
421Katastrofa promu „Jan Heweliusz”

Spostrzeżenie kapitana Merza, którego 
konkluzją jest stwierdzenie, że na akwenie 
nie ma już kogo ratować, jak się miało 
później okazać, było nie do końca trafne. 
W tratwie, z której wypadł Mariusz Schwebs 
i „wyrwano” Edmunda Brzezińskiego, 
czeka bowiem wciąż na pomoc Andrzej 
Korzeniowski, Grzegorz Sudwoj, Edward 
Kurpiel, Jerzy Petruk, Janusz Lamek, Bogdan 
Zakrzewski i tracący przytomność, niereagu-
jący już na żadne bodźce, marynarz Leszek 
Kochanowski. 

- Zaczęło się na dobre rozwidniać, kiedy 
usłyszałem warkot helikoptera - mówił red. 
Marii Mrozińskiej z gdańskiego „Dziennika 
Bałtyckiego” asystent elektryka, 31-letni 
Grzegorz Sudwoj. - Siedząc nieopodal wła-
zu uchyliłem jego powłokę, zauważając, że 
do środka wpadła szelka ratownicza. Łap uprząż, krzyknąłem do Andrzeja 
Korzeniowskiego, a on zgrabiałymi rękoma zdołał ją schwycić, włożył jedną 
rękę, ale szelka wyślizgnęła się. Ratownicy potrzymali ją jeszcze jakiś czas 
i odlecieli, uznając pewnie że nie ma tu już żywych. Siedzieliśmy więc w wodzie 
po pachy, po trosze już otępiali, kiedy dotarł do nas charakterystyczny odgłos 
dudniącego silnika. Nadałem latarką znaki. To był kuter ratowniczy „Arcona”. 
Usłyszeliśmy uderzenie rzutki o dach tratwy. Przez rozchyloną wejściówkę zo-
baczyłem trzech mężczyzn. Dwóch opuszczało siatkę na wodę, trzeci, kolejny 
raz usiłował podać rzutkę. Złapałem ją, uniesionym w górę kciukiem pokaza-
łem: żyjemy! Ratownik gestem skrzyżowanych rąk nakazał: mocuj! Zrobiłem 
to, a wtedy on wychylił się zza burty i zawołał „komm, komm”. Skoczyłem na 
siatkę, podrzucony falą chwyciłem ją rękami, obawiając się, że nie utrzymam 
się, odpadnę, ale kiedy w oczka tej siatki wplątałem się nogami, doznałem 
szalonego przypływu sił. Uwierzyłem, że będę żył. Siły jednak opuściły mnie, 
kiedy dotknąłem stopami pokładu. Chwyciłem jedną ręką reling, drugą poręcz 
przy nadbudówce i zacząłem wymiotować. Nogi ugięły się pode mną. Upadłem. 
Wtedy właśnie zacisnąłem ręce na perforowanej blasze gretingu. Nie puścić, 
tylko nie puścić, kołatało mi w głowie, bo kolejna fala wyrzuciła mi lewą nogę 
za burtę. Achtung!!! - krzyknął jeden z Niemców, a dwaj pozostali ciągnęli 
wtedy siatkę razem z Bogdanem Zakrzewskim. Nie był w stanie wspiąć się sam, 
w kombinezonie miał masę wody. Z pomocą kogoś z załogi „Arcony” dostałem 
się na korytarz, tam znowu upadłem na podłogę. Znowu targały mną torsje. Po 
około 20 minutach wczołgał się tam na czworakach Zakrzewski. Prosił, aby 
zdjąć mu kombinezon. Wylało się z niego około 30 litrów wody. 
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