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Wielcy Polacy hydrotechnicy i ¿eglugowcy

Maksymilian Matakiewicz (18851940), wybitny polski hydrolog
i specjalista w dziedzinie budownictwa wodnego
Motto ¿yciowe Profesora:
Patrzymy abymy potomnoci zostawili dzie³a
trwa³e, zwiêkszaj¹ce nasz maj¹tek narodowy. Trzeba
iæ wytrwale naprzód stosownie do naszych rodków,
jednak bez zastoju i cofania siê w myli starej,
a g³êbokiej sentencji Nulla dies sine linea
M. Matakiewicz, 1924 r.

Profesor Maksymilian Matkiewucz urodzi³
siê 27 czerwca 1885 roku w Niepo³omicach k.
Krakowa. Po ukoñczeniu szko³y redniej w Krakowie podj¹³ studia na Wydziale In¿ynierii
Politechniki Lwowskiej  pierwszej polskiej
wy¿szej uczelni technicznej, której pocz¹tki siêgaj¹ roku 1817, a od 1877 zrównanej w prawach
z innymi wy¿szymi szko³ami technicznymi
Austrii, z jêzykiem wyk³adowym polskim. Podczas studiów by³ asystentem w Katedrze Budownictwa Wodnego Politechniki, a dyplom
in¿yniera uzyska³ w 1900 roku.
Pracê zawodow¹ z tytu³em adiunkta budownictwa podj¹³ 1 maja 1900 roku w okrêgu tarnowskim w oddziale regulacji rzek. W latach
19011903 pracowa³ w krajowym oddziale hydrograficznym we Lwowie. Równolegle (lata
19011902) by³ zastêpc¹ profesora w Katedrze
Budownictwa Wodnego i prowadzi³ æwiczenia
na Wydziale In¿ynierii Wodnej Politechniki
Lwowskiej. Nastêpnie kierowa³ budow¹ portu
na Wile w Nadbrzeziu, a po powrocie do Lwo-

wa pracowa³ (19051907) w departamencie
wodnym Namiestnictwa. W 1905 roku uzyska³
na Politechnice Lwowskiej tytu³ doktora nauk
technicznych. Powo³any 1 stycznia 1909 roku
na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
a 1 kwietnia 1911 roku zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym. W latach 19091913 piastowa³ stanowisko dziekana Wydzia³u In¿ynierii, a w okresie 19181920 stanowisko Rektora
Politechniki Lwowskiej. By³ opiekunem Zwi¹zku Studentów In¿ynierii Politechniki Lwow-

COMIESIÊCZNE SPOTKANIA BRACTWA MOKREGO POK£ADU
W KA¯DY PIERWSZY CZWARTEK KA¯DEGO MIESI¥CA godz. 17.00 (bez wzglêdu na pogodê)

