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W pierwszym kwartale
bieżącego roku 
z mundurem rozstało się
wielu żołnierzy
zawodowych.
Dowódcy jednostek 
pożegnali na uroczystych
zbiórkach swoich kolegów. 

Fot.: M. Kluczyński
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W ubiegłym roku 35 medali 
z imprez rangi mistrzowskiej przywieźli
żołnierze - sportowcy z Zespołu Spor-
towego Marynarki Wojennej RP. 

Szkolenie sportowe w ZS MW reali-
zowane było zgodnie z planami przygo-
towań żołnierzy - sportowców do  mis-
trzostw świata i Europy, mistrzostw w
ramach Międzynarodowej Rady Sportu
Wojskowego (CISM), mistrzostw Pol-
ski, Wojska Polskiego, a także Marynar-
ki Wojennej RP. Zadania te realizowane
były w ścisłym powiązaniu z Woj-
skowym Klubem Sportowym „Flota”
Gdynia i Polskimi Związkami Spor-
towymi. Zadania główne  ZS MW w
2005 roku to: koordynowanie przygo-
towań i udziału reprezentacji WP do
Wojskowych Mistrzostw Świata
CISM w strzelectwie sportowym, które
odbyły się w Szwajcarii w dniach 
10-15.10.2005 roku oraz Wojskowych
Mistrzostw Świata CISM w pięcioboju
morskim, które odbyły się w Chor-
wacji w dniach 10-15.07.2005 roku. 

Zespół Sportowy MW przygotowywał
również reprezentację MW do udziału

w mistrzostwach Wojska Polskiego
w dyscyplinach: pływanie (I miejsce),
radioorientacja sportowa (I miejsce),
judo (II miejsce), strzelanie pneumaty-
czne (II miejsce), biegi na orientację
(IV miejsce). 

Natomiast w 2006 roku przygo-
towywać będzie reprezentację WP do
mistrzostw organizowanych pod
patronatem Międzynarodowej Rady
Sportu Wojskowego (CISM) w biegach
na orientację, pięcioboju morskim 
i strzelectwie, a także będzie organiza-
torem X. Otwartych Zawodów  w Nur-
kowaniu o Puchar Dowódcy MW 
(8 - 9.06 br.), Mistrzostw Wojska Pol-
skiego w Radioorientacji Sportowej
(17 - 20.10 br.). 

W Zespole Sportowym Marynarki
Wojennej uprawiane są cztery dyscy-
pliny sportowe: biegi na orientację, judo,
pięciobój morski, strzelectwo.

Biegi na orientację
Dyscyplina ta prezentuje bardzo dobry

poziom sportowy. Należy do jednych 
z najlepszych w Wojsku Polskim i w
Polsce. Zawodnicy są w składzie Kadry

Narodowej w BnO. Szkoleniowcy sekcji
wykazują wysoki poziom specjalisty-
czny oraz duże zaangażowanie w pracy
szkoleniowej. 

W roku 2006 będą oni koordynować 
proces przygotowań i startu do
Wojskowych Mistrzostw Świata CISM
w BnO, które odbędą się w Brazylii. 

Aktywnie propagują biegi na orien-
tację wśród kadry Marynarki Wojennej.
Posiadana baza szkoleniowa w sposób
wystarczający zabezpiecza działalność
sekcji.

Nadmienić trzeba, że zawodnicy
Zespołu Sportowego MW biorą również
czynny udział w rywalizacji w ramach
zawodów sportowych rozgrywanych
w Marynarce Wojennej RP w sporcie
powszechnym. W bieżącym roku sekcja
przygotowywać będzie Mistrzostwa
Wojska Polskiego w Radioorientacji
Sportowej, które odbędą się w Gdyni
w dniach 17 - 20.10.2006 roku.

Judo
Kadra szkoleniowa prezentuje wysoki

poziom specjalistyczny. W ubiegłym
roku sekcja zorganizowała Mistrzostwa

„Medalowy” Zespó³ Sportowy Marynarki Wojennej RP
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Wojska Polskiego w judo, które odbyły
się w dniach 12 - 15.04.2005 roku 
w Gdyni.  Uczestniczyło w nich blisko
150 zawodników z zespołów spor-
towych objętych rywalizacją sportową
w siłach zbrojnych. Zawody wspoma-
gane były przez Urząd Marszałkowski
w Gdańsku, Urzędy Miast:  Gdańsk,
Sopot i Gdynia. Reprezentacja MW 
(w ramach, której startowali również
zawodnicy ZS MW) zajęła II miejsce 
w Wojsku Polskim. Sekcja posiada bar-
dzo dobrą bazę szkoleniową, dysponując

halą judo z szatniami i zapleczem sani-
tarnym. Hala posiada maty typu
„TATAMI”  (wymienione w ubiegłym
roku na nowe) oraz trybunę na ok. 200
miejsc. 

Pięciobój morski
Pięciobój morski  jako dyscyplina

CISM istnieje w NATO od 1954 roku.
Dyscyplina ta składa się z pięciu

konkurencji, które
oddają charakter
specyficznej i ciężkiej
służby na morzu oraz
rozwijają zdolności
motoryczne przydatne
każdemu maryna-
rzowi. Są to: tor
przeszkód o długości
300 m, ratowanie życia
- konkurencja z ele-
mentami ratowniczy-
mi (75 m), pływanie

użyteczne - wodny tor przeszkód
w płetwach (125 m), prace bosmańskie -
umiejętności żeglarskie połączone 
z wiosłowaniem (270 m), cross na dys-
tansie 3 000 m połączony ze strzelaniem,
wiosłowaniem i rzutem granatem.

Sekcja posiada dobrą bazę szkole-
niową, w tym m.in. tor przeszkód wg
standardów CISM. W celu poprawy

rezultatów organizowane są wspólne
obozy z reprezentacją Niemiec (aktualny
Drużynowy Mistrz Świata). Dzięki

wymianie doświadczeń szkoleniowych,
materiałom poglądowym szkoleniowcy
stworzyli optymalny proces przygotowa-
nia reprezentacji, wyselekcjonowano
kadrę pięcioboju, która rywalizuje na
równi z czołówką europejską. 
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Strzelectwo
Zawodnicy dyscypliny strzeleckiej

prezentowali i prezentują bardzo wysoki
poziom sportowy, zdobywając wysokie
lokaty w zawodach różnej rangi. Są
ścisłą czołówką strzelców w Polsce. 

Aktualnie do kadry olimpijskiej na
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008
roku pretendują: ppor. Sławomira Szpek
oraz bsmt Radosław Podgórski i mat.
Piotr Daniluk. W ubiegłym roku
reprezentacja MW, w której składzie byli
zawodnicy i którą przygotowywali
szkoleniowcy z ZS MW zajęła II miejsce
w rywalizacji na szczeblu Wojska Pol-
skiego w strzelaniu pneumatycznym.
Mankamentem jest brak posiadania
własnej strzelnicy. Strzelcy korzystają

ze strzelnicy KS „Iskra” mieszczącej się
w Akademii Marynarki Wojennej.

Obiekty sportowe 
Zespół Sportowy MW dysponuje

obiektami sportowymi przy ul. Śmido-
wicza 73 w Gdyni. Znajduje się tu: pły-
walnia letnia 50 m, z podgrzewaną wodą
i z trybunami, pływalnia kryta 25 m,
z brodzikiem do nauki pływania dla
dzieci i sauną, ośrodek podnoszenia
ciężarów. Ośrodek ma świetlicę klubową
i saunę. 

Wśród obiektów jest ponadto: hala
judo z szatniami i zapleczem sanitarnym.
Hala posiada maty typu „TATAMI” oraz
trybunę na około 200 miejsc. Jest tu też:
stadion sportowy z ziemną bieżnią, tra-
wiastym boiskiem do piłki nożnej, pa-
wilonem z szatniami oraz trybuną odkry-
tą, zespół boisk do gier sportowych,
korty tenisowe z trybunami, tor

przeszkód do pięcioboju morskiego
i pawilon noclegowy. Na bazie obiektów
sportowych organizowane są liczne
imprezy sportowo - rekreacyjne mające
na celu zintegrowanie społeczności
wojskowej i cywilnej. Nasze obiekty
wykorzystywane są również w procesie
szkolenia sportowego dla żołnierzy
z jednostek wojskowych Garnizonu
Gdynia, Wejherowo i Hel oraz pod-
chorążych z AMW. Chętnie w czasie
wolnym korzysta z nich również kadra
zawodowa z rodzinami. Duży wkład w
utrzymanie obiektów sportowych ma
Komenda Portu Wojennego w Gdyni,
bez której nie funkcjonowałyby one 
w sposób należyty. Dzięki KPW na tere-
nie obiektów sportowych przeprowa-
dzono szereg remontów, w tym m. in.
basenu krytego, kortów oraz hali judo. 

Opracował: Robert Rapsiewicz

Fot.: Archiwum ZSMW
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Pod koniec ubiegłego roku w Warsza-
wie odbył się VII. Krajowy Zjazd
Towarzystwa Wiedzy Obronnej. 86-let-
nia historia istnienia TWO sięgająca
swoimi korzeniami do Towarzystwa
Wiedzy Wojskowej, którego honorowym
członkiem i patronem był Naczelnik
Państwa Józef Piłsudski, to wieloletnia
działalność na rzecz kształtowania 
w społeczeństwie polskim świadomości
obronnej, a w szczególności upowszech-
nianie w środowisku cywilnym i woj-
skowym wiedzy wojskowej oraz obo-
wiązujących zasad bezpieczeństwa
państwa i jego obywateli. To również
propagowanie dziejów i tradycji oręża
polskiego, doświadczeń z minionych
wojen oraz upowszechnianie osiągnięć
naukowych i technicznych, krajowych
oraz zagranicznych związanych z obron-

nością. To także popularyzacja tradycji,
symboliki narodowej i wojskowej. Dzię-
ki swojej działalności przyczynia się
również do wytwarzania w społeczeńst-
wie atmosfery aktywnego zaangażowa-
nia i właściwego zrozumienia spraw
związanych z obronnością oraz uczy
szacunku dla wysiłku żołnierskiego.

Działalność Towarzystwa w Marynar-
ce Wojennej ma bogate i wieloletnie
tradycje. Zrzesza kilkuset członków-
pasjonatów w swojej działalności - we
wszystkich jednostkach marynarki. 
Działalnością tą kieruje powołany przed
kilku laty Zarząd Okręgowy TWO MW
RP, którego prezesem jest kontradmirał
Andrzej Rosiński. Z kolei działalnością
w związkach taktycznych i podległych
jednostkach kierują Zarządy Oddziałów. 

Przedmiotowy zakres prowadzonej
działalności to między innymi: organiza-
cja i prowadzenie zajęć z młodzieżą
szkolną, opieka i patronat nad szkołami,
pomnikami i miejscami pamięci naro-
dowej. To również organizacja sym-
pozjów, sesji popularno-naukowych,
podróży wojskowo-historycznych, dzia-
łalność wydawnicza, oprowadzanie
wycieczek, organizacja wystaw i eks-
pozycji tematycznych, pomoc w organi-
zacji uroczystości patriotycznych, gro-
madzenie zbiorów medali, orderów
i odznaczeń, sprzętu wojskowego i in-
nych materiałów związanych z historią,
tradycjami i symboliką Marynarki
Wojennej i Lotnictwa Morskiego. Osob-
ną i nie mniej ważną dziedziną działal-
ności jest dokumentowanie historii jed-
nostek wojskowych, fortyfikacji pol-

skiego wybrzeża, a także tworzenie his-
torycznych grup rekonstrukcyjnych. Ta
szeroka w swoim zasięgu, społeczna
praca prowadzona przez członków TWO
w jednostkach marynarki była i jest
pozytywnie zauważalną, zarówno przez
środowisko cywilne, jak i wojskowe.
Miarą tego są otrzymywane wyróżnienia
od władz wojskowych i cywilnych,
czego przykładem był VII Krajowy
Zjazd Towarzystwa Wiedzy Obronnej.
Na Zjeździe tym dokonano podsumowa-
nia czteroletniej działalności, wybrano
nowe władze na najbliższe cztery lata
oraz wyróżniono najbardziej zasłu-
żonych. Prezesem Zarządu Głównego
został po raz kolejny płk. rez. Stanisław
Jóźwik. 

Marynarkę Wojenną reprezentowało

15 delegatów z prezesem kontradmi-
rałem Andrzejem Rosińskim na czele. 

Za wybitne osiągnięcia w propagowa-
niu obronności i działalności statutowej
Towarzystwa wyróżnionych zostało
czterech przedstawicieli Marynarki
Wojennej RP. 

Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski wyróżniony został
lektor TWO MW RP płk w stanie
spoczynku Henryk Karpiński. To on
przez wiele lat w środowisku cywilnym
i wojskowym prowadził działalność lek-
torską ukazując symbolikę orderów,
medali i odznaczeń z całego świata oraz
organizował tematyczne wystawy posia-
danych orderów, medali i odznaczeń.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski i dyplomem uznania od
szefa Sztabu Generalnego WP

wyróżniony został wieloletni sekretarz
Zarządu Okręgowego TWO MW RP
kmdr rez. Tadeusz Zarzycki, który od
początku lat siedemdziesiątych aktywnie
popularyzuje działalność TWO w Mary-
narce Wojennej.

Dyplomem uznania od szefa Sztabu
Generalnego WP wyróżniony został
również  kmdr Jacek Barański wice-
prezes Zarządu Okręgowego TWO
MW RP. Z kolei medalem za zasługi dla
TWO uhonorowany został prezes
Oddziału TWO 3. FO kmdr ppor.
Wiesław Ładniak. 

Wyróżnienia te są dla wszystkich
członków TWO MW RP inspiracją do
wytężonej społecznej pracy i działalnoś-
ci na najbliższe cztery lata.

Darek Dębski

VII  KRAJOWY ZJAZD
DELEGATÓW TOWARZYSTWA WIEDZY OBRONNEJ
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T O P
Całkiem niedawno, podczas kontak-

tów służbowych jeden z oficerów
skierował do mnie tzw. „pytanie
wprost”. Jak to się stało, że pełnomoc-
nik ds. ochrony informacji niejawnych
jest sekretarzem Rady Programowej
Czasopism MW? Odpowiedź nie jest
zbyt mocno skomplikowana, ale i jed-
nym zdaniem nie da się tego wytłu-
maczyć. A sprawa ma się następująco:

Rozkazem dowódcy Marynarki
Wojennej, w celu określenia linii pro-
gramowej miesięczników MW: „Ban-
dera”, „Przegląd Morski”, „Biuletyn

Historyczny” oraz zadań wydawniczych MW realizowanych
w Zespole Redakcyjno - Wydawniczym MW, została powołana
Rada Programowa Czasopism MW. Rada liczy 15 osób. Prze-
wodniczącym jest szef Sztabu MW, a w jej skład wchodzą przed-
stawiciele kierownictwa MW, Dowództwa MW oraz wybranych
jednostek i instytucji MW. Niniejsze ciało kolegialne zobligo-
wane zostało do precyzowania głównej tematyki publikacyjnej
w dziedzinach: morskiej sztuki operacyjnej, integracji i współ-
działania w ramach NATO, dowodzenia, organizacji i bez-
pieczeństwa służby, pracy, szkolenia i wychowania, techniki
i uzbrojenia morskiego, gospodarki morskiej, tradycji i dziejów
oręża polskiego na morzu, kultury marynistycznej, problematy-
ki środowisk kombatanckich, marynarskiego życia na okrętach 
i w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej.

Rozkazem dowódcy MW, pełnomocnikowi ds. ochrony infor-
macji niejawnych zostało zlecone także zadanie merytorycznego
nadzorowania działalności Zespołu Redakcyjno - Wydaw-
niczego MW. W rzeczywistości jest to raczej koordynacja
i dobrze pojmowana współpraca regulująca działalność
służbową.

Tak więc, podczas powoływania Rady Programowej czaso-
pism MW, jej członkowie doszli do wniosku, że właściwą osobą
do realizacji spraw ogólnych i bieżących będzie pełnomocnik
ochrony, który i tak utrzymuje codzienne kontakty z Zespołem
Redakcyjno-Wydawniczym. Zdecydowano o wyborze członka
Rady - sekretarza. Funkcja nie jest wprost związana z dziedziną
ochrony informacji  niejawnych, choć nad wyraz honorowa 
i pełniona z satysfakcją.

kmdr Sławomir Romanowicz
Sekretarz Rady Programowej Czasopism MW 
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Styczeń 2006 r.
*1 - 31 - Opracowywanie
w jednostkach MW oceny stanu
dyscypliny wojskowej za 2005 rok.
* 15 - 31 - Przygotowanie
organizacyjne do ferii zimowych dla
dzieci i młodzieży.
* 15 - 31 - Kontrole problemowe
w jednostkach MW. Jedno
z ważniejszych podejmowanych
zagadnień - ocena działalności
wychowawczej i rozwiązywanie
problemów służbowych.

Odeszli do rezerwy:
wiceadmirał Henryk Sołkiewicz,
kontradmirał Zbigniew Smolarek,
kmdr Mirosław Oniszczuk,
kmdr Leszek Piaseczny, kmdr Maciej
Tałałas, kmdr Grzegorz Zakrzewski,
kmdr por., kmdr por: Jan Iwanowski,
Tomasz Jankowiak, Janusz Korejwo,
Krzesław Kowalski, Roman Kozacki,
Andrzej Łockiewicz, Piotr Mickiewicz,
Witold Stanisławski, Zdzisław
Piekarski, Andrzej Weis, Stanisław
Zych ppłk, ppłk: Waldemar Kilarski,
Robert Napiórkowski, Mieczysław
Pribbenow, Karol Rolak, Janusz
Werner, kmdr ppor., kmdr ppor.:
Waldemar Krótki, Waldemar Kusiak,
Jerzy Kuta, Wojciech Pałkowski,

Wiesław Puchalski, Mirosław Zondrat,
kpt., kpt.: Andrzej Janiak,
Piotr Kwiatkowski,
Dariusz Kuksinowicz,
Wojciech Marciniak, Dariusz Misiak,
Jarosław Prokopiuk, Roman Żabiński,
st. chor. szt., st. chor. szt.: Lech Braner,
Ryszard Hamann, Krzysztof Ilis,
Andrzej Kornafel, Grzegorz Krym,
Dariusz Rembacz, Jerzy Strzelecki,
Henryk Tabisz, chor. szt., chor. szt.:
Jerzy Cygan, Aleksander Cieślewicz,
Andrzej Jośko, Ireneusz Gruszczyński,
Krzysztof Kulas, Roman Książkiewicz,
Piotr Stępień, Krzysztof Onopa,
Wojciech Zatorski, mł. chor. szt., mł.
chor. szt.: Andrzej Frydrychewicz,
Marek Klawikowski,
Tomasz Kurkowski,
Tomasz Mikołajczyk, Wojciech Pasoń,
Mirosław Skoczka, Jerzy Trzciński,
st. chor., st. chor.: Dariusz
Iwaszkiewicz, Roman Korbut, Piotr
Kryszczak, Wojciech Kubik, Witold
Nowacki, Sławomir Orłowski,
Radosław Parfimowicz, Norbert
Pietrzyk, Jan Sitek, Marek Szopiński,
Mariusz Żołędowski, chor., chor.:
Andrzej Witucki, Stefan Raszkiewicz,
mł. chor. Leszek Jaworowski, Józef
Niezgoda, st. bosm. szt., st. bosm. szt.:
Edward Cukrowski, Krzysztof Dąbal,

Andrzej Fritz, Jarosław Gryć,
Krzysztof Jercha, Krzysztof Kabaszyn,
Mariusz Kałdowski,
Marek Karczewski, Marek Kaszorek,
Piotr Książkiewicz, Lucjan Lipa,
Ireneusz Rudnicki, Stanisław Telesz,
Andrzej Wawrzonkowski,
Marek Zalewski, bosm. szt.,
bosm. szt.: Krzysztof Berg,
Jarosław Czajkowski, Henryk Dzierga,
Wiesław Dzięgiel, Maciej Ganc,
Tomasz Grzechnik, Kazimierz Holk,
Wiesław Jabłoński, Jacek Krakowski,
Grzegorz Legwiński, Maciej Mroziak, ,
Sławomir Pałaszewski,
Michał Ptaszyński, Jacek Serwa,
Janusz Sierzpułowski, Robert
Szymczak, Wiesław Świszcz,
Paweł Wawrejko,
st. bosm. st. bosm.: Bogumił Goryński,
Marek Liszewski, Artur Nowak,
Roman Paduch.

Odeszli na wieczną wachtę
kmdr Jerzy Gaszyński
kmdr por. Jerzy Idzikowski
kmdr Jan Nowicki
st. bosm. Jacek Rębisz
st. chor. mar. Janusz Ziemiański

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

por. Grzegorza KRZANOWSKIEGO
składają
RODZINIE

dowódca, oficerowie, podoficerowie i pracownicy
wojska Jednostki Wojskowej 3868

Z żalem zawiadamiamy, że na wieczną wachtę 
odszedł od nas jeden z ostatnich obrońców

Wybrzeża z września 1939 roku
chor. mar. Bernard PALACZ

Członkowie Koła Nr 19 ZBŻZ i OR WP
im. Obrońców Oksywia 

przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia

4 lutego 2006 roku odszedł od nas 
kmdr por. w stanie spoczynku

Czesław LEWANDOWSKI

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie Zmarłego 

składają: 
kadra i pracownicy 11 Pułku Łączności 

13 lutego 2006 roku odszedł od nas 
kmdr dypl. pil. w stanie spoczynku

Jerzy FIGURSKI
były szef Lotnictwa MW

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie Zmarłego 

składają: 
Dowództwo MW,

Brygada Lotnictwa MW, koleżanki i koledzy
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Wiceadmirał
Henryk Sołkiewicz 

po 40-latach służby w Marynarce
Wojennej rozstał się z mundurem. 
Szef Sztabu Marynarki Wojennej

urodził  się  w 14 maja 1946 roku.
W 1965 roku rozpoczął służbę w Mary-
narce Wojennej. 

Po czterech latach studiów w Wyższej
Szkole Marynarki Wojennej objął

stanowisko oficera broni podwodnej na
okręcie podwodnym ORP „Kondor”. 

W kolejnych latach służby został ofi-
cerem flagowym broni podwodnej
Dywizjonu Okrętów Podwodnych. 

W latach 1973-76 studiowa ł  
w Akademii Marynarki Wojennej w Le-
ningradzie. 

W 1976 roku został starszym asysten-
tem katedry Sztuki Operacyjnej i Tak-
tyki Rodzajów Sił Marynarki Wojennej. 

Dwa lata później rozpoczął studia dok-
toranckie na temat operacyjnego użycia
okrętów podwodnych. W 1981 roku,
po ich ukończeniu został adiunktem 
w Wydziale Dowódczo-Sztabowym
Akademii Marynarki Wojennej. 

W 1986 roku objął stanowisko zastę-
pcy szefa Oddziału Operacyjnego
Sztabu Marynarki Wojennej. Trzy lata
później rozpoczął podyplomowe studia

operacyjno-strategiczne w Akademii
Obrony Narodowej w Warszawie. 

Po ich ukończeniu, w 1990 roku objął
stanowisko szefa Oddziału Rozpoznania
Sztabu Marynarki Wojennej. 

W 1996 roku został szefem Oddziału
Operacyjnego, a dwa lata później szefem
Sztabu Logistyki Marynarki Wojennej.
Od 2000 roku był asystentem szefa
Sztabu Marynarki Wojennej. 

Natomiast w kwietniu 2002 roku objął
stanowisko szefa Sztabu Marynarki
Wojennej. 

Jest żonaty i ma dwójkę dzieci - córkę
i syna (oficera MW). Wolny czas
najchętniej poświęca rodzinie. Chęt-
nie wędkuje i zbiera grzyby.

Obowiązki szefa Sztabu MW będzie
pełnił kontradmirał Michał Michalski.

(R)

Po¿egnanie z mundurem

31 stycznia 2006 roku kontradmirał Czesław Dyrcz pożegnał
dziesięciu żołnierzy zawodowych dowództwa 
9. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Ceremonia odbyła się w sali Tradycji Garnizonu Hel.
Żegnanymi byli: kmdr Mirosław Oniszczuk, kmdr Zbigniew
Listewnik,  kmdr ppor. Zenon Łabucki, kmdr. ppor. Marek
Krajewski, kmdr. ppor. Rafał Szczykutowicz, st. chor. Norbert

Pietrzyk, chor. szt. Wojciech Zatorski,  chor. Andrzej Witucki,
mł. chor. Leszek Jaworowski, bosm. szt. Paweł Wawrejko. 
Każdy z odchodzących podzielił się z nami chwilą refleksji
nad swoją służbą w Marynarce Wojennej. 
W ich przemówieniach znalazły się słowa podziękowania dla
przełożonych, kolegów i żon, bez których - jak sami

twierdzili - nie mogliby osiągnąć tego wszystkiego, z czego
są naprawdę dumni. 
Choć dostali „w kość” i przeszli porządną szkołę
marynarskiego życia, przygotowani zostali do stawiania czoła
wszelkim niedogodnościom i przeciwnościom losu. 
Burze, sztormy, szkwały i wichry nauczyły ich radzić sobie 
w każdych warunkach. 
Teraz, koledzy, stoi przed Wami jeszcze jedno zadanie,
zadanie dotąd przez Was nierozpoznane - dumnie stawcie mu
czoła, a w chwilach trudnych pamiętajcie, że nie jesteście
sami, bo pamięć o Was, w miejscu Waszej dotychczasowej
służby, na długo pozostanie.

Uroczyste po¿egnanie kadry w 9. FOW
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W Klubie Marynarki Wojennej 
„Riwiera” 4 lutego 2006 roku odbył się
Bal Szkoleniowca (drugi po kilkuletniej
przerwie).
Organizatorem i prowadzącym był
kmdr por. Bogdan Kacprowicz, na co
dzień szef Wydziału Szkolenia

Ogólnowojskowego 
i WF DMW. Honory
gospodarza pełnił
kontradmirał Andrzej
Rosiński, który
uroczyście rozpoczął
bal, wznosząc toast
szampanem i tańcząc
walca wiedeńskiego 
z małżonką.
Szkoleniowcy MW
bawili się do białego
rana. Zabawa
obfitowała w wiele
atrakcji. Jak na
szkoleniowców
przystało nie zabrakło elementów
edukacyjnych. Dla pań przygotowano
konkurs wiedzy o Marynarce Wojennej,
nagrodzony bardzo cennymi
upominkami (bransoletki w etui 
z dedykacją).
Odbyła się także aukcja dwóch olejnych
obrazów o tematyce myśliwskiej.
Dochód z niej przekazany został na
wsparcie Fundacji „O dach dla historii
Marynarki Wojennej RP”.
Nabywcami obrazów byli: szef

lotnictwa MW kmdr pil. Janusz
Kaczmarek, Dowództwo 1 MPS 
i komendant CSz MW kmdr dypl.
Ryszard Filiński. Sponsorem obrazów
oraz nagród konkursowych, a także
koron dla wybranych Królowej i Króla
Balu był Stanisław Śliwa - właściciel
firmy „Celstan”, były żołnierz
zawodowy, wieloletni przyjaciel MW.
Wszyscy uczestnicy balu jednogłośnie
zadeklarowali, że spotkają się 
w przyszłym roku, na trzecim Balu
Szkoleniowca.

„Meritorious Service Medal”
Prezydent Stanów Zjednoczonych, na wniosek
Sekretarza Marynarki USA, odznaczył komandora
Krzysztofa Polakowskiego medalem „Meritorious
Service Medal” („Medal za Zasługi dla Sił Zbrojnych”).
13 lutego br. odznaczenie wręczył ambasador Stanów
Zjednoczonych w Polsce, Victor Ashe, w obecności
wiceministra Obrony Narodowej Marka Zająkały,
przełożonych i kolegów wyróżnionego.
Jak napisał w uzasadnieniu do medalu Sekretarz
Marynarki USA, kmdr Krzysztof Polakowski był
kluczową postacią w realizacji kontraktów pomocowych
pomiędzy naszymi krajami. Uczestniczył 
w negocjacjach zakupu samolotów wielozadaniowych
F-16, w przekazaniu Polsce dwóch fregat rakietowych
oraz czterech śmigłowców SH-2G SeaSprite oraz
samolotów transportowych C-130 Hercules 
i wojskowych pojazdów terenowych. Jako oficer
Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych był
łącznikiem pomiędzy polskim Ministerstwem Obrony 
a Biurem Współpracy Obronnej przy Ambasadzie USA
w Polsce. Jak zaznaczył ambasador Victor Ashe,
efektem jego starań są kontrakty i umowy na ponad 
4 miliardy dolarów. 
Komandor Krzysztof Polakowski, obecnie szef
Oddziału Zamówień Elektronicznych DZSZ

podziękował przede wszystkim współpracownikom 
z Departamentu oraz partnerom z amerykańskiego
BWO. - Bez Was nie byłoby dzisiejszej uroczystości -
podkreślił. 
Kmdr Krzysztof Polakowski jest w siłach zbrojnych od
1982 roku. Służył w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Helu. Od 1997 roku pełni służbę w Ministerstwie
Obrony Narodowej. Medal przyznany został za pracę 
i jej nadzwyczajne efekty w latach 1997-2004. 
„Meritorious Service Medal” wręczono wcześniej kilku
polskim oficerom za szczególne zasługi i wspieranie
wspólnego bezpieczeństwa. 

Bal szkoleniowca

Polski oficer wyró¿niony amerykañskim odznaczeniem
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Uroczyste wodowanie „Rocznika”
odbyło się w Katedrze Medycyny
Morskiej 2 lutego 2006 roku. „Rocznik”
- wydawnictwo naukowe służby
zdrowia Marynarki Wojennej ukazuje
się od 1959 roku i dokumentuje
dorobek naukowy lekarzy
i farmaceutów Marynarki Wojennej.
Tom XXVI „Rocznika” wydany za lata
1995-2005 jest niezwykle wartościowy.
Zawiera prace kliniczne jak też ciekawe
prace z zakresu medycyny morskiej
i tropikalnej. Znaczna część poświęcona
jest historii służby zdrowia MW
i biografiom zmarłych oficerów - lekarzy.
„Rocznik” ukazuje się dzięki pomocy
Stowarzyszenia Oficerów MW
i Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie.              K. Kaczmarek

„Rocznik” S³u¿by Zdrowia MW

Klub Honorowych Dawców
Krwi przy Centrum
Szkolenia Marynarki
Wojennej w Ustce
podsumował swoją 
działalność za rok 2005.

Był on niezwykle udany.
Członkowie Klubu, kadra,
pracownicy wojska
i marynarze oddali ponad
600 l krwi i osocza, ściśle
współpracując

z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
w Słupsku. 
Główni animatorzy
i organizatorzy ruchu to
ludzie wielkiego serca,
w pełni zaangażowani 
w swoją działalność.
Należy do tego grona
zaliczyć bosm. szt. 
Krzysztofa Kabaka,
chor. szt. Grzegorza Betiuka,
chor. Jana Kondraciuka,
mł. chor. Ryszarda 
Czternastka oraz bosmata
Bartosza Letkiewicza.
To oni z wielkim zapałem,

kosztem wolnego czasu
organizują akcje, które
niejednokrotnie ratują życie
innym.
Osiągnięcia indywidualne
członków Klubu
przedstawiają się
następująco: 
Marek Germarzyński oddał
40 l krwi i 15 l osocza,
bosm. szt. Krzysztof Kabak -
23 l krwi i 51 l osocza,
Zdzisław Jakubowski - 30 l
krwi, chor. szt. Grzegorz
Betiuk - 25 l krwi i 15 l
osocza,
kpt. Adam Zielaskiewicz -
27 l krwi.           Z. Maciąg

Marynarskie serca

W tym roku przypada 80. rocznica
nadania Gdyni praw miejskich. 
W uroczystościach
upamiętniających to wydarzenie wzięła

udział Marynarka
Wojenna.
W honorowej
asyście
Kompanii

i Orkiestry
Reprezenta-
cyjnej MW
na skwerze
Kościuszki
w Gdyni
przedsta-
wiciele władz
Gdyni oraz
Marynarki
Wojennej złożyli kwiaty
na Płycie Marynarza 
Polskiego oraz pod pomnikami

Żołnierzy AK i Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie.

(R)

80. urodziny Gdyni 
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Kmdr dypl. Ryszard Filiński 
Pełni służbę wojskową od 1976 roku. Do dnia dzisiejszego spra-

wował wiele odpowiedzialnych stanowisk sztabowych, logisty-
cznych i dowódczych w jednostkach MW. Od dwóch lat jest
komendantem CSz MW. Pod jego dowództwem jednostka prze-
chodzi poważne zmiany strukturalne, programowe oraz w dziedzinie
infrastruktury, aby wykonać postawione przed nią zadania.

Dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu potrafił
zmobilizować cały stan osobowy do realizacji założonego celu.

Ceniony jest w naszym środowisku za swoje wysokie kompetencje,
kulturę dowodzenia, dbałość o podwładnych.

W opinii kadry przyczynił się do doskonalenia procesu szkolno-
wychowawczego w CSz MW oraz do poprawy bazy dydakty-
cznej i warunków socjalno-bytowych. W środowisku cywilnym
inicjował wiele działań na rzecz popularyzowania CSz MW
i MW wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Jest oficerem
cenionym, szanowanym i lubianym wśród kadry, marynarzy i pra-
cowników wojska.

Chor. szt. Robert Gołębiewski 
Ukończył Szkołę Chorążych Wojsk Łączności z wynikiem bardzo

dobrym. Podczas nauki był wielokrotnie wyróżniany przez
przełożonych tytułami Kadet Miesiąca i Kadet Roku. Został
skierowany do Zespołu Informatyki MW na stanowisko starszego
technika OPI. Pełniąc tę funkcję przedstawił wniosek racjonalizator-
ski „Zdalne sterowanie urządzeniami kodującymi”, przyjęty
i wdrożony w ZI MW. W 1991 roku został kierownikiem kancelarii
tajnej, wdrażając system informatyczny wspomagający pracę kance-
larii.

Od kwietnia 1996 roku został skierowany do służby w siłach ONZ

w Libanie, na stanowisko asystenta szefa Transportu Wojskowego
w Kwaterze Głównej UNIFIL. Był wielokrotnie wyróżniany przez
swojego przełożonego.

Od maja 1999 roku pełnił służbę w strukturach NATO na
stanowisku starszego programisty, w Naczelnym Dowództwie
Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyk, w Norfolk. Powie-
rzono mu obowiązki dowódcy „sekcji 3”. Był jedynym dowódcą nie
będącym Amerykaninem. Na koniec służby w NATO, w 2003 roku
został wyróżniony listem gratulacyjnym.

Skierowany do COM, w marcu 2004 roku uruchomił system
WISE, a w maju 2005 roku system MCCIS. 

Kontradmirał w st. spocz. Henryk Pietraszkiewicz
Należy do wybitnych osobistości przyczyniających się niegdyś

i obecnie do wzrostu potencjału obronnego i intelektualnego MW,
podejmujących działania na rzecz umacniania bezpieczeństwa pań-
stwa na morzu, a także popularyzujących siły morskie i tradycje
oręża polskiego.

Po zakończeniu służby zawodowej w 1984 roku włączył się
do działalności społecznej w Lidze Morskiej, w której był prezesem

Zarządu Głównego w latach 1982-86. Popularyzował sprawy
morskie państwa, gospodarki morskiej oraz MW w ramach swej dzia-
łalności w Lidze Morskiej i Rzecznej oraz Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego, a także w Bractwie Okrętów Podwodnych i Sto-
warzyszeniu Oficerów MW RP. Wspiera działalność Towarzystwa
Miłośników Okrętu-Muzeum „Błyskawica”. Za jego działalność
Senat Akademii MW w 2001 roku nadał mu tytuł doktora honoris
causa. W środowisku MW spotyka się z dużym uznaniem.
Cieszy się wysokim autorytetem. 

Kmdr Mirosław Oniszczuk
Po ukończeniu WSMW (lata 1971-1975) skierowany został do

służby na ORP „Albatros” w 13 dTR jako dowódca działu broni pod-
wodnej. W czasie swojej kariery zawodowej i przygody z morzem,
pełnił obowiązki zastępcy dowódcy ORP „Flaming” i ORP „Czajka”,
którym w latach 1982-85 dowodził. 

Na rok objął obowiązki dowódcy grupy trałowców jako dowódca
ORP „Tukan”. Zdobyte umiejętności, wiedza praktyczna i miłość do
morza były mu potrzebne na lądzie, gdzie wykorzystywał je na
stanowisku oficera szkoleniowo-operacyjnego sztabu 13 dTR. Od
1988 r. swoje obowiązki pełnił w 9. FOW na takich stanowiskach jak:

szef wydziału organizacyjno-ewidencyjnego, szef wydziału personal-
no-wychowawczego i do dnia dzisiejszego - szef sztabu 9. FOW.

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, na której
obronił pracę z zakresu „Efektywności naboru do nadterminowej
zasadniczej służby wojskowej”, której to rezultaty wykorzystane
zostały w skali Marynarki Wojennej. 

Kandydatura komandora Mirosława Oniszczuka została przed-
stawiona do Konkursu „Złoty Kompas” jako przykład wizerunku ofi-
cera Marynarki Wojennej RP, który przez 31 lat służby w jed-
nostkach 9. FOW przyczynił się do wzrostu poziomu potencjału
obronnego i popularyzacji idei morskiego bezpieczeństwa w mikro-
środowisku Półwyspu Helskiego.

Nominowani do nagrody „Z³oty Kompas”
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St. chor. szt. pil. Kazimierz Majchrzak 
Ukończył Szkołę Chorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie,

w 1982 roku, w specjalności pilot śmigłowca. Zawodową służbę
wojskową rozpoczął w jednostce lotniczej w Darłowie, w której
nieprzerwanie służy do dnia dzisiejszego.

Wykonuje obowiązki instruktora pilota na śmigłowcu Mi-14PŁ,
z ogólnym nalotem ponad 1600 godzin. Jest uznanym i wysoko
cenionym fotografikiem w Wojsku Polskim. Jego zdjęcia są ozdobą

wielu instytucji wojskowych, jednostek Sił Powietrznych RP, Mary-
narki Wojennej RP, a także państw uczestniczących we wspólnych
ćwiczeniach (Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Litwa,
Słowacja, Francja, Holandia, Belgia, Hiszpania, Włochy, Stany Zje-
dnoczone). Były one wielokrotnie publikowane między innymi
w „Skrzydlatej Polsce”, „Polsce Zbrojnej”, „Banderze”. Ukazują one
piękno polskiego wybrzeża i Marynarki Wojennej widziane okiem
lotnika. 

Kmdr ppor. Krzysztof Rybak
W czasie swojej długoletniej służby w 13 Dywizjonie Trałowców

dowodził trałowcami i niszczycielami min. Uczestniczył w licznych
międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach morskich m.in. Blue
Game, Strong Resolve, Open Spirit, MCM Opest, Baltops, Passex.
Będąc dowódcą grupy niszczycieli min wprowadził okręty do

Stałego Zespołu OPM NATO. Jego doświadczenie i wiedza owocują
ścisłą współpracą z Zakładem Broni Podwodnych AMW, czego efek-
tem jest wdrażanie nowych procedur w taktyce okrętów przeciwmi-
nowych, uczestnictwo w licznych sympozjach naukowych oraz
artykuły w wydawnictwach naukowych Akademii Marynarki
Wojennej. 

Kmdr por. Sławomir Wiśniewski 
W roku 1987 ukończył studia w AMW i rozpoczął służbę jako ofi-

cer broni podwodnej na ORP „Dzik”. W latach 1994-98 pełnił służbę
na ORP „Orzeł”. Następnie do 2001 roku był starszym oficerem
broni podwodnej w sztabie dywizjonu okrętów podwodnych. W la-
tach 2001-2002 był dowódcą ORP „Sokół”. Od października 2003
roku jest dowódcą okrętu podwodnego ORP „Bielik”.

Od stycznia do kwietnia 2005 roku dowodził jednostką, która
uczestniczyła w sojuszniczej operacji antyterrorystycznej na Morzu
Śródziemnym pod kryptonimem Active Endeavour. Okręt strzegł
bezpieczeństwa w regionie stanowiącym kolebkę cywilizacji
śródziemnomorskiej. Podczas misji okręt podporządkowany był

dowódcy Komponentu Morskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego
w Neapolu. W ramach operacji prowadzona była kontrola żeglugi
w basenie Morza Śródziemnego. Szczególnie ważną rolę odgrywała
inspekcja Cieśniny Gibraltarskiej, która ze względu na niewielką sze-
rokość stanowi potencjalnie rejon o dużym zagrożeniu atakami terro-
rystycznymi. W trakcie wyjścia ORP „Bielik” pokonał 10 500 Mm.
Był to pierwszy od czasu zakończenia II wojny światowej udział pol-
skiego okrętu podwodnego w działalności bojowej na Morzu
Śródziemnym.

Za prezentowaną postawę, odwagę w dowodzeniu i twórcze podej-
ście do realizacji zadań w ramach misji prezydent RP odznaczył
kmdr. por. Sławomira Wiśniewskiego brązowym Krzyżem Zasługi. 

Andrzej Tokarski
Całe swoje życie zawodowe związał z Marynarką Wojenną. Na

początku lat 60. podczas służby na kutrach torpedowych dał się poz-
nać jako animator życia kulturalnego, oświatowego, sportowego oraz
turystycznego. To zaowocowało propozycją pracy w Klubie Oficer-
skim MW w Gdyni. Tak zaczęła się jego ponad 40-letnia praca inte-
gralnie związana z działalnością społeczną, obejmującą zorgani-
zowany ruch turystyczny PTTK w morskim rodzaju sił zbrojnych.
Przez wszystkie lata był i jest jednym z głównych konstruktorów

dynamicznie rozwijających się struktur turystycznych w jednostkach,
garnizonach i na okrętach.

Wiele jego autorskich, a zarazem nowatorskich opracowań zostało
wdrożonych do metodyki szkolenia w Marynarce Wojennej. Fakt ten
przyczynił się do przyznania odznaki „Racjonalizator Wojskowy”. 

W kalejdoskopie różnorodnych imprez wykazał się niezwykłą
pomysłowością, prezentując w nich historię oręża polskiego na
morzu, akcentując problematykę historyczno-wojskową i wiedzę
dotyczącą obronności kraju. 

Kmdr por. rez. Tadeusz Zarzycki 
Jest publicystą, wychowawcą młodzieży i znanym społecznikiem

oraz autorem ponad 150 artykułów i publikacji drukowanych
m.in. w „Banderze”, „Polsce Zbrojnej”, „Gazecie Gdyńskiej”,
a także w wielu gazetach regionalnych. W swoich artykułach opisu-
je dzień dzisiejszy MW. Dostrzega przede wszystkim człowieka, jego
zaangażowanie i codzienny trud.

Największą satysfakcję sprawia mu jednak działalność edu-
kacyjno-wychowawcza, a zwłaszcza popularyzowanie wśród
młodzieży problematyki MW RP. Jest jednym z pierwszych organi-
zatorów, a także wieloletnim komendantem marynistycznych,

młodzieżowych obozów proobronnych dla dzieci i młodzieży ze
szkół współpracujących z morskim rodzajem sił zbrojnych.

Kmdr por. rez. Tadeusz Zarzycki był opiekunem dzieci przebywa-
jących na wakacjach w Tunezji w ramach Fundacji Jolanty
Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Jest także działaczem społecznym realizującym swoje powołanie
m.in. w Oddziale PTTK MW. Za zaangażowanie w pracy na rzecz
patriotyczno-obronnego wychowania i morskiej edukacji młodzieży
otrzymał w 1999 roku prestiżowe wyróżnienie Oddziału PTTK MW.

Kmdr Janusz Czaja
Od kilkunastu lat realizuje politykę i działalność Marynarki

Wojennej RP na płaszczyźnie kadrowej. 
W ramach swoich obowiązków służbowych wielokrotnie dał się

poznać jako oficer - wysokiej klasy specjalista dążący do stworzenia

jak najlepszego pod względem funkcjonalnym i merytorycznym
oblicza struktury kadrowej Marynarki Wojennej RP.

Obecnie jako szef Zarządu N-1 Sztabu MW bierze czynny udział
w procesie restrukturyzacji jednostek i instytucji Marynarki Wojen-
nej.

Kmdr Maciej Tałałas
Wzorowo wywiązuje się z obowiązków służbowych. Przejawia

dużą inwencję w pracy zawodowej. Przedstawia uzasadnione
propozycje rozwiązywania problemów dotyczących planowania

obronnego średnio- i długoterminowego. Ma bogate doświadczenie
w kierowaniu zespołami ludzi. Systematyczne podnosi swoje kwali-
fikacje zawodowe. Przejawia wzorową postawę żołnierską oraz po-
siada umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy. 

Kmdr Sławomir Sadowski
Jest wybitnym specjalistą w zakresie działalności operacyjnej oraz

gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Na kolejnych stanowiskach
w dowództwie ZT oraz DMW wysoko oceniano jego zaangażowanie
w wykonywaniu obowiązków służbowych. Jest zwolennikiem śmia-

łych i niekonwencjonalnych rozwiązań. Jako doświadczony oficer
operacyjny wielokrotnie wnioskował w sprawach związanych z uży-
ciem sił Marynarki Wojennej, a jego propozycje są podstawą obo-
wiązujących rozwiązań. Dzięki życzliwości i otwartości w kontak-
tach swoją wiedzę przekazał wielu oficerom.
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„/.../ Własne wybrzeże morskie stanowi
właśnie o wolnym oddechu życia
gospodarczego Polski. Przez nie
wchodzimy w bezpośrednie stosunki
z całym światem, uwalniamy się
od dotkliwego i kosztownego
pośrednictwa państw obcych... Trzeba
w całej pełni wyzyskać wszystkie szanse,
jakie nam daje chwila obecna i utrwalić
nasze panowanie nad wybrzeżem mocno...
Potomnym, co po nas przyjdą i o nas sąd
wydawać będą - nie damy powodu do
oskarżenia, żeśmy się okazali za mali
duchem, siłą czy pracą na te wielkie czasy
budowania”.   Stanisław Wojciechowski

10 lutego minęło 86 lat od dnia, kiedy
generał Józef Haller, ówczesny dowódca
Frontu Pomorskiego dokonał poprzez
wrzucenie do morza pierścienia symbo-
licznych zaślubin Polski z morzem „Na
znak ślubu Bałtyku z Rzecząpospolitą
wrzuciłem jeden z pierścieni danych mi
przez polską ludność w Gdańsku w nurt
Bałtyku. Pamiętam jak pierścień poto-
czył się po tafli lodu, by wnet zniknąć
w morzu. Wyrwało się kilku młodych
rybaków, chcących go chwycić, a gdy
powracali - na moje zapytanie, czy
chwycili go - odpowiedzieli: „nie pan
generał, ale będziemy go mieli w Szcze-
cinie” - gen. Józef Haller.

Nad brzegiem tuż obok pochylni dla
wodnosamolotów wojsko z Batalionu
Morskiego ustawiło maszt, a obok
wkopano drewniany pal z wyrzeź-
bionym na nim Orłem Białym i Gryfem
Pomorskim oraz napisem „Roku
Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Pol-
skie z generałem Józefem Hallerem na
czele objęło na wieczyste posiadanie
polskie morze”. Przed 10:00 zaczęły
ustawiać się kompanie I Baonu
Morskiego oraz reprezentacje ze wszyst-
kich pułków wojska biorącego udział

w objęciu Pomorza. Dziesiątki kutrów
rybackich w pełnej gali flagowej ustawi-
ły się na wolnej od lodu przestrzeni wod-
nej. Publiczność cywilna zajęła wyzna-
czony jej plac za masztem i palem.
Zabrzmiały tony marsza generalskiego.
Wojsko zaprezentowało broń. Na kasz-
tanowym rumaku, w otoczeniu świty
zbliżył się w stronę morza generał Józef
Haller. Po przeglądzie wojska generał
skierował się w stronę polowego ołtarza,
przy którym ks. biskup polowy odprawił
mszę świętą. Po udzielonym błogosła-
wieństwie błękitny generał w asyście
płk. Stanisława Skrzyńskiego skierował
się po pochylni w stronę morza. Gdy
konie stanęły w wodzie, generał patrząc
przed siebie w stronę Bałtyku wypo-
wiedział następujące słowa: „W imieniu
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej
ja, generał broni Józef Haller, obejmuję
w posiadanie ten oto nasz prastary Bał-
tyk słowiański”.

W rocznicę tego wydarzenia, aby nie
poszło ono w zapomnienie, co roku
w Pucku odbywa się uroczystość
upamiętniająca powrót naszego kraju
nad morski brzeg. Tegoroczne obchody
rozpoczęły się przed piętnastą na Rynku
w Pucku. Udział w nich wzięli m.in.
przedstawiciele władz Pucka oraz
Powiatu Puckiego, prezes Ligi Morskiej
i Rzecznej Bronisław Komorowski oraz
dowódca Marynarki Wojennej admirał
floty Roman Krzyżelewski. Po inaugu-
racji obchodów uczestnicy udali się do
puckiej Fary, gdzie zostało odprawione
uroczyste nabożeństwo przez Metropo-
litę gdańskiego ks. abp. Tadeusza

Gocłowskiego. Przed mszą wręczono
Pierścienie Generała Hallera. Po mszy
uczestnicy udali się do Portu Rybackiego,
gdzie złożono kwiaty pod słupkiem
będącym symbolem zaślubin. Po
uroczystościach w porcie udano się do
Centrum bp. Dominika tam zostały
wręczone Krzyże „Pro Mari Nostro”
przez prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej,
medale bł. ks. kmdr. ppor. Władysława
Miegonia. Dowódca MW wręczył też
odznaki pamiątkowe MW. Uroczysto-
ści odbyły się w asyście Orkiestry i Kom-
panii Reprezentacyjnej MW.

„Zaślubiny Polski z morzem to wielkie
wydarzenie, to zobowiązujące wydarzenie.

Kiedy młodzi ludzie ślubują sobie przy
ołtarzu trwałość ich związku, mówią:

ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość i to,
że cię nie opuszczę. Panie generale Haller -

tak myślałeś w tym momencie, kiedy
dokonywałeś zaślubin Polski z morzem?
Polska, która po tylu latach zniewolenia
odzyskiwała skrawek morza podeszła do

tego wydarzenia w sposób niezwykle
poważny i myślę, że konsekwentny”.  

ks. abp Tadeusz  Gocłowski
Fot.: M. Kluczyński  Oprac.: K. Łukasik

Zaœlubiny
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MORSKIMORSKI
INTERNETINTERNET

Holandia jest jednym z nielicznych państw należących do
elitarnego grona producentów nowoczesnych okrętów pod-
wodnych. Pozycja ta opiera się na solidnych podstawach.
Holenderskie stocznie doświadczenie w budowie OP zdoby-
wają już od przeszło 100 lat. 

Właśnie im poświęcona została strona umieszczona pod
adresem http://www.dutchsubmarines.com

Trafiając na nią trudno zachwycić się grafiką, jednak
znakomita treść sprawia, że nie ma to większego znaczenia.
Dotarcie do poszukiwanej informacji jest proste i nie wymaga
kluczenia po zakamarkach. Całość zgromadzonych zasobów
została podzielona na wyraźnie wyodrębnione działy. Pier-
wszy zatytuowano po prostu Submarines. Pozwala nam on na
zapoznanie się z każdą podwodną jednostką, która odbywała
służbę w Koninklijke Marine. Udogodnieniem dla użytkowni-
ka jest fakt, że ich wykaz można posortować według nazwy
bądź też lat służby. Każdy opis zawiera dokładną historię
i zdjęcia danej jednostki. Należy przyznać, że zgromadzone
materiały są bogate i powinny zaspokoić głód wiedzy czytel-
ników. Zainteresowanym jedynie stroną techniczną można
polecić dział Classes, gdzie znajdą dokładne dane techniczne
poszczególnych typów. Nie brakuje także polskich akcentów,
gdyż autor strony nie zapomniał o jednostkach zbudowanych
na zamówienie innych marynarek. Dzięki temu swoje miejsce
znalazły tam OORP „Orzeł” i „Sęp”. Miłym zaskoczeniem był
obszerny dwuczęściowy artykuł poświęcony staranowaniu
przez ORP „Wilk” okrętu podwodnego zidentyfikowanego
jako niemiecki U-boot. Pojawienie się tego materiału jest
związane z teorią, że okrętem tym mógł być holenderski O-13.
Autor tekstu szczegółowo analizuje dostępne źródła, prezentu-
jąc różne możliwe warianty wydarzeń. Podobnych artykułów
jest na stronie blisko czterdzieści, co najlepiej świadczy o jej
bogatej treści. Jej podkreśleniem są bardzo liczne zdjęcia gro-
madzone w dziale Pictures pokazujące okręty zarówno pod-
czas budowy, w czasie służby, a także na dnie mórz, gdzie
niektóre z nich, zatopione w trakcie działań wojennych
spoczywają do dziś. 

Jeśli kogoś wciągnie ta tematyka i chciałby poszerzyć swoją
wiedzę na ten temat powinien zajrzeć do działu Books & Vi-
deos. Znajdzie tam wykaz wydanych dotychczas książek,
a niektóre z nich będzie mógł od razu nabyć za pośrednictwem
księgarni intenetowej.

Przemysław Gurgurewicz

Holenderscy podwodni ³owcyHolenderscy podwodni ³owcy

Realizując testament pokoleń marynarzy oraz dążenia współczes-
nego środowiska Marynarki Wojennej RP, pasjonatów, sympatyków
naszego rodzaju sił zbrojnych, w kwietniu 2002 roku rozpoczęto
budowę siedziby dla Muzeum Marynarki Wojennej. Jest to najstarsza
morska placówka muzealna w Polsce oraz jedyna zajmująca się
wyłącznie dziejami oręża polskiego na morzu.

Muzeum MW gromadzi wszelkie pamiątki, obiekty rzeczowe,
dokumenty i inne muzealia dotyczące historii Marynarki Wojennej
RP, a także dokumentujące 1000-letnie tradycje wojenno-morskie
narodu polskiego.

Wychodząc naprzeciw wieloletnim staraniom zmierzającym do
zmiany tej sytuacji, Dowództwo Marynarki Wojennej podjęło szereg
starań, aby urzeczywistnić ideę budowy siedziby dla Muzeum MW.
W ramach tych działań 28 listopada 1998 roku odbyła się uroczystość
wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę tego obiektu. W lipcu
2000 roku powstała Fundacja „O dach dla historii Marynarki Wojen-
nej RP”, która zajmuje się zbieraniem środków finansowych na
urzeczywistnienie idei budowy.

Należy podkreślić, że dotychczas całe przedsięwzięcie realizowane
było wyłącznie ze środków uzyskanych dzięki wspaniałomyślności
instytucji, firm i osób prywatnych.

Do połowy ubiegłego roku inwestycja przebiegała zgodnie z pla-
nem, a zgromadzone środki w wysokości ponad 5,5 mln złotych poz-
woliły na wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu. Niestety
od tego momentu, w związku z trudnościami w pozyskiwaniu spon-
sorów wynikającymi z aktualnych przepisów finansowych, nasze
przedsięwzięcie natrafia na coraz większe problemy, które powodują
opóźnienie realizacji inwestycji. Odczuwamy brak środków na dalsze
prowadzenie prac, a starania podejmowane w kierunku pozyskiwania
środków na dalszą realizację budowy siedziby Muzeum MW nie
przynoszą spodziewanych efektów.

Dlatego też, w imieniu całego środowiska MW RP zwracam się
z apelem do wszystkich sympatyków morskiego rodzaju sił zbrojnych
o przekazanie 1% podatku na zakończenie II etapu budowy Muzeum
Marynarki Wojennej RP.

APELAPEL

Zamiast do Urzędu Skarbowego
przekaż 1% podatku

na Fundację „O dach dla historii Marynarki Wojennej RP”
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.
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Są dobrze znani na Wybrzeżu i w War-
szawie. Za pośrednictwem mediów także
w całej Polsce. Trudno wyobrazić sobie
bez ich udziału uroczystości patrioty-
czne, religijne oraz obchody znaczących
rocznic. Odprowadzają także kadrę
Marynarki Wojennej na wieczną wachtę.
Mowa tu oczywiście o marynarzach
z Kompanii Reprezentacyjnej MW.

Stan liczebny
Służą w 1 Morskim Pułku Strzel-

ców, a swoją siedzibę mają w Gdyni. Na
uroczystościach widzimy kilkudziesię-
ciu marynarzy w szyku oraz tych, którzy
stoją na posterunkach honorowych.
Łącznie na występach do dyspozycji
organizatorów jest około pięćdziesięciu
marynarzy.

Umundurowanie
Mundur marynarzy z KR MW wyko-

nany jest z gabardyny. Jego elementami
są: krawat marynarski, kołnierz mary-
narski, pas z kaburami, getry skórzane
oraz czapka garnizonowa. Buty
wyczyszczone do połysku zawierają
gwoździe w liczbie od 30 do 34.

Dowódca KR MW
Od 4 lat jest nim kpt. Marcin

Majkowski, absolwent Wyższej Szkoły
Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w To-

runiu. Do MW trafił  z
Batalionu Reprezenta-
cyjnego WP w Warsza-
wie, gdzie był dowódcą
plutonu w KR WP, a póź-
niej jako artylerzysta zaj-
mował się baterią salu-
tową. Gdy jego etat z ofi-
cerskiego zmieniono na
chorążacki związał swo-
je losy z morskim rodza-
jem s i ł  z b r o j n y c h .
W Gdyni ożenił się i od
roku jest szczęśliwym
małżonkiem. Poza per-
fekcją musztry paradnej

jego pasją jest akwarystyka. Cóż, prze-
cież w herbie miasta, w który mieszka są
ryby.

Zapytany o to, co podczas jego służby
w KR MW wywarło na nim największe
wrażenie odpowiedział: - Uroczystości
na Westerplatte 1 września 2004 roku.
O godz. 4 rano składałem meldunek pre-
mierowi RP Markowi Belce. Później
marszałkowi Senatu - Longinowi Pastu-
siakowi. Wszystko to było bezpośrednio
transmitowane przez telewizję. Mocno
przeżyłem apel poległych i salwę hono-
rową. Byłem prawie w szoku, bo była to
moja pierwsza uroczystość w MW o tak
dużej randze.

Znaczący wpływ na kunszt musztry
paradnej ma szef Szkolenia Pułku kmdr
por. Bogusław Binięda, współpracę

z którym niezwykle ceni sobie dowódca
kompanii. Osobami, zajmującymi się
szkoleniem naszych reprezentacyjnych
są też: szef KR MW chor. Krzysztof
Świrbutowicz, dowódca plutonu ppor.
Krzysztof Stokłosa, chor. Patrycjusz
Goryl, chor. Karol Zmysłowski i bosmat
Karol Patalon.

Szkolenie marynarzy
Na początku nowo przybyli marynarze

ćwiczą podstawowe elementy musztry,
przyjmowanie postaw, marsz krokiem
zwykłym i defiladowym. Przez pierwsze
2 tygodnie jest to musztra indywidualna
bez broni, później z kbk SKS. Mają zaję-
cia z musztry zespołowej w składzie
drużyny, plutonu, kompanii, z musztry
paradnej. Uczą się wykonywać czyn-
ności w ramach uroczystości o różnym

Nasi reprezentacyjni
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charakterze, np. niesienie wieńców, wys-
tępowanie w składzie posterunku ho-
norowego oraz szpalerze reprezenta-
cyjnym.

- Aby nie było w trakcie kilkugodzin-
nych uroczystości omdleń jedyną metodą
jest dobre przygotowanie fizyczne, czyli
intensywny trening - stwierdza kpt.
Marcin Majkowski. 

Celem szkoleniowym, o czym mówi
„Program szkolenia pododdziałów
1 MPS z 2005 roku” jest to, aby wszyst-
kich żołnierzy z KR przygotować do
praktycznego wykonywania zadań na
stanowiskach funkcyjnych, a w tym:

Trening
Marynarze oprócz codziennych zajęć

programowych, wynoszących 176 godz.
w trakcie 8-miesięcznej służby, mają
treningi - ok. 200 godz. - Przed każdą

uroczystością jest też przygotowanie do
niej. W jej ramach jest trening musztry
(2 godz.) i przygotowanie umundurowa-
nia (2 godz.) - informuje kpt. M. Maj-
kowski.

„Wykręcanie butów”
Aby buty błyszczały marynarze stosu-

ją „wykręcanie” ich. Polega to na tym, iż
z waty robią „kokony” i zataczają nimi
kółeczka na bucie, na który nanieśli
pastę, aż do uzyskania połysku. Jeśli
obuwie jest nowe, to czynność ta trwa
3 godz. Gdy jest używane, to tylko
20 minut. W lutym szczególnie dużo
pasty zużyto z okazji 86. rocznicy zaślu-
bin Polski z morzem i 80-lecia nadania
Gdyni praw miejskich.

Satysfakcja
Zarówno kadra, jak i marynarze

wyrażają zadowolenie z pełnionej w KR

MW służby. Najbardziej satysfakcjonuje
ich udział w przedsięwzięciach dużej
rangi. Szczególnie w zgrupowaniu
pododdziałów reprezentacyjnych w War-
szawie. Uczestniczą  w nich 3 razy

w roku: 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopa-
da. Chociaż tygodniowe treningi są tam
bardzo wyczerpujące, to ich finałem jest
poczucie dumy, duże przeżycie
emocjonalne oraz możliwość przebywa-
nia w otoczeniu ViP-ów podczas
uroczystej odprawy wart przy Grobie
Nieznanego Żołnierza. Co więcej, ro-
dzina i  bl iscy mogą  ich zobaczyć
w telewizyjnej transmisji.

Niedogodność
Zdaniem kadry nie ma negatywów

wynikających ze służby w KR MW.
Jedyną niedogodnością jest pozanor-
matywny czas pracy. Z tego szczególnie
niezadowolone są żony. Nigdy nie
wiedzą przecież czy ich mężowie z racji

swoich obowiązków zawodowych nie
pokrzyżują im np. rodzinnych planów
weekendowych.

Renata Kreja
Fot.: M. Kluczyński, M. Łubkowska (1)

nauczyć: 
* czynności wykonywanych przez poszczególnych żołnierzy drużyny, plutonu,
kompanii reprezentacyjnej, pełnienia służby oraz na polu walki
w praktycznym działaniu;
* zasady bojowego zachowania się na polu walki;
* wykorzystywania walorów bojowych etatowego uzbrojenia;
* prowadzenia celnego ognia z etatowej broni;
* ochrony i obrony obiektów;
* wykonywania przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego i logistycznego;
obowiązujących regulaminów wojskowych i musztry, w tym musztry
reprezentacyjnej dających umiejętności występowania indywidualnego
i zespołowego w różnych sytuacjach.
uzyskać :

* sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie zadań w czasie wystąpień
reprezentacyjnych, pełnienia służby na polu walki;
* wysoką odporność psychofizyczną;
* nawyk przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w służbie, dbałość 
o powierzony sprzęt i mienie wojskowe.
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Piąte, więc jubileuszowe, wręcze-
nie Złotego Kompasu, nagrody
„Bandery” odbyło się już trady-

cyjnie na pokładzie ORP „Błyskawica”.
Do Salonu Kaprów, 9 lutego przybyła
większość z nominowanych do tego
szczególnego wyróżnienia oraz grono
zaproszonych gości. Wszystkich przy-
witał kmdr Sławomir Romanowicz,
przybliżając zebranym ideę konkursu,
jego historię i poprzednich laureatów.
A warto nadmienić, że pierwszym, który
otrzymał Złoty Kompas w 2001 roku był
Bogusław Wołoszański, który, między
innymi, włączył się w akcję zbierania
funduszy na budowę muzeum Marynarki
Wojennej, jednocześnie promując mor-
ski rodzaj sił zbrojnych w swoim
autorskim programie. Kolejnymi nagro-
dzonymi byli: Stocznia Marynarki
Wojennej, wojenna załoga okrętu wspar-
cia logistycznego ORP „Kontradmirał
X. Czernicki”, chor. szt. Jacek Pietrzak. 

Zanim nastąpiła najważniejsza chwila,
kiedy to Złoty Kompas trafił do rąk lau-
reata tegorocznej edycji konkursu, zgro-
madzeni wysłuchali dwunastu charak-
terystyk. Sekretarz redakcji, Krzysztof
Wygnał, odczytał listę dokonań i suk-
cesów, które należały do pretendujących
do nagrody, a które sformułowały orga-
nizacje proponujące kolejne kandydatu-
ry. Wszyscy nominowani do nagrody
otrzymali z rąk redaktora naczelnego
„Bandery” komandora ppor. Mariusza
Konarskiego okolicznościowe dyplomy,
jako stosowne pamiątki tego wyda-
rzenia. Główna nagroda czekała na jed-
nego tylko pretendenta, ale wyróżnienia
otrzymali jeszcze dwaj oficerowie.
Byli to kmdr por. Sławomir Wiśniewski
i kmdr Mirosław Oniszczuk. 

Złoty Kompas 2005 trafił do kontrad-

mirała w stanie spoczynku Hieronima
Henryka Pietraszkiewicza. Zarówno dwa
wcześniej wspomniane wyróżnienia, jak
i tę najważniejszą nagrodę wręczał
dowódca MW, admirał floty Roman
Krzyżelewski. 

Z³oty Z³oty 
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- Nagroda jest dla mnie dowodem na
to, że jeszcze żyję - z właściwym sobie
poczuciem humoru, skromnością i kre-
sowym zaśpiewem w głosie mówił kon-
tradmirał Hieronim Henryk Pietra-
szkiewicz - Każda nagroda jest zawsze
mobilizacją do większego wysiłku, a ja
nie jestem już w stanie spłacić tak

zaciągniętego długu, przecież mam 85
lat. To już dwadzieścia dwa lata, kiedy
jestem poza służbą i uważam, że są teraz
młodzi, których dzisiaj należałoby
nagradzać niejako na zachętę. Tacy jak
ja, w zasadzie wszystko, co im się
należało, dostali. Już Proust stwierdził,
że nie zaleca, z ostrożności, mówić o so-
bie - kontynuował z uśmiechem kontrad-
mirał - ponieważ pozostali mają zawsze
inną na ten temat perspektywę.

Inaczej wyrażał się o Henryku
Pietraszkiewiczu admirał Roman
Krzyżelewski. Według niego, laureat
nagrody - pomnik i historia Marynarki
Wojennej, to postać znana od zawsze. 
- Był wspaniałym dowódcą, dzisiaj to
doskonały kolega i człowiek z olbrzymim
doświadczeniem, zawsze gotów do
przekazania tego innym - mówił admirał
Krzyżelewski. - Człowiek piszący o związ-
kach Polaków z morzem, człowiek, który
stara się przekazać swoje posłanie o tym,
co to znaczy naród morski.

Lampki szampana poszły w górę,
należny toast za zdrowie laureatów
został spełniony.

I w ten sposób, kiedy główna i oficjal-
na część uroczystości dobiegła końca,
wszyscy obecni przenieśli się do części
bankietowej, gdzie czekał już trady-

cyjnie pokaźny tort „Bandery” i gdzie
można było osobiście złożyć gratulacje
wszystkim uhonorowanym.

- To wyróżnienie jest dla mnie pełną
mobilizacją do większego działania -
mówił przy filiżance kawy kmdr por.
S. Wiśniewski. - Chociaż moja służba na
okrętach powoli się kończy i trzeba

będzie się rozstać z dowodzeniem
okrętem podwodnym, ale jeszcze przez
kilka lat postaram się posłużyć tak, by
jeszcze więcej wiedzy przekazać swoim
podwładnym, wykonać postawione zada-
nia. Decyzja o tym, by związać swoje
życie zawodowe z Marynarką Wojenną
przyszła do kmdr. Wiśniewskiego w mo-
mencie, kiedy nastał dla niego czas na
podejmowanie pierwszych poważnych
wyborów. W marynarce służył wuj
komandora. Tuż przed maturą, pokazał
osiemnastolatkowi, który przyjechał do
Gdyni w odwiedziny, Akademię MW
i port na Oksywiu. Wtedy zrodziła się
decyzja o wstąpieniu do służby.

Złoty Kompas jest wyróżnieniem
szczególnym. Honoruje tych wszystkich,
którzy swojej służby na morzu nie trak-
tują wyłącznie jako obowiązku posta-
wionego im do spełnienia. To nagroda
dla ludzi, dla których morze jest czymś
więcej niż wykonywaniem najtrud-
niejszych nawet zadań, jest natomiast
pasją i miłością życia i dlatego potrafią
z największym zaangażowaniem pełnić
rolę  propagatorów Polski Morskiej
i Marynarki Wojennej.

Tatiana Baczyńska
Fot.: M. Kluczyński                                   

 Kompas 2006Kompas 2006

Laureat nagrody kontradm. Henryk Pietraszkiewicz

Druga nagroda kmdr por. Sławomir Wiśniewski

Trzecią nagrodę otrzymał kmdr Mirosław Oniszczuk
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Oksywie Dolne wita przybyszów
charakterystyczną dla obiektów mili-
tarnych zabudową. Budynki Akademii
Marynarki Wojennej i Komendy Portu
Wojennego zaprojektowane w latach
dwudziestych XX wieku przez
architekta profesora Mariana Lale-
wicza budzą zainteresowanie do dzi-
siaj. Najbardziej jednak wyrazistym
elementem oksywskiego krajobrazu

jest port wojenny. To tutaj na okrętach
wychowywały się pokolenia polskich
marynarzy. Od ponad 35 lat z miej-
scem tym związana jest 3. Flotylla
Okrętów im. kmdr. B. Roma-
nowskiego. Dynamiczny rozwój w la-
tach 60. broni rakietowej radykalnie
zmienił sposoby prowadzenia działań
bojowych na morzu. Zdaniem dyrekto-
ra Instytutu Operacji Morskich kmdr.
dr. hab. J. Będźmirowskiego Dowódz-
two Marynarki Wojennej dostosowując
siły morskie do nowej sytuacji już pod
koniec tych lat rozpoczęło gruntowne
zmiany. W basenach oksywskiego
portu wojennego pojawiać zaczęły się
kutry rakietowe. Ich niewielkie zgrab-
ne sylwetki były symptomem nad-
chodzącej reorganizacji. Na początku
lat 70. rozpoczęto rozwiązywanie niek-
tórych związków taktycznych i oddzia-
łów. Taki los spotkał m.in. 1. Brygadę
Okrętów Podwodnych, 3. Brygadę
Kutrów Torpedowych i 7. Dywizjon
Niszczycieli. Okręty i załogi zgod-
nie z zarządzeniem szefa Sztabu Ge-
neralnego WP weszły w skład 3. FO. 

- Zmiany organizacyjne były
widoczne - mówi były dowódca

OORP „Bielika” i „Orła” kmdr ppor.
w st. spocz. Edward Olewiński. - Na
okrętach podwodnych niechętnie je
postrzegano, chociażby, dlatego że całe
kierownictwo z dowódcą kmdr. Maria-
nem Sucharzewskim wywodziło się

z okrętów torpedowych i rakietowych.
Po drugie, przed reorganizacją byliśmy
jednostką bezpośrednio podporząd-
kowaną dowódcy MW, naraz staliśmy
się strukturą flotylli, w sztabie której
niewielu by ło podwodniaków -
dodaje komandor. 

- Dywizjon Okrętów Podwodnych to
jednostka szczególna - zdaniem dyrek-
tora Muzeum MW kmdr. por. Sławomi-
ra Kudeli. - Mimo różnych, często tra-

gicznych losów istnieje od lat między-
wojennych. Po zakończeniu drugiej
wojny światowej jej trzon tworzyły
okręty służące w II Rzeczypospolitej.
Dowódcami jednostki byli oficerowie
kampanii wrześniowej i bitwy o Atlan-
tyk kmdr.: Aleksander Mohuczy,
W ładys ław Salamon oraz patron
3. Flotylli Bolesław Romanowski. - Na
ich życiorysach wychowywały się całe
pokolenia marynarskie - dodaje dyrek-
tor muzeum. 

Dowódcą 1. Dywizjon Kutrów Ra-
kietowo-Torpedowych był kmdr ppor.
Ryszard Łukasik, szefem Sztabu kpt.
Roman Krzyżelewski - późniejsi
dowódcy flotylli i Marynarki Wojen-
nej. Wysłużone jednostki o niewielkiej
wartości bojowej systematycznie były
wycofywane. Ich miejsce zajmowały
nowe, spełniające wymogi współczes-
nego pola walki. Już w 1983 roku do
linii wszedł pierwszy mały okręt rakie-
towy. Jednostka otrzymała nazwę
ORP „Górnik”. Rok później do służby
wszedł ORP „Hutnik”, a w latach
1988-1989 OORP „Me ta lowiec”
i „Rolnik. Po 20-letniej służbie pod
biało-czerwoną banderą spisano ze
stanu przestarzałe okręty podwodne
typu Whiskey. Na ich miejsce wcielono
trzy radzieckie jednostki, w tym
największy okręt naszej floty ORP

„Orzeł”. Planowano zakupić cztery
jednostki tego typu. Miały to być okrę-
ty wcześniej nie eksploatowane we
flocie ZSRR. Ze względów finan-

Flotylla z charakterem

Pierwszy skład dywizjonu po reorganizacji
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sowych służbę pod biało-czerwoną
29 kwietnia 1986 roku rozpoczął tylko
okręt proj. „877E” ORP „Orzeł”. Dwa
lata później, 9 stycznia 1989 roku pod-
niesiono banderę na niszczycielu rakie-
towym typu „61 MP”. Jednostka otrzy-
mała imię „Warszawa” przejmując jed-
nocześnie tradycje monitora rzecznego,
należącego w latach 1920 - 1939 do
Flotylli Wiślanej i Pińskiej oraz
niszczyciela rakietowego typu Kotlin
SAM, skreślonego z listy floty w 1986
roku. Nowy nabytek dzierżawiony był
od marynarki wojennej ZSRR do 1992
roku, następnie odkupiony został za
długi wobec Stoczni MW. - Kiedy był
już naprawdę nasz można było
wprowadzić wiele usprawnień umożli-
wiających m.in. tańszą eksploatację -
mówi były dowódca okrętu kmdr rez.
Zdzisław Płaczek. Najpoważniejszą
pracę w tym zakresie wykonał zespół
kierowany przez dowódcę działu elek-
tromechanicznego kmdr. por. Woj-
ciecha Kaszubowskiego. Ich rozwiąza-
nia pozwalały na minimalizację zuży-
cia paliwa. Po raz ostatni niszczyciel
opuścił biało-czerwoną 5 grudnia
2003 roku w macierzystym porcie,
kończąc tym samym swoją służbę
w MW. 

- To był naprawdę dobry okręt. Jego
warunki taktyczno-techniczne umożli-
wiały operowanie w każdej sytuacji i na
wielu akwenach w dużym okresie auto-
nomiczności - dodaje Z. Płaczek. 

- Flotylla staje przed
nowymi wyzwaniami, prze-
chodzi poważne przeo-
brażenia. Dowódcy 3. FO
zostaje podporządkowana
KPW Gdynia - największy
pododdział gospodarczy w
Wojsku Polskim oraz Baza
Techniczna MW - dodaje
szef sekcji personalno-
wychowawczej Komendy
kmdr ppor. Tomasz Tom-
czyk.

W 1995 roku powstaje
Dywizjon Okrętów Szkol-
no-Badawczych. W tym
samym roku, 18 kwietnia
okręt szkolny ORP „Iskra”
wyrusza w rejs dookoła
świata. 

„O godzinie 14:35
Prezydent RP Lech Wałęsa
rzucił ostatnią cumę
łączącą okręt z nabrze-

żem - s z p r i n g  r u f o w y  i okręt
pożegnał się z macierzystym portem na
dziewięć miesięcy”. Tak opisuje to
niezwykłe wydarzenie  w książce
L. Derlacza „W 300 dni dookoła świa-
ta” ówczesny dowódca barkentyny,
dzisiejszy dowódca 9. FOW kon-
tradmirał Czesław Dyrcz. 

3. Flotylla Okrętów odnajduje się
w nowej rzeczywistości. - Dzięki szyb-
kiemu opanowaniu nieznanych nam
dotychczas procedur natowskich nasz
udział w międzynarodowych ćwicze-
niach, podczas których realizowane
były złożone zadania taktyczne odby-
wał się niemal z marszu. Nie bez
sa tys fakc j i  na  łamach  „Ban-
dery” z okazji 30-lecia oksywskiej
flotylli - zauważa były dowódca wicead-
mirał Maciej Węglewski.

W następnych latach powoli, lecz
konsekwentnie następuje kolejna
z m i a n a  s p r z ę t u  i  u z b r o j e n i a .
W miejsce wysłużonych okrętów do
linii wchodzą fregaty rakietowe typu
Oliver Hazard Perry, okręty podwodne
typu Kobben. Zmodernizowane okręty
ORP „Orzeł”, zbiornikowiec ORP
„Bałtyk” oraz okręty ratownicze
OORP „ Piast” i „Lech” rozpoczyna-
ją swoją służbę w składzie Sił Szyb-
kiego Reagowania NATO. 

Powodów do zadowolenia nie kryje
komandor Ryszard Demczuk - dowód-
ca Dywizjonu Okrętów Rakietowych.
Jego zdaniem przyszłość dywizjonu

związana jest głównie z wdrożeniem
do linii zmodernizowanych OORP
„Orkan”, „Piorun” i „Grom”. - To będą
najnowocześniejsze nasze jednostki, a in-
stalowane wyposażenie ucieleśnia
światowe rozwiązania na miarę XXI
wieku - zauważa komandor nie bez
satysfakcji. Istotny wkład w moder-
nizację tych jednostek wniosła
Politechnika Gdańska i Centrum
Techniki Morskiej. 

Z uwagi na bardzo wysoki koszt
eksploatacji oraz nieopłacalność mo-
dernizacji, przyjdzie pora pożegnać
OORP „Metalowiec” i „Rolnik”. - Te
zasłużone okręty jednak nadal będą
znajdowały się w linii służąc jako plat-
forma szkoleniowa dla załóg, do czasu
wprowadzenia do linii korwety typu
Gawron - dodaje dowódca dywizjonu. 

Zdaniem dowódcy 3. FO kontradmi-
rała Jerzego Patza przed flotyllą stają
nowe sojusznicze wyzwania związane
m.in. ze służbą fregaty rakietowej
ORP „Gen. K. Pułaski” w składzie

Stałego Zespