przechodzenia na statek ratowniczy kapitan i jeden ratownik wpadli do wody. Zadziałała kamizelka 

pneumatyczna i kapitana wyciągnięto na pokład Elssa Johanso. 

Po przybyciu do Trelleborga, kapitan został natychmiast poddany badaniu na obecność alkoholu 

w wydychanym powietrzu przez funkcjonariuszy szwedzkiego Coast Guardu. Nie stwierdzono 

obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Na miejscu w stacji SAR dokonano briefingu przebiegu akcji ratowniczej w obecności załogi 

i ratowników.  

Po briefingu załoga została zakwaterowana w hotelu w miejscowości Helviken, a kapitan i II oficer 

zabrani przez Coast Guard na przesłuchanie. 

Następnego dnia sześć osób załogi zostało ewakuowanych promem z Trelleborga do Świnoujścia. 

Jeszcze jeden dzień zostali kapitan oraz I i II oficer. Ich pozostanie wiązało się z rozpoczęciem 



współpracy z zespołem ratowniczym, który 6 grudnia o godzinie 06.00 przybył do Helviken w celu 

ściągnięcia Zjawy. Gdy okazało się, że z powodu złych prognoz pogody należy akcję ratunkową 

przeprowadzić w niedzielę 11 grudnia, pozostałe trzy osoby również zostały ewakuowane do Polski 

drogą promową. 

Jacht w podróży z portu Petrhead do Gdyni został obsadzony przez armatora przez 

dziewięcioosobową załogę techniczną. Wszystkie osoby uczestniczące w rejsie zgłosiły się do 

przeprowadzenia jachtu. W sumie przebywało na nim dwóch kapitanów jachtowych, czterech 

jachtowych sterników morskich i dwóch żeglarzy. Załoga posiadała wymagane kartą bezpieczeństwa 

kwalifikacje i certyfikaty. Jacht był sprawny, dodatkowo na tę podróż wyposażony w przenośny 

agregat prądotwórczy. Silnik i ster działały bez zarzutu, nie stwierdzono uwag do działania elektroniki 

jachtowej i elektryki pokładowej.  

Jacht był wyposażony we wszelkie publikacje niezbędne na wskazany rejon żeglugi oraz mapy. 

Dodatkowo, kapitan zabrał z biura CWM ZHP trzy atlasy norweskie, obejmujące rejon cieśnin 

duńskich i Morza Bałtyckiego.  

Jacht posiadał wszystkie wymagane przepisami środki ratunkowe i łączności w niebezpieczeństwie. 

Ważność przeglądów środków ratunkowych została potwierdzona inspekcją Urzędu Morskiego 10 

czerwca 2016 roku w Lizbonie. Wszystkie środki w chwili zdarzenia znajdowały się na pokładzie i były 

gotowe do użycia, z części z nich skorzystano (np. telefon satelitarny, pneumatyczne pasy 

ratunkowe). 

Wybrany przez armatora kapitan, prowadził w tym roku ponad miesięczny rejs na Zjawie z Miami na 

Azory, przez Ocean Atlantycki, a następnie pełnił funkcję bosmana Zjawy podczas 20 dni rejsu po 

Azorach. II oficer pełnił w 2016 roku funkcję bosmana na s/y Zjawa IV, podczas rejsu z Hawany do 

Miami i z Miami na Bermudy. Były to więc dwie osoby, które doskonale znały urządzenia i instalacje 

jachtowe Zjawy oraz były zaznajomione z obsługą tego jachtu. Ponadto I oficer odbył jachtem Zjawa 

rejs przez Atlantyk wiosną 2016 roku. Z pozostałych osób doświadczenie na Zjawie miał tylko jeden 

z załogantów, posiadający patent kapitana jachtowego, jednak pływał on na tym jachcie ponad 15 lat 

temu, w czasie sprzed przebudowy i z innym wyposażeniem nawigacyjnym. Pozostali uczestnicy rejsu 

nie pływali wcześniej na Zjawie. ale ich doświadczenie było wystarczające do objęcia funkcji 

w załodze jachtu. 

Jacht posiadał ważne i opłacone polisy AC, OC oraz NWW, a załoga była objęta ubezpieczeniem 

Wojadżer (koszty leczenia za granicą, utraty rzeczy osobistych i NNW). 

Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi Szwedzka Komisja Badań Wypadków (Statens 

haverikommission – SHK) oraz Izba Morska w Gdyni. 

 

SALVAGE OPERATION 

Po wejściu na mieliznę ciągle liczyliśmy, że uszkodzenia nie są duże. Zwłaszcza, że załoga nie 

meldowała o napływie wody. Skupiliśmy się więc na poszukiwaniach holownika, który byłby w stanie 

Zjawę po prostu ściągnąć z mielizny. Do godziny 16 obdzwoniłem chyba wszystkie porty w okolicy 

z prośbą o wskazanie firmy, która zajmuje się holowaniem. Z kilkoma takimi firmami nawiązaliśmy 

kontakt i poprosiliśmy o ofertę.  

