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 ZAPRASZAMY NA KOLEJNY WYWIAD Z CYKLU: "LUDZIE Z PASJĄ
 WOKÓŁ NAS"- WYWIAD Z MOIM WUJKIEM, 
KAPITANEM ŻEGLUGI WIELKIEJ MICHAŁEM DZIDKIEM, 
ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY W ZALASIU. 

MD
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Patryk Ołdak:   Kiedy zainteresowałeś
się pracą na morzu?

Michał Dzidek: Nie pamiętam kiedy
dokładnie, ale bardzo wcześnie.
Zawsze chciałem zwiedzać obce kraje,
poznawać inne kultury i ludzi.

PO: Czy myślałeś, też o innym
zawodzie?

MD: Wtedy nie, dlatego że wydawało
mi się wówczas że pracując na morzu
będę miał mnóstwo możliwości do
zwiedzania. Niestety życie
zweryfikowało dosyć brutalnie moje
wyobrażenia. W mojej pracy czasu na
zwiedzanie z reguły nie ma albo jest
go bardzo mało. Najwięcej to chyba
lotnisk zwiedziłem. 

PO: Czy wybierając pracę
 związaną z morzem, od razu chciałeś
pływać na statkach, jeżeli tak to
dlaczego?

MD: Tak, na statkach. Innej
alternatywy nie rozważałem wtedy.

PO: Wiem, że chodziłeś do Szkoły
Morskiej. Czy trudno było się do niej
dostać?

MD: Chodziłem do dwóch szkół
morskich: do Liceum Morskiego oraz
do Wyższej Szkoły Morskiej, do jednej
i drugiej ciężko było się dostać,
chociaż muszę szczerze przyznać, że
szczęście trochę mi 
w tym pomogło.

PO: Jak wspominasz lata
spędzone w szkole?

MD: Same pozytywne wspomnienia,
dużo nauki ale był też czas na sprawy
poza szkolne. 

PO: Czy w czasie nauki 
było ciężko i chciałeś zrezygnować?

MD: Ciężko było na pewno, ale nigdy
nie myślałem o tym, żeby
zrezygnować czy się poddać.

PO: Wiele lat spędziłeś daleko od
domu, czy było to trudne?



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 18 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL The voice of Students

MD: Ciężko się wyjeżdża z domu
zostawiając rodzinę za progiem,
natomiast powroty są jedyne
w swoim rodzaju, na to wszyscy
czekamy od pierwszego dnia pobytu
na statku.

PO: Jak wspominasz swój pierwszy
rejs?

MD: Jako niezapomniane
doświadczenie i ciężka pracę, gdyż
mój pierwszy rejs odbyłem jako
praktykant na statku rybackim na
Morzu Beringa I Morzu Ochockim.

PO: Ile trwał i jak daleko byłeś?

MD: Trwał 6 miesięcy, wypłynęliśmy z
Korei Południowej na Morze Beringa,
później było Morze Ochockie i powrót
do Korei Południowej.

PO: Czy w trakcie swoich
 podróży spotkało Ciebie coś
specjalnego, co pamiętasz do dziś?

MD: Cóż, przygód jak w Piratach
z Karaibów nie przeżywamy i nie
chcemy przeżywać. 

Ze względu na typ statku
i przewożone ładunki lubimy
przewidywalność i stabilizację.
Z takich ciekawszych rzeczy, które
pamiętam to dzień polarny. Ciekawe i
niezapomniane zjawisko, kiedy słońce
praktycznie w ogóle nie zachodzi.
Dzień trwa 24 godziny.

PO: Czy praca na morzu jest
niebezpieczna, np. w czasie sztormu i
który sztorm pamiętasz najlepiej?