1

skiej, kuratorem Stowarzyszenia Asystentów
tej¿e uczelni, a tak¿e cz³onkiem za³o¿ycielem
Akademii Nauk Technicznych w Warszawie
(1920), a póniej (19301933) jej prezesem.
W Iszej wojnie wiatowej uczestniczy³ w
stopniu porucznika armii austriackiej, a po jej
zakoñczeniu w latach 19181919 bra³ udzia³ w
obronie Lwowa. Po uzyskaniu przez Polskê
niepodleg³oci by³ radnym Lwowa (19211930),
a tak¿e pierwszym zastêpc¹ komisarza rz¹du
m. Lwowa (19271928). Od 29 grudnia 1929 do
4 grudnia 1930 r. sprawowa³ funkcjê ministra
Robót Publicznych. Bra³ udzia³ w pracach Rady
Technicznej przy Ministrze Robót Publicznych,
a od 1933 r. Rady Technicznej przy Min. Komunikacji i Komisji ds. regulacji Wis³y. By³ cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, a miêdzy
innymi: Towarzystwa Naukowego we Lwowie
 od 1920 r. i Warszawskiego Towarzystwa Naukowego od 1937 r.
Pomimo obowi¹zków administracyjnych i
spo³ecznych Profesor nigdy nie zaniedbywa³
badañ naukowych bêd¹cych pasj¹ jego ¿ycia.
Konsekwentnie kontynuowa³ rozpoczête tu¿ po
ukoñczeniu studiów badania nad zasadami
przep³ywu wody w korytach otwartych publikuj¹c na powy¿szy temat 15 prac w jêzyku polskim, niemieckim i francuskim, które obejmowa³y:
Próby ustawienia wzorów empirycznych na przep³yw wody w ³o¿yskach przyrodzonych (Czasopismo Techniczne, Lwów 1906 r.); Nowsze badania empiryczne nad zwi¹zkiem elementów ruchu w
³o¿yskach przyrodzonych (Czasopismo Techniczne, Lwów 1910 r.); Ogólna formu³a na redni¹
chy¿oæ przep³ywu w ³o¿yskach rzecznych i kana³owych (Akademia Nauk Technicznych w Warszawie, 1925 r.); Przep³yw przez obszary zalewowe rzek (Lwów, 1931 r.); Dalsze badania nad formu³¹ prêdkoci i krytyka nowszych zapatrywañ na
jej budowê (Czasopismo Techniczne, Lwów 1931
r.); Wp³yw ruchu materia³u rzecznego na prêdkoæ
przep³ywu (Czasopismo Techniczne, Lwów 1934
r.). Podsumowanie swych osi¹gniêæ w tym zakresie zamieci³ w cz. II podrêcznika Pomiary
i Obliczenia Wodne (1936 r.).
Wyprowadzony w trakcie wieloletnich badañ wzór Matakiewicza na redni¹ prêdkoæ
przep³ywu  obok wzoru Manninga  nale¿y,
ze wzglêdu na prost¹ formu³ê, równie¿ wspó³czenie do najpopularniejszych w Polsce. Profesor, równoleg³e z omówionymi powy¿ej zagadnieniami, zajmowa³ siê problemami regulacji
rzek i ich wykorzystania gospodarczego oraz
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ochrony przeciwpowodziowej. W artykule
Stan sprawy zapobiegania wylewom rzek za
pomoc¹ zbiorników (Przegl¹d Techniczny
Warszawa 1909) przedstawi³ problemy, które
szerzej omówi³ w osobnych rozdzia³ach swojego podrêcznika o regulacji rzek  problemy
zabudowy potoków górskich (cz. V) i ochrony
przed powodzi¹ (cz. VI). Po katastrofalnej powodzi w 1934 r. opublikowa³ prace pt: Ochrona przed powodzi¹ na tle katastrof powodziowych w wiecie i ostatniej w dorzeczu Wis³y
(Czasopismo techniczne, Lwów 1934) oraz
Oznaczenie najwiêkszych odp³ywów w potokach górskich i rzekach ze szczególnym uwzglêdnieniem ma³ych zlewni (Archiwum Towarzystwa Naukowego Lwowskiego, Lwów 1935).
Znacz¹ce prace w dorobku naukowym Profesora to: Drogi wodne w Polsce (Lwów 1917),
Regulacja Wis³y  bêd¹ca X zeszytem rozpoczêtej z rozmachem, lecz nie dokoñczonej Monografii Wis³y (Warszawa 1920) i wiatowe
drogi wodne a regulacja Wis³y (Lwów 1921)
oraz koncepcja pt: Hydrologiczna miara ¿eglownoci (Lwów 1923).
Wysokim poziomem naukowym odznaczaj¹
siê podrêczniki akademickie Profesora M. Matakiewicza, stanowi¹ce do dzi niewyczerpane
ród³o wiadomoci o ówczesnym stanie wiedzy
w badaniach krajowych i zagranicznych, bêd¹ce
z zasady pierwszymi polskimi podrêcznikami
obejmuj¹cymi ca³okszta³t zagadnieñ budownictwa wodnego. Inicjatorem napisania tych
podrêczników by³ twórca szko³y budownictwa
wodnego w Politechnice Lwowskiej Profesor
Józef Rychter (18471917), który wyda³ dwie
pierwsze pozycje z tego cyklu: cz.I. Pomiary
wodne, rowy i kana³y (Lwów 1894) i cz. II.
Fundamenty (Lwów 1910). Profesor M. Matlakiewicz kontynuuj¹c dzie³o J. Rychtera opracowa³ 5 dalszych czêci: cz.III. Zasady budowy wodoci¹gów (Lwów 1914)  wspólnie z Z.
Ciechanowskim i K. Pomianowskim, cz.IV. Budowa jazów, cz.V. Regulacja rzek (Lwów
1922), cz.VI. ¯egluga ródziemna i budowa
dróg wodnych (Warszawa 1931), cz.VII. Zasady wyzyskania si³ wodnych, pomiary i obliczenia wodne (Lwów 1936)  wspólnie z M.
Mazurem.
Nie sposób w krótkim wspomnieniu wymieniæ wszystkich prac Profesora M. Matakiewicza,
prawdziwego tytana pracy. Ile¿ w Jego publikacjach jest do dzi aktualnych i ¿ywotnych treci
i wci¹¿ aktualnych wskazañ. Swoimi pracami
pozostawi³ po sobie pomnik nad spi¿ trwalszy.

W 1937 roku zosta³ odznaczony Komandori¹ Orderu Polonia Restituta
Dnia 3 lutego 1940 roku nieub³agana mieræ
wyrwa³a go nagle i bezporednio po codziennych zajêciach naukowych i trzech egzaminach,
jak wspomina Jego uczeñ Wiktor Mamak,

póniejszy profesor Politechniki Wroc³awskiej
oraz Warszawskiej. Zosta³ pochowany na cmentarzu £yczakowskim we Lwowie.
Emil Paczeniak
¯yciorys opracowany wg Jerzego Punzeta  Gospodarka Wodna nr 3/1986.

Pochylnia K¹ty
Kana³ Elbl¹ski kojarzy siê z imponuj¹cymi
pochylniami, z dzie³em George Jacoba Steenke,
pochodz¹cym z lat 18591861, który rozwijaj¹c
idee techniczne wczeniejszych pochylni angielskich, belgijskich i tych powsta³ych na Kanale
Morrisa w USA w latach 18251833 w latach
50.XIX w. zaproponowa³ dla Kana³u Elbl¹skiego budowê pochylni typu suchego, pod³u¿nych, unikatowych w budownictwie wodnym
wiata, czynnych do dzisiaj. Ale Steenke opracowa³ nie tylko ideê techniczn¹ budowli zastêpuj¹cej klasyczne luzy, aktywny by³ równie¿
w opracowaniu projektów innych dzie³ technicznych Kana³u, szczególnie maszynowni i ich
wyposa¿enia  wyci¹gu linowego wozów do
przewo¿enia statków na pochylniach. wiadczy
o tym jeden z rysunków projektowych maszynowni pochylni Buczyniec, sygnowany przez
Steenke'go w 1856 r.
Projekt maszynowni opracowano w Königliche Maschinenbau Anstalt w Tczewie. Urz¹-

dzenia techniczne projektowa³ m.in. Krüger 
konstruktor KMA, ale pierwszorzêdn¹ rolê
odgrywa³ w tym procesie Karl Lentze, in¿ynier,
jeden z budowniczych Kana³u Sueskiego, znakomity niemiecki konstruktor  znany m.in.
z budowy mostów kolejowych w Tczewie i w
Malborku. On to nada³ ostateczny kszta³t szkicom Steenke'go.
Architekturê budynku konstruktorzy z krêgu KMA cile podporz¹dkowali programowi
technicznemu maszynowni, wi¹¿¹c j¹ z gabarytami maszyny wyci¹gowej, systemem transmisji napêdu od ko³a wodnego, systemem napêdu wozów na pochylniach przez ko³a kierunkowe usytuowane na górnym i dolnym stanowisku pochylni, uk³adem zasilania ko³a wodnego, potrzebami eksploatacyjnymi maszyny.
W efekcie tych potrzeb technicznych narodzi³a siê idea budynku maszynowni, prostego,
funkcjonalnego, cile zwi¹zanego z komor¹
ko³a wodnego i urz¹dzeniami technicznymi