Z jedną już zaczęliśmy się dogadywać. Zaoferowano cenę 30 tys. złotych. 15 tys. płatne z góry i 15 tys. 

w przypadku sukcesu. 



W międzyczasie sytuacja się zmieniła. Załoga zameldowała o napływie wody z okolic maszynowni. 

Podjęliśmy decyzję o ewakuacji całej załogi. I jednocześnie zgłosiła się do nas firma Ardent. 

Z propozycją ratownictwa, przy czym od początku padło zastrzeżenie, że ta akcja nie będzie 

kosztować mniej niż 300 000 zł, ale za to płatne po uratowaniu, zgodnie z zasadą no cure no pay. 

Stanęliśmy więc przed wyborem, czy zamawiać holowanie za 30 tys. zł czy ratownictwo za 300 000 zł. 

Holowanie płatne w połowie z góry, reszta w przypadku uratowania, ratownictwo płatne tylko 

w przypadku uratowania. 

Od razu chcę wyjaśnić, że termin ratownictwo w Polsce oznacza zarówno ratowanie życia jak 

i ratowanie mienia. W języku angielskim jest prościej, rescue to ratowanie życia, a salvage to 

ratowanie mienia właśnie.  

Stanęliśmy więc przed wyborem, czy zmawiać tańsze holowanie, czy droższe ratownictwo. Ciągle 

łudziliśmy się, że napływ wody do maszynowni odbył się przez jakieś uszkodzenie wału, czy też 

rozszczelnienie i chcieliśmy wierzyć, że mocna konstrukcja poszycia Zjawy trzyma się mocno 

i nie zostało ono uszkodzone. 

Zaczęliśmy się radzić mądrzejszych od nas. Najpierw przełożeni. Ci powiedzieli, że mamy robić 

wszystko, by jak najlepiej zabezpieczyć interes Fundacji. Potem starsi kapitanowie. Ci mówili: jeśli 

weźmiesz holowanie – zapłacisz mniej, ale może się nie udać. Jeśli weźmiesz ratownictwo, pewnie 

jacht uratują, ale będzie drogo. Kłopot polegał na tym, że to już wiedzieliśmy.  

Ostatni telefon wykonaliśmy do PZU. Obecna tu Pani Dyrektor rozwiała nasze wątpliwości. Zapytała 

co bym zrobił, gdyby to był mój jacht. Odpowiedziałem, że wybrałbym ratownictwo. Na koniec 

otrzymaliśmy informację, że jeśli w trakcie ściągania jachtu przez holownik doszłoby do jego 

zatopienia, prawdopodobnie moglibyśmy utracić prawo do odszkodowania.  

Zatem to rynek ubezpieczeniowy uregulował kwestię wyboru pomiędzy towing a salvage. 

Od chwili wyboru firmy Ardent wszystko potoczyło się szybciej. Ostatecznie wybór potwierdziliśmy 

5 grudnia około 17.30. Można powiedzieć, że od tej godziny zaczyna się operacja ratowania Zjawy. 

Ustaliliśmy w mailu kluczowe sprawy. Po pierwsze, płacimy po uratowaniu jachtu. Po drugie, Ardent 

zacznie operację już teraz, a umowę podpiszemy później. I trzecie pytanie... kto was ubezpiecza. 

Trochę wcześniej, kiedy szukaliśmy holownika też byliśmy o to pytani. Dla wielu skandynawskich firm 

PZU było nieznane. Część z nich pewnie nie chciała z nami rozmawiać, słysząc, że nie ubezpiecza nas 

Llyoyd czy ktoś taki.  

Gdy powiedziałem przedstawicielowi Ardent, że ubezpieczycielem jest PZU ucieszył się i wyrwało mu 

się: „Super. Dobrze, że nie (i tu padła nazwa jednej z firm ubezpieczeniowych w Polsce)”. Okazuje się, 

że Ardent prowadzi rating firm ubezpieczeniowych i PZU ma u nich ocenę A-. Czyli bardzo dobrą. To 

oznaczało pełne zaufanie do ubezpieczyciela i oczekiwanie, że na koniec nie będzie problemów 

z płatnością. Uprzedzając fakty powiem, że nie było. 

Po potwierdzeniu salvage u Ardenta (przypomnę, że mamy godzinę 18), powołał on salvage team 

złożony z salvage mastera, ratownika i nurka, który to team rozpoczął kompletowanie sprzętu 

i relokacje w miejsce zdarzenia. 

Na miejscu, w miejscowości Holviken nad kanałem Falsterbo, byli w dniu 6 grudnia o godzinie 06.00. 

Cały salvage team i ciężarówka sprzętu. Przyjechali do hostelu o szóstej rano, zdrzemnęli się i o 07.00 

wyjechali. 



I teraz mam pytanie do Państwa, gdzie skierował swoje pierwsze kroki salvage team. Na plażę? Na 

miejsce gdzie Zjawa osiadała na mieliźnie? Nie. Do administracji morskiej. 

