


Przekazanie obowi¹zków

Z końcem ubiegłego roku na lotnisku 
w Babich Dołach miała miejsce
uroczystość przekazania obowiązków
dowódcy Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej.
Kontradmirał pilot Zbigniew Smolarek
po przeszło czterdziestu latach służby
odszedł do rezerwy.
Nowym dowódcą BL MW został 
kmdr dypl. pilot Stanisław Ciołek,
poprzednio dowódca 
56. Pułku Śmigłowców Bojowych 
w Inowrocławiu.
Fot.: M. Kluczyński, M. Konarski
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Marynarka Wojenna RP jak wiele
innych flot dysponuje własnymi siłami
ratowniczymi, co wynika ze specyfiki jej
działalności. Mają one na celu zabez-
pieczanie bieżącej działalności szkole-
niowej, a także działań bojowych sił
MW w ramach operacji morskich. Dzię-
ki posiadanemu dużemu potencjałowi
ich wykorzystanie jest znacznie szersze
niż tylko zaspokojenie własnych
potrzeb. 

Pierwsze i najbardziej oczywiste jest
zagwarantowanie działań pozostałych
rodzajów SZ RP. 

We współdziałaniu z polskimi siłami
powietrznymi MW zajmuje się rato-
waniem załóg statków powietrznych.
O jej sprawności niejednokrotnie mieli
okazję przekonać się lotnicy. Po przymu-
sowym opuszczeniu swojej maszyny nad
morzem nie mają oni dużych szans
przetrwania bez pomocy z zewnątrz. Nie
będzie więc przesadą stwierdzenie, że
swoim kolegom w marynarskich
mundurach zawdzięczają życie.

Drugą, może nawet najważniejszą
działalnością jest zapewnienie bez-
pieczeństwa żeglugi na polskich

obszarach morskich oraz prowadzenie
operacji poszukiwawczo-ratowniczych
w swojej strefie odpowiedzialności.
Obejmuje ona nie tylko obszar wodny,
lecz również przyległy nadmorski pas
lądowy o szerokości 100 km. Pomoc jest
udzielana każdemu potrzebującemu.
Tego typu zadania mogą być oczywiście
wykonywane samodzielnie; w praktyce
marynarka jest częścią większego pań-
stwowego systemu. Nic też nie stoi na
przeszkodzie, aby współdziałać z wyspe-
cjalizowanymi służbami z sąsiednich
krajów. Ujednolicone, na mocy umów

Siły ratowniczeSiły ratownicze
Każdy kto ma styczność z morzem zawodowo czy jedynie rekreacyjnie wie jak potrafi być ono
groźne. Pomimo większej wiedzy oraz coraz doskonalszych środków technicznych człowiek nie

jest w stanie całkowicie uniknąć wypadków. W ich efekcie morze nadal pochłania ofiary. 
Od dawna prowadzone są działania mające na celu niesienie pomocy osobom 

znajdującym się w niebezpieczeństwie. Przywiązując dużą wagę do tego typu działań wspólnota
międzynarodowa stworzyła konwencję o poszukiwaniu i ratowaniu życia na morzu „SAR-79”.

Polska ratyfikowała umowę w 1988 roku, co automatycznie nałożyło obowiązek utworzenia
sprawnych struktur do prowadzenia działalności ratowniczej w lotniczym 

i morskim obszarze odpowiedzialności SAR.
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międzynarodowych procedur, trenowane
w trakcie licznych ćwiczeń, gwarantują
powodzenie takiej współpracy. 

Aby móc sprawnie wykonywać
wszystkie zadania, system ratownictwa
morskiego Marynarki Wojennej RP

zawiera w sobie dwie struktury: opera-
cyjną i specjalistyczną:

Ratowanie życia na morzu
Jednym z najważniejszych zadań jest

ratowanie ludzkiego życia. Szczegółowo
zagadnienia te w odniesieniu do morza
są unormowane w rozdziale piątym
ustawy o bezpieczeństwie morskim. 

Na jej mocy powstała wyspecjali-
zowana agenda pod nazwą Morska Służ-
ba Poszukiwania i Ratownictwa. Pełni
ona rolę głównego koordynatora działań,
jednak w tym celu musi współdziałać
z innymi specjalistami, m.in. z Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Straży Gra-
nicznej, Policji, opieki zdrowotnej i na-

turalnie z MW RP. Nie będzie przesadą
stwierdzenie, że to właśnie marynarka
pod wieloma względami pełni kluczową
rolę w całym systemie. 

MSPiR utrzymuje w gotowości do
działania liczne statki, a także sieć stacji

brzegowych rozmieszczonych na całym
polskim wybrzeżu. Są one w stanie
w ciągu kilkudziesięciu minut wyruszyć
do akcji. Pomimo tego dotarcie do
potrzebujących pomocy ograniczone jest
szybkością jednostek pływających 
i może w niesprzyjających warunkach
trwać nawet kilka godzin. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że najszyb-
szym i najsprawniejszym środkiem
ratowniczym jest śmigłowiec. Marynar-
ka Wojenna jako jedyna na polskim
wybrzeżu dysponuje takimi maszynami,
które przez 24 godziny na dobę dyżurują
czekając na wezwanie. W sytuacji, kiedy
minuty mogą zadecydować o życiu tylko

ich załogi są w stanie dostarczyć
niezwłocznie pomoc. Stacjonu-
jące w Darłowie i w Gdyni
Babich Dołach śmigłowce mogą
już po 15-20 minutach od
ogłoszenia alarmu znaleźć się
w powietrzu, kierując się do
nakazanego rejonu. Ze względu
na swoje możliwości właśnie one
są najbardziej obciążone zada-
niami często wykonując loty na
wezwanie potrzebujących. Rea-
lizują one również zadania z za-
kresu transportu medycznego
osób z fizycznymi urazami ciała.
Uratowanych i poszkodowanych
z akcji poszukiwawczo - ratow-
niczych, jak również z po-
wietrznego transportu medy-
cznego przekazuje się wykwali-
fikowanym placówkom służby
zdrowia na polskim wybrzeżu.

Poza śmigłowcami marynarka
dysponuje także wyspecjali-
zowanymi okrętami. Znajdują się
one w Gdyni, Helu, Kołobrzegu
oraz Świnoujściu i do akcji mogą
wyruszyć w przeciągu 15 minut

latem i 30 minut zimą. 
Dodatkowo w każdej chwili użyte

mogą zostać okręty znajdujące się na
morzu. Są one przystosowane do
pełnienia funkcji kierownika w rejonie
prowadzenia akcji ratowniczej.

Ciężka praca ratowników z MW RP
przekłada się na wymierne wyniki.
Każdego roku przeprowadzają oni około
dwudziestu akcji, dzięki czemu
zachowuje życie kilkanaście osób. 

Pomoc zatopionym okrętom 
podwodnym

Wysoce specjalistyczną działalnością
jest ratowanie załóg okrętów podwod-
nych. Jak pokazały ostatnie lata, choćby
w przypadku rosyjskiego „Kurska”
istnieje realne niebezpieczeństwo
poważnego wypadku, które może
zakończyć się śmiercią załogi. 

Wydobycie ludzi z głębiny zawsze jest
operacją trudną, a czasem może okazać
się niemożliwą. 

Strukturę operacyjną stanowią:
- Ośrodek Koordynacji Ratownictwa Morskiego i Lotniczego  MW ulokowany 

w Centrum Operacji Morskich (pełniący  funkcję Podośrodka Koordynacji 
Ratownictwa Lotniczego  -  ARSC Gdynia  w systemie ratowania załóg 
statków powietrznych);

- Służby dyżurne związków taktycznych i jednostek wojskowych MW;
- System Łączności i Obserwacji Wzrokowo-Technicznej MW.

Strukturę specjalistyczną stanowią:
- Szefostwo Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej;
- Okręty, pomocnicze jednostki pływające  i śmigłowce ratownicze;
- Siły i środki pozostające w stałej gotowości bojowej 

(wydzielane do długotrwałych działań ratowniczych wg zapotrzebowania).
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Złożoność problematyki ratownictwa
okrętów podwodnych jest tak duża, że
wykracza poza możliwości techniczne
i ekonomiczne pojedynczego państwa.
Mówiąc wprost, tylko najbogatsze pań-
stwa stać na to, aby samodzielnie
utrzymywać wszystkie środki niezbędne
do przeprowadzenia skutecznej akcji
wydobycia załogi z podwodnej pułapki.
W związku z tym 6 lutego 2002 roku
pomiędzy Polską i Szwecją została pod-
pisana umowa o współpracy w zakresie
ratownictwa załóg okrętów podwod-
nych.

Corocznie z wykorzystaniem specja-
listycznych sił obu krajów prze-
prowadzane są dwustronne ćwiczenia
pk. „Crown Eagle”, podczas których ma
miejsce jak najbardziej zbliżona do
rzeczywistości operacja, włącznie z ewa-
kuacją załogi zanurzonej jednostki.
Ćwiczenia te są organizowane naprze-
miennie na poligonach morskich Polski

i Szwecji. Tego typu
spotkania, poza dosko-
naleniem umiejętności są
także doskonałą okazją
do wymiany doświad-
czeń pomiędzy specjalis-
tami z obu krajów. 

W działaniach tych
krytyczną wartością jest
zawsze czas. Nawet jeśli
okręt podwodny ma
niewielkie uszkodzenia,
to przecież energia oraz
niezbędne do życia
powietrze prędzej czy
później się wyczerpią. 

Początek akcji zawsze
wiąże się z koniecznoś-
cią odnalezienia jednos-
tki, która uległa wypad-
kowi. Jeśli ten etap
zakończy się powodze-
niem już bezpośrednio
do akcji wkraczają
ratownicy. Od tego

momentu najważniejsze staje się na-
wiązanie łączności z OP. Ustalana jest
przyczyna awarii oraz to, jakiego typu
pomocy można udzielić z powierzchni
morza. 

Na podstawie informacji uzyskanych
z zatopionego okrętu opracowywany jest
sposób udzielenia mu pomocy, a w tym
czasie na powierzchni trwają przygo-
towania do przyjęcia rozbitków. Na
wypadek chorób związanych z urazami
ciśnieniowymi przygotowuje się także
dostępne w pobliżu komory dekom-

presyjne.  W trakcie trwania akcji, zanim
podjęte zostaną bezpośrednie działania
wydobycia ludzi na powierzchnię
wcześniej jest mu udzielana pomoc
innego rodzaju. Istnieje możliwość
podania na dno powietrza w celu wenty-
lacji czy szasowania balastów, a także
dostarczenia załodze zasobników z tym
co może być jej najbardziej potrzebne
np. żywność czy źródła energii. Wszyst-
kie te działania mogą odbywać się do
głębokości 120 metrów.

W końcu nadchodzi ten krytyczny
moment wydobycia załogi. Jest kilka
metod, aby to zrobić. Można podnieść
z dna cały okręt podwodny lub, jeśli
głębokość na to pozwala przynajmniej
dziób lub rufę. W takim wypadku
opuszczenie okrętu nie powinno
stwarzać większych problemów. Nie
zawsze da się coś takiego wykonać,
wtedy trzeba użyć innego sposobu. 

Dysponując podwodnym pojazdem
ratowniczym lub odpowiednio przys-
tosowanym dzwonem nurkowym ludzie

mogą wydostać się poprzez właz
ratowniczy znajdujący się na każdym
okręcie. Ostatecznym wariantem
pozostaje tzw. „mokre wyjście”. W tym
celu wykorzystywana jest śluza bądź też
jeden z przedziałów, który zostaje zato-
piony. 

Członkowie załogi ubierają się 
w specjalne ubiory ewakuacyjne IPS-60
lub Mk 10 i samodzielnie wydostają się
na powierzchnię.   

Przemysław Gurgurewicz
Fot.: autor, K. Wygnał
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O bowiązkiem cywilizowanego
państwa jest stworzenie 
takich uwarunkowań już 

w czasie pokoju, aby w razie konfliktu
zbrojnego mogło ono zrealizować obo-
wiązki wynikające z norm prawa 
wojennego. 

Aktualnie na międzynarodowe prawo
konfliktów zbrojnych składają się takie
umowy jak: konwencje, traktaty, porozu-
mienia, pakty i protokoły.  

Innym jego istotnym źródłem są
normy zwyczajowe.

Prawo to określa zasady dotyczące
wszczynania i kończenia konfliktów
zbrojnych o charakterze zewnętrznym
jak i wewnętrznym, reguluje kwestie
związane z okupacją nieprzyjaciel-
skiego terytorium, przedstawia wymogi
stawiane członkom sił zbrojnych
nazywanych w prawie kombatantami,
ich sytuację prawną. Kombatant to
członek sił zbrojnych mający prawo
bezpośredniego uczestnictwa w dzia-
łaniach zbrojnych  z wyjątkiem per-
sonelu medycznego i duchownego. 

Zawiera także ochronę: osób
cywilnych, dóbr kultury, postę-
powanie  z rannymi,  chorymi 
i  jeńcami wojennymi. 

Ponadto wprowadza ograniczenia
oraz wskazania co do środków i metod
prowadzenia walki. Zajmuje się
prawnymi następstwami wojny 
w sferze stosunków międzynaro-
dowych dotyczących państw będących
w stanie wojny, jak i państw neutral-
nych.

Polska jako sygnatariusz Konwencji
Genewskich i Protokołów  Dodat-
kowych jest zobowiązana do
upowszechniania ich treści, przede
wszystkim w szkoleniu SZ RP.

Każda osoba biorąca udział w konflik-
cie zbrojnym powinna znać i stosować
międzynarodowe prawo stanowiące 
o nim. Obowiązek ten dotyczy zarówno
żołnierzy, wszystkich szczebli dowo-
dzenia, jak i władz cywilnych. 

Stosowanie prawa wojennego jest
skuteczne tylko wtedy, gdy jego
upowszechnianie będzie odbywało się
w czasie pokoju.

Należy dążyć do tego, aby każda
strona uczestnicząca w konflikcie
dochowała swoich zobowiązań, bo wza-
jemność jest silną zachętą do przestrze-
gania wszelkiego rodzaju praw.

Podstawowe zasady prawa wojennego
opierają się na ciągłym rozróżnianiu
celów wojskowych od osób i obiektów
cywilnych oraz na ochronie ludności
cywilnej i osób już nie uczestniczących

w walce, niezależnie od sytuacji, miejsca
i czasu. 

Do najważniejszych norm postępowań
zawartych w tym prawie należą ustale-
nia:

- walkę należy prowadzić tylko prze-
ciwko nieprzyjacielskim kombatantom;
- grabież i kradzież mienia cywilnego są
zabronione. Nie wolno niszczyć mienia
cywilnego z wyjątkiem sytuacji, w której
jest to absolutnie konieczne dla wykona-
nia zadań;

- ataki powinny być skierowane
jedynie przeciwko celom wojskowym.
Obiekty cywilne należy oszczędzać,
chyba  że są wykorzystywane do celów
wojskowych;

- nieprzyjacielski kombatant, który nie
jest w stanie dalej walczyć nie powinien
być atakowany i podlega ochronie. To
samo odnosi się do: osób, które poddają
się, rannych, nieprzyjacielskiej załogi
zmuszonej opuścić  statek powietrzny
niezdolny do dalszego lotu, rozbitków na
morzu. Uszanowani muszą być nieprzy-
jaciele, którzy niosą białą flagę, a ranni
przeciwnicy powinni być zabierani i oto-
czeni opieką;

- nie wolno atakować personelu medy-
cznego, budynków,  materiałów i po-
jazdów posiadających ochronny znak
Czerwonego Krzyża lub Czerwonego
Półksiężyca na białym tle oraz  perso-
nelu duchownego;

- nie wolno atakować: pewnych
dóbr i budynków, chyba że zostanie
wydany odmienny rozkaz. Dotyczy to
budowli o znaczeniu kulturalnym
(muzea, biblioteki, świątynie itp.) 
a także osób, które się nimi opiekują

oraz urządzeń, zawierających szczegól-
nie niebezpieczne siły (elektrownie ato-
mowe, tamy). Ochronie podlega również
własność obrony cywilnej, która ma za
zadanie pomagać ludności w czasie kon-
fliktu zbrojnego. Aby powyższe obiekty
były łatwo rozpoznawalne oznaczone są
specjalnymi znakami. 

Jeżeli chodzi o walkę na morzu to
ochronie podlegają:

- statki szpitalne, ich łodzie ratunkowe
i małe szalupy;

- statki kartelowe (pływające zgodnie
ze specjalną umową);

- przybrzeżne łodzie ratownicze i ra-
tunkowe;

- statki mające przepustki;
- statki w misji religijnej, naukowej

lub filantropijnej;
- inne statki nie mające znaczenia

wojskowego.
Zgodnie z wytycznymi ministra

Obrony Narodowej tematy dotyczące
zagadnień stosowania prawa wojen-
nego i ochrony dóbr kultury na
wypadek zagrożeń powinny być
zaprezentowane kadrze zawodowej
w ramach kształcenia obywatelskiego
w wymiarze 2 godzin.

Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu
tak krótkiego czasu żaden, nawet
najlepszy wykładowca nie jest w stanie
przekazać słuchaczom  choćby
najważniejszych założeń zawartych 
w postanowieniach Konwencji Genew-
skich i Protokołach Dodatkowych.

Tym bardziej, że najskuteczniejszą
metodą jego nauczania jest forma
ćwiczenia wojskowego, insceni-
zowanie konkretnych zdarzeń, maksy-

malnie zbliżonych do sytuacji, z jakimi
może się zetknąć uczestnik misji. W tym
przypadku forma wykładu jest mało
przekonywująca i nieefektywna.