MD: Nie, praca na morzu nie jest
niebezpieczna pod warunkiem, że
przestrzega się obowiązujących
procedur oraz zasad bezpieczeństwa.
Patrząc
z perspektywy pracy na lądzie, może
się wydawać że praca na morzu wiąże
się  z jakimś dużym
niebezpieczeństwem, nie jest to
prawda. Wypadki zdarzają się
wszędzie, uważam jednak że na
morzu jest ich najmniej, właśnie ze
względu na zaostrzone procedury.
Wszyscy tutaj raczej zdajemy sobie
sprawę, że np. złamana ręka na
środku oceanu może skończyć się
bardzo źle.
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Pracujemy tak, aby wypadków unikać.
Sztormy. Te najsilniejsze z nich są
oczywiście niebezpieczne, 
ale w dzisiejszych czasach mamy
narzędzia do dokładnego ich
śledzenia, i omijania w razie potrzeby.
Który z nich pamiętam? 
Ten pierwszy, na pierwszym rejsie, na
morzu Beringa. Statek mały, tylko 90
metrów długości, a fala miała
przynajmniej 15 metrów wysokości.
Prędkości wiatru nie mogliśmy
zmierzyć, bo skala na wiatromierzu
się skończyła. Niezapominane
wrażenie, bezcenne.

PO: Czy to prawda, że teraz też można
spotkać na morzu piratów?

MD: Nie ma piratów.
Ludzie, których obecnie nazywa się
piratami są po prostu bandytami
napadającymi na statki w celach
rabunkowych.

PO: Czy  widziałeś rekiny lub delfiny?

MD: Rekinów kilka tylko, delfinów
natomiast tysiące, no i wieloryby się
też często trafiają. Latające ryby także
nie są rzadkością, szczególnie na
ciepłych wodach.

PO: Jakim statkiem pływasz? Czy to
jest pasażerski czy może jakiś inny.
Jaki jest duży?

MD: Mój statek to tankowiec.
Przewozimy nim ropę naftowa lub
inne ropopochodne produkty jak: olej
napędowy czy benzyna. Nie jest to
duży statek, długości ma 185 m,
szerokości 26 a zanurzenia
maksymalnie 12 metrów.
Jednorazowo możemy załadować
około 36 000 ton ładunku.

PO: Co Ci się lepiej kieruje:
samochód czy statek?

MD: Samochód oczywiście, bo do
zatrzymania potrzebuje
kilkudziesięciu metrów. Mój statek
z pełnej prędkości potrzebuje około
kilometra, żeby się zatrzymać.
Rowerzystom nie ustępujemy :)
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PO: Ile czasu spędzasz na morzu,
a ile w domu?

MD: Wyjeżdżam na 3 miesiące i po
powrocie również 3 miesiące jestem w
domu.

PO: Pamiętam, że kilka razy w Święta
Ciebie nie było, bo byłeś na morzu.
Jak wyglądają Święta na statku. Czy
macie choinkę, czy odwiedza Was
Święty Mikołaj?

MD: Święta, które spędzamy na statku
są przede wszystkim wielokulturowe,
ze względu na to iż załoga pochodzi z
różnych krajów świata. Staramy się
jakoś połączyć specyficzny klimat
Świat Bożego Narodzenia z różnymi
formami spędzania ich i  tradycjami. 

Choinkę oczywiście mamy, 
Mikołaj również nas odwiedza, bo
zawsze znajdujemy prezenty pod
choinką. 

PO: Gdybyś mógł się cofnąć 
w czasie,  czy wybrałbyś ten sam
zawód?

MD: Pomimo tego, że praca którą
wykonuję przynosi mi dużą
satysfakcję, to chyba jednak teraz
bym się nie zdecydował na pracę na
morzu.

PO: Bardzo dziękuję za udzielony
wywiad, życzę więcej czasu na
zwiedzanie oraz spełnienia
wszystkich marzeń i szczęśliwych
powrotów do domu.

Wywiad przeprowadził Patryk Ołdak

Fot. MD
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CZY MARZYLIŚCIE KIEDYŚ BY ZOSTAĆ PIRATEM???

źródło:

Pewnie każdy w dzieciństwie i nie
tylko :)  ma okres kiedy pasjonują go 
Piraci, poszukiwanie skarbów,
morskie podboje, wyprawy pełne
przygód i tajemnic. A kim jest pirat?
Pirat  to osoba, która napada w celu
rabunkowym, używając statku lub
łodzi. Piraci atakują zwykle inne
statki, ale mogą również napadać cele
nabrzeżne.Piractwo istniało od
początków komunikacji morskiej
Rozkwit piractwa przypadł na XVI-XVII
w., kiedy różni awanturnicy atakowali
statki hiszpańskie, 

przewożące zrabowane w Ameryce
Południowej złoto  i srebro do
ojczyzny. Często marzymy o
podróżach, odkrywaniu skarbów na
dzikich lądach. Wielką tajemnicą są
owiane mapy skarbów. I dziś nie
brakuje badaczy, którzy
rozszyfrowują mapy skarbów- dzieło
Piratów sprzed wielu, wielu lat. 
W każdym z nas jest pewnie trochę
pirata, który pragnie podróżować,
odwiedzać dzikie, tajemnicze zakątki
świata. Kto by nie chciał odnaleźć
mapy skarbów, a następnie krok po
kroku rozszyfrować zagadki mapy i
odnaleźć Wielki skarb:) Może całą
skrzynię złota, diamentów lub jakichś
drogocennych kosztowności z
odległych epok?Jeśli marzycie o
takiej przygodzie to możecie sami jej
namiastkę sobie stworzyć wspólnie z
przyjaciółmi. Jedni z was mogą
stworzyć mapę skarbów, a inni
próbować go znaleźć.

balonowamanufaktura
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Ptaszorowate to  ryby latające
ptaszory- zgodnie z informacją, którą
podaje wikipedia  ciało mają lekko
ścieśnione, wrzecionowate. Płetwy
piersiowe wyjątkowo duże,
umożliwiające wykonywanie lotów
ślizgowych ponad powierzchnią
wody. Płetwa grzbietowa przesunięta
do tyłu, a ogonowa głęboko wcięta,
dolny płat dłuższy od górnego. 
Osiągają przeciętnie około 30 cm,
maksymalnie 45 cm długości.

Pewnie zastanawiacie się jak to
możliwe, że ryby te potrafią latać?
Ryby te dzięki silnie rozwiniętym
płetwom piersiowym potrafią wzbić
się ponad powierzchnię wody, przez
co często są nazywane rybami
latającymi. Niektóre gatunki, oprócz
rozwiniętych płetw piersiowych, mają
również silnie rozwinięte płetwy
brzuszne. Jedne to "czteroskrzydłe",
a drugie "dwuskrzydłe" ryby latające
o mniejszych płetwach brzusznych.
Aby wynurzyć się z wody zbliżają się
do powierzchni wody, a następnie tuż
pod powierzchnią wody rozkładają
płetwy piersiowe, a płetwa ogonowa
szybko się porusza nadając rybie
odpowiednie przyspieszenie –
kilkadziesiąt uderzeń płetwą na
sekundę. 70–90 km/h. A gdzie je
można spotkać? Na Oceanie
Indyjskim, Spokojnym i Atlantyckim :)

źródło:

                                       LATAJĄCE RYBY ???

oceana.org
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źródło:

                           TANKOWCE CO TO ZA STATKI ???

Patryk rozmawiając ze swoim wujkiem dowiedział
się, że pływa on na tankowcach. Postaramy się tu
wszystkim wyjaśnić co to za statki. Zgodnie z 
informacją podawaną przez wikipedię
Zbiornikowiec nazywany jest potocznie 
tankowcem (z ang. tanker) – statek-cysterna,
przeznaczony do transportowania materiałów
płynnych. Zbiornikowce należą do największych
statków handlowych. W przeciwieństwie do innych
frachtowców nie posiadają ładowni, a zbiorniki
ładunkowe, załadunek/wyładunek odbywa się za
pomocą rurociągów i pomp.

Tak jak wspomniał wujek
Patryka zbiornikowce
najczęściej
wykorzystywane są do 
transportu ropy
naftowej. Jednak
wykorzystuje je się także
do przewozu
chemikaliów oraz jako
jednostki przystosowane
do przewozu
skroplonego gazu.
Rozmiary
zbiornikowców są
bardzo zróżnicowane od
kilkudziesięciu do
kilkuset tysięcy ton
wyporności. Do
największych należą
supertankowce
transportujące ropę. To
musi być niesamowita
przygoda pływać nimi:)

diki.pl