To był jeden z aspektów, których w czasie zastanawiania się nad prowadzeniem operacji ratunkowej 

na Zjawie nie brałem pod uwagę. Współpraca z administracją morską. To jest jedna z kwestii, którą 

pewnie pomijamy, a która może być krytyczna dla powodzenia całej operacji. W Szwecji każda 

czynność wykonana na jachcie czy na wraku, musi być nie tylko zgłoszona do Coast Guardu, ale też 

omówiona, a sposób przeprowadzenia tej czynności musi być zaaprobowany przez Coast Guard. I na 

koniec CG sprawdzi, czy czynności zostały wykonane tak, jak się umawiano.  

6 grudnia 2017 roku, o godzinie 07.00 salvage team pił poranną kawę w Coast Guardzie omawiając, 

w naszym imieniu, możliwości ściągnięcia Zjawy z mielizny. Parę godzin później udało się 

zorganizować zwiad z pokładu statku Coast Guardu na Zjawie IV. W rajdzie tym wziął udział jeden 

członek załogi Zjawy i salvage team. To wtedy wykonano to słynne zdjęcia funkcjonariusza 

szwedzkiego Coast Guard na pokładzie Zjawy. W tym dniu Szwedzi podjęli też próbę 

przepompowania paliwa. Do tego był im potrzebny nasz człowiek. Po obejrzeniu zbiorników 

z paliwem, podjęto decyzję o pozostawieniu go w zbiornikach. Uznano, że bezpieczniej jest, gdy 

paliwo zamknięte jest w masywnym zbiorniku, niż gdyby miało być pompowane na mały ponton na 

rozbujałym morzu. 

Mimo że salvage team znalazł się na miejscu bardzo wcześnie, operacja nie mogła rozpocząć się 

szybko. Na przeszkodzie stanęła pogoda. Zachodni wiatr zaczął tężeć i zrobiło się jasne, że przez kilka 

dni nikt nie wykona żadnej operacji w rejonie miejsca, gdzie Zjawa weszła na mieliznę. Ten czas, zaraz 

po wypadku, był czasem trudnym z jeszcze jednego powodu - wariaci. Ciągle dzwonili ludzie, niemal 

krzycząc, że idzie zła pogoda, że co my sobie wyobrażamy, dlaczego nic nie robimy, czemu Zjawa tam 

ciągle jest, dlaczego jeszcze nie zaczęliśmy. Rozmowy z nimi były nie tyle trudne, co uciążliwe, bo 

odciągały nas od głównych zadań.  

Ponadto do czasu ściągnięcia Zjawy do Dragør, codziennie, dwa razy dziennie dzwonił do mnie 

przedstawiciel szwedzkiej administracji morskiej i funkcjonariusz Coast Guardu. Jestem pewien, że 

mieli ustawione przypomnienia w telefonie, by do mnie zadzwonić. Obaj zadawali to samo pytanie: 

kiedy zabierzecie stąd ten jacht. Byli mili i sympatycznie się z nimi rozmawiało. A przy okazji 

niesamowicie punktualni z tym dzwonieniem. 

Od 7 grudnia negocjowaliśmy umowę z Ardentem. Szczerze powiem, że jako firma, CWM ZHP nie 

miało żadnych doświadczeń z organizacją akcji ratowniczej. Nigdy nie widzieliśmy na oczy kontraktu 

na ratownictwo, tym bardziej po angielsku. Wszystko było trudne. 

Z pomocą przyszedł nam ubezpieczyciel - PZU, które delegowało do pracy z nami jednego ze swoich 

prawników. Człowieka doskonale zorientowanego w przepisach morskiego prawa 

międzynarodowego. Nasze negocjacje od razu weszły na inny poziom. Były uprzejme, albo bardzo 

stanowcze. Powiedziałbym nawet, że twarde. Przy czym w momentach, kiedy ja już uważałem, że 

przeciągamy strunę, przedstawiciel PZU sprowadzał mnie na ziemie, mówiąc, że ta struna jest jeszcze 

luźna i nie zaczęła się nawet napinać. Chwilami było naprawdę ostro. Jako przykład podam taką 

sytuację. 11 grudnia wypłynęliśmy na operacje ściągania Zjawy z mielizny – tzw. Plan A. W drodze na 

pozycję, na holowniku, na jakąś mile od Zjawy do salvage master ktoś zadzwonił. Rozmawiali po 

holendersku, więc nic nie rozumiałem. Po zakończeniu rozmowy John podszedł do mnie i zatroskany, 

zwrócił uwagę, że nie mamy podpisanej umowy i czy nie mógłbym jej teraz podpisać, bo on ma 

dostęp do internetu i może tę umowę ściągnąć. Powiedziałem, że chętnie, ale pod warunkiem, że 

zostanie tam wpisany wymóg, który narzucił prawnik z PZU. Na to John odpowiedział, że już płyniemy 

na pozycję i chyba powinienem podpisać te umowę tak czy siak, bo jak widzę, operacja już się 



zaczęła. Odpowiedziałem, że oczywiście zauważyłem, że operacja już się zaczęła i z chęcią podpiszę tę 

umowę nawet w tej chwili, na pełnym morzu, o ile zostanie wprowadzona poprawka, o której mówi 

PZU. Gdzieś w powietrzu wisiało przerwanie operacji. A ja po telefonie do prawnika PZU (była 

niedziela!) upewniłem się tylko, że nawet jeśli mamy przerwać tę operację – to ją przerwijmy, 

wróćmy do portu, rozładujmy sprzęt, ale bez poprawek mam umowy nie podpisywać. 