Idąc naprzeciw potrzebom Sił 
Zbrojnych  RP, Oddział Społeczno-
Wychowawczy DMW we współpracy
z Oddziałem Kształcenia Obywatel-
skiego Departamentu Wychowania 
i Promocji Obronności MON planuje
zorganizować w ciągu kilku najbliższych
lat kursy prawa wojennego dla dowód-
ców pododdziałów i oficerów będących
kierownikami grup kształcenia obywa-
telskiego z jednostek wojskowych Mary-
narki Wojennej.

Jesteśmy przekonani, że pozwoli to na
popularyzację prawa wojennego wśród
kadry, tym bardziej, że zgodnie z nową
ustawą pragmatyczną każdy z nas może
stać się ,,misjonarzem”.  

Oprac.: kmdr Ryszard Sawicki
kmdr ppor. Jarosław Kroplewski

Prawa wojny - kształcenie obywatelskiePrawa wojny - kształcenie obywatelskie
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T O P

Ratownictwo Morskie Marynarki
Wojennej realizuje zadania głównie
na rzecz MW oraz innych rodzajów
SZ RP. 

Prowadzi także współdziałanie ze
służbami cywilnymi, w tym z morską
i lotniczą służbą poszukiwania i ra-
townictwa. 

W systemie lotniczej służby SAR
MW występuje jako podośrodek
koordynacyjny. Wspólnie prowa-
dzimy szkolenia teoretyczne i prak-
tyczne. Ma to na celu zgranie

cywilno - wojskowych systemów, a także stosowanie jednoli-
tych procedur, które są zalecane przez IMO i ICAO. Są one
tak usystematyzowane, aby w działaniach ratowniczych,
prowadzonych w ekstremalnych warunkach nie było miejsca
na błędy. 

Jednostki pływające Ratownictwa Morskiego MW mogą
się poszczycić tym, że nasi nurkowie prowadzą prace na
głębokościach jakie nie są dostępne innym nurkom w Polsce.

Realizujemy też zadania związane z udzielaniem pomocy
załogom uszkodzonych okrętów podwodnych. Należy pod-
kreślić fakt, iż sukcesem MW jest zainicjowanie rozmów
pomiędzy rządami Polski i Szwecji, których efektem jest pod-
pisane porozumienie o współpracy w zakresie szkolenia
i wspólnego prowadzenia akcji ratowania załóg okrętów pod-
wodnych. To zadanie obejmuje wszystkie elementy działal-
ności służb ratowniczych, poczynając od monitorowania
sytuacji na polskich obszarach morskich, planowania i pro-
wadzenia działań poszukiwawczych, a kończąc na stosowa-
niu technologii i technicznych rozwiązań do  ratowaniu życia
na dużych głębokościach. 

W bieżącym roku związki taktyczne, realizując własne
szkolenie, będą prowadzić również teoretyczne szkolenie
z wybranej tematyki ratownictwa morskiego. W ramach
współpracy międzynarodowej będziemy uczestniczyć
w ćwiczeniu „Zatoka - 06”,  którego organizatorem jest Pol-
ska. Dość istotne dla MW będzie też ćwiczenie „Sorbet Royal
- 06” poświęcone udzielaniu pomocy załogom OP.

kmdr Leszek Siudut 
Szef Szefostwa Ratownictwa Morskiego 

Marynarki Wojennej
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Kontradmirałowi Zygmuntowi KITOWSKIEMU 
wyrazy szczerego żalu oraz głebokiego współczucia

z powodu śmierci 
MATKI

składają: 
dowódca, kadra zawodowa 

oraz pracownicy wojska 3. FOW

Pod koniec 2005 roku w sali
konferencyjnej Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Gdańsku odbyło się
uroczyste posiedzenie Zarządu
Wojewódzkiego Związku Byłych
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy WP. 
Przybyłych na posiedzenie członków
Zarządu Wojewódzkiego powitał prezes
Zarządu - kmdr dypl. rez. Bogdan
Kurzyca.
W 2006 roku przypada 25. rocznica
powstania tego Związku. 

Centralne uroczystości z tej okazji
odbędą się w Warszawie, 
w dniach 12 - 13 czerwca br. 
W celu uroczystego przebiegu rocznicy 
w województwie pomorskim Zarząd
Wojewódzki ZBŻZ i OR WP powołał
komitet
organizacyjny. 
Jego
przewodniczącym
został 
płk Stanisław
Tomczyk. 
W programie
obchodów, które
zaplanowano na 3
czerwca ujęto:
uroczystą mszę św.
w intencji
Związku, złożenie
kwiatów na grobie
długoletniego
prezesa Zarządu Wojewódzkiego - płk.
Tadeusza Jgnaciuka - kawalera Orderu
Virtuti Militarii oraz na grobach
zasłużonych kolegów na cmentarzu
Marynarki Wojennej w Gdyni, 
akademię oraz spotkanie koleżeńskie w
obiektach MW. 
Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu
Wojewódzkiego było wręczenie
odznaczeń państwowych i resortowych. 
Na uroczystość przybyła pani
wicewojewoda Krystyna Gozdawa-
Niecoń w towarzystwie szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w
Gdańsku - płk dypl. Piotra Kaszuby. 
Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:
kmdr pil. Jerzy Figurski, kmdr Grzegorz
Kuik, płk Józef Bir. Złoty Krzyż
Zasługi otrzymał ppłk Leszek Chumek. 
W imieniu Prezydenta RP odznaczenia
wręczyła pani wicewojewoda -

Krystyna Gozdawa-Niecoń. 
Następnie odczytana została decyzja
ministra Obrony Narodowej w sprawie
nadania medalu „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”.
Złotym Medalem odznaczeni zostali:

płk Wiesław Rutkowski, płk Witold
Sykut, płk Andrzej Kawecki, kmdr Jan
Dalka. 
W imieniu ministra Obrony Narodowej,
odznaczenia wręczył szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego-
płk dypl. Piotr Kaszuba. 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego - kmdr
dypl. rez. Bogdan Kurzyca wręczył 
Krystynie Gozdawie-Niecoń, która
przechodzi do pracy dydaktycznej na
Politechnice Gdańskiej „Medal
pamiątkowy” ZBŻZ i OR WP. 
W serdecznych słowach prezes Zarządu
Wojewódzkiego złożył podziękowanie
za przybycie na uroczyste posiedzenie
Zarządu Wojewódzkiego pani Krystynie
Gozdawie-Niecoń jak również szefowi
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Gdańsku płk. dypl. Piotrowi
Kaszubie.

Posiedzenie Zarz¹du Wojewódzkiego 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 grudnia 2005 roku
odszedł na wieczną wachtę 

chor. mar. Kazimierz PIETRZYK
zasłużony podoficer i chorąży MW.

Rodzinie Zmarłego 
wyrazy szczerego współczucia 

składają
koledzy z Koła nr 25 ZBŻZ i OR WP przy AMW
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Grudzień 2005
* 20 - Konkurs marynarskich szopek
bożonarodzeniowych w  Kościele
Garnizowym na Oksywiu pod
patronatem dziekana MW ks. kmdr.
Bogusława Wrony. 
Spotkanie kadry i pracowników wojska
z dowódcą MW z okazji Świąt Bożego
Narodzenia. 
* 21 - 24 Opłatkowe spotkania  
w garnizonach MW.
* 29 - Noworoczne spotkanie dowódcy
MW ze stanem osobowym DMW.

Odeszli do rezerwy:
bosm. szt. Maciej Poniatowski, 
sierż. szt. Antoni Ankiewicz.

Odeszli na wieczną wachtę:
kmdr por. w st. spocz. Roman Mucha,
ppłk. Janusz Szytko, 
kpt. Stefan Bochenek, 
por. Stanisław Jacennik, 
st. chor. Tadeusz Tracz, 
chor. rez. Marian Świątczak, 
chor. mar. Kazimierz Pietrzyk.
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Po przeprowadzonym remoncie w Stoczni
Marynarki Wojennej, 10 stycznia ponownie
zacumowała przy skwerze Kościuszki w Gdyni
ORP „Błyskawica”. 
Po powrocie na miejsce stałego cumowania
załoga przeprowadzi prace konserwacyjne
przygotowujące okręt do nowego sezonu
turystycznego. 
Remont stoczniowy objął głównie podwodną
część kadłuba. 
Poddano go piaskowaniu, a w miejsca
skorodowane wspawano elementy nowej blachy.
W sumie wymieniono ponad 30 procent blach
kadłuba oraz około 100 metrów cynku
chroniącego okręt przed korozją. 
Położono farby ochronne. 
Wyczyszczono i zakonserwowano zbiorniki
balastowe. 
Wyremontowano nadbudówkę 
i niektóre pomieszczenia mieszkalne. 
W nadchodzącym sezonie okręt będzie można zobaczyć 

w kamuflażu z przełomu lat 1941-42, kiedy to operował na
Morzu Północnym.

Powrót „B³yskawicy”

7 stycznia br. na terenie Akademii
Marynarki Wojennej odbyła się druga
część Walnego Zebrania Delegatów
WKS Flota Gdynia, które po przyjęciu

nowego statutu przekształciło się 
w Walne Zgromadzenie Delegatów. 
Uczestniczyło w nim czterdziestu
sześciu delegatów ośmiu sekcji
sportowych. 
Ustępujący Zarząd Klubu uzyskał
absolutorium. 
Wybrano nowe władze Klubu.
Prezesem jedenastoosobowej Rady

Stowarzyszenia został kontradmirał
Andrzej Rosiński, dyrektorem kmdr
ppor. rez. Andrzej Stępień,
przewodniczącym trzyosobowej
Komisji Rewizyjnej wybrano Jarosława
Kuklińskiego. 

W dyskusji, a następnie 
w formie uchwały Walnego
Zgromadzenia Delegatów
przyjęto główne kierunki
działania:
- kontynuacja tradycji
marynarskiego Klubu;
- wdrożenie
menadżerskiego systemu

zarządzania Klubem i sekcjami
sportowymi;
- rozpoczęcie budowy Centrum
Sportowego;
- stworzenie systemu troskliwej opieki
dla zawodników, którzy są aktualnie
członkami Kadry Narodowej 
i typowani są do szerokiego składu
kadry olimpijskiej - „Pekin 2008”.
Walne Zgromadzenie Delegatów zwraca
się z apelem do kadry, marynarzy 
i pracowników MW RP o wsparcie
działalności statutowej WKS Flota
Gdynia, poprzez wpłatę 1% podatku
przeznaczonego dla Organizacji
Pożytku Publicznego.

WKS Flota
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Blisko 8 tysięcy przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych zabezpieczyli i zniszczyli w minionym
roku saperzy 43. Batalionu Saperów MW i 13. Dywizjonu
Trałowców wchodzących w skład 9. Flotylli Obrony
Wybrzeża w Helu. 
Oczyszczanie terenu i wód morskich z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych jest jednym z ich
najważniejszych zadań. Realizowane jest ono na
podstawie rozkazu dowódcy MW oraz  9. FOW 
w sprawie: oczyszczania wód i plaż morskich 
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
Rejon odpowiedzialności obejmuje województwo
pomorskie i są to m.in. plaże, akweny morskie oraz
Półwysep Helski. 
Patrol rozminowania 43. Batalionu  Saperów MW oraz
Grupa Płetwonurków -  Minerów 13. Dywizjonu
Trałowców podejmuje działania minersko -
pirotechniczne po nadesłaniu do nich zgłoszenia przez
terenową administrację państwową, samorządową lub
policję o wykryciu i miejscu znalezienia przedmiotu
wybuchowego i niebezpiecznego pochodzenia
wojskowego. 
Patrol rozminowania 43. Batalionu  Saperów 
w 2005 roku przyjął 78 zgłoszeń, podjął i zniszczył 7851
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, 
w tym między innymi: bomby lotnicze, pociski artyleryjskie,
granaty ręczne. Saperzy z 13. Dywizjonu Trałowców
odpowiedzieli na 5 zgłoszeń, podjęli wówczas 8 przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych, w tym: torpedy, pociski
artyleryjskie, części rakiet powietrze - powietrze. 
Do zasadniczych zadań patrolu rozminowania i grupy
minerskiej morskiej należy: 
- rozpoznanie terenu (obiektu), akwenu morskiego na
występowanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;

- oczyszczanie terenu (obiektu), akwenu morskiego 
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych; 
- przewożenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
do rejonów ich niszczenia;
- niszczenie (neutralizacja) przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych. 

Postępowanie w przypadku znalezienia przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych: 
- kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, wrzucać do
ognia ani przenosić w inne miejsce przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych; 
- powiadomić organa administracji samorządowej (urząd
gminy, miasta, powiatu, województwa) lub policję o miejscu
znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 

Rok helskich saperów 

Na początu stycznia gościem „Biesiady
Literackiej” w Klubie MW „Riwiera” 
w Gdyni była Grażyna Szapołowska. 
Spotkanie z gwiazdą polskiego kina
było otwarte dla wszystkich
zainteresowanych. Przedstawiała ona 
„Pocałunki” - swój zbiór opowiadań.
Aktorka ukończyła w 1977 roku
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną 
w Warszawie. 
Po studiach zaczęła występować 
w Teatrze Narodowym 
w Warszawie, gdzie zagrała m.in.
Księżniczkę w „Śnie Srebrnym
Salomei” Juliusza Słowackiego. 
Na ekranie początkowo pojawiała się 
w rolach epizodycznych, sukcesywnie
wypracowując sobie status aktorki
pierwszoplanowej. 
Na dużym ekranie najbardziej znaczące
kreacje stworzyła w „Innym spojrzeniu”
Karoly’ego Makka (1982, prod.
węgierska), „Nadzorze” Wiesława

Saniewskiego (1983), „Bez końca”
(1985), „Krótkim filmie o miłości”
(1988) Krzysztofa Kieślowskiego, 
„Tabu” (1987) Andrzeja Barańskiego, 
a ostatnio w „Kronikach domowych”
Leszka Wosiewicza (1997)
i „Panu Tadeuszu”(1999) Andrzeja
Wajdy. 
Aktorka zdobyła wiele nagród
przyznawanych zarówno przez
krytyków jak i publiczność. Jest
laureatką, m.in. Orła, Złotej Kaczki,
srebrnego Hugo na MFF w Chicago,
nagrody za najlepszą rolę kobiecą na
festiwalu w Pradze i Brązowych Lwów
Gdańskich na FPFF w Gdyni 
(za rolę w „Krótkim filmie o miłości”),
dwukrotnie uhonorowana Złotym
Gronem na Lubuskim Lecie Filmowym,
trzy razy zdobyła również Złotą Kaczkę
w plebiscycie czytelników czasopisma
„Film”. 

Biesiada z Szapo³owsk¹
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Komandor dypl. pil. Stanisław
Ciołek urodził  się  w 1952 roku,
w Sieradzu. 2 listopada 1973 roku
wstąpił do Wyższej Oficerskiej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 4 grud-
nia 1977 roku promowano go do
stopnia podporucznika. Służbę
rozpoczął w 28. Eskadrze Ratowni-
czej Marynarki Wojennej w Dar-
łowie. 7 stycznia 1981 roku
rozpoczął służbę jako pilot-nawiga-
tor klucza śmigłowców ratowni-

czych, która trwała do 12 marca 1981 roku, kiedy został
starszym pilotem. 1 czerwca 1982 roku objął stanowisko
dowódcy klucza śmigłowców zwalczania okrętów pod-
wodnych. 1 grudnia został dowódcą eskadry w 16. Pułku Lot-
nictwa Specjalnego w Siemirowicach. Od 29 września 1984
roku do 15 lipca 1987 roku studiował w Akademii Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego w Rembertowie. Po powrocie do
16. PLS powierzono mu stanowisko zastępcy dowódcy pułku.
1 lipca 1988 roku objął  funkcję  dowódcy eskadry lot-
niczej w 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW w Siemiro-
wicach. Od 17 lutego 1989 roku sprawował obowiązki
starszego nawigatora w 37. Pułku Śmigłowców Trans-
portowych w Łęczycy. 1 października 1989 roku powie-
rzono mu obowiązki zastępcy dowódcy 37. PŚT. 14 listopada
1994 roku został dowódcą 37. Pułku Śmigłowców Trans-
portowych w Łęczycy. Funkcję tę pełnił w czasie, gdy pułk
znajdował się w strukturze Wojsk Lotniczych i Obrony Powie-
trznej. Po przejęciu 37. PŚT przez Krakowski Okręg
Wojskowy, w okresie od 1 października 1995 roku do 9 lipca
1996 roku był dowódcą 1. Pułku Szwoleżerów w Łęczycy.
13 listopada 1998 roku został zastępcą dowódcy 25. Dywizji
Kawalerii Powietrznej - szefem szkolenia lotniczego. Od maja
2001 roku był dowódcą 56. Pułku Śmigłowców Bojowych
w Inowrocławiu. W lipcu 2005 roku ukończył Studia Polity-
ki Obronnej w AON w Warszawie. Ma tytuł pilota woj-
skowego klasy mistrzowskiej. Jego nalot ogólny wynosi ponad
2600 godzin. Wykonywał loty na śmigłowcach: SM-1,
Mi-2, Mi-14 PŁ, Mi-14 PS, Mi-8, Mi-17 i W-3WA. 

Kontradmirał pilot Zbigniew
Smolarek urodził się 3 września
1946 roku w Markt-Oberdorf (Niem-
cy - Bawaria). S z k o ł ę  l o t n i c z ą
w Dęblinie ukończył w 1967 roku
jako pilot myśliwski (samolot
MIG-15 Bis) i 28 listopada tegoż
roku rozpoczął służbę w lotnictwie
Marynarki Wojennej. W tym czasie
wykonywał loty na samolotach
Lim-6 Bis (MIG-17) w 7. Pułku

Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego MW w Siemirowicach,
zajmując kolejne stanowiska służbowe do dowódcy eskadry
włącznie. W latach 1973 - 1976 ukończył z wyróżnieniem
Akademię Sztabu Generalnego w Warszawie. Po studiach
przez 7 lat dowodził 15. Eskadrą Lotnictwa Rozpoznawczego
MW w Siemirowicach, zdobywając trzykrotnie tytuł najlepszej
jednostki rozpoznawczej WP. W 1983 roku dostał polecenie
sformowania 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego w Darłowie, co
wiązało się z szybkim przeszkoleniem na pilota śmigłow-
ców Mi-2 i docelowo śmigłowca Mi-14 PŁ (zwalczanie
OP). Dowodził pułkiem do 1986 roku, kiedy to przeniesiony
został do Dowództwa Marynarki Wojennej na stanowisko
inspektorskie w pionie szkolenia morskiego, a później
lotniczego. Pilot klasy mistrzowskiej oraz pilot doświadczalny.
W 1987 roku rozpoczął loty na śmigłowcu typu „Sokół”.
W oparciu o doświadczenia zebrane w czasie licznych kontak-
tów z lotnictwami państw morskich i doświadczenia z eks-
ploatacji „Sokoła”, prowadził prace rozwojowe morskiego
śmigłowca ratowniczego „Anakonda”. Będąc pilotem
doświadczalnym i oblatywaczem prezentował „Anakondę”
na salonach lotniczych w Berlinie, Paryżu i Ostendzie.
Równolegle prowadził próby śmigłowca bojowego (wspar-
cia) typu „Salamandra” i „Huzar”. Testował i prezen-
tował te śmigłowce w wielu krajach świata m.in. w Re-
publice Południowej Afryki i Birmie. Od 1989 roku był orga-
nizatorem pierwszego lotniczego związku taktycznego MW -
Brygady Lotnictwa Morskiego jako dowódca grupy organiza-
cyjno-przygotowawczej. W latach 1994-1995 ukończył z wy-
nikiem bardzo dobrym podyplomowe studia operacyjno-
strategiczne w AON w Warszawie. Od lipca 1995 roku jest
dowódcą Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
RP. W 1990 roku został członkiem Krajowej Rady Lotnictwa
Polskiego.                                                             (R)

Nowy dowódca Gdyñskiej Brygady Lotnictwa MW

Podobnie jak w innych 
jednostkach Marynarki
Wojennej, tak i w Gdyńskiej
Brygadzie Lotnictwa
Marynarki Wojennej,
43. Bazie Lotniczej
i 28. Eskadrze Lotniczej
uroczyście rozpoczęto rok
szkoleniowy. W inauguracji
udział wzięli przedstawiciele
Dowództwa Marynarki
Wojennej. W jej
trakcie dowódcy
podziękowali za wkład
w ubiegłoroczne osiągnięcia

oraz przedstawili zadania
na rok bieżący. Należy
podkreślić, że miniony rok
dla Gdyńskiej Brygady
Lotnictwa MW oraz jej
jednostek był pomyślny. 
Przełożeni życzyli stanom
osobowym utrzymania
dalszej dobrej
pozycji w Siłach Zbrojnych
RP także w 2006 roku.
Po uroczystych zbiórkach
odbyły się wykłady
inauguracyjne. 

Inauguracja roku u lotników



Już po raz czternasty zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Fundusze zebrane pod-
czas tegorocznej orkiestry przez-
naczone będą na sprzęt ratujący
życie dzieci poszkodowanych
w wypadkach oraz na naukę
udzielania pierwszej pomocy.
Podobnie, jak w ubiegłych latach
przy organizacji wielkiego finału
na wybrzeżu uczestniczyła Mary-

narka Wojenna. Obok ludzi dobrej woli
„zagrali” marynarze z Gdyni, Helu, Ustki
i Świnoujścia. 

W Gdyni udział Marynarki Wojennej
w WOŚP rozpoczął koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej MW przed Klubem
„Riwiera”, w którym mieścił się orkie-

strowy sztab. Po koncercie swoje umieję-
tności zaprezentowała Kompania
Reprezentacyjna MW. Po pokazie
musztry paradnej w sali kolumnowej wys-
tąpił zespół wokalny Klubu MW oraz
taneczny „Róże Wiatrów”. Przed szeroką
publicznością zaprezentowały się też

przedszkolaki z zespołu „Wilki
Morskie”. Na zaproszenie organi-
zatorów udział w orkiestrze wzięli
członkowie Bractwa Rycerskiego
z Ziemi Puckiej, którzy wystąpili
z pokazem walk rycerskich. Po-
nadto odbyła się aukcja dzieł sztu-
ki oraz upominków związanych
z MW. Przez cały czas
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funkcjonowania orkiestrowego sztabu
można było zobaczyć ekspozycję sprzętu
nurkowego z Ośrodka Szkolenia Nurków
i Płetwonurków WP. Na wszystkich,
którzy tego dnia odwiedzili „Riwierę”
czekała wojskowa grochówka, przygo-
towana przez 1 MPS. Kwestujący mary-
narze z tego pułku zebrali na rzecz WOŚP
dwa tysiące złotych. 

W Helu marynarze 9. FOW kwestowali
wspólnie z wolontariuszami. W Klubie
Garnizonowym zorganizowano licytację
prezentów dotyczących naszego rodzaju
sił zbrojnych.  

W Świnoujściu,
marynarze z 8. FOW
rozpoczęli wielkie
granie już w sobotę.
Tego dnia soliści
oraz zespoły tane-
czne i muzyczne
Klubu Garnizo-
nowego wystąpiły
w koncercie szkol-
nym, w sali teatral-
nej Miejskiego Do-
mu Kultury. Nato-
miast w dniu wiel-
kiego finału mary-
narze kwestowali
wspólnie z uczniami
i harcerzami. Dzieci

i młodzież z Klubu Garnizonowego
uczestniczyli w barwnym korowodzie
orkiestrowym, który przetoczył się ulica-
mi miasta. W Miejskim Domu Kultury
wystąpili artyści z Klubu Garnizonowego.
Swój udział zaznaczyła również orkiestra
8. FOW, która gościła w „Światełku do
nieba”. Podobnie jak w Gdyni i Helu dla
uczestników przygotowano wojskową
grochówkę. W Centrum Szkolenia MW
w Ustce odbył się uroczysty koncert, pod-
czas którego wśród kadry, marynarzy
i pracowników wojska zbierano datki na
rzecz WOŚP. Ponadto marynarze kwes-
towali na ulicach miasta.

Oprac.: K. Łukasik
Fot.: M. Kluczyński i autor
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Nigdy nie bała się wody, ale jej pasją
od wielu lat była medycyna, a kurs
nurkowy ukończyła dopiero jako trzy-
dziestolatka. Teraz, jak sama mówi, ma
tę przyjemność, że jest jedyną kobietą -
nurkiem w polskim wojsku. 

Bosman Katarzyna Zapalska w czer-
wonym kombinezonie, ciężkich butach
i z lekarskimi słuchawkami na szyi
chodzi po metalowych schodach od jed-
nego basenu nurkowego do drugiego, za
grupą szkolących się żołnierzy. W Ośro-
dku Szkolenia Nurków i Płetwonurków
WP przygotowuje ich do ćwiczeń pod
wodą. Pracuje tam na etacie nurkowym,
będąc jednocześnie podoficerem sani-
tarnym. 

Komandor Aleksander Wołoszko,
dowódca Ośrodka Szkolenia Nurków
i Płetwonurków WP cieszy się z sukcesu
pani Katarzyny. Z dumą mówi o niej
jako pierwszej kobiecie - nurku wojsko-
wym. Czy komandor Wołoszko nie
miał żadnych oporów przed podję-
ciem tej trochę rewolucyjnej decyzji?
- Podejmując decyzję o przyjęciu
bosman Zapalskiej do ośrodka przyj-
mowałem ją na etat „sanitariusz/maga-
zynier sprzętu medycznego”. Nie miałem
nic przeciwko temu, żeby pani bosman
rozpoczęła kurs nurkowy. Czy go
ukończy, zależało tylko od niej. Oporów
nie miał, obawy pewne tak: czy pani
Kasia przełamie strach przed wodą i ćwi-
czeniami w ciasnych lukach torpe-
dowych, czy potrafi samodzielnie wy-
konać wszystkie zadania, bo nurek woj-
skowy to przecież ciężki zawód w do-
słownym tego sformułowania znaczeniu,

sam sprzęt waży kilkadziesiąt kilo-
gramów.

Skąd wziął się taki pomysł na życie?
Kasia Zapalska wcześniej nie nurkowała
i nie przyszłoby jej do głowy, że
kiedykolwiek będzie to robiła. Zaczęło
się trochę przez przypadek. Jeden z le-
karzy wpadł na pomysł, żeby panią
Kasię wyszkolić na kursie nurkowym.
Pani bosman nie wahała się.  Bardzo
chciała mieć etat nurkowy. Ale to
oznaczało konsekwentną ciężką pracę.
Ukończenie kursu nurkowego wiązało
się też z wielką niepewnością, czy szereg
badań nie wykaże jakiegokolwiek
schorzenia. Mogło się przecież okazać,
że nawet nie rozpocznie szkolenia.
Badania przeszła pomyślnie. Na kursie
nie było żadnej taryfy ulgowej. - Miałam
być przecież w przyszłości nadal wykła-
dowcą, a od kadry wymaga się znacznie
więcej, niż od marynarzy, którzy po wyj-
ściu z wojska być może nie wrócą już do
nurkowania - mówi pani Katarzyna. Ale
bardzo miło wspomina trzymiesięczny
kurs, chociaż nie było łatwo. Nie
pozwalała nikomu nosić za sobą
kilkudziesięciokilogramowego sprzętu,
wiedziała, że musi poradzić sobie z nim
sama. 

Pionierką była już wcześniej, kiedy
rozpoczynała studia. W Akademii
Marynarki Wojennej, gdzie trafiła po
ukończeniu liceum medycznego, też
przecierała szlaki kobietom, które dziś
tak licznie studiują w wojskowej uczelni,
nie tylko na cywilnych kierunkach.
- W 1996 roku byłyśmy tam pierwszą
grupą kobiet i było nas zaledwie kilka-

naście studentek cywilnych na Wydziale
Nawigacji i Uzbrojenia. Ale Kasia
Zapalska bez problemu odnalazła się na
wojskowej uczelni i po studiach szukała
pracy w różnych jednostkach. Okazało
się, że etat znalazł się w Ośrodku
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP.
Było to w dużej mierze spełnieniem jej
marzeń. Praca w wojsku, jednocześnie
związana z medycyną jej pierwszą pasją. 

Jak pracuje się w męskim
środowisku? - Bardzo dobrze się zgra-
liśmy, wszystkim bym życzyła takiej
atmosfery w pracy, jaką ja mam - mówi
pani bosman - wspieramy się nawzajem,
razem ciężko pracujemy. Ważną sprawą
było to, żeby pokazać, że jeżeli kobieta
decyduje się na to, by być żołnierzem, to
musi być świadoma wszystkich konsek-
wencji i obowiązków, które wynikają ze
służby. Koledzy w pracy traktują ją
trochę jak młodszą siostrę, trochę jak
kumpla. Potrafią jednak okazać kum-
plowi nieco czułości. - Przynoszą mi
teraz kiszone ogórki, bo za kilka miesię-
cy zostanę mamą, a oni są przekonani, że
w tym stanie pewnie bardzo chce mi się
tych ogórków - śmieje się pani Kasia -
czasem któryś pogłaszcze mój brzuch
i powie: cześć fasolka!

Już wkrótce dowódcy Ośrodka przyj-
dzie zmierzyć się z nowym wyzwaniem:
żołnierz na urlopie macierzyńskim. Ale
komandor Wołoszko nie wygląda na
kogoś, komu spędzałoby to sen z po-
wiek. - Jak pojawi się problem, to go
rozwiążemy - mówi. 

A pani bosman nie myśli rezygnować
ze swojej pracy. Jeszcze tak wiele przed
nią. 

Fot.: autor             Tatiana Baczyńska

Pomys³ na ¿ycie
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MORSKIMORSKI
INTERNETINTERNET

Przeglądając polskie strony w Internecie o tematyce morskiej
nieczęsto mamy do czynienia z informacjami dotyczącymi jed-
nostek cywilnych. Zapewne jest to w dużej mierze
spowodowane mniejszym zainteresowaniem, jakie towarzyszy
statkom. W czasopismach hobbistycznych tematyka wojen-
nomorska zajmuje znacznie więcej miejsca, skupiając także
znacznie większą liczbę miłośników. Więcej nie znaczy jednak
wyłącznie. Najlepszym dowodem na to jest umieszczona pod
adresem http://ships.greenet.pl Polska Witryna Morska. Co
można na niej znaleźć? Najciekawsze wydają się dwa spośród
zamieszczonych tam działów. Pierwszy nosi tytuł Wszystkie stat-
ki duże i małe. Znajdziemy w nim choćby odpowiedzi na pyta-
nia, jakie największe statki zostały zbudowane w polskich stocz-
niach czy też, jaki jest światowy rekord wielkości jednostki pły-
wającej, ale także wiele innych informacji, w tym skierowanych
do początkujących miłośników statków, np. co to jest węzeł czy
reling. Pomimo głównie cywilnej tematyki znajdziemy tam
artykuł poświęcony zbudowanemu pod koniec ubiegłego wieku
w Stoczni MW okrętu dla norweskiej straży przybrzeżnej.
Z pewnością przydatny okaże się zamieszczony angielski słow-
nik terminologii morskiej, okrętowej i żeglugowej. Nie znają-
cych tego języka należy jednak uprzedzić, że jest to typowy
słownik angielsko-angielski, tzn. pojęcia czy skróty są wyjaś-
nianie w mowie Szekspira.

Drugim ze wspomnianych działów jest Fotografia morska.
Umieszczono tam dużą ilość zdjęć podzieloną na kategorie,
poświecone odpowiednio statkom, stoczniom, portom i innym
aspektom morskiego rzemiosła. Zamieszczone fotografie są
dobrej jakości i można spędzić wiele czasu na ich podziwianiu
zwłaszcza, że trafiają się tam smaczki, np. w postaci załadunku
lokomotywy na drobnicowiec w Gdańsku. 

Poza zasadniczą zawartością PWM jest kopalnią odnośników
do miejsc w sieci związanych z tematyka morską. Jest ich
naprawdę wiele i nawet ich skrótowy opis nie jest w tym tekście
możliwy. Niestety nie można w tym kontekście nie zauważyć
negatywów prezentowanej strony. Bardzo wiele linków jest już
nieaktualnych, a kilkukrotne trafienie na informację, że podana
strona nie istnieje może zniechęcić nawet dość wytrwałego
poszukiwacza. Z tego powodu nie należy nawet próbować sko-
rzystać z odnośników umieszczonych u samej góry strony. Tylko
nieliczne z nich działają, a pozostałe zapewnią nam wątpliwą
przyjemność zapoznania się z komunikatem Error 404. Nie
znaleziono obiektu. Powoduje to, że strona niewątpliwie posiada
pozytywne cechy ogólnie nie robi najlepszego wrażenia. Wyda-
je się, że projekt został przynajmniej częściowo porzucony przez
swego twórcę dołączając do licznego w Internecie grona podob-
nych stron.    Przemysław Gurgurewicz

Zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie Dz. U. Nr 96 z 29.05.2003 r.

Fundacja „O dach dla historii Marynarki Wojennej
Rzeczypospolitej Polskiej” z dnia 21.09.2005 roku

stała się
Organizacją Pożytku Publicznego

KRS 0000022913
PRZEKAŻ JEJ

1%
TWOJEGO PODATKU

Nr konta w banku PEKAO S.A.V/0. Gdynia 
91 1240 2933 1111 0010 0166 3834

Wszystkie wpłaty w BANKU PEKAO S.A. na terenie całego
kraju są zwolnione od opłat.

Z inicjatywy środowisk patriotycznych w kraju i zagranicą,
głęboko osadzonych w historii zmagań niepodległościowych
na morzu i tradycjach Marynarki Wojennej II i III Rzeczy-
pospolitej, Fundacja wspólnie z Miastem Gdynią rozpoczęła
na początku 2002 roku, u podnóża Kamiennej Góry budowę
stałej siedziby Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum
Miasta Gdyni. W listopadzie 2005 roku zakończono prace
wchodzące w zakres I etapu budowy, powstał obiekt zamknię-
ty z elewacjami i przyłączami oraz częścią infrastruktury
zewnętrznej. Dotychczasowa budowa części Marynarki
Wojennej RP została sfinansowana z funduszy zebranych
przez Fundację od Sponsorów i Darczyńców. Były to jednak
sumy niewystarczające, dlatego też rozpoczynamy kolejną
akcję pozyskiwania środków, które pozwoliłyby wywiązać się
z zaległości płatniczych oraz umożliwiłyby w oparciu o fun-
dusze unijne rozpoczęcie dalszej realizacji inwestycji.

Chcąc sprostać tym zadaniom Zarząd i Rada Fundacji gorą-
co zaprasza ludzi dobrej woli do współpracy we współfinan-
sowaniu tej szlachetnej inicjatywy. Zwracamy się zatem z ape-
lem do personelu i wszystkich sympatyków Marynarki Wojen-
nej RP, do społeczeństwa regionu nadmorskiego i całego kraju,
do młodzieży, do całej sfery gospodarki morskiej tak nierozer-
walnie związanej z siłami morskimi i ich morską działalnością,
do wszystkich rozumiejących potrzebę zadbania o historię Pol-
ski Morskiej, niedopuszczenia do zapomnienia o dziejowych
dokonaniach, bohaterskich czynach i woli przetrwania wielu
pokoleń Polaków nad Bałtykiem, przekonanych o prawdzi-
wości odwiecznej dewizy, że

„Narody, które tracą pamięć, tracą życie”. 
WESPRZYJ DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI,

ZOSTAŃ BUDOWNICZYM MUZEUM MARYNARKI
WOJENNEJ RP. 

PRZECIEŻ STAĆ CIĘ NA TAKI GEST.
Jerzy Z. Komorowski

Prezes Zarządu Fundacji

Polska Witryna Morska
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Na początku roku w Centralnej
Składnicy Marynarki Wojennej
pożegnano odchodzących na

emeryturę st. chor. w st. sp. Józefa
Machowskiego oraz chor. szt. w st. sp.
Jana Matusza. Stało się to okazją do
skromnej uroczystości. Ich wieloletnia
służba spotkała się z uznaniem
przełożonych, czego wyrazem były
słowa obecnego dowódcy składnicy
kmdr. por. Ryszarda Kucharskiego.
Podziękował on obu weteranom za

wspólnie przepracowane lata, podkreśla-
jąc ich fachowość oraz zasługi. Obaj
panowie otrzymali z jego rąk
pamiątkowe tabliczki będące dowodem
szacunku, jakim się cieszą wśród
przełożonych i kolegów. 

Rozmawiając z oboma już emerytami
trudno nie odnieść wrażenia, że historia
składnicy jest historią, w której tworze-
niu brali aktywny udział. Obaj są zgodni,
że kiedy tu trafili wszystko wyglądało
zupełnie inaczej. Inne były też czasy.
- Wtedy wszyscy byliśmy dumni, że
służymy w Marynarce Wojennej -
wspomina Józef Machowski. - Nie miało
większego znaczenia, w jakich warun-
kach odbywała się służba. Rzeczywiście
ówczesne realia niewiele miały wspól-
nego z obecnymi. - W tamtych czasach
nie było mowy o żadnych wygodach.
Magazyny były nieogrzewane, nie było
w nich prądu, o doprowadzeniu wody nie
było co nawet marzyć - kontynuuje pan
Józef.  

Wcześniej na Pogórzu znalazł się Jan

Matusz. Po odbyciu zasadniczej służby
wojskowej postanowił związać swe
życie zawodowe z marynarką, czemu
towarzyszyła decyzja o dalszym miejscu
służby. Jesienią 1959 roku został maga-
zynierem w ówczesnej 6. Składnicy
Sprzętu Chemicznego MW. Wśród prze-
chowywanych tam zapasów znajdowały
się nie tylko środki zabezpieczające
w postaci masek przeciwgazowych
i ubiorów ochronnych, lecz także sprzęt
rozpoznania skażeń.  Wbrew obiego-

wym opiniom o pracy maga-
zynowej kontakt z takimi ma-
teriałami wymagał odpowie-
dzialności i uwagi. Podej-
mowane środki bezpieczeństwa
i ścisłe przestrzeganie zasad
postępowania pozwalało prakty-
cznie uniknąć niebezpieczeń-
stwa. - Było to w 1972 roku na
poligonie - wspomina - dzień był
ciepły, bardzo słoneczny.
Postanowiłem pójść sprawdzić stan
środków chemicznych przywiezionych na
poligon w celach szkoleniowych. Beczki
z nimi zostały zgromadzone w jednym
miejscu. Kiedy się do nich zbliżałem
nagle nastąpił wielki huk, a wokół pod-
niosła się chmura dymu. Najwyraźniej
eksplodowała jedna z beczek z niezwy-
kle groźną zawartością! Trzeba było
działać szybko - kontynuuje - ponieważ
powstało zagrożenie skażenia terenu
środkami chemicznymi. Jednak po
przeprowadzeniu rozpoznania wyniki
wskazywały, że groźne gazy nie

wydostały się ze swoich zbiorników. Co
zatem spowodowało wybuch? Sprawcą
całego zamieszania była pusta beczka.
W celu zneutralizowania pozostałości
środków chemicznych została wypeł-
niona podchloranem wapnia. Ktoś jed-
nak popełnił błąd i szczelnie zamknął
beczkę. W panującej tego dnia tempe-
raturze nastąpiła detonacja. 

Drugi z naszych bohaterów Józef
Machowski znalazł się w magazynach
parę lat później, w 1963 roku. Jego
miejscem pracy stała się 1. Składnica
Broni Podwodnej. Jak wspomina na
szczęście w swojej służbie nie miał
takich zdarzeń jak kolega i od początku
do końca przebiegła ona spokojnie.
Swoją karierę w mundurze zakończył
w 1990 roku jako kierownik magazynu
sprzętu i uzbrojenia broni podwodnej.
Wtedy też nadszedł okres zmian. Pan
Józef zamienił mundur na ubranie
cywilne, kontynuował jednak pracę
w tym samym miejscu. - Zmiany były
daleko idące. Znacznie wzrosła mecha-

nizacja i praca rąk została zastąpiona
przez maszyny. Wskutek tego zmniejszyło
się zapotrzebowanie na pracowników,
więc było nas coraz mniej.

W końcu przyszedł czas przekazania
obowiązków młodszym kolegom. Obaj
panowie są zgodni, że mogliby jeszcze
parę lat popracować, jednak nieubłagany
upływ czasu zmusza ich do odejścia.
Z pewnością przełożonym będzie ich
brakowało, czego wyrazem było
serdeczne pożegnanie.

Przemysław Gurgurewicz
Fot.: autor

S³u¿ba i praca



Rola dowódcy instytucji wojskowej czy
też pełnienie funkcji szefa wydziału jest
w dzisiejszych czasach trudna i absorbują-
ca. Nowoczesny sprzęt komputerowy oraz
systemy dowodzenia ułatwiają tę pracę,
jednak - jak zawsze - wszystko zależy od
ludzi. Nie tylko tych na wysokich
stanowiskach. 

Niespodzianka
Gdy poborowy po zaliczeniu „lawiny”

schodów w budynku przy ul. Pułaskiego
w Gdyni ochłonie to zauważy, że zamiast
uzbrojonego oficera dyżurnego interesan-
tów wita z miłym uśmiechem recepcjonist-
ka lub pełniący służbę żołnierz zawodowy.
Komendant WKU ppłk dypl. Jacek Doniec
wraz ze swoimi podwładnymi dba o to, aby
tych, o których „upomniała się Ojczyzna”
nie narażać na niepotrzebny stres. 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami

Zajmuje się on rezerwami osobowymi,
środkami transportu i maszynami przez-

naczonymi na potrzeby sił zbrojnych,
reklamacjami oraz ewidencją osób nie
podlegających powszechnemu obowiąz-
kowi obrony.

Prowadzi: nadawanie przydziałów
mobilizacyjnych dla żołnierzy rezerwy,
typuje ich - stosownie do potrzeb na przek-
walifikowanie do innego korpusu oso-
bowego, grupy lub specjalności woj-
skowej. Planuje oraz uzupełnia potrzeby
mobilizacyjne jednostek wojskowych
stanem osobowym oraz środkami trans-
portowymi i maszynami. Przyjmuje wnios-
ki od żołnierzy rezerwy zamierzających
zostać żołnierzami zawodowymi w kor-
pusach podoficerskim, szeregowych i kie-
ruje je do rozpatrzenia. Ponadto sporządza
oraz przedstawia opinie  i  wnioski
w sprawach mianowania żołnierzy uczest-
niczących w walkach o wolność i nie-
podległość Polski podczas II wojny świa-
towej i w okresie powojennym, w mis-
jach pokojowych oraz żołnierzy rezerwy
nie będących w czynnej służbie na wyższe
stopnie wojskowe. Przygotowuje wnioski
o nadawanie odznaczeń państwowych

i wojskowych, a także organizuje uroczys-
tości z nimi związane. Utrzymuje ścisłą
współpracę z układem pozamilitarnym
w zakresie opracowania i utrzymania
banku informacji dotyczących infrastru-
ktury logistycznej administrowanego
terenu. Dotyczy to: mocy wytwórczych,
produkcyjnych i remontowych, miejsc
rozmieszczenia urządzeń logistycznych, tj.
składów, magazynów, warsztatów, pralni,

łaźni, stacji paliw,
rurociągów, szpitali,
przychodni i przeka-
zuje informacje do
centralnego banku
danych.

Wydział Poboru i Uzupełnień
Zajmuje się osobami, które przewi-

dziane są do powołania do zasadniczej
służby wojskowej, w obronie cywilnej
bądź zastępczej. Jego zadaniem jest
ewidencja poborowych. Osoby do niego
powołane wzywają wójtowie lub burmis-
trzowie (prezydenci miast) - poprzez
wezwania imienne. Powinny być one
dostarczone zainteresowanym co najmniej
na siedem dni przed wyznaczonym ter-
minem stawiennictwa. Ich brak nie zwal-
nia poborowego od obowiązku stawienia
się w terminie i miejscu określonym w ob-
wieszczeniach znajdujących się na tabli-

cach ogłoszeń. Zgłaszający się do poboru
po raz pierwszy powinien przedstawić
powiatowej komisji lekarskiej: dowód oso-
bisty, zaświadczenie lekarskie dotyczące
stanu zdrowia, aktualną fotografię o wy-
miarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
dokumenty stwierdzające wykształcenie
lub pobieranie nauki, potwierdzenie
zgłoszenia się do rejestracji. 

W razie nie zgłoszenia się do poboru bez
uzasadnionej przy-
czyny wójt lub bur-
mistrz (prezydent
miasta) nakłada grzy-
wnę albo zarządza
p r z y m u s o w e
doprowadzenie przez
policję. Wydział ten
prowadzi ponadto
ewidencję osób ubie-
gających się o od-
roczenie od służby
wojskowej ze wzglę-
du na: pobieranie
nauki, kształcenie

w celu zdobycia kwalifikacji przydatnych
w wojsku. Uzupełnia także jednostki
wojskowe poborowymi do odbycia zasad-
niczej służby wojskowej. Jego zadaniem
jest też: kierowanie kandydatów na egza-
miny do szkół oficerskich, rocznego stu-
dium oficerskiego i szkół podoficerskich
oraz studentów do przeszkolenia woj-
skowego.

Wszystkich, którzy są zainteresowani
zadaniami realizowanymi przez Wojskową
Komendę Uzupełnień zapraszamy na stronę
internetową (www. wkugdynia.pow.mil.pl)

Renata Kreja
Fot.: Z. Kamiński

LUTY   2006   BANDERA  15

PrzyjaŸni ludziom

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami -
zastępca komendanta mjr Tomasz Hopcia

telefon CMON 26-37-83 w 232; CM 058-626-37-83 w 232.
Szef Wydziału Poboru i Uzupełnień

mjr Jerzy Łukuć telefon CMON 26-37-83 w CM 058-626-37-83 w 269.
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ORP „Nawigator” zbudowany został
w Stoczni Północnej w Gdańsku według
projektu Jerzego Ostaszewskiego. Praca-
mi kierowali inżynierowie Andrzej Gor-
goń i Andrzej Witkowski. Okręt
zwodowano 14 marca 1974 roku i po
próbach stoczniowych 17 lutego 1975
roku  podniesiono na nim banderę Mary-
narki Wojennej RP. Matką chrzestną jed-
nostki została Maria Kiszczak. Obowiąz-
ki dowódcy powierzono kmdr. ppor.
Ryszardowi Kostrzewskiemu. Od chwili
wejścia w skład sił Marynarki Wojennej
ORP „Nawigator” pełnił służbę na
morzu, realizując postawione przed nim
zadania szkoleniowe i bojowe. Do chwili
obecnej przepłynął ponad 340 tys. Mm.
Załoga wraz z okrętem odbywała liczne
i ciekawe rejsy. Wychodzono na Ocean
Atlantycki, Morze Północne i Nor-

weskie, odbyto rejs dokoła Wielkiej Bry-
tanii, przekroczono Północne Koło Pod-
biegunowe. Okręt siedmiokrotnie zdoby-
wał miano najlepszego okrętu MW RP
w grupie okrętów specjalnych.

W zimowy styczniowy poranek na
pokładzie ORP „Nawigator” panuje
niezwyczajny ruch. Na stanowiskach
manewrowych stanęły obsady, na głów-
nym stanowisku dowodzenia dowódca
okrętu kmdr ppor. Tomasz Kępka.
Rozpoczęto procedurę odcumowania.
Dowodzi kpt. mar. Sebastian Draga.
Padają komendy na ster, bosm. szt.
Robert Tkaczyk wykonuje polecenia
głośno meldując o wykonanych czyn-
nościach. Dowódca pionu eksploatacji
kpt. mar. Mariusz Jankowski wprowadza
zadane nastawy na śruby. D.o. uważnie
przypatruje się wszystkim manewrom,
nie koryguje ich, pozwalając na samo-
dzielne dowodzenie okrętem swojemu

zastępcy. - Kapitan Draga - mówi
półgłosem dowódca - przygotowuje się
do egzaminu na samodzielne dowodze-
nie, dlatego dziś to on odpowiada za
okręt i on wydaje polecenia, oczywiście
gdyby coś poszło nie tak natychmiast
przejmę dowodzenie. Ale wszystko jest
w porządku, bo dowódca nie interweniu-
je. „Nawigator” majestatycznie odbija
od kei. Rejs będzie krótki, ponieważ
okazało się, iż po próbach na poligonie
pomiarowym jednostka nie zachowuje
dopuszczalnych parametrów dotyczą-
cych pola magnetycznego. - Byliśmy w
stoczni - kontynuuje kmdr Kępka -
stanęliśmy na doku, stoczniowcy pro-
wadzili prace kadłubowe, pozbyliśmy się

starego sprzętu, zamontowano nowe
urządzenia. Po tak rozległych pracach,

Magnetyzm pod kontrol¹Magnetyzm pod kontrol¹
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szczególnie tych kadłubowych charakte-
rystyka pola magnetycznego z pewnoś-
cią uległa zmianie. Potwierdzili to
fachowcy z poligonu. Każdy okręt raz na

kwartał kontroluje swoje pole magnety-
czne, przechodząc przez bramki nie opo-
dal torpedowni. Już dawno odkryto, że
jednostki wytwarzają pole elektromag-
netyczne. Tę wadę sprzętu pływającego
skrzętnie wykorzystano konstruując
miny morskie i ich zapalniki. Współ-
czesne inteligentne miny mogą dokład-
nie określić, jaka jednostka przechodzi
nad nią i eksplodować pod tą wybraną.
Po krótkiej drodze „Nawigator’ docho-
dzi do miejsca stacjonowania pływającej
stacji demagnetyzacyjnej SD-13. - Przej-
muję dowodzenie - oznajmia komandor
Kępka - musimy precyzyjnie zacumować.
Na wodzie kołysze się łódź przysłana ze
stacji. Marynarze przejmują cumy
z okrętu i mocują je do czterech zacu-
mowanych na sztywno beczek. Dowód-
cy obsad manewrowych st. chor. szt.
mar. Janusz Górka i chor. szt. mar.

Wiesław Gala wraz ze swoimi ludźmi
precyzyjnie realizują rozkazy dowódcy.
Okręt leży na kursie Nord. Wprawdzie
dopuszczalna jest niewielka tolerancja,

ale ambicją załogi jest jak najdokład-
niejsze ustawienie okrętu na zadanym
kursie. - Staniemy na kursach kardynal-
nych - dodaje dowódca - obsługa stacji
zrobi, co do nich należy. Na ośnieżonym
i lekko oblodzonym pokładzie krząta się
grupa marynarzy dowodzona przez
bosmata Juliusza Semeniuka. Na burcie
okrętu zawieszają ramę z sondami mag-
netometru. Przesuwając się od dziobu do
rufy mierzą pole magnetyczne, zapisując
dane w dokumentach i w pamięci mag-
netometru. Są to szczegółowe pomiary,
trwają po kilka godzin. Z kompletem
odczytów wrócą na swoją stację. Jej
kierownik por. Marek Bruchal przeanali-
zuje je dokładnie i podejmie decyzję, co
do dalszych czynności. - Są dwa wyjścia
- mówi bosmat Semeniuk - wiemy, że
podstawowe parametry zostały przekro-
czone i teraz po badaniu ustalimy czy
wystarczy kompensacja przeprowadzona
na okręcie, czy też zapadnie decyzja,

żeby owinąć okręt kablem demagnetyza-
cyjnym. Rozmagnesowanie za pomocą
dostępnych na okręcie urządzeń nie zaj-
muje wiele czasu. Kompensacji dokonu-
je sama załoga. Jednak owinięcie tak
dużej jednostki kablami wymagać
będzie czasu i dużego wysiłku mary-
narzy. Pogoda również nie jest
sprzymierzeńcem ludzi. W styczniu
nawet proste prace wykonywane w nis-
kiej temperaturze wymagają dużego
hartu ciała i ducha. - Wiemy - uśmiecha
się komandor Kępka - że to niezbędne
czynności, ale wytrącają nas z rytmu
codziennego dnia. Niebawem załoga
zdawać będzie kolejne zadania pro-
gramowe, przed nimi wyjścia w morze.
Załogę ORP „Nawigator” stanowią
żołnierze zawodowi. Swój okręt traktują
jak drugi dom. Liczni hobbiści na
pokładzie znają go od stępki do topu

masztu. Dbają o swoją jednostkę i zaz-
droszczą bratu bliźniakowi, który prze-
szedł remont w stoczni i wygląda jak
nowy. Przed nimi jeszcze wiele mil, więc
niech im sprzyja los.

Krzysztof Wygnał
Fot.: K. Łukasik
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W lutym Gdynia obchodzi 80.
rocznicę nadania jej praw miejskich.
I kto by pomyślał, że do początków XX
wieku to niezwykle prężne miasto było
tylko małą biedną i nic nie znaczącą
rybacką wioską. Sytuacja jednak zaczęła
się zmieniać po zakończeniu w 1918
roku I wojny światowej i odzyskaniu
przez nasz kraj niepodległości, po około
150 latach niewoli pod zaborami oraz
przyznaniu na mocy Traktatu Wersal-
skiego 140-kilometrowego pasa Wy-
brzeża. Jednak przełomową datą był 10
lutego 1920 roku, kiedy to generał Haller
dokonał w Pucku symbolicznego aktu
zaślubin Polski z morzem. Był on
spełnieniem narodowego marzenia o wol-
nym dostępie do Bałtyku, o flocie i kraju
będącym morską potęgą.

Trzy miesiące po zaślubinach, wicead-

mirał Kazimierz Porębski, ówczesny
dyrektor Departamentu Spraw Morskich
Ministerstwa Spraw Wojskowych, odde-
legował na Pomorze inż. Tadeusza
Wendę, by ten poszukał najdogod-
niejszego miejsca pod budowę portu
wojennego. I ten znalazł równinę
pomiędzy ówczesną Gdynią a Oksy-
wiem.

Zbudować port i miasto
Zanim jednak Sejm uchwalił ustawę

o budowie portu, a ściślej o samodzielnej
organizacji bazy morskiej, nad zatokę
u podnóża Kamiennej Góry i orłow-
skiego klifu przybywali na wczasy letni-
cy. Wśród nich był jeden z największych
współczesnych pisarzy polskich Stefan
Żeromski. Przyglądał się on bacznie
trwającym już w 1921 roku robotom
przy budowie tymczasowego portu

wojennego i schroniska dla rybaków.
Prowadzone prace stały się inspiracją

do napisania książki „Wiatr od morza”,
przedstawiającą ich literacką wizję,
która niebawem okazała się wiernym
rzeczywistym obrazem portu i miasta
Gdyni. 

Ważnym dniem w historii rodzącego
się miasta był 23 wrzesień 1922 roku,
kiedy to Sejm uchwalił ustawę o bu-
dowie portu przy Gdyni na Pomorzu jako
portu użyteczności publicznej. Roz-
poczęła się realizacja nowoczesnego
portu morskiego. Inwestycja od samego
początku miała również wymiar polity-
czny.

W 1923 roku kardynał Edmund Dal-
bor, w towarzystwie prezydenta RP
Stanisława Wojciechowskiego dokonał
ceremonii poświęcenia portu. Nosił on

„/.../ najdogodniejszym miejscem do budowy portu wojennego (jak również w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia,
a właściwie nizina między Gdynią a Oksywą, położoną w odległości 16 km od Nowego Portu w Gdańsku. Miejscowość ta
ma następujące zalety: osłonięta jest przez półwysep Hel nawet od tych wiatrów, od których nie jest wolny Gdańsk.
Głęboka woda leży blisko od brzegu, a mianowicie linia 6 m głębokości w odległości 400 m od brzegu, a linia 10 m
głębokości w odległości od 1300 do 1500 m. Brzegi są niskie, wzniesione na 1 do 3 m nad poziomem morza. Jest obfitość
wody słodkiej w postaci strumyka „Chylonia”. Bliskość stacji kolejowej Gdynia (2 km). Dobry grunt na rejdzie /.../”

Fragment sprawozdania inż. Tadeusza Wendy z 20 czerwca 1920 roku po przeprowadzonej lustracji Wybrzeża.



wtedy nazwę Tymczasowej Przystani
Wojennej i Schroniska dla Rybaków.
Budowa portu była olbrzymim
przedsięwzięciem. Rósł on
niebywale szybko. Również
i samo miasto rozwijało się
w zawrotnym tempie. Już
w 1926 roku Gdynia otrzy-
mała prawa miejskie, a nowo
powstały port stał się
najważniejszym nad Bał-
tykiem. Dzięki Gdyni Polacy
uwierzyli, że stać ich na rea-
lizację najambitniejszych
marzeń i wyzwań XX
wieku. 

Człowiekiem, który inżynierskiej
myśli Tadeusza Wendy nadał polityczny
wymiar i rangę narodowej inwestycji był
Eugeniusz Kwiatkowski, z zawodu
inżynier chemik, z pasji polityk. Od
chwili objęcia przez niego w 1926 roku
Ministerstwa Przemysłu i Handlu
sprawa budowy portu w Gdyni nabrała
jeszcze większego tempa. Był on
wielkim propagatorem morskiej polityki
państwa w oparciu o nowoczesny port.
To dzięki jego orędownictwu Sejm
przyznawał stosowne fundusze na
rozwój portu i miasta.

Niestety wybuch II wojny światowej
przerwał dynamiczny rozwój miasta. Nie
ucierpiało ono zbytnio wskutek wojen-
nych działań, jednak kompletnemu
zniszczeniu uległ port i stocznia. Były
również  straty w ludziach. Większość
polskich mieszkańców Gdyni została
przez hitlerowców wysiedlona lub trafiła
do obozów koncentracyjnych, wielu
poległo na frontach. Po wyzwoleniu
miasta, zaczęli do niego powracać
wszyscy gdynianie, którym udało się
przeżyć okupację oraz przybywali
warszawiacy, lwowiacy, wilnianie,
którzy stracili podczas wojny wszystko
i przyszło im szukać miejsca na nowe
gniazda. I znów jak przed laty Gdynia
dla wielu stała się ziemią obiecaną,
a czas powojenny - czasem pionierskim.

Marynarka a miasto
Wraz z odzyskaniem przez Polskę nie-

podległości marszałek Józef Piłsudski

powołał do życia
Marynarkę Polską.
W 1919 roku został
utworzony Front Po-
morski. Jego dowódcą
został generał Józef
Haller. Miał on przejąć
Pomorze przyznane
Polsce na mocy Trak-
tatu Wersalskiego. Rok
później, 10 lutego

1920 roku w Pucku stanął na czele
swojej błękitnej armii nad brzegiem

Ba ł tyku i gdzie
dokonał symboli-
cznego aktu zaślubin
Polski z morzem.
A samo miasto stało
się pierwszą bazą
Marynarki Wojennej.
Z a b e z p i e c z e n i e m
działalności nowych
morskich sił zajęła się
Komenda Portu
Wojennego w Pucku,
która działalność
rozpoczęła 28 kwietnia 1920 roku. Jed-
nak od samego początku Puck był tym-
czasową bazą do momentu, kiedy nie
znajdzie się na nią inne miejsce. Tego
samego roku, w czerwcu wybór padł na
okolice Gdyni. Na Oksywiu rozpoczęła
się więc budowa nowego portu dla
Marynarki Wojennej, do którego miano
przebazować wszystkie posiadane wów-
czas jednostki pływające wraz z ca-
łym zapleczem. Z postępem prac przy
realizacji inwestycji postanowiono prze-
nieść KPW do Gdyni, gdzie z założenia
miała być jej docelowa siedziba.
Nastąpiło to w październiku 1926 roku.
Był to również szczególny rok dla
samego miasta, które otrzymało w lutym
prawa miejskie. Od tej pory losy i histo-
ria komendy wiązały się ściśle z losami
młodej aglomeracji miejskiej. Wybuch
wojny we wrześniu 1939 roku przerwał
realizację wszystkich planów rozwo-
jowych KPW i Gdyni. Teraz spadł na

komendę obowiązek organizacji obrony
polskiego Wybrzeża. Minęło
prawie sześć lat okupacji, kiedy
8 kwietnia 1945 roku miasto
zostaje wyzwolone. Dwa
miesiące później 7 lipca 1945
roku, wraz z powołaniem do
życia odtworzonego w Gdyni
Dowództwa Marynarki Wojennej,
powstaje główny port MW. Od tej
pory miasto i marynarka przez
pokolenia tworzą trwały i niero-
zerwalny związek.

Oprac.: K. Łukasik 
Fot.: autor, M. Kluczyński i archiwum
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W październiku 1919 roku generał
Józef Haller został mianowany dowódcą
Frontu Pomorskiego, który został utwo-
rzony w celu przejęcia Pomorza, przy-
znanego Polsce na mocy ustaleń Trak-
tatu Wersalskiego. Wcielanie ziem
pomorskich rozpoczęło się 16 stycznia
1919 roku od przejęcia Torunia przez

oddziały 16. Pomorskiej Dywizji
Piechoty. Pięć dni później, 21 stycznia
1919 roku generał w odezwie do
mieszkańców Pomorza oddał im hołd
„za niezłomność, hart ducha, wielkie
cnoty obywatelskie, wytrwałość w twar-

dej narodowej służbie”. Poszczególne
miejscowości przejmowano od wycofu-
jących się wojsk niemieckich aż do
11 lutego 1920 roku, kiedy to ostatni
żołnierze opuścili Gdańsk. Pomimo
incydentów, wśród których było kilka
prób stawiania zbrojnego oporu,
a także liczne przypadki sabotażu, obej-
mowanie Pomorza przebiegało bez
większych zakłóceń. 

Na miejsce odchodzących oddziałów
weszły polskie, do urzędów i instytucji
wrócili polscy urzędnicy. Rozpoczynało
się normalne życie, którego próbą stabi-
lizacji stały się wybory do władz central-
nych i samorządowych. Pod względem
prawnym i faktycznym Pomorze stawało
się polskie. Zwieńczeniem wszystkich
zmian zachodzących na Pomorzu
był symboliczny, dokonany w Pucku
10 lutego 1920 roku, akt zaślubin Polski
z morzem.

Generał Józef Haller nadał puckim
uroczystościom charakter nadzwyczaj
podniosły i szczególny. Podczas podróży
do Pucka zatrzymał się w Gdańsku.
W czasie swojego pobytu w tym mieście
otrzymał od starosty dr. Józefa Wybic-
kiego dwa platynowe pierścienie będące
darem gdańskiej Polonii. W dniu zaślu-
bin generał Haller wraz z wyższymi ofi-

cerami ruszył konno w uroczystym
orszaku ku Zatoce Puckiej. 

Po uroczystych przemówieniach, przy
dźwiękach hymnu narodowego i salw
armatnich, chorążowie pocztów sztan-
darowych zanurzyli sztandary w wodzie
morskiej na znak zaślubin. Kiedy
zakończyła się msza polowa, generał
podszedł do brzegu morza i wrzucił do

wody jeden z podarowanych mu pier-
ścieni, drugi pozostawił na swoim palcu.
Symbolicznym stwierdzeniem:
„Zaślubiam cię na znak rzeczywistego
i wieczystego naszego panowania” ge-
nerał dokonał zaślubin Polski z morzem,
dzięki czemu ostatecznie i na trwałe
zwrócono Polskę morzu i morze Polsce.
Na koniec puckich uroczystości
popisany został przez najważniejsze oso-
bistości, m.in. gen. Hallera i przedsta-
wiciela prezydenta Stanisława Woj-
ciechowskiego, akt zaślubin Polski
z morzem.

W uroczystościach uczestniczyli:
minister spraw wewnętrznych Stanisław
Wojciechowski, reprezentant naczelnika
państwa i wicepremier Wincenty Witos,
wojewoda pomorski Maciej Rataj,
wiceadmirał Kazimierz Porębski oraz
wiele innych osobistości krajowych i za-
granicznych. Puck dzięki tym wyda-
rzeniom przeszedł do historii. Był wów-
czas również pierwszym i jedynym
portem wojennym Polski, a przez długi
czas mieściła się w nim siedziba
Dowództwa Marynarki Wojennej i sta-
cjonował Morski Dywizjon Lotniczy.      

Oprac.: K. Łukasik

„Idziemy nad polskie morze - idziemy w kraj odwiecznie polski, wielokrotnie
wydzierany nam przez wrogą siłę niemiecką. Ale tęższą i większą jest moc polska -
moc polskiego oręża i polskiego ducha.(...). Wraca do Polski ziemia polska, ziemia
zroszona krwią męczeńską polskiego biskupa św. Wojciecha, gdzie niegdyś tylu
znakomitych rodaków działało, gdzie żył i pracował człowiek, „co wstrzymał
słońce, ruszył ziemię - polskie go wydało plemię (...), skąd w czasach upadku wyszło
tyle obrońców swobody narodu(...). Niech żyje zjednoczona nasza Polska!”.

Dowódca frontu, gen. Józef Haller (Rozkaz dzienny nr 12, z dnia 10 lutego 1920 r.)

Poślubieni morzu
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Polskie okręty

Dzieje floty polskiej (XVIII)
Obrona polskiego Wybrzeża w 1939

roku przed hitlerowską agresją jest tra-
giczną, ale najpiękniejszą kartą naszej
historii. 

1 września o godzinie 4:30 niemieckie
formacje zaatakowały Pocztę Polską
w Gdańsku, używając wobec nie-
licznych obrońców uzbrojonych w broń
strzelecką artylerii, broni pancernej
i miotaczy ognia. Polską obroną
dowodził oficer rezerwy Konrad Guder-
ski, a po jego bohaterskiej śmierci -
Alfons Flisykowski. W wyniku
nierównej walki poległo 6 pocztowców,
5 zmarło z ran, 39 Niemcy rozstrzelali na

Zaspie. Była to zbrodnia wojenna,
wykonana na umundurowanych
żołnierzach rezerwistach.

O godzinie 4:45 agresorzy zaatakowali

z morza, lądu i powietrza polską skład-
nicę amunicyjną na Westerplatte. Polacy
zamiast przewidywanych 6 - 12 godzin,
do czasu otrzymania wsparcia, bronili
się 7 dni. Obroną dowodził mjr Henryk
Sucharski i jego zastępca - kpt. Fran-
ciszek Dąbrowski. Obrońcy stracili
15 żołnierzy, atakujący - od 150 do 300.

Naloty na Puck spowodowały
zniszczenie bazy morskiego lotnictwa
i śmierć dowódcy Morskiego Dywizjonu
Lotniczego - kmdr. por. Edwarda Szys-
towskiego.

Trwały uporczywe walki o Gdynię
i Kępę Oksywską, bronione
przez oddziały Lądowej
Obrony Wybrzeża, dowod-
zone przez płk. Stanisława
Dąbka. Ze strony polskiej
nie było kapitulacji.
Pułkownik na ostatniej swej
reducie obronnej popełnił
samobójstwo po zaciekłej
walce z niemiecką piechotą.
Oksywie, gdzie walki trwały
do 19 września śmiało
można nazwać „polskimi
Termopilami”.

Dzielnie bronili się
żołnierze i marynarze Rejonu
Umocnionego Hel pod do-
wództwem kmdr. Włodzi-
mierza Steyera, wchodzący

w skład Morskiej Obrony Wybrzeża,
dowodzonej przez kmdr. Stefana Fran-
kowskiego. Obrona Helu - „samotnego
półwyspu” trwała do 2 października.

Polscy marynarze walczyli także
w głębi kraju. Oddział Wydzielony
„Wisła” bronił mostów i przepraw na
dolnej Wiśle i chronił przed zagładą
żołnierzy ratujących się po klęsce armii
„Pomorze”. 

Nasi marynarze broni l i  Modlina
i Zegrza. W składzie Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Polesie” utworzyli
batalion morski. Walczyli w ostatniej
bitwie regularnego Wojska Polskiego
pod Kockiem.

Bronisław Grzegorczyk
Rys.  autor  

Pod tą nazwą w XVIII wieku wys-
tępowały uzbrojone angielskie
żaglowce, służące do utrzymy-

wania łączności pomiędzy Wielką Bry-
tanią, a jej zamorskimi posiadłościami,
zwanymi koloniami.

Nazwa pochodzi od angielskiej kom-
panii handlowej „The East-Indie Com-
pany”, utrzymującej wojsko oraz
mogącej zawierać układy i interwe-
niować zbrojnie.

Okręty te były niezbyt szybkie i nie-
wielkie. Ich nośność wynosiła 1200 -
1400 ton. Posiadały dwa lub trzy
pokłady oraz wysokie burty z furtami
armatnimi. Nowością były trójkątne
żagle zwane kliwrami. 

Na rufie, w miejsce używanego do-
tychczas żagla łacińskiego, posiadały
żagiel trapezowy.

L. S.

Rys. B. Grzegorczyk

„East - Indianen”
Okręty świata
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Szanowni Koledzy!
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym

zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich Kolegów służ-
by stałej, emerytów, rencistów wojskowych o finansowe
wsparcie naszej Fundacji. Udziela ona pomocy materialnej
Koleżankom i Kolegom będącym w trudnej sytuacji
życiowej, przyznaje pomoc materialną na wykupienie
lekarstw i rehabilitację, dofinansowuje zakup protez,
aparatów słuchowych, innego koniecznego sprzętu i wy-
posażenia medycznego, pomaga wdowom i sierotom po
byłych żołnierzach zawodowych.

Ubóstwo materialne większości naszych Kolegów emery-
tów i rencistów powoduje, że Fundacja nie może spełnić
wszystkich próśb o wsparcie. Wielu ciężko chorych
inwalidów nie stać na wykupienie medycznych środków
pomocniczych ułatwiających życie.

Apel nasz jest podyktowany chęcią dopomożenia potrze-
bującym w większym stopniu, niż czyniliśmy to do tej pory.

Pamiętaj! Wpłacając 1% od podatku dochodowego na
Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
masz pewność, że Twój dar będzie służyć środowisku
byłych żołnierzy i ich rodzinom w trudnych chwilach
życia. 

