
Statkami Morfłotu

w daleki świat



Już w roku 1974 wyruszyły z Krakowa pierwsze wyprawy trampingowe (zwane jeszcze wtedy

wyjazdami środowiskowymi). Wobec dużej popularności tego typu wyjazdów, w krakowskim

Almaturze, w roku 1976 utworzono sekcję trampingową, która miała za zadanie koordynowanie

corocznej akcji wyjazdowej, pomaganie organizatorom a także gromadzenie informacji dla kolejnych

wyjazdów. Szefem sekcji został student Akademii Medycznej Andrzej Urbanik.

Ruch trampingowy rozwijał się coraz bardziej stąd pomysł stworzenia klubu. Nazwano go Tramping

Club – klub organizatorów wypraw trampingowych a założycielami zostali Andrzej Urbanik

z Akademii Medycznej (objął funkcję prezesa) i Marek Sawiuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego (został

wiceprezesem).



Jednym z najpoważniejszych problemów dla podróżników były koszty transportu.

Radzono sobie podróżując autostopem czy adaptując różne pojazdy, które dodatkowo

stawały się hotelami na kołach ale to nie rozwiązywało tej przeszkody.

I wtedy ktoś „przyniósł” informację: „Z Odessy wypływają statki pasażerskie, które

kursują do różnych portów Europy i Afryki a ceny biletów są całkiem niskie”.

W Tramping Clubie od razu postanowiono wykorzystać tą informację. Wymyślono, że

można dopłynąć np. do Aleksandrii, zwiedzić Egipt a może i dalej a potem wrócić tą

samą drogą morską. W marzeniach nakreślono kilka tras.

Trzeba było jednak zdobyć odpowiednie informację. W tym celu do Odessy wyruszyła

ekipa Tramping Clubu w składzie: Ala, Krysia, Andrzej i Leszek. Zostali wyekwipowani

w całe torby „suwenirów” czyli prezentów. Był rok 1979.



Okazało się, że informatorzy nie kłamali.

Firma nazywała się Black Sea Shipping Company (Morfłot) i w latach 80. XX wieku była

największym przedsiębiorstwem żeglugowym na świecie, będąc armatorem ponad 250 statków.

Wśród nich były także pasażerskie a niektóre całkiem luksusowe. Nie było także problemów

z zakupem biletów i co najważniejsze ceny rejsów, szczególnie w niższych klasach były naprawę

niskie. Był tylko drobny haczyk – bilety należało kupować na miejscu w Odesie. Czyli należało

przewieść przed granice polsko-radziecką większą gotówkę. Wydawało, że sprawa jest nie

przeskoczenia. Ale w krakowskim Almaturze nie takie problemy rozwiązywano. Bankowcy,

którym przedstawiono kłopot szybko znaleźli rozwiązanie – można legalnie przetransportować

przed granicę czeki bankowe, wymienić je w banku w Odessie i … kupować bilety.



Niby wszystko było proste i legalne ale – w tamtych czasach to strach było brać się za

takie przedsięwzięcia. Wyjazd do Kraju Rad, jak nazywano wtedy Związek

Socjalistycznych Republik Radzieckich był zawsze ryzykowny. No ale przegapić taką

okazję??? Świat czekał!

Jak przystało na prezesa klubu, zadania podjął się Andrzej a postanowiła go wspomóc

Krysia, także z Klubu. Kalkulacja była prosta – Andrzej miał „uwodzić” damski personel

firmy a Krysia męski.

Wyruszyli samolotem z Warszawy do Moskwy, dalej do Kijowa a wreszcie do Odessy.

W walizeczce przewozili 35 tysięcy rubli w czekach (dla porównania – samochód Łada

kosztował wtedy 5 tysięcy rubli). Na lotniskach byli „odstawiani” do szczegółowych

kontroli ale … w dokumentach wszystko się zgadzało i nie robiono im dalszych przeszkód.

Prawdopodobnie celnicy sądzili, że jeżeli ktoś przewozi legalnie taki majątek to lepiej nie

dociekać w jakim celu.



W biurze Morfłotu Andrzej z Krysią zostali przyjęci jako „swoi” (oczywiście i tym razem

nie zapomnieli o „suwenirach”). Ustalono trasy, terminy rejsów i liczby biletów.

Wystarczyło tylko zapłacić. Udali się więc do banku. Ponad dwie godziny trwało liczenie

czeków, ich podpisywanie i liczenie gotówki. Kiedy dwuosobowa ekipa zamierzała opuścić

bank, kierownictwo zaprotestowało i wyjaśniło, że jeżeli chcą żywi dotrzeć do kasy

Morfłotu to lepiej kiedy skorzystają z bankowego pojazdu z asystą. Tak też się stało i po

kolejnych dwóch godzinach zapłacone bilety zostały wypisane. Operacja udała się. Można

było zwiedzić piękną Odessę.

Powrót z misji był już formalnością. A w krakowskim Almaturze zapanował entuzjazm.

Takie wyjazdy powtarzały się kilkakrotnie do końca roku 1981, czyli do stanu wojennego.

W oparciu a zakupione bilety organizowano grupy, które wędrowały

na różnych trasach w basenie Morza Śródziemnego. Wyjazdy w terminach obejmujących

okres roku akademickiego Almatur sprzedawał z zyskiem osobom nie będącym

studentami. Wszyscy byli więc zadowoleni.



Po pierwszych rejsach zdano sobie sprawę, że statki i te starsze i bardzo nowoczesne gwarantują

bardzo dobre warunki (dla studentów to był luksus) – cena biletu obejmowała nocleg

i wyżywienie. Trasy statków były zaprogramowane tak, że rejs trwał w godzinach nocnych

a w ciągu dnia przybijało się do portu. Postój w porcie trwał prawie cały dzień, więc można było

zwiedzać ile sił starczyło. Dodatkowo okazało się, że aby wyjść na ląd nie trzeba wizy – urzędnicy

imigracyjni przychodzili na statek i w czasie odprawy odbierali paszporty wręczając żetony

z którymi wychodziło się w miasto. A w tamtych czasach do prawie wszystkich krajów świata

należało posiadać wizę.



Na mapie zaznaczono porty do których zawijały statki pasażerskie Morfłotu. Były to:

Odessa, Istambuł, Pireus, Larnaka, Latakia, Aleksandria, Dubrownik, Wenecja, La

Valetta, Neapol, Genua, Marsylia, Barcelona i Algier.



Jak wcześniej wspomniano, ceny biletów na statki Morfłotu były całkiem niskie – dla

studentów sprzedawane były po doliczeniu niewielkich kosztów. Ale, jak wiadomo „Polak

potrafi”. Okazało się, że wystarczy kupić w Pewexie (była to sieć sklepów w Polsce gdzie

sprzedawano towary ze dewizy) parę jeansów, sprzedać je w Odessie a następnie zakupić

za uzyskane ruble aparat fotograficzny Zenit. Jeżeli udało się go sprzedać w któryś

z portów a była to jedynie kwestia ceny to udział w wyjeździe zwracał się całkowicie.

I w ten sposób powędrowały z Krakowa w daleki świat setki studentów (według

szacunków więcej niż tysiąc) na spotkanie przygody.