Szczerze powiem, że bez wsparcia ubezpieczyciela pewnie pękłbym kilka razy. Nie dlatego, że naciski 

Ardenta były tak silne, ale z uwagi na inną percepcję okoliczności. Ja chciałem jak najszybciej 

uratować jacht. Patrzyłem na wszystko przez pryzmat skuteczności operacji. Prawnik PZU, 

niezwiązany emocjonalnie ze Zjawą, ani z morzem, patrzył przez pryzmat bezpieczeństwa 

finansowego. Mnie tej perspektywy brakowało i pewnie dlatego, gdybym sam prowadził negocjacje, 

nie okopywałbym się tak mocno na kwestiach finansowych. Dlatego wsparcie PZU było tak ważne 

i potrzebne. 

Jednocześnie trzeba zauważyć, że negocjacje umowy o ratownictwo przebiegały niejako obok 

realnych działań. Ardent codziennie o 21.00 wysyłał do nas raport z czynności jakie zostały danego 

dnia przeprowadzone. Mieliśmy pełne poczucie kontroli nad przebiegiem operacji i wiedzę dotyczącą 

tego co w ogóle się dzieje w temacie. Oczywiście kluczowe były kwestie, zdawałoby się, nieistotne. 

Omawianie salvage planu z administracją morską Szwecji. Z tego powodu salvage team przeniósł 

swoją bazę do Malmo. Bo tam mają siedzibę wszystkie ważne urzędy i instytucje, z którymi salvage 

team współpracował. Pewnie też jakimś powodem była infrastruktura Malmo, bo umówmy się, że 

Holviken w grudniu to takie Kąty Rybackie w grudniu. Zjedzenie wieczorem kolacji czy nawet 

zrobienie zakupów było trudne. 

Pierwsza operacja zaczęła się 12 grudnia. Plan został omówiony 11 grudnia w Malmo. Spotkałem się 

z salvage teamem w hotelu Scandic i tam dyskutowaliśmy, jak będzie wyglądać operacja. To był też 

pierwszy moment, kiedy zrozumiałem, że jesteśmy z innych światów. Johan wprowadził nas w temat 

ilustrując plan kolejnego dnia: spotykamy się o 07.30 w restauracji, jemy śniadanie i o 08.00 widzimy 

się w holu. Potem ruszamy do Holviken, tam będziemy około 09.00, ładujemy sprzęt i o 10.00 

wypływamy. Przy Zjawie będziemy około 12.00, rozpoczniemy rozpoznanie i jeśli będzie to wyglądać 

obiecująco, podpłyniemy do Zjawy, wrzucimy na nią pompy, zaczniemy pompować wodę i stopniowo 

prostować ją, jednocześnie uszczelniając uszkodzenia. Jak uzyska pływalność, holujemy ją do 

Holviken. 

Mamy grudzień, ciemno robi się około 15.00. Zapytałem, czy nie możemy umówić się o 04.00, 

wyjechać o 05.00, o 06.00 być na holowniku, załadunek do 07.00 i na miejscu jesteśmy o 09.00. Do 15 

mamy wtedy sześć godzin, a nie jak przypadku propozycji Johana trzy godziny. 

Cały zespół spojrzał na mnie jak na człowieka przekonanego, że smugi z samolotów są rozpuszczane, 

aby zatruć Polaków. Johan spokojnie wyjaśnił, że jeśli wyjedziemy o 04.00, to nie zjemy pożywnego 

śniadania. A nurek będzie niewyspany. On sam nie będzie miał jasnego umysłu, łatwo wtedy popełnić 

błąd, łatwo w takich okolicznościach o wypadek. Więc mamy się wyspać, zjeść porządne śniadanie 

i wypłynąć później. Nawet, jeśli to miałoby opóźnić, czy uniemożliwić przeprowadzenie operacji. 

Safety First. 

Podobne zaskoczenie spotkało mnie na statku. Sound Horizon, mały holownik był dowodzony przez 

szkota, Clifforda. Clifford jak się poznaliśmy powiedział mi, że współczuje sytuacji i że Zjawa to piękny 

jacht. Potem dodał, że zrobi wszystko co w jego mocy, by operacja się udała. Jak skończył się 

załadunek sprzętu i wypłynęliśmy, Clifford podszedł do mnie i powiedział, że muszę przejść 

familirization. Myślałem, że mam podpisać jakąś listę kontrolną czy oświadczenie, że zapoznałem się 

z rozmieszczeniem środków ratunkowych. Okazało się, że nie. Clifford bez gracji i bez powabu 



lotniczej stewardessy, topornie, krótko i treściwie, pokazał mi, gdzie są tratwy, gdzie jest kombinezon 

dla mnie, gdzie są przechowywane środki pirotechniczne itp. Listy nie podpisałem. Bo dla niego 

nieważne było czy podpiszę oświadczenie, że się zapoznałem. Ważne było, że on był pewny, że ja 

wiem gdzie jest sprzęt ratunkowy. 

