
Opowieść o wodnej przeprawie metalowego kolosa  

O tym wydarzeniu, które wojskowi nazwali operacją Przerzut, mówiły media na całym świecie, na  

konińską kopalnię z zainteresowaniem patrzyła cała Polska. W czerwcu 1971 roku  dokonano 

przeprawy 342-tonowej koparki przez Jezioro Gosławskie, była to pierwsza w Europie 

przeprawa promowa tak ogromnego urządzenia  mówiły media na całym świecie. 

Dlaczego zdecydowano się na przeprowadzenie tak ryzykownej operacji ? Postaram się o tym 

opowiedzieć! 

W tamtym czasie Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin produkował jedną czwartą całej 

krajowej energii elektrycznej, więc zmniejszenie dostaw węgla dla konińskich elektrowni 

odczuliby odbiorcy prądu w całym kraju. W połowie 1971 roku miała ruszyć odkrywka Jóźwin, 

ale producent koparek opóźnił dostawę nowej maszyny o kilkanaście miesięcy. Koparka   

SchRs-315 (SchRs-315 to oznaczenie techniczne transportowanej koparki) była potrzebna na 

gosławickiej odkrywce do wydobycia węgla z filara przy jeziorze, jednocześnie szukano sposobu 

aby dokonać szybkiego transportu tejże koparki na odkrywkę Jóźwin w czasie nie dłuższym niż 

dwa miesiące. Ogłoszony został konkurs na najlepsze rozwiązanie dla tego problemu. 

Rozebrać, przeprowadzić, przeprawić? 
Do konkursu  zgłoszono cztery propozycje. Jeden z pomysłów polegał na rozebraniu koparki,  
przewiezieniu w częściach i ponownym  zmontowaniu. Taka operacja musiałaby trwać co 
najmniej pół roku, co z góry ją dyskwalifikowało. Ale nie była to jedyna przeszkoda 
w  zrealizowaniu tej koncepcji. Po trzynastu latach pracy na Gosławicach koparka SchRs-315 
miała już za sobą tyle napraw i przeróbek, że demontaż i złożenie tej maszyny nie gwarantowało 
jej ostatecznej sprawności. Autorzy dwóch innych projektów proponowali przeprowadzić 
koparkę po lądzie wokół jeziora. I jeden z nich zdobył w konkursie pierwszą nagrodę, ale 
ówczasny dyrektor kopalni Jerzy Więckowski zdecydował, że realizowany będzie pomysł, który 
zdobył drugie miejsce  – przeprawy kolosa przez wodę. Dlaczego zdecydował się na tak 
ryzykowny wariant, zamiast – stosowanego dzisiaj powszechnie w konińskiej kopalni – 
przeprowadzenia koparki na odkrywkę Jóźwin na własnych gąsienicach? Otóż na drodze liczącej 
około 27 km stały budynki, które trzeba by rozebrać i gęsty las, który kopalnia musiałaby wyciąć 
i za wszystkie straty zapłacić. Dodatkowym minusem tego rozwiązania były słabe silniki 
koparki, co do których nie było pewności, że nie staną w połowie drogi. 
 
Bez wojska ani rusz! 
Na pomysł przeprawienia koparki przez jezioro wpadł Henryk Materla, jeden z operatorów 
SchRs-315, a szczegółowe rozwiązania przygotowali inżynierowie Janusz Leś i Zbigniew Pyzio 
z Jóźwina oraz Jan Ankudowicz z działu postępu technicznego. Ale bez wojska, które w tamtym 
okresie dysponowało najnowocześniejszą techniką i sprzętem operacja na pewno nie byłaby 
możliwa do przeprowadzenia.  
 
Akcja właściwa! 
W piątek, 21 maja 1971 roku tak pisała Gazeta Poznańska: „Przybywają do Konina setki 
wagonów kolejowych, załadowane ciężkim sprzętem. Szosami nadjeżdżają kolumny potężnych 
samochodów ciężarowych – niektóre o dziwnych kształtach. Wpadają z impetem na piaszczystą 
plażę w Gosławicach. Z helikopterów wypadają ludzie. Żołnierze błyskawicznie wyładowują 
transport. Pomagają im czołgi – roboty, które przesuwają na wodę wielkie pontony, pchacz 
i łodzie motorowe. Wkrótce kołysze się na wodzie cała flotylla statków.” 
 
Po długich zabiegach organizacyjnych koparka wjechała na platformę zbudowaną 
z pontonów i przepłynęła jezioro. Tak po prostu? Oczywiście, że nie. Przeszkadzały żywioły: 
ulewy i silne wiatry. Były dramatyczne komplikacje, usterki, wycofania, pękały liny, ale finalnie 
nasza maszyna bezprecednsowo przebyła przeszkodę wodną i znalazła się na drugim brzegu. 



 
Przerzut z sukcesem! 
Prom z koparką na pokładzie przepłynął jezioro w ciągu zaledwie 45 minut, ale przybicie do 
przyczółka po jego drugiej stronie zajęło mu prawie dwie godziny. Potem zaczęło się stopniowe 
usuwanie pontonów spod suwnicy i jej powolna wędrówka na rolkach w kierunku lądu. Kiedy 
wreszcie koparka poczuła twardy grunt pod gąsienicami, można było podłączyć jej własne 
zasilanie i kontynuować podróż w kierunku odkrywki Jóźwin. 
Z odkrywki Gosławice do południowego brzegu jeziora koparka wędrowała pięć dni, 
a dotarcie do jego północnego przyczółka zajęło tylko kilka godzin. To porównanie najlepiej 
pokazuje genialność i przydatność przyjętego do realizacji wariantu transportu kolosa tak 
potrzebnego w kopalni. Zanim jednak koparka znalazła się w nowym miejscu pracy – na 
odkrywce Jóźwin - musiała się jeszcze przedrzeć przez czternaście linii wysokiego napięcia, 
dwie drogi publiczne, rurociągi systemu odpopielania elektrowni, dwa tory kolejowe z trakcją 
elektryczną i strugę Biskupią. Na miejsce SchRs-315 dotarła po kolejnym tygodniu mozolnej 
wędrówki, która trwałaby o wiele dłużej, gdyby koparka miała do pokonania drogą lądową 
27 kilometrów. Akcja Przerzut zakończyła się pełnym sukcesem, a koparka, po kilku dniach 
przeglądu technicznego, przystąpiła do pracy już 22 czerwca. 
 
Wspomniana koparka, którą można by nazwać bohaterką , nadal stoi przy wjeździe do miasta 
Kleczew i jest obecnie obiektem muzealnym. Przypomina o ogromnych zmianach jakie 
w wyglądzie Kleczewa i okolicy przyniosła Kopalnia Węgla Brunatnego Konin.  
 
Historię opowiedział:  Mikołaj Mirecki  
 
 
 
Źródła informacji: 
- Portal LM Konin – Robert Olejnik, 
- publikacje Kamila Chmurzyńskiego („Gazeta Poznańska” 21.05.1971), 
- PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, 
- Wywiady z okolicznymi mieszkańcami pamiętającymi akcję Przerzut. 
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