Pochylnia K¹ty  widok z lotu ptaka
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Górny (powy¿ej) i dolny (po prawej) filar pochylni K¹ty

samej pochylni, budynku, który bez wiêkszych
zmian zastosowano nie tylko w K¹tach, równie¿ na pochylniach Buczyniec, Olenica, Jelenie, a którego idea czytelna jest równie¿ na
m³odszej pochylni Ca³uny. Wzorca ikonograficznego tej architektury poszukiwaæ nale¿y na
kana³ach angielskich, belgijskich czy francuskich pocz. XIX w. Utylitaryzm budowli sprawi³, ¿e bry³a zyska³a rozcz³onkowan¹ formê,
preferencje estetyczne sprawi³y za, ¿e budowniczowie czerpali ze rodków wyrazu w³aciwych dla klasycyzmu, korzystaj¹c z nich zreszt¹ w sposób nader oszczêdny.
Budynek maszynowni pochylni usytuowano na prawym (wschodnim) brzegu Kana³u
Elbl¹skiego. Pozosta³e zabudowania pochylni
wzniesiono równie¿ na tym brzegu, w zabudowie lunej, szeregowej. Budynek maszynowni
oddalony od tego ci¹gu o ok. 400 m. zbudowano pod wysok¹ grobl¹ Kana³u, z którego brzegu prowadz¹ do maszynowni kamienne schody, powsta³e w okresie budowy pochylni. Z Kana³em ³¹czy budynek ruroci¹g prowadz¹cy
wodê do skrzyni wodnej i na ko³o wodne oraz
liny wyci¹gu z bêbna maszyny wyci¹gowej do
kó³ linowych w filarze górnego stanowiska pochylni.
Maszynowniê zbudowano z ceg³y ceramicznej, na fundamencie z kamienia ³amanego i
pokryto dachem o konstrukcji drewnianej, krytej niegdy ³upkiem a dzisiaj pap¹. Posadowiono j¹ na rzucie dwu po³¹czonych z sob¹ prostok¹tów, z którymi zwarta jest komora ko³a

wodnego. Niemal¿e ca³¹ powierzchniê hali
maszynowni zajmuje maszyna wyci¹gowa z
bêbnowym nonikiem liny, której wa³ napêdowy ³¹czy siê z przek³adni¹ ko³a wodnego.
Detal architektoniczny budynku jest bardzo
skromny, ograniczony do rytmiki otworów
okiennych i ceglanych, prostych elewacji z uwidocznionymi w licu ³ukami, przesklepiaj¹cymi
otwory okienne i drzwiowe. Tradycyjne zestawienie bry³, redukcja detalu architektonicznego oraz operowanie bry³¹ przydaje budowli
maszynowni prostoty ale zarazem i elegancji,
cile wi¹¿¹c architekturê z wymogami realizowanego w oparciu o ni¹ procesu technicznego.
Model maszynowni, którego reprezentatywnym dla pochylni kana³u Elbl¹skiego przyk³adem jest budowla K¹tów stanowi unikatowe i
nader oryginalne rozwi¹zanie przestrzennoarchitektoniczne o wybitnych walorach historycznotechnicznych, architektonicznych i krajobrazowych
Obok budynku maszynowni znajduje siê
kunia. Pochodzi ju¿ z 1975 r. Zbudowano j¹
w miejscu starszej z 1861 r. W miejsce budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej wype³nionej ceg³¹ i krytym jednopo³aciowym dachem, w analogicznej bryle i na podobnym planie, wzniesiono nowy budynek, ju¿ o konstrukcji murowanej z ceg³y ceramicznej.
Stanis³aw Januszewski
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Nazewnictwo i urz¹dzenia, które wysz³y z u¿ycia

(5) Bigel
Bigel [niem. Bügel  pa³¹k, kab³¹k]  pa³¹k
holowniczy. Stalowy, wygiêty pa³¹k przebiegaj¹cy od burty do burty, prostopadle do diametralnej statku. Chroni linê holownicz¹ od zaha-

czania o nadbudówki i przedmioty na pok³adzie, jak równie¿ ludzi od uderzenia lin¹ holownicz¹.

Bigle na Nadborze (ma³y holender)

Bigle nad g³ow¹ bumsztakuj¹cego bosmana na
du¿ym holendrze (foto M. Mróblewski 1957 r.)

Marian Kosicki
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Z Mazur na Ba³tyk
Wielkie Jeziora Mazurskie stanowi¹ jedn¹
czwart¹ zasobów wód jeziorowych w naszym
kraju. Ten akwen to po³¹czenie jezior rzekami
i kana³ami, stanowi¹cy atrakcyjny szlak ¿eglugowy, na którym odcinek g³ówny wynosi 126
km, a wraz z odga³êzieniami bocznymi, liczy
200 km. W³anie po nim, od ponad 50 lat kursuj¹ statki ¯eglugi Mazurskiej Sp. z.o.o (¯M),
firmy, która na sta³e wpisa³a siê w mazurski
krajobraz.
Projekt zrealizowanego po³¹czenia mazurskiego systemu wodnego powsta³ w koñcu XVII
w. W 1854 r. król pruski Fryderyk Wilhelm zainaugurowa³ regularn¹ ¿eglugê na tym akwenie. Z Rynu, w swój pierwszy rejs po Wielkich
Jeziorach Mazurskich (WJM), wyruszy³ parowcem Masovia. Zapocz¹tkowane, ponad 150 lat
temu na WJM przewozy pasa¿erskie, kontynuuje obecnie ¯egluga Mazurska, któr¹ od 2001
r. kieruje Andrzej Olszewski.
¯egluga Mazurska jest polskim ródl¹dowym armatorem, dysponuj¹cym najwiêksz¹ flot¹ statków pasa¿erskich. Posiada 7 jednostek
zabieraj¹cych na swoje pok³ady po 140 osób
oraz 3, które mog¹ przewieæ 20 pasa¿erów.
Flota ta jeszcze d³ugo bêdzie eksploatowana,
poniewa¿ statki s¹ ci¹gle remontowane, moder-
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nizowane, przystosowywane do najnowszych
wymogów Polskiego Rejestru Statków.
Flota ¯eglugi Mazurskiej, w minionym sezonie nawigacyjnym, przewioz³a oko³o 140 tys.
turystów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W stosunku do lat poprzednich notuje siê
nieznaczny wzrost pasa¿erów korzystaj¹cych z
rejsów po Wielkich Jeziorach Mazurskich.
Statki ¯eglugi Mazurskiej p³ywaj¹ po wielu
atrakcyjnych trasach. Turyci najczêciej korzystaj¹ m.in. z rejsów Miko³ajkiRuciane-Nida,
gdzie w tej drugiej miejscowoci czynna jest
zabytkowa luza, Miko³ajki  niardwy zaliczaj¹c wtedy najwiêksze jezioro w Polsce, Gi¿yckoWyspa Kormoranów na Jeziorze Dobskim, ze
wzglêdu na niezliczone gatunki ptactwa. S¹ one
tak¿e rodkami transportu, z których korzysta
lokalna spo³ecznoæ.
W³aciwej organizacji rejsów sprzyja posiadanie przez ¯eglugê Mazursk¹ w³asnych portów w: Gi¿ycku, Miko³ajkach i RucianeNida
oraz 5 przystani: Rydzewo, Kamieñ, Wêgorzewo, Ryn, Szymonka. Stan tych obiektów spe³nia wymagania turystów w zakresie podstawowych potrzeb. ¯egluga Mazurska d¹¿y do
wiadczenia coraz lepszych jakociowo us³ug.
Aby tak siê sta³o, trzeba poprawiæ infrastrukturê portow¹. To doæ trudne zadanie inwestycyjne dla ¯eglugi Mazurskiej, gdy¿ firma nie
dysponuje w³asnymi gruntami w obrêbie portów i przystani, które s¹ w gestii w³adz miasta. Aktualnie w planach przedsiêbiorstwa znajduje siê rozbudowa portu w Piszu.
W³adze lokalne  jak siê dowiedzielimy 
nie s¹ zainteresowane rozwojem ¯eglugi Mazurskiej, w zwi¹zku z tym nie pomagaj¹, wrêcz
utrudniaj¹ prowadzenie dzia³alnoci firmy.
Trzeba wiedzieæ, ¿e ¯M to znacz¹ce w regionie przedsiêbiorstwo, które m.in. daje zatrudnienie wielu ludziom, co nie jest bez znaczenia przy doæ du¿ym bezrobociu jakie panuje
w tej czêci kraju.
Od kilkunastu lat ró¿nego rodzaju imprezy
i spotkania odbywaj¹ siê na pok³adach i w salonach statków ¯M. Dzi mo¿na powiedzieæ, ze
sta³o siê to ju¿ tradycj¹. Z roku na rok ronie
liczba czarterów statków. Coraz czêciej polskie
i zagraniczne firmy na jednostkach ¯eglugi
Mazurskiej organizuj¹ okolicznociowe uroczystoci. Nie do rzadkoci nale¿y urz¹dzanie
przez osoby prywatne wszelakiego rodzaju
przyjêæ.