Plan A nie powiódł się. Nurek zszedł do wody, dokonał rozpoznania, wynurzył się i odbył szybką 

i dynamiczną rozmowę z Johanem. To był jedyny raz, kiedy widziałem ich żywo dyskutujących. Po 

rozmowie Johan podszedł do mnie i wyjaśnił, że nurek zlokalizował kamień, na którym leży Zjawa 

i którego duża część jest prawdopodobnie w środku jachtu i odkrył, że woda, która przelewa się we 

wewnątrz jachtu, wypłukała uszczelnienie planek. Oznacza to, że nie są w stanie uszczelnić jachtu 

i odpompować wody.  

I to był moment, w którym potrzebna była zewnętrzna firma ratownicza. Gdybym to ja sam 

zmobilizował holownik i nurków, i sam prowadził operację, pewnie nie chciałbym przyjąć do 

wiadomości, że nie da się podnieść Zjawy. Zapewne podjąłbym jakąś próbę, by przekonać się, czy aby 

na pewno to niemożliwe. Próbę, która zapewne skończyłaby się źle. Spytałem Johana, czy nie warto 

spróbować, jednak podjąć wysiłek, wrzucić te pompy, zobaczyć czy plan nie zadziała. On miał ten 

dystans, którego ja nie miałem. Jemu emocje nie przysłaniały zdolności obiektywnego spojrzenia. Nie 

był obciążony tymi telefonami od wariatów, oczekiwaniami środowiska żeglarskiego, chciejstwem, 

które ja niosłem na barkach. Miał zdrowy ogląd sytuacji.  

Powiedział, że to on ma doświadczenie, a nie ja. Wiec jeśli go zatrudniłem, poprosi o zaufanie. Nie 

dyskutowałem z nim, bo gdzieś w głębi duszy czułem, że ma rację. 

Spytałem tylko z lekkim wyrzutem, czy nie można było dokonać rozpoznania pod wodą 7 grudnia, jak 

przypłynęli ściągać paliwo ze Zjawy. Oszczędzilibyśmy kosztów, czasu, nie ciągnęlibyśmy holownika 

zapakowanego sprzętem. Powiedział, że wtedy, 7 grudnia, było duże rozfalowanie. I zejście nurka 

pod wodę przy niestabilnej łodzi, na rozfalowanym morzu, przy fali przybojowej byłoby 

niebezpieczne. W jego percepcji, lepiej było ciągnąć cały statek ludzi pełen sprzętu, ściągać 

przedstawiciela armatora z Polski, niż narazić choć na chwilę zdrowie nurka parę dni wcześniej. Safety 

First. Po tej odpowiedzi zrobiło mi się głupio, że w ogóle zapytałem… 

Plan A się nie powiódł. Wróciłem do Polski, ale nie do Gdyni. Pojechałem do Warszawy, gdzie 

w biurze prawnym Głównej Kwatery ZHP pracowaliśmy nad ostatnią wersją umowy. Ostatecznie 

podpisałem ją 13 grudnia 2017 r. Po zakończeniu jednej operacji. Mówię o tym dlatego, że dla 

ratowników umowa, choć ważna, była jednak wtórna wobec czasu i działań, które po prostu należało 

podjąć.  

Druga operacja miała zacząć się w chwili poprawy pogody i zmobilizowania dodatkowego sprzętu. 

Pierwotnie 14 grudnia, ale z przyczyn pogodowych zaczęła się dzień później. Plan był następujący: 

 w rejon zdarzenia podejdzie platforma jack – up i będzie oczekiwać na przybycie reszty 

zespołu, na platformie będzie ustawiony dźwig samobieżny, 200 tonowy. 

 następnego dnia, w rejon zdarzenia przypłynie holownik i zaholuje platformę jak najbliżej 

Zjawy 

 dźwig postawi Zjawę jak najbliżej burty platformy, zostanie odpompowana woda i jacht 

zostanie postawiony na stępce. 

 kolejny krok to umieszczenie jachtu na platformie, a następnie odholowanie platformy do 

portu i wyładunek Zjawy. 



Plan był jasny. Wypłynęliśmy tym razem z Holviken o godzinie 06.00. Po godzinie dopłynęliśmy do 

platformy, która stała jakieś pół mili od Zjawy. Sprzyjał nam fakt, że stan morza był wyższy o 45 cm od 

średniego stanu morza w tym rejonie, czyli zestaw mógł podpłynąć bardzo blisko Zjawy. Niestety nie 

udało się to do końca. Zjawa w czasie wypadku przesunęła się o około 70 metrów. Platforma 

ostatecznie utknęła na głębokości około pół metra pod kilem, 12 metrów od Zjawy. Dlatego warto 

rzucać kotwicę jak się wejdzie na mieliznę. Bo może, gdyby została rzucona kotwica, Zjawa 

przesunąłby się 45 metrów, a nie 70. I podeszlibyśmy platformą bezpośrednio do burty jachtu? 