Rada i Zarząd Fundacji zwraca się z gorącą prośbą
o wsparcie, z góry składając podziękowanie.

Zarząd Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom.

Objaśnienia: Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2004 roku
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospo-

darczy Krajowego Rejestru Sądowego, 02-315 Warszawa, 
ul. Barska 28/30, FUNDACJA POMOCY EMERYTOM
I RENCISTOM WOJSKOWYM uzyskała status
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (wpis do rej.
KRS pod nr 0000137138, poz.2).

Pamiętaj!
Na wszystkich odcinkach blankietu musi być wpis:

Darowizna na rzecz Fundacji Pomocy Emerytom
i Rencistom Wojskowym - organizacji pożytku pub-
licznego.

Wysokość możliwej do odpisu 1% darowizny na cele
pożytku publicznego wynika z wyliczonego w for-
mularzu PIT-37 podatku dochodowego od osób
fizycznych, zgłaszanego do Urzędu Skarbowego za
rok rozliczeniowy.

Wpłata finansowa na cele pożytku publicznego może
być dokonana wyłącznie w postaci wpłaty na konto
bankowe Fundacji PEiRW.

Dowód wpłaty należy przechowywać razem z rozlicze-
niem podatkowym za dany rok, zgodnie z przepi-
sami.

Podstawa odpisu:
art. 27 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873),

art. 27a Ustawy z 2000 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 14, poz. 176).

Pomóż dzisiaj Kolegom w potrzebie - jutro Koledzy pomogą Tobie!

A P E L
Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego

Nr konta 13 1060 0076 0000 4010 5000 3254
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PORADY BANDERY

Kiedy rozejrzymy się wokół, spojrzymy
na znane nam pary małżeńskie skonstatuje-
my, że większość z nich wygląda na
całkiem udane. Niektóre małżeństwa są
jednak takie tylko z pozoru. Ponieważ nie
występują w nich poważne czynniki destru-
kcyjne, takie jak alkoholizm, narkomania
czy ekstremalne napięcia otoczeniu, ro-
dzinie bliższej i dalszej wydaje się, że
w małżeństwie dobrze się układa. Jednak
i takie pary pojawiają w gabinetach psy-
choterapeutów, szukają pomocy praw-
ników, gdyż nieoczekiwanie okazuje się, że
jedno z małżonków deklaruje chęć roz-
wodu. Fasada udanego stadła zostaje zbu-
rzona. Co znajduje się za nią?

W obfitości różnorodnych nieszczęść,
problemów i patologii dotykających po-
szczególnych ludzi i całej rodziny ginie
gdzieś małżeństwo z pozoru udane, które
nie dostarcza otoczeniu powodów do
plotek i ekscytacji. To małżeństwo pozba-
wione żywotności, ambiwalentne, znudzo-
ne sobą, takie, w którym emocjonalny
rozwód jest bliski, albo już stał się faktem.
Partnerzy okazują sobie uczucia, ale jest to
działanie jedynie na pokaz i to, co patrzące-
mu z boku wydaje się okazywaniem zaan-
gażowania jest niczym więcej, niż życiem
obok siebie. W takich związkach miłość
wygasła, partnerzy znudzili się sobą i częs-
to para jest emocjonalnie, choć nieformal-
nie rozwiedziona od dawna. W tych
małżeństwach z zasady nie pojawiają się
wielkie problemy ani katastrofy życiowe,
czasami w grę wchodzi romans lub kłopoty
wychowawcze z dziećmi. Częściej żony,
niż mężowie po cichu domyślają się, że

w związku pojawił się ktoś trzeci. Udają
jednak same przed sobą, że fakty, o których
nie wiedzą oficjalnie nie istnieją. Ich
współmałżonkowie usprawiedliwiają się
przekonaniem, że dopóki druga strona o ni-
czym nie wie, nie sprawia jej to przykrości.
Jeżeli nie wie...

W przypadku wypalonych par z poza-
małżeńskimi romansami w tle ważne jest
ustalenie i zrozumienie znaczenia tych

romansów oraz to, co para zdecyduje się
zrobić z posiadaną wiedzą. To ona decydu-
je czy możliwe stanie się odbudowanie
związku, czy doprowadzą do rozstania.
Czasami, choć w naszej rzeczywistości cią-
gle zbyt rzadko, warto rozważyć pomoc
mediacyjną kogoś postronnego, zdystan-
sowanego, bardziej obiektywnego. To
prawda, że osoba zaangażowana w poza-
małżeński związek niekiedy może zrezyg-
nować z niego sama. Często jednak duma,
obawa przed utratą twarzy i lęk powstrzy-
mują przed podjęciem próby pogodzenia
się. 

Coraz częściej można usłyszeć w towa-
rzyskich rozmowach o nagłym rozwodzie
ludzi, których nigdy byśmy o to nie podej-
rzewali. Równie często jedna ze stron nie
ma najmniejszego pojęcia, dlaczego tak się
stało, co więcej sądzi, że dotychczas
wszystko układało się dobrze. Nagły
rozwód jest wyjątkowym rodzajem sytuacji
małżeńskiego impasu. Fakt, że zdarza się
coraz częściej jest powodowany głównie

zmianą stylu i tempa naszej codzienności.
Wielkomiejski styl życia, realizacja odręb-
nych, nie posiadających żadnych punktów
wspólnych, karier zawodowych, różne nie
znające się wzajemnie grupy towarzyskie
mogą prowadzić do rozluźnienia łączącej
więzi. Bywa, że nawet zwyczaj jedzenia
czy robienia czegokolwiek razem staje się
sporadyczny. Tacy małżonkowie niepo-
s t r z e ż e n i e  d l a  n i c h  s a m y c h  ż y j ą
w dwóch, równoległych światach. Skut-
kiem jest decyzja, często jednostronna,
o rozstaniu.

Jeżeli jedna osoba chce rozwodu nie
oznacza, że małżeństwo jest skończone.
Wiele zależy od powodów takiej decyzji
i tego jak silne jest pragnienie drugiego
z partnerów, aby związek ocalić. Pamiętaj-
my, że - w każdym małżeństwie, które trwa
dłużej niż tydzień, znajdą się powody do
rozwodu. Sztuka polega na tym, aby znaleźć
i wciąż znajdować powody do bycia razem.

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

Razem i osobno

Ropa naftowa i wszystkie inne substancje ropopochodne są
zmorą środowiska wodnego. Dostające się do wody morskiej,
w której praktycznie się nie rozpuszczają, z początku tworzą cie-
niutką warstewkę skutecznie blokującą przedostawanie się tlenu
do toni wodnej. Następnie, po zagęszczeniu, na zawiesinach
opadają na dno, tworząc trudno rozkładalny osad absorbujący i tak
skąpe zasoby tlenu warstwy bentosowej. 

Zanieczyszczenia olejowe, powstają podczas normalnej
eksploatacji mechanizmów i urządzeń okrętowych wszystkich
typów statków. Są to ścieki powstałe z mycia zbiorników pali-
wowych i olejowych, z kotłów i systemów chłodzenia, odpady
z filtrów i wirówek, czy też ścieki zęzowe z siłowni okrętowych.
Ich ilość stanowi od 0,5 do 1% zużytego paliwa. Na okrętach sto-
sujących paliwa ciężkie, posiadających siłownię, ilość tego typu
odpadów może się zwiększać. Występują one w postaci
mieszaniny z wodą w proporcjach 1:10 do 1:25. Przykładowy
okręt z silnikiem o mocy około 20 tys. KM, wykorzystujący pali-
wo ciężkie, wytwarza w ciągu 24 godzin od 8 do 20 m3

zanieczyszczeń olejowych, z których po oddzieleniu wody zostaje
przeszło 800 kg substancji ropopochodnych. W roku 1973 podczas
Międzynarodowej Konferencji Zanieczyszczenia Morza w Lon-
dynie została przyjęta konwencja MARPOL 1973. Jej głównym
założeniem jest zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki,
obejmuje wszystkie aspekty zanieczyszczeń ze statków, z wy-

jątkiem zatapiania odpadów w morzu. Dotyczy ona jednostek pły-
wających wszystkich typów oraz platform wiertniczych. Pięć lat
później przyjęto modyfikację konwencji znanej odtąd jako
MARPOL 1973/78. Tematyce odpadów ropopochodnych pow-
stałych podczas bezawaryjnej eksploatacji statków poświęcony
jest Aneks I Konwencji. Określa on podstawowe zasady usuwania
zanieczyszczeń ze statków. Istnieją zasadniczo trzy metody
gwarantujące spełnienie wymagań konwencji  zapobiegające prze-
dostawaniu się kłopotliwych zanieczyszczeń olejowych do
środowiska morskiego: spalanie lub odparowywanie nieodwod-
nionych odpadów na statku, oddzielanie produktów ropopocho-
dnych od wody i ich spalanie, gromadzenie odpadów ropopocho-
dnych na statku i oddawanie ich do specjalnych urządzeń odbior-
czych na lądzie lub przystosowanych do tego celu okrętów.

W celu zastosowania metody pierwszej potrzebne są specjalne
piece i dostarczenie dużej ilości energii, co nie zawsze jest możli-
we na statkach. Polegająca na odseparowaniu oleju i jego pochod-
nych od wody metoda druga, jest obecnie najpowszechniej
stosowana. Jednakże niesie ona ze sobą pewne zastrzeżenia, co do
czystości wody powstałej w procesach separacji oraz wydalania
spalin powstałych podczas unieszkodliwiana odpadów. Najlepszą
metodą wydaje się metoda ostatnia. Pomimo iż wymaga ona mon-
tażu na statku specjalnych zbiorników do gromadzenia odpadów
gwarantuje, że wytwarzane na okręcie odpady ropopochodne
zostaną zutylizowane w należyty sposób i nie pozostawią żadnego
negatywnego wpływu na środowisko morskie. 

Marcin Ryś

Co z t¹ rop¹?



Dokładnie 10 lat temu w dzień ko-
lejnej rocznicy zaślubin Polski
z morzem do Gdyni wszedł okręt

szkolny ORP „Iskra”. Nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że
powrócił on z bezprecedensowego w hi-
storii Marynarki Wojennej 297-dniowego
rejsu dookoła świata.

Historia tego okrętu sięga końca lat
siedemdziesiątych XX wieku. W 1977
roku po 50-latach służby pod polską ban-
derą swój żywot zakończył żaglowiec
szkolny ORP „Iskra”. W ten sposób
w procesie szkolenia podchorążych
powstała luka, którą trzeba było
zapełnić. Spośród wielu propozycji
wybrano następcę dla zasłużonego
szkunera, którym miała zostać barkenty-
na oparta na projekcie żaglowca „Pogo-
ria” projektu inż. Zbigniewa Chorenia.
Stępkę pod nową jednostkę położono
11 listopada 1981 roku w Stoczni
Gdańskiej. Budowa postępowała bardzo
szybko i już 6 marca 1982 roku odbyła
się uroczystość chrztu. Matką chrzestną
została Barbara Zielińska długoletnia
pracownica Biblioteki Naukowej
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej.
Zaledwie cztery miesiące później
zakończono próby stoczniowe i  29 lipca
wcielono okręt do Marynarki Wojen-
nej. 11 sierpnia 1982 roku pierwszy
dowódca nowej „Iskry” kpt. mar. Lech
Soroka dokonał uroczystego pod-
niesienia bandery.

Po zaledwie dziesięciu dniach od tej
uroczystości barkentyna wyruszyła
w swój dziewiczy rejs po Bałtyku.   

W następnym roku rozpoczęło się

wypełnianie podstawowych
zadań, czyli praktyki morskie
z podchorążymi. W okresie od
czerwca do lipca odbyły się
dwa rejsy ze słuchaczami pier-
wszego roku Wydziału Nawi-
gacji i Uzbrojenia Okrętowego WSMW.
Odbywały się one po Bałtyku oraz
Morzu Północnym, stając się również
okazją do pierwszych wizyt zagra-
nicznych: w Rostocku i Tallinie. 

Od tego czasu takie letnie wyjścia
w morze stały się stałym elementem
służby, jedyną zmianą było ich wydłu-
żanie. Znaczącym wydarzeniem było
w 1987 roku wzięcie udziału w Ope-
racji Żagiel. Ten pierwszy start w tej
uznanej imprezie zakończył się sukce-
sem załogi i zajęciem drugiego miejsce
w klasie A. 

Rozpoczął on długie pasmo
sportowych sukcesów żaglowca. Już
w dwa lata później barkentyna otrzymu-
je główną nagrodę operacji żagiel Cutty
Sark Trophy, przyznawaną decyzją
wszystkich kapitanów jachtów i żaglow-
ców uczestniczących w operacji.

Pierwszy rok dekady lat dziewięć-

dziesiątych stał pod znakiem dzie-
wiczego transatlantyckiego rejsu. Na
zaproszenie ONZ „Iskra” wyruszyła do
USA, gdzie sekretarz generalny tej orga-
nizacji wręczył okrętowi Medal Pokoju.
To wyróżnienie było o tyle cenne, że
żaden inny okręt na świecie nie został
wcześniej w ten sposób odznaczony. 

Już dwa lata później „Iskra” ponownie
wyrusza na drugą stronę Atlantyku. Tym
razem w związku z 500. rocznicą
odkrycia Ameryki barkentyna wzięła
udział w operacji żagiel Columbus 92.
Przez pięć miesięcy, od początku kwiet-
nia do końca sierpnia przemierzała szlak
karawel Krzysztofa Kolumba, pokonując
rekordową odległość 15 414 mil.

Wszystkie te wydarzenia były jednak
tylko przedsmakiem historycznego rejsu
dookoła świata. „Iskra” opuściła

port w Gdyni 18 kwietnia 1995 roku, by
powrócić 10 lutego 1996 roku po
opłynięciu świata. Trasa rejsu miała dłu-
gość 37 774 Mm. Do portów zawijano
jedynie, aby uzupełnić zapasy. 

Po takim wyczynie trudno było jed-
nostce czymś zaimponować. Jednak
w 1999 roku kolejny raz załoga „Iskry”
udowodniła, że doskonale rozumie
sportowego ducha. W regatach Cutty
Sark Tall Ship’s Race na trasie Lerwick-
Aalborg udzielono pomocy holender-
skiej jednostce. Jacht o nawie „Orion”
miał w cieśninie Skagerrak problemy
z silnikiem. „Iskra” wzięła go na hol,
przeprowadziła bezpiecznie przez
cieśniny duńskie i po 210-milowym
rejsie doprowadziła na metę w Aalborgu.
Załoga została za to uhonorowana
nagrodą Fair Play przyznaną przez Inter-
national Sail Training Association.

Ostatnie, jak na razie osiągnięcie
sportowe „Iskry” jest świeższej daty.
W 2004 roku okręt trzeci już raz
przepłynął Ocean Atlantycki, gdzie
wziął udział w regatach Tall Ship’s Chal-
lenge. Impreza zakończyła się dużym
sukcesem, gdyż polska jednostka
wygrała w swojej klasie regaty z New
London do Halifaxu. 

Przemysław Gurgurewicz
Fot.: M. Kluczyński
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Uskrzydlony okrêt
Dowódcy: (stopień w momencie objęcia stanowiska)
kpt. mar. Lech Soroka 12.11.1982-10.05.1984
por. mar. Czesław Dyrcz 10.05.1984-29.09.1997
kpt. mar. Robert Sitek 29.09.1997-08.02.2002
kpt. mar. Robert Żywiec 08.02.2002-

Dane techniczne
Wyporność pełna: 381   t
Długość z bukszprytem: 49,0  m
Długość między pionami:   36,0  m
Szerokość: 8,0  m
Zanurzenie średnie: 3,7  m
Powierzchnia żagli maks.  1045  m2

Napęd: silnik o mocy 228 kW (310 KM)
Załoga stała: 18
Załoga szkolna: 45 podchorążych

5 nauczycieli.
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Twierdza Wisłoujście od ponad
dwudziestu lat jest administrowana
przez Muzeum Miasta Gdańska.
Muzeum przeprowadza obecnie prace
remontowe i konserwatorskie, mające
przywrócić zabytkowi jego historyczny
wygląd. W pochmurny i dżdżysty dzień
udałem się na rekonesans. Z daleka już
było widać szarą wieżę strażniczą, na
której łopotała biało-czerwona flaga.
Stąd 28 listopada 1627
roku królewska flota w
podobnych warunakch
a t m o s f e r y c z n y c h
wyruszyła na zwycięską
bitwę z blokującą Gdańsk
szwedzką armadą. 

Podchodząc bliżej
można zauważyć zmiany
jakie w tym miejscu zaszły
w ciągu ostatniego czasu. 

W ubiegłym roku udało
się zakończyć prace nad
rekonstrukcją i kon-
serwacją bastionu artyle-
ryjskiego, które polegały
na ustabilizowaniu funda-
mentów poprzez położenie
gabionów, czyli koszy
wypełnionych kamieniami.
Ponieważ fundamenty bas-
tionów są wykonane z dre-
wnianych skrzyń uzu-
pełniono nad nimi ubytki

cegły i kamieni tworzących partie
murów na linii wahania lustra wody.
Istotnym jest fakt, że fundamenty
narażone są na falowanie, spowodowane
przez przepływające statki jak również
podnoszenie się lustra wody przez silne
wiatry północno-zachodnie oraz dzia-
łanie zanieczyszczeń chemicznych. 

Kolejnym krokiem była rekonstrukcja
szańców, z których usunięto krzaki oraz
drzewa, które swymi korzeniami
szczególnie przyczyniały się do
niszczenia bastionów. Oczyszczone tak
szańce obsiano trawą. Na podstawie
planów archiwalnych odtworzono także
ich historyczne profile. Twierdza
uzyskała tym samym wygląd z XVII
wieku.  

Poważnym zadaniem była także kon-
serwacja wnętrza bastionów poprzez
uszczelnienie stropów oraz położenie
specjalnych tynków, które mają przejąć
wysolenie z murów bastionów. 

Na początku ubiegłego roku ukoń-
czono prace nad rekonstrukcją domu
komendanta z zachowanym XVII
wiecznym kominkiem. Obecnie jest to
reprezentacyjne miejsce
w twierdzy. Wy-
posażono je w stylowe
drewniane meble, a
ściany udekorowano
rycinami ilustrującymi
dzieje budowli. Nie opo-

dal kominka zawieszono elementy
dawnego uzbrojenia takie jak hełmy i na-
pierśniki. Pomieszczenie to już jest
wykorzystywane, m.in. na sympozja.  

W przyszłości przewiduje się tu zorga-
nizowanie ekspozycji muzealnej, na
którą złożą się eksponaty znalezione
podczas prac archeologicznych na tere-
nie twierdzy. 

Wraz z bastionem artyleryjskim są to
obecnie całkowicie odrestaurowane
obiekty. 

Nieoczekiwanie podczas wykonywa-
nia prac kanalizacyjnych koło domu
komendanta odkryto zbiorową mogiłę
żołnierzy niemieckich z okresu ostatniej
wojny. Ich szczątkami zajęła się Funda-
cja „Pamięć”. Spoczęły na cmentarzu
żołnierzy niemieckich w Gdańsku. Dzię-
ki zachowanym „nieśmiertelnikom” jest
możliwa ich identyfikacja. 

Ponadto w grudniu ubiegłego roku
ruszyła budowa nowego zwodzonego
mostu (na wzór zniszczonego histo-
rycznego), który połączy twierdzę z
zewnętrzną fosą. Po oczyszczeniu fosy
będzie można opłynąć cały zabytkowy
obiekt. Szykuje się następna turystyczna
atrakcja grodu nad Motławą. 

Tekst i foto - Mariusz Konarski

Miniony rMiniony rok w twierdzyok w twierdzy
Początki istnienia twierdzy
sięgają średniowiecza. 
Wówczas to pobudowano
drewnianą strażnicę u ujścia
Wisły do morza. 
W 1482 roku wzniesiono okrągłą
wieżę z bardziej trwałego
budulca. Na jej szczycie 
zapalano ogień wskazujący
statkom bezpieczną drogę do
gdańskiego portu. 
Z biegiem lat strażnicę
rozbudowywano 
i modernizowano. 
Z czasem w jej miejscu powstał
ceglano-kamienny fort. 
W XIX wieku twierdza straciła
swe militarne i nawigacyjne
znaczenie. W czasie ostatniej
wojny budowla uległa znacznym
zniszczeniom
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Dawna chwała 
i morska ślepota

W XX wieku Royal Navy pokazała
jeszcze swoją moc w wojnie o Falklandy
w 1981 roku, pokonując Argentynę. 

Jednym z celów, jaki przyświecał
organizatorom obchodów 200. rocznicy
brytyjskiego zwycięstwa pod Trafalga-
rem było skierowanie ponownie uwagi
brytyjskiej opinii publicznej ku morzu
i na perłę w Koronie -  Royal Navy.
Największym wydarzeniem jubileuszu
zwycięstwa admirała Nelsona był zlot
okrętów wojennych  z całego świata na
przełomie czerwca i lipca 2005 roku.
Uczestniczyło w nim łącznie 300 jednos-
tek wojennych, handlowych i jachtów z
35 krajów całego świata. Marynarkę
Wojenną RP reprezentowała fregata
ORP „Gen. T. Kościuszko” i żaglowiec
szkolny ORP „Iskra”. 

Finał obchodów przewidziano w Lon-
dynie na pokładzie flagowego okrętu li-
niowego Nelsona HMS „Victory” i kate-
drze św. Pawła, w dzień pamiętnej bitwy
(21 października) oraz dwa dni później -
na placu Trafalgar Square.

Wszechstronnie tylko 
z lotniskowcami

Przed celebrą największej minionej

chwały Królestwa na morzu, szef Sztabu
Marynarki Wielkiej Brytanii i pierwszy
lord Admiralicji admirał sir Alan West
określił aktualny status i perspektywy
rozwoju Royal Navy. 

Długofalowym zadaniem jest przek-
ształcenie Królewskiej Marynarki
Wojennej w Wszechstronne Siły
Morskie (Versatile Maritime Forces),
zdolne do oddziaływania militarnego na
lądzie, z flotą przystosowaną do działań
na wodach przybrzeżnych, lecz nie
pozbawioną możliwości operowania na
morzach otwartych. Upraszczając -
przyszła Royal Navy musi gwarantować
skuteczne użycie sił piechoty morskiej
(Royal Marines).

Jeśli jakiś naród chce być poważnym
graczem na międzynarodowej scenie,
potrzebuje lotniskowców. Nieważne jest
to, gdzie znajduje się miejsce operacji
militarnych - uważa admirał sir A. West.
Nowa struktura Royal Navy traci sens
bez tych okrętów. Pozyskanie baz
lądowych wymaga wielu zabiegów 
w kraju gospodarza i olbrzymich
kosztów  zbudowania czy utrzymywania
infrastruktury oraz długiego czasu. Poza
tym lotniskowiec jest platformą dla
wszystkich trzech rodzajów sił zbroj-

200 lat po Trafalgarze
Wielką Brytanię przez
stulecia nazywano królową
mórz. 
Royal Navy była podstawą 
jej istnienia - broniła
metropolii i służyła do
ekspansji na świat. 
Pokonała hiszpańską
„Niezwyciężoną armadę” 
w XVI wieku, 
uporała się 
z holenderską i francuską
konkurencją w następnych
stuleciach. 
Pod komendą Nelsona
udowodniła supremację 
na morzach, pokonując
napoleońską koalicję. 
Imperium ostatecznie upadło 
w 1945 roku i trzeba oddać
sprawiedliwość, że uczyniło to
w nienajgorszym stylu -
poświęcając wszystkie zasoby
na walkę z hitleryzmem 
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nych - wszyscy dowódcy są co do tego
zgodni.

O nowych lotniskowcach - Future Air-
craft Carrier  CVF (002) głośno jest od
kilku lat. Oficjalnie wymieniono je
w Przeglądzie Obrony Strategicznej
(Strategic Defence Review) - zasad-
niczym dokumencie określającym już
w 1998 roku  politykę obronną Wielkiej
Brytanii na przyszłe 30 lat. Te flagowe
jednostki całego programu rozwoju sił
morskich Królestwa mają mieć 300
metrów długości i pełną wyporność
około 60 tysięcy ton. Będą więc
największymi okrętami, jakie kiedykol-
wiek posiadała dawna królowa mórz. Ich
nazwy to „Queen Elisabeth” i „Prince of
Wales”. 

Okręty te powinny wejść do linii już
w latach 2012 i 2015. Będące obecnie
w służbie 3 lotniskowce typu Invincible
były projektowane na potrzeby zimnej
wojny. Z ograniczonymi możliwościami
obrony powietrznej i relatywnie małą
liczbą samolotów pionowego startu Sea
Harrier nie są w stanie sprostać
przyszłym potrzebom Royal Navy.

Więcej okrętów do walki
Ostatnio pojawiły się opinie o kryzysie

Royal Navy, spowodowanym zmniejsza-
jącą się liczbą niszczycieli i fregat: z 32
jednostek pozostanie zaledwie 25. 

Z analiz wynika, że jedynie tuzin
takich okrętów można skierować do
poważnej operacji militarnej w zapal-
nym rejonie świata. Program budowy
przyszłych jednostek bojowych Future
Combatant, mających zastąpić fregaty
typu 23, opiewający na 14 okrętów
został zawieszony. Zredukowano
również liczbę niszczycieli min z 19 do
16.  

Wielka Brytania potrzebuje obecnie co
najmniej 30 jednostek tych klas (trafnie
nazywanymi końmi roboczymi floty) do
realizacji stałych zadań i udziału 

w ewentualnej kampanii wojennej.
Redukcję liczby okrętów wspominanych
klas przyjęto z ociąganiem. Przede
wszystkim dlatego, że przyznany mary-
narce budżet nie pozwalał na utrzymy-
wanie dotychczasowej liczby niszczy-
cieli i fregat oraz realizację prioryte-
towych celów -  budowy lotniskowca
oraz okrętów desantowych.

Wśród ekspertów słychać też głosy, że
nie wystarczy pieniędzy na nowy lot-
niskowiec oraz nowe samoloty pokła-
dowe. Zdaniem adm. A. Westa sprawa

jest tak poważna dla obronności kraju, że
nie można zaniechać realizacji obu tych
projektów. Dobrze ocenia Eurofightera,
lecz wskazuje, że nie projektowano go
do zadań ekspedycyjnych na całym
świecie. Pierwsza partia 55 samolotów z
docelowych 232, mających stanowić
podstawowy typ samolotu bojowego
Royal Air Force jest w trakcie dostawy.
Zdecydowanie preferuje amerykańskie
samoloty F35 C Joint Strike Fighter. 

Wielka Brytania jest jednym z nie-
wielu państw (pozostałe to USA, Fran-

cja i przypuszczalnie Rosja), które stać
na stałe utrzymywanie w morzu okrętów
podwodnych wchodzących w skład sił
nuklearnego odstraszania. Służbę
bojową mogą pełnić 4 okręty z rakietami
balistycznymi typu Valiant i 7 okrętów
uderzeniowych typu Trafalgar oraz 4
Swiftfure. Te ostatnie będą zastąpione
przez jednostki typu Astute. Jednak na
skutek opóźnień pierwszy okręt nowego
typu  wejdzie do służby najszybciej w
2009 roku. Docelowo ma być ich 8.    

Królewska Piechota Morska podlega
dowództwu marynarki, mimo że często
wypełnia zadania pod operacyjną kon-
trolą wojsk lądowych. Tworzy organiza-
cyjnie brygadę składającą się z 3 jednos-
tek (commando units) oraz regimentu
artylerii. W jej skład wchodzi również
m.in. Special Boat Service (SBS),
ciesząca się wraz z SAS (Special Air
Service) zasłużoną reputacją jednych
z najlepszych formacji do zadań specjal-
nych na świecie. 

Royal Navy zaangażowana jest ponad
2 lata w wojnie w Iraku. Utrzymuje
jeden z podstawowych zespołów opera-
cyjnych (Substantial Task Group).
Wspomaga Irakijczyków w budowie

bazy morskiej Umm Basr. Pełni klu-
czową rolę w szkoleniu ich kadr mor-
skich.

Można wyrazić przekonanie, że duch
Trafalgaru nie zaginął i w przyszłości
RN będzie potrafiła wykorzystywać to,
że zebrała prawdopodobnie więcej
„gorących” doświadczeń militarnych niż
jakakolwiek marynarka wojenna na
świecie.              

Jerzy Bojko
Fot.: Royal Navy 

HMS Invincible na Tamizie

HMS Vanguard
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Poczet marynarskich twórców

Jest w nim coś z Geista z „Lalki” lub
Leonarda da Vinci, więcej realisty, mniej
marzyciela, przekonanego o sile i możli-
wościach rozumu ludzkiego, a
także kierowaniu się nim 
w każdym działaniu.

Długo szukał sobie miejsca 
w życiu, nie tylko z własnego
wyboru. Wypędzony przez oku-
pantów z rodzinnego domu w
Warszawie, wraz z rodziną trafił na
roboty przymusowe do Rzeszy.
Zaraz po wojnie ukończył Oficer-
ską Szkołę Lotniczą w Dęblinie,
po której służył w latach 1950 -
1964 w lotnictwie MW, w skła-
dzie personelu latającego. 

Do roku 1985, czasu przejścia na
emeryturę wojskową, po uzyska-
niu niezbędnych kwalifikacji,
pełnił funkcje sztabowe w
Oddziale Systemów Kierowania
MW.

Był jednym z najaktywniejszych
współpracowników redakcji „Ban-
dery”.

Twierdzi, że karierę wojskową

wybrał z powołania. Zarówno w MW,
jak i w cywilu włączył się w dziedzinę
wiedzy i działania, najogólniej mówiąc -
racjonalizacji, której ideę wyraża w zło-
żonej w brudnopisie książce - „Przygody
z niegroźnym szaleństwem w tle”.

Jest publicystą, trochę pisarzem,
poetą, fotografikiem, racjonalizatorem,
konstruktorem i kto wie, kim jeszcze. 

W Klubie Seniorów Lotnictwa pełni
funkcję rzecznika prasowego. 

Za swoje racjonalizatorskie działania
na pożytek ludzi otrzymał prestiżowe
wyróżnienia w kraju, Brukseli i Bu-
dapeszcie. Kilkakrotnie był przedsta-
wiany w telewizji i na łamach gazet.
Wspiera go aktywnie małżonka. Szuka
on sponsorów do swoich wciąż fascynu-
jących pomysłów.

Przez swoje wynalazki - symbole nie
tylko pragnie praktycznie pomóc

ludziom, raczej daje do zrozumienia, że
trzeba to robić, jeśli tylko umysł ludzki
jest w stanie pokonać barierę nie-
możności. 

On sam wskazuje racjonalne kierunki
myślenia. Jego wynalazki są tylko środ-
kami do realizacji szczytnego celu.
Wśród nich są m.in.: urządzenie ratow-
nicze służące do ewakuacji ludzi 
z wysokich budynków, prototyp
maszyny umożliwiającej poruszanie się
ludzi  niepełnosprawnych w trudnych
warunkach. Także przy pokonywaniu
schodów. Autor niejako zmusza układ
jezdny do stawiania kroków. To nie jest
mechanika, ale składnik teorii chodzenia
w zakresie sztuki - jak sam mówi.

Ponad 50 jego wynalazków zostało
zrealizowanych. Zajmuje się stereofo-
tografią w sensie technicznym i artysty-
cznym. 

Kazimierz dawniej byłby człowiekiem
renesansu, współcześnie jest nowoczes-
ny i nowatorski. W wartkiej wyobraźni
przewiduje efekt psychologiczny swo-
jego działania i przesłania.

Wygląda na to, że jest w stanie zarazić
swoją ideą tych wszystkich, którzy
myślą racjonalnie, zaproponować im
wartości, którym warto się poświęcić. 

Foto: B.G.                           b 

Kazimierz Gawron
„...myślę i zaraz piszę, jeśli wchodzę w jakąś dziedzinę,

to staram się ją zgłębić”.

Autor Jego dzieło
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SPORT

Drugim miejscem Marynarka Wojen-
na zakończyła rywalizację w sporcie
powszechnym na szczeblu Sił Zbrojnych
RP w 2005 roku. Jest to kolejny rok,
kiedy to dobrze prowadzona działalność
sportowa w MW, kierowana przez kmdr.
por. Dariusza Adamczyka pozwoliła
odnieść sukces w rywalizacji na
najwyższym szczeblu. W ubiegłym roku
nasza reprezentacja  na 15 konkurencji
zwyciężyła w: pływaniu, radioorientacji
sportowej, brydżu sportowym. Druga
była w: żeglarstwie, maratonie, judo,
strzelaniu pneumatycznym, a trzecia w
strzelaniu z broni etatowej. W tej
ciężkiej rywalizacji uzyskała łącznie 197
punktów, ustępując Pomorskiemu
Okręgowi Wojskowemu z Bydgoszczy
(207 pkt.) i wyprzedzając 3. Korpus
Obrony Powietrznej z Wrocławia
(196 pkt.). W 2005 roku rywalizowało
18 zespołów: Pomorski Okręg Woj-

skowy - Bydgoszcz, 3. Korpus Obrony
Powietrznej - Wrocław, Śląski Okręg
Wojskowy - Wrocław, 12. Dywizja
Zmechanizowana - Szczecin, 11. Dywiz-
ja Kawalerii Pancernej - Żagań, 2. Kor-
pus Obrony Powietrznej - Bydgoszcz,
16. Dywizja Zmechanizowana - Elbląg,
1. Dywizja Zmechanizowana -
Legionowo, CSWLOP - Koszalin,
WSOSP - Dęblin, Ministerstwo Obrony
Narodowej - Warszawa, Akademia
Marynarki Wojennej - Gdynia, CSMW -
Ustka, Dowództwo Garnizonu Warsza-
wa, Wojskowa Akademia Techniczna -
Warszawa, Akademia Obrony Naro-
dowej - Warszawa, Wojska
Lądowe i Marynarka Wojenna
RP. Duży wkład w ten sukces
mają instruktorzy wychowania
fizycznego z JW MW, bez wspar-
cia których nie udałoby się
osiągnąć po raz kolejny miejsca
na podium. Kierują oni procesem
szkolenia sportowego w swoich
jednostkach i jednocześnie
dokonują wyboru najlepszych.

Wybiera się ich przez dobrze
zorganizowane, szkoleniowo
uzasadnione współzawodnictwo
sportowe od najniższego
szczebla poczynając. Ustalone
zasady i regulaminy zapewniają
możliwość startu w imprezach
sportowych wszystkim żołnier-
zom. Obserwując rolę i istotę
sportu możemy zauważyć, że ma
on ogromny wpływ na ich rozwój.
Zarówno w wielu dziedzinach
życia, jak i w kształtowaniu się
osobowości sport zostawia po sobie ślad.
Ma on decydujące znaczenie w procesie
rozwoju charakteru człowieka.

Istotą rywalizacji i współzawodnictwa
w Wojsku Polskim jest nie tylko
wyłonienie najlepszego zespołu w Siłach
Zbrojnych  RP, ale i kształtowanie
osobowości żołnierza, szczególnie
młodego. Rywalizacja sportowa odgry-
wa wielką rolę w społeczeństwie, dla-
tego powinna ona być propagowana w
Wojsku Polskim. Korzyści wypływające
z niej są powszechnie widoczne. 

Sport rozwija wytrwałość i ambicje
u każdej osoby uczestniczącej w zaję-
ciach ruchowych. Przyczynia się to do
kształtowania postawy dążącej do
określonego celu. 

Niekoniecznie musi to być bicie
rekordów świata czy startowanie 
w zawodach profesjonalnych. Często
wytrwałość ta polega na walce z własną
słabością, rozwojem kondycji i chę-
cią osiągania lepszych rezultatów.

Uczęszczanie na zajęcia sportowe uczy
tworzenia określonego planu działania.
Patrząc na wyniki we współzawod-
nictwie sportowym w ostatnich latach
uzyskiwanych przez MW na szczeblu
Wojska Polskiego widać, że instruktorzy
wychowania fizycznego wykazują duże
zaangażowanie w pracę nad rozwojem
fizycznym żołnierza, a sportowcy 
w marynarkich mundurach determi-
nację w zdobywaniu jak najlepszych
miejsc. Za to wszystko należy serdecznie
wszystkim podziękować i życzyć kolej-
nych sukcesów. 

Oprac.: Robert Rapsiewicz

Zdjęcia: archiwum 

II miejsce Marynarki Wojennej RP w si³ach zbrojnych
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SzachySzachy
Zadanie szachowe - „Wskaż drogę zwycięstwa”

Ustawienia planszy:
Białe:      Kd3, Hc7. 
Czarne:   Kf6, Gc5, b6, e6, f5.

Zakończony 17 grudnia 2005 roku „Grand Prix Kor-
sarz” przerósł wszelkie oczekiwania. 

Wzięła w nim udział rekordowa liczba szachistów
(119 zawodników). Osiągnięto wysoką przeciętną startują-
cych w jednym turnieju (25 zawodników). 

Leszek Przybył uczestniczył we wszystkich 24 turniejach,
za co zasłużył na  nagrodę specjalną. 

Władysław Andrzejewski prezes „Korsarza”  serdecznie
dziękuje sędziemu  PZSz  Edmundowi Wałdochowi  za
społeczne  sędziowanie,  prowadzenie zawodów oraz doku-
mentacji  turniejowej. 

Puchar Prezesa  „Korsarza” zdobył  Józef Baltazar Żełaj-
tys  - 97,5 pkt. Drugie miejsce zajął Ryszard Jackowski -
95,5 pkt., trzecie Eugeniusz Orlikowski - 87,0 pkt., czwarte
Andrzej Pofelski,  piąte/szóste Wacław Rawicz-Galiński 
i Jan Zieliński. Podkreślić należy fakt, że cała piątka to
zawodnicy SKF „Korsarz”.

Ostatni turniej w starym roku wygrał  chor. sztb rez.
Ryszard Jackowski - 7,5 pkt. Wielka szkoda, że choroba nie
pozwoliła mu  wystartować w Mistrzostwach Marynarki
Wojennej.

Pożegnanie starego roku 2005 odbyło się u sza-
chistów w serdecznej  i miłej przedświątecznej atmosferze,
po rozdaniu nagród  za „Grand Prix Korsarz”. 

Wszystkich miłośników Caissy, a szczególnie pod-
chorążych AMW zapraszamy do uczestniczenia w
imprezach szachowych drugoligowego „Korsarza”. Klub
szachowy, działający w gdyńskiej „Riwierze” otwarty jest
dla szachistów w każdą środę od godziny  16.00 do 20.00 
i sobotę od godziny 10.00 do 14.00. 

Turnieje szachów szybkich, w ramach „Grand Prix Kor-
sarz-2006” przeprowadzane będą w każdą pierwszą sobotę
miesiąca o godzinie 10.00. Wszyscy związani z SKF „Kor-
sarz”  marzą  o wejściu naszej drużyny do I ligi szachowej. 

Z. Kabat 

Rozwiązanie zostanie nagrodzone książką. 
Proszę przesyłać je na adres:  

,,Zy-Ka”, 80-169 Gdańsk, ul.Czajkowskiego 4/29,
w terminie 3 tygodni. 

Kontradmirał Czesław Dyrcz jest
autorem książki, wydanej pod koniec
ubiegłego roku przez Dowództwo Mary-
narki Wojennej. Wydrukowano ją, pod
redakcją kmdr. por. Cezarego
Braciszewskiego, w Zespole Redak-
cyjno-Wydawniczym MW. Nosi  tytuł
Terroryzm początku XXI wieku jako
zagrożenie bezpieczeństwa międzynaro-
dowego i narodowego. Składa się z
czterech rozdziałów i dwóch
załączników zawierających: charak-
terystykę współczesnych organizacji ter-
rorystycznych (np. Al-Kaidy, IRA, ETA,
LFWP i wielu innych) oraz zestawienie

ataków na obiekty cywilne i wojskowe
przeprowadzonych w latach 1970-2005.

Publikację poprzedza słowo wstępne
Dowódcy MW RP admirała floty
Romana Krzyżelewskiego, w którym
stwierdza: Polska jako członek Traktatu
Północnoatlantyckiego i Unii Europej-
skiej oraz czynny uczestnik koalicji
antyterrorystycznej jest bezpośrednio
narażona na wynikające z tego zagroże-
nia. Autor książki wyjaśnia, co było
przyczyną jego zainteresowania się
prezentowaną nam problematyką. Otóż,
pamiętnego 11 września 2001 roku prze-
bywał on na stanowisku dowodzenia w
bazie lotniczej Marynarki Wojennej
Stanów Zjednoczonych Ameryki w
Islandii. 

To niewielkie objętościowo
wydawnictwo, liczące tylko 152 strony
wraz z bibliografią i załącznikami, jest
cennym kompendium wiedzy o
zagrożeniach dla cywilizacji. Dzięki
niemu „w pigułce” otrzymaliśmy wszy-
stkie najbardziej istotne informacje doty-
czące plagi XXI wieku. I rozdział za-
wiera podstawowe pojęcia terroryzmu,
jego genezę, organizacje i zasięg. Co
ciekawe, pierwszym jego wyznawcą był
Herostrates z Efezu, który w 356 roku

p.n.e. podpalił świątynię Artemidy.
Następny rozdział prezentuje metody
działania współczesnych agresorów.
Mowa w nim o terroryzmie lądowym,
powietrznym i morskim. Należy liczyć
się też z wykorzystaniem przez
fanatyków zniszczenia: cybernetyki,
biologii, chemii oraz broni masowego
rażenia. Przedstawiono tu także działa-
nia organizacji międzynarodowych
w walce z  nimi (ONZ, NATO, UE 
i innych). III rozdział dotyczy aktywnoś-
ci politycznej i militarnej Polski po 11
września 2001 roku, z podkreśleniem
roli MW RP. Kolejny  przedstawia
przewidywane kierunki rozwoju bez-
pieczeństwa międzynarodowego i naro-
dowego. Niestety w dalszym ciągu
należy oczekiwać rozszerzenia się skali
problemu.

Lektura tej publikacji chociaż dotyczy
zjawiska budzącego lęk i niepokój nie
wywołuje nieprzyjemnych dreszczy. Jest
tak za sprawą jej rzeczowości, obiekty-
wizmu oraz dozy optymizmu, wynika-
jącego ze współpracy międzynarodowej
przeciwko terrorystom. Można przy-
puszczać, że będzie ona znaczącą pozy-
cją edytorską nie tylko dla słuchaczy
szkół wojskowych. Renata Kreja
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Wydaje się, że rejs morski doskonałym jachtem, z wyspe-
cjalizowaną i odpowiedzialną załogą, wyposażonym w nieza-
wodne instrumenty nawigacyjne, jest całkowicie bezpieczny.

Owszem, pewne trudności mogą sprawić: zła pogoda, nagła
awaria silnika, jakieś uszkodzenie lub poważna choroba które-
goś z żeglarzy.

Tymczasem na niektórych akwenach wielkie niebez-
pieczeństwo stwarzają morscy piraci. Obecnie szczególnym
rodzajem piractwa jest prawie bezkarne napadanie na
niewielkie jednostki, w tym jachty. Ich zawartość, a nawet całe
jachty są bardzo cennym łupem. By pozbyć się niewygodnych
świadków piraci często mordują załogi zdobytych jachtów.

Jednym z takich zdarzeń było zaginięcie w 1997 roku
amerykańskiego jachtu o nazwie - jak na ironię - „Pirate’s
Lady”, którego właścicielem był jeden z najbogatszych
ludzi w Stanach Zjednoczonych - Charles Slatter. Tragedia ta
wydarzyła się na Morzu Karaibskim.

Znikanie morskich jednostek przypisuje się często niewytłu-
maczalnym zjawiskom, szczególnie w tzw. Trójkącie Ber-
mudzkim, który przeszedł już do legendy. Prawda jest inna.

Grasują tam piraci narkotykowi, którym potrzebne są środki
transportu w celu przemycania narkotyków z krajów latynos-
kich do USA. Zagarnięty jacht pod amerykańską banderą 
w tym przypadku  nie wzbudza podejrzeń. Nowoczesne gangi
są silnie uzbrojone, posiadają doskonały sprzęt nawigacyjny,
a nawet aparaturę zakłócającą pracę obcych radiostacji.

Inne niebezpieczne rejony działania piratów, gdzie istnieją
najlepiej zorganizowane bandyckie morskie syndykaty to:
rejony Singapuru, Hongkongu, Tajlandii, Tajwanu, Malezji,

Indonezji oraz wybrzeża południowo-zachodniej i środkowo-
zachodniej Afryki. Tam u piratów można zamówić bez mała
cały statek handlowy.

Rys. B.G.  L.S.

Do dzisiaj wielu marynarzy,
żeglarzy i rybaków wierzy w
magiczną siłę morza, które żywi,

pomaga odkryć tajemnicze światy.
Bywa, że zabiera w wieczność.

Już starożytni czcili morskich bogów,
których sprawczą działalność opiewają
starożytne mity. Ten świat wierzeń w
bóstwa i demony ma swoje odzwier-
ciedlenie w mitologii słowiańskiej,

wzbogaconej o wpływy skandynawskie.
W bliższej nam północy znany był

Wikingom m. in. Aegir, władca morza,
przebywający na jego dnie, otoczony
złotymi skarbami z zatopionych statków.
Jego żona łapała marynarzy w olbrzymią
sieć, celowo powodując przy tym
sztormy i burze, które niszczyły statki.
Pojmani marynarze byli uroczyście
podejmowani i goszczeni w jej pałacu.

Słowiańscy morscy bogowie w przeci-
wieństwie do innych morskich nacji
przetrwali wyłącznie w legendach,
spisanych dopiero przez współczesnych.
Temat ten jest nam przybliżony m.in.
przez Zofię Drapellę oraz Agnieszkę
Lipińską.

Swojego morskiego Neptuna mieli
Kaszubi, którego zwali Goskiem.
Poruszał się po powierzchni morza
łodzią ciągnioną przez morskie rumaki.
W swoim domostwie na dnie Bałtyku
urządzał przyjęcia, zapraszając na nie
różnorakie straszydła. Był otoczony
nimfami, które podobne do kaszubskich
kobiet spacerowały po plażach, wypatry-
wały rybackich łodzi, naprawiały sieci
bądź prały rybackie odzienia.

Kaszubi - marynarze przywozili ze
sobą opowieści o morskich syrenach,
które śpiewem uwodziły nieszczęsnych

żeglarzy. Rodzime syreny nazywali
morzeczkami, które także śpiewały 
i uwodziły, wciągając nieostrożnych 
w głębiny. Tak jak greckie były to pół
ryby, pół kobiety, noszące na szyi korale
z bursztynu. 

Nad jeziorami, których na Kaszubach
pełno, morskie nimfy nazywane były
redunicami. Stąd nazwa rzeki - Radunia.

O topielcach mówiono, że porwała ich
piękna redunica, dlatego łatwiej było
ukoić ból po stracie kogoś bliskiego.
Wierzono, że redunice, tak jak ludzie
umierały z miłości do porzucających je
rybaków, a ich matki zamieniały się
w łabędzie.

Także w Bałtyku istniały morskie pot-
wory. Skandynawowie wierzyli w Jor-
mungadra wywołującego sztormy,
Kaszubi w morskiego kura. To były dzi-
waczne ryby, wieszane u powały w cha-
tach, by wskazywać kierunek wiatru lub
nadejście sztormu. Demon Szaliniec
mieszkał na Biegunie Północnym, a w
pobliskiej Szwecji rozwiązywano worki
z wiatrem, kierując go na kaszubskie
brzegi.

Aby uchronić się przed groźnymi 
bóstwami, Kaszubi czynili znaki krzyża
i wypowiadali stosowne zaklęcia.

L.S.

Ba³tyckie demony

Piraci nadal groźni



Z uwagi na fakt, iż część wód mor-
skich pomiędzy Świnoujściem a
Niechorzem nie była objęta światłem
z tych dwóch latarni, zdecydowano
zbudować pomiędzy nimi nową
latarnię. Postanowiono wykorzystać
do tego celu XIX-wieczną wieżę
orientacyjno-widokową leżącą na
terenie Wolińskiego Parku Naro-
dowego, na wzgórzu o wysokości ok.
75 metrów n.p.m. W 1957 roku pow-
stał projekt adaptacji wieży opraco-
wany przez Biuro Projektów Budow-
nictwa Morskiego w Gdańsku. Pod-

czas jego realizacji, istniejącą już wieżę podniesiono jeszcze 
o 2,5 metra. Latarnia rozpoczęła pracę 15 stycznia 1952 roku.
Jest to okrągła wieża wzniesiona w większej części 
z murowanych kamieni polnych, a w górnej ze zwykłych
cegieł, które zostały wmurowane podczas podnoszenia wieży.
Na jej szczycie znajduje się biała, metalowa laterna z oknami
zajmującymi połowę okręgu od strony Bałtyku.  Latarnia
morska Kikut wraz z latarnią w Jastarni są najniższymi obiek-
tami tego typu w Polsce. Jednak ze względu na usytuowanie na
wysokim morskim brzegu ma najwyżej położone źródło
światła i gdyby tylko jego moc była większa, miałaby najwięk-
szy zasięg. Źródłem światła jest automatyczny układ optyczny
składający się z walcowej soczewki Fresnela o średnicy 50 cm,
ze zmieniaczem na 6 żarówek 75 W na wypadek przepalenia.
Latarnia jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga ciągłego
dozoru. K. Ł.
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”. Wśród czytelników, którzy nadeślą 
do 3 marca  prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę.

W tym miesiącu książkę  Władysław Miegoń wylosowała: Dorota Maksymczuk z Gdyni.

K R Z Y ¯ Ó W K A

Charakterystyka latarni
Zasięg światła: 16,0 Mm (ok. 29,6 km)
Wysokość wieży: 18,2 m
Wysokość światła: 91,5 m n.p.m.
Pozycja: szer. geogr. 52° 58’ 59’’ N, 

dł. geogr. 14° 34’ 56” E.

Automatyczne œwiat³o

Poziomo: 1. Gruba gałąź drzewa; 5. Pocisk z mechanizmem
zapłonowym; 8. Największa tętnica; 9. Sygnał ostrzegający
przed zagrożeniem; 10. Ukochana Janosika; 11. Górska rzeka;
12. Lutowa solenizantka; 15. Klamra u pasa; 18. W plecaku
turysty; 19. To co upiększa, przystraja; 21. Francuska wielka
rzeka; 24. Narzędzie rolnicze; 27. Arkan; 28. Zawiadomienie 
o przesyłce;  29. Część twarzy; 30. Ssak z rodziny
koniowatych; 31. Meksykański sukulent; 32. Krótki żartobli-
wy utwór sceniczny;

Pionowo: 1. Australijski niedźwiadek; 2. Afrykańskie
jezioro; 3. Pomost do przeładunku; 4. Rabatowy kwiatek;
5. Opowiadana dziecku na dobranoc;  6. Sztukmistrz; 7. Mias-
to w Turcji; 13. Jezioro z „mysią” wieżą; 14. W sklepie na
półkach; 16. Przeciwległy zenitowi; 17. Duchowny żydowski;
20. Np. zapasy węgla, gazu 21. Pnącze w dżungli; 22. Dawny
komputer domowy; 23. Gatunek śledzia; 24. Małe dziecko,
niemowlę; 25. Stolica polskiej piosenki; 26. Likier kminkowy.  

Zbyszek Chińcza 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 dadzą rozwiązanie.



Inauguracja nowego roku szkoleniowego

Uroczystym podniesieniem flagi 
naszego  rodzaju sił zbrojnych w jednostkach 

i wielkiej gali banderowej na okrętach rozpoczął się
w Marynarce Wojennej RP nowy rok szkoleniowy.

Podczas okolicznościowych apeli 
dowódcy podziękowali kadrze i marynarzom za ich 

osiągnięcia w minionym roku oraz przedstawili 
zasadnicze zadania stojące przed polskimi 

siłami  morskimi w 2006 roku. 
Kierownicza kadra 9. FOW wysłuchała wykładu

kontradmirała Czesława Dyrcza na temat
wybranych problemów dotyczących 

działań przeciwminowych.
Rozpoczynający się rok to dla MW wiele ćwiczeń

krajowych i międzynarodowych na morzu, 
lądzie  i w powietrzu. 

To także udział w operacjach NATO
i Partnerstwa dla Pokoju. 

Fot.: M. Kluczyński, S. Cieślak
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