Cz³onkowie za³óg ¯eglugi Mazurskiej to
pracownicy z du¿ym dowiadczeniem zawodowym. Nie s¹ to s³owa bez pokrycia. Chêtnie s¹
zatrudniani przez zagranicznych armatorów. S¹
oni konkurentami dla ¯M, gdy¿ oferuj¹ polskim
marynarzom ródl¹dowym wy¿sze zarobki ni¿
te, które uzyskuj¹ w macierzystych firmach. Na
szczêcie nie brakuje obsad na statki ¯M, gdy¿
odbywa siê swoista rotacja marynarzy. Jedni
wyje¿d¿aj¹ na Zachód, inni wracaj¹ z powodu
sentymentu do swoich jezior, czy z têsknoty za
rodzin¹.
¯egluga Mazurska dysponuje tak¿e stoczni¹,
w której istniej¹ mo¿liwoci budowania mniejszych statków oraz barek. Ich wykonywanie
skutecznie utrudniaj¹ nie³atwe warunki ¿eglugowe na polskich rzekach. Wystêpuje potrzeba opracowania ogólnopolskiego programu,
którego realizacja spowodowa³aby poprawê
mo¿liwoci p³ywania po Pisie i Narwi oraz
Wile. Chodzi o to, aby stworzyæ mo¿liwoci do
uprawiania ¿eglugi na tych akwenach przez
wiêksze ni¿ dotychczas eksploatowane statki
pasa¿erskie.
¯egluga Mazurska nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przysz³oæ, bo s¹ one uzale¿nione od wielu zewnêtrznych czynników
ekonomicznych, na które firma ta nie ma wp³ywu. Du¿e nadzieje wi¹¿e z Kana³em Mazurskim, unikaln¹ budow¹ z oryginalnymi rozwi¹zaniami technicznymi, mo¿liwoci¹ uprawiania
¿eglugi po nim, gdy¿ jest to ciekawy pod wzglêdem turystycznym i historycznym akwen,
wzbudzaj¹cy zainteresowanie turystów krajowych i zagranicznych. Dawa³oby to mo¿liwoæ
rozszerzenia oferowanych us³ug, a tym samym
wp³ywa³o na rozwój firmy.
Na pocz¹tku XVIII w. powsta³a koncepcja
po³¹czenia pó³nocy WJM Kana³em Mazurskim
z Ba³tykiem poprzez Prego³ê. Zakoñczenie prac
budowlanych uniemo¿liwi³y ostatnie dwie
wojny wiatowe. W granicach Polski znajduje
siê odcinek kana³u o d³ugoci 22 km (ca³y liczy
51,5 km) oraz piêæ luz komorowych, które s¹

w stanie surowym. Szlak ten wymaga odbudowy i modernizacji.
Niestety  jak twierdzi  Wojciech Soko³ow,
zastêpca dyrektora do spraw Utrzymania Wód
w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej
w Warszawie  nie nast¹pi to prêdko, gdy¿ jest
to niezwykle droga inwestycja, a na jej realizacjê wci¹¿ brakuje pieniêdzy. rodki finansowe,
którymi aktualnie dysponuje RZGW, pozwalaj¹
jedynie na utrzymanie kana³u w obecnym stanie.
Spraw¹ zainteresowali siê pos³owie województwa warmiñskomazurskiego. Dziêki nim,
potrzebê uruchomienia Kana³u Mazurskiego
wpisano do strategii rozwoju tego regionu.
Obecnie podejmowane s¹ dzia³ania organizacyjne, zmierzaj¹ce do stworzenia warunków,
umo¿liwiaj¹cych dokoñczenie budowy Kana³u
Mazurskiego. W³adze Obwodu Kaliningradzkiego s¹ zainteresowane uruchomieniem kana³u. Jest to wa¿ny argument, który mo¿e utwierdziæ w przekonaniu celowoæ dalszej realizacji
kana³u po naszej stronie  stwierdza Andrzej
Bober, dyrektor Departamentu Infrastruktury i
Geodezji Urz¹d Marsza³kowskiego w Olsztynie.  Utworzona zosta³a tak¿e Fundacja Kana³u
Mazurskiego, która ma za zadanie promocjê
oraz uczestnictwo w organizacji przedsiêwziêcia. To pocz¹tki dzia³alnoci na rzecz finalizacji
budowy Kana³u Mazurskiego. Koniec realizacji inwestycji niestety jest jeszcze bardzo odleg³y.
Czas poka¿e, czy wpisane w strategiê rozwoju województwa warmiñskomazurskiego
wspomniane zadanie inwestycyjne zostanie
zrealizowane. Postawienie na rozwój pasa¿erskiej ¿eglugi ródl¹dowej w tej czêci Polski,
pozbawionej przemys³u, to bardzo celna decyzja.
Janusz Kajda
ród³o: Polska Gazeta Transportowa

Przeminê³o z fal¹ odrzañsk¹

Ma³a woda w rzece
Rzeka Odra, wród innych rzek na mapie
hydrograficznej rodkowej Europy znajduje siê
w siodle wykresu rednich przep³ywów. Najwyraniej stan ma³ej wodnoci Odry obrazuje

d³ugoæ okresu nawigacyjnego. S¹ lata mokre,
gdy okres nawigacyjny trawa d³ugo jak w 1978
 293 dni, 1967  291 dni. Ale s¹ i lata suche
jak 1953  49 dni 1954  59 dni. Radykalnym
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sposobem poprawy niekorzystnych warunków
nawigacyjnych jest prowadzenie odpowiedniej
gospodarki wodnej w dorzeczu.
Gospodarka wodna w szerokim pojêciu
uwzglêdnia wszystkie dziedziny gospodarki
narodowej, jak gospodarkê komunaln¹, rolnictwo, przemys³, energetykê, itd. Transport wodny, czyli ¿egluga klasyfikowana jest po tych
ga³êziach polskiej gospodarki i nale¿y uwa¿aæ
to za naturalne. Inaczej przedstawia siê sprawa zbiorników retencyjnych. Budowane s¹ one
z okrelonym przeznaczeniem i ze rodków
wygospodarowanych przez dany resort. Jednak
niezale¿nie od celów dla jakich zosta³y zbudowane, nadrzêdn¹ funkcj¹ ka¿dego zbiornika jest
zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W okrelonych warunkach hydrologicznometeorologicznych sterowanie prac¹ zbiornika przejmuj¹ komitety przeciwpowodziowe. I jest to oczywiste.
W dorzeczu Odry dla potrzeb ¿eglugowych
zbudowano zbiorniki Turawa, Otmuchów,
Nysa, Mietków, o ³¹cznej pojemnoci u¿ytkowej ok. 310 mln m3. Przez d³ugi czas wy³¹cznym dysponentem tej pojemnoci zgodnie ze
statutem by³a administracja drogi wodnej. Do
czasu. Ró¿ne by³y przyczyny zaw³adniêcia retencj¹.
Zapewne wszyscy pamiêtaj¹ bojkot Igrzysk
Olimpijskich w Los Angeles przez kraje socjalistyczne. Niewielu jednak wie, ¿e przewidywano rozegranie zawodów w sportach wodnych
na zbiorniku Turawa. Z tego powodu retencja
wody nie mog³a byæ naruszona, aby uzyskaæ
jak najwiêkszy akwen. No có¿, wzglêdy polityczne obejmuj¹ce ca³y obóz socjalistyczny
mog¹ byæ w tym przypadku zrozumia³e.
Ale co siê dzieje obecnie? Okres letni, a konkretnie wg zasad od 15 maja przewidziany jest
do zasilanie Odry rodkowej dla ¿eglugi. Jednak wojewodowie zastrzega sobie utrzymanie

mo¿liwie najwiêkszego nape³nienia zbiorników
dla sportów wodnych i rekreacji. Skutki tego
mo¿na powiedzieæ s¹ fatalne. Brak przep³ywu
wody przez zbiornik w normalnej eksploatacji
podczas opró¿niania woda stagnuje i nastêpuje zakwit sinic. Przyk³adem tego jest zbiornik
Turawa, na którym od kilku lat zachowuje siê
du¿e nape³nienie dla rekreacji. ¯egluga nie korzysta w pe³ni z retencji, a sinice kwitn¹ i ca³y
akwen staje siê mierdz¹c¹ kloak¹ nie nadaj¹c¹ siê do k¹pieli.
Dla porównania warto dodaæ, ¿e taki sam
efekt wystêpuje w zbiornika Siemianówka na
Narwi. W nim równie¿ w okresie letnim nie
dokonuje siê przep³ywów sterowanych i cel
rekreacji wodnej równie¿ nie jest osi¹gany.
Co dzia³o siê w ¯egludze na Odrze podczas
przerwy nawigacyjnej. A no ró¿nie.
Jednego roku dziêki niskim stanom wody
mechanicy na statkach otrzymali bardzo wysok¹ premiê za oszczêdnoæ paliwa. By³ taki regulamin, który w pewnym punkcie mówi³ o
ma³ym zu¿yciu paliwa. Statki nie p³ywa³y przez
d³ugi okres, wiêc w stosunku do planowanego
zapotrzebowania paliwa zu¿y³y ma³o.
Za³ogi p³ywaj¹ce spêdza³y ten czas ró¿nie.
Absolwenci szkó³ ¿eglugowych czy rezerwici
z wojska przyjêci do pracy  kawalerowie  choæ
narzekali na niskie zarobki, spêdzali ten czas
doæ weso³o. W tym czasie nawi¹zywane by³y
znajomoci koñcz¹ce siê niejednokrotnie zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Starzy ³odziorze zamieszkuj¹cy Nadodrze
brali urlop i jechali do domu. Tam na jakiej
powierzchni ziemi rolê uprawia³a zwykle ¿ona
z dzieæmi. Mogli wiêc im ul¿yæ w pracy.
W pamiêci zapisa³o siê podanie sternika
Musio³a, w którym napisa³:
Proszê o udzielenie urlopu skisz ma³ej
wody, a¿ do du¿ej wody, a¿ do odwo³ania.

Korespondencje prosimy kierowaæ na adres: Marian Kosicki, tel. dom. 071 321 45 86, kom. 506 814 245
H/P Nadbór, Górny awanport luzy Szczytniki, 50370 Wroc³aw, ul. Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
email nadbor@pwr.wroc.pl; http: //www.nadbor.pwr.wroc.pl. Bractwo Mokrego Pok³adu
red. techn. Marek Battek
Mecenasi Biuletynu: Browary Dolnol¹skie PIAST; ODRATRANS S.A.;
NAVICENTRUM Sp. z o.o.; Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej Wroc³aw
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