W sytuacji, w której się znaleźliśmy, dźwig na ramieniu ponad 12 metrów nie miał wystarczającego 

udźwigu, by podnieść Zjawę. Dlatego zaczęła się trwająca parę godzin operacja przysuwania jachtu 

do burty platformy. Dźwig łapał Zjawę za rufę i przesuwał kawałek w stronę burty platformy. 

Następnie przekładano pasy i powtarzano całość od strony dziobu. I tak, aż Zjawa znalazła się przy 

burcie platformy.  

I tu wyszła racja Johana z pierwszej operacji. Za pomocą pasów przymocowanych do masztów, 

zaczęto prostować Zjawę tak, aby stanęła na własnej stępce. Zapytałem Johana, czy to czas, by 

wrzucać pompy i odpompowywać wodę. Spojrzał na mnie jakoś dziwnie, uśmiechnął się i powiedział, 

że jak chcę odpompowywać wodę ze Zjawy to teraz. Zabrałem dwóch deckhandów, Filipino 

i zaczęliśmy taszczyć do Zjawy pompy, węże, kable. Wszedłem na jacht, zszedłem do mesy 

i zauważyłem, że w środku nie ma wody. Johan trochę ze mnie zakpił. Wiedział to, co przeczuwał kilka 

dni wcześniej. Przez brak uszczelnienia między plankami, woda wydostała się z jachtu niemal 

natychmiast. To dlatego, w jego ocenie, parę dni wcześniej nie było sensu pompować wody ze Zjawy. 

Pozwolił mi samemu przekonać się, że miał rację.  

Po postawieniu Zjawy na stępce, została ustabilizowania na pasach, a cała załoga poszła jeść obiad. 

Następnie już było z górki. Dźwig podniósł jacht i posadowił go na pokładzie platformy. Wtedy też 

zobaczyliśmy jak wygląda słynna lewa burta. Ogrom zniszczeń przeszedł moje oczekiwania.  

Zrobiło się późno, ciemno i wiadomym było, że nie wejdziemy już do żadnego portu. W związku 

z tym, zostawiliśmy Zjawę i dźwig na platformie i wróciliśmy holownikiem do Holviken. Kolejna część 

operacji miała się odbyć kolejnego dnia o 06.00. Nie brałem już w niej udziału, pojechałem 

samochodem do portu Malmo, gdzie leżała tratwa ze Zjawy. A potem do Dragør, skąd miałem zabrać 

Sławka i skąd razem mieliśmy wrócić do Polski.  

W nocy woda opadła i okazało się, że platforma niemal leży na dnie. Jej zejście z mielizny trwało kilka 

godzin. Wyglądało to tak, że dźwig kładł swój balast dźwigowy w jeden róg platformy. W tym rogu 

opuszczano nogę platformy, następnie holownik ciągnął jej przeciwległy róg. Po wykonaniu kawałka 

okręgu, opuszczano przeciwległą nogę, przenoszono balast i operacja była powtarzana. Udało się na 

szczęście zakończyć schodzenie z mielizny na tyle wcześnie, że zestaw platformy i holownika wszedł 

do Dragør przed zachodem słońca. Inaczej jeszcze jeden dzień spędzilibyśmy na wodzie. Nie muszę 

mówić, że holownik, platforma, dźwig – wszystko było płacone za dni, więc każdy dzień operacji 

znacząco podnosił koszty. 

Dla nas, posadowienie Zjawy w zasadzie zakończyło tę część operacji. Zabraliśmy mapy, kompas, 

trochę ubrań, tratwę i wracaliśmy do Polski. Salvage team został na noc w Dragør i 17 grudnia wracali 

do Malmo. Tam jeszcze czekało ich spotkanie z Coast Guardem i raport z operacji. 

Coast Guard był zresztą ciągle obecny. Dwie mile od nas stał na kotwicy ich statek, a jakieś 200 

metrów od Zjawy bujała się na falach, na kotwicy, mała motoróweczka Coast Guard, zwodowana ze 

statku. Na dodatek, nad nami latał samolot patrolowy. Szwedzi bardzo poważnie podchodzą do 



kwestii ekologicznych i jakikolwiek rozlew, gdyby się zdarzył, byłby pewnie niezwykle bolesny dla nas 

finansowo.  

Administracja morska Szwecji przestała do mnie wydzwaniać w sprawie Zjawy. Zaczęła dzwonić 

Szwedzka Komisja Badań Wypadków, której przedstawiciele dwa razy odwiedzieli Gdynię, spotkali się 

z załogą i przeprowadzili badanie instrumentów nawigacyjnych. 

Od połowy lutego odbieram telefony od kapitana portu w Dragør, który ustawicznie pytał, kiedy 

zabierzemy Zjawę z nabrzeża, bo w lutym miał się rozpocząć jego remont. 

Ardent z końcem grudnia wystawił rachunek za przeprowadzenie operacji – zgodnie z umową. PZU 

z tego ścięło kilkanaście procent i ostatecznie 13 stycznia otrzymałem potwierdzenie otrzymania 

przez Ardent środków. Salvage Operation była zakończona. 

My przeszliśmy do innego wymiaru – relacji z firmami transportowymi. I to z polskimi. Ale to już 

opowieść na zupełnie inna okazję. 

 

PODSUMOWANIE 

Kończąc, kilka refleksji, które są nauką dla środowiska żeglarskiego po wypadku Zjawy: 

O Współpracy z Salvage Teamem 

Co mi dała współpraca z Ardentem podczas całej operacji? 

1. Wsparcie. Miałem oparcie w kimś kto się zna, kto ma włączony telefon 24/7, z kim można 

skonsultować każdy pomysł i sprawę. W sytuacji gdy jest się zostawionym praktycznie 

samemu sobie, w gronie ludzi, którzy chcą pomóc, ale nie mają podobnych doświadczeń, 

takie wsparcie jest nieocenione. 

2. Kontakt z administracją. Całą kwestię uzgodnień z Coast Guardem i szwedzką administracją 

morską wziął na siebie Johan – salvage master. Według mnie, więcej niż połowę czasu całej 

operacji zajęły konsultacje w administracji morskiej. Wbrew pozorom, to była ważniejsza 

część operacji. Bo konsekwencje braku uzgodnień bądź działania niezgodnego z ustaleniami 

mogły być bardzo bolesne finansowo dla nas.  

3. Pewność, że dążą do sukcesu.  Taka ciekawostka. Salvage masterów nie ma dużo na świecie. 

W wolnej chwili bawiłem się z Johanem w ich liczenie. Na całym świecie jest ich może 

trzydziestu, z czego Johan zna połowę osobiście. Salvage masters dowodzą różnymi 

operacjami. Największą jaką prowadził Ardent było podniesienie wraku Costa Concordii. 

Johan opowiadał o statkach na mieliźnie, o wywróconych platformach wiertniczych, 

o frachtowcu w mule na rzece i mnóstwie różnych historii. Dla niego licząca 20 metrów Zjawa 

to była mała robota. Ale niezwykle ważna i prestiżowa. Dlaczego? Bo Salvage masterów jest 

mało, więc są obserwowani. Czy są skuteczni, czy radzą sobie z zadaniami, czy potrafią 

prowadzić operacje. Gdyby Johan nie poradził sobie z 20 metrową Zjawą, to nikt już nie 

zaproponowałby mu prowadzenie operacji na 150 metrowym kontenerowcu. Gdyby nie 

ściągnął małego jachtu z piaszczystego brzegu, nikt nie poleciłby go do prowadzenia operacji 

w trudniejszych warunkach. Szczerze mówiąc, gdyby nie poradził sobie z trudniejszą operacją, 

ze ściąganiem większego statku, byłby to dla niego mniejszy blamaż, niż nieporadzenie sobie 

z jachtem. Jednym słowem, Johan był skazany na sukces. Musiał ściągnąć Zjawę. Wiedział, że 

jeśli tego nie zrobi, to w swoim środowisku straci twarz. 

4. Dystans. Mówiłem już o tym. Salvage team ma ten dystans do sytuacji, jakiego nie ma żaden 

armator emocjonalnie związany z jachtem. 



 

 

O trudnych momentach 

1. Trudną sprawą były reakcje medialne. Bardzo wiele złego zrobił dla nas translator google, 

który szwedzkie wyrażenie inte visade tłumaczy tak, jakby tam było tylko słowo visade.  

A więc oryginalne wyrażenie „nie wykazały” tłumaczy bez słowa „nie” jako „wykazały”. 

Szwedzki Coast Guard na swojej stronie internetowej zamieścił artykuł na temat wypadku, 

pisząc, ze od kapitana Zjawy pobrano próbkę oddechu, które nie wykazały alkoholu. Google 

tłumacz przetłumaczył słowo inte visade jako visade. Wiele osób posługiwało się 

tłumaczeniem z googla, udowadniając, że u kapitana badanie wykazało obecność alkoholu. 

Nawet Polacy mieszkający od wielu lat w Szwecji mieli problem, by wytłumaczyć, że google 

zmienił sens zdania. W komunikacji postawiliśmy na pełną otwartość. Informowaliśmy 

o wszystkich czynnościach i staraliśmy się to robić często i dokładnie. Współpracowaliśmy 

z dziennikarzami radiowymi i prasowymi, aby jak najwięcej informacji wychodziło od nas 

i znajdowało się poza strefą domysłów. Jednak wiele reakcji było dla nas trudnych do 

zniesienia. Koleżanka, która pracuje w biurze Fundacji omal nie wpadła w depresję, widząc 

jak hejterzy przeinaczają podstawowe fakty albo snują domysły zarzucając nam złą wolę. Na 

to też, w sytuacji trudnej, należy się przygotować, choć hejt trudno się znosi.  

2. Już szczególnie trudne do przeżycia było wtargnięcie przez ciekawskich do wnętrza jachtu w 

Dragør. Osoba, która weszła na pokład Zjawy, zrobiła w środku zdjęcia i potem zamieściła je 

w sieci tłumaczyła, że weszła, bo przy jachcie stała drabina i nikt jachtu nie pilnował. Szef 

stoczni w Dragør, na terenie której stała Zjawa powiedział mi, ze nigdy się takie sytuacje nie 

zdarzały, by obcy ludzie wchodzili sobie ot tak po prostu do jakiegoś jachtu. Dopóki nie 

weszła na nabrzeże Zjawa i nie zaczęli przyjeżdżać oglądać ją Polacy. Trudno nam było 

zrozumieć takie zachowania. Nie bardzo wiedzieliśmy jak sobie z tym radzić. To jest jakiś 

upadek etyki żeglarskiej, bo przecież jedna z jej podstawowych zasad mówi, że jeśli chcemy 

wejść na czyjś jacht, trzeba poprosić o zgodę. Nawet, jeśli tylko chcemy przejść przez jacht. 

Wejście do środka, plądrowanie zakamarków, robienie zdjęć, które potem wrzucono do sieci 

przeszły nasze oczekiwania.  

  

O przygotowaniu do najgorszego 

1. Ubezpiecz dobrze swój jacht. Dobrze, to znaczy odpowiednio. Wielu armatorów nie zakłada 

konieczności prowadzenia akcji ratowniczej i ustalając kwotę ubezpieczenia kierują się 

wysokością odszkodowania. „Wystarczy nam 300 tys. zł i jak stracimy nasz jacht, to kupimy 

sobie fajną „Bavarkę”. Okazuje się, że trzeba przewidzieć też inne koszty. Gdybyśmy 

ubezpieczyli Zjawę na niższą kwotę, pewnie dziś nie istniałaby już Fundacja Harcerstwa CWM 

ZHP.  

2. Sprawdź ubezpieczyciela. Warto dowiedzieć się jak będzie rozliczana szkoda, jak 

ubezpieczyciel zachowuje się przy jej likwidacji. Moje doświadczenia pokazują, że wprawdzie 

towarzystwa np. niemieckie, z którymi współpracowaliśmy w przeszłości, mają niższe składki, 

ale nie oferują prawie żadnej pomocy przy likwidacji szkody. Przedstaw faktury – my je 

zrefundujemy. Wszystko co pomiędzy zdarzeniem, a wystawieniem faktury – to twój problem 

armatorze. Takie podejście może jest i zgodne z prawem, ale może zniszczyć armatora jeśli 

nie finansowo, to psychicznie. 



3. Drugi raz sprawdź ubezpieczyciela. Może warto zobaczyć jakie ma ratingi w instytucjach 

finansowych. Czy jeśli dojdzie do wypadku poza Polską, to ktoś będzie w ogóle uznawał 

ubezpieczenie naszego ubezpieczyciela? 

4. Nie lekceważ administracji morskiej. My Polacy mamy to we krwi. Wolność żeglarstwa to 

wartość nadrzędna. I nikt nam nie będzie sprawdzał papierów, wyposażenia czy mówił jak 

mamy żeglować. Żywimy przekonanie, że na całym świecie nikogo nie interesują żeglarze, że 

mają wolność i że sami sobie żeglują i sami sobie radzą z problemami. Taką postawą można 

sobie napytać biedy.  

5. Piąty punkt łączy się z czwartym. Ponieważ w różnych krajach procedury są różne i generalnie 

trudno się w nich rozeznać, lepiej mieć specjalistę, który  nam będzie pomagał w trudnych 

chwilach. Dla nas była to salvage company Ardent. Ale może to być lokalny agent na miejscu, 

prawnik znający język polski lub Polak mieszkający na miejscu. Warto nawet zapłacić za 

kontakt z władzami albo za doradztwo. Na pewno wyjdzie taniej niż jeden mandat w Szwecji, 

za na przykład brak konsultacji przebiegu akcji z administracja morską. 

6. W ogóle, warto zatrudniać specjalistów. Ja wiem, że to wychodzi dużo drożej. Ale 

w przypadku Zjawy, alternatywą było zrobić to drogo – albo stracić jacht i zapłacić jeszcze 

więcej. Otaczajmy się profesjonalistami. Profesjonalista będzie miał ten dystans, którego nie 

ma armator. Profesjonalista będzie widział to, czego nie widzi, lub nie chce zobaczyć armator. 

Profesjonalista wskaże rozwiązania, które są poza zasięgiem poznania armatora. Drogo, ale 

ostatecznie wychodzi, że tak jest taniej. 

 

hm. Rafał Klepacz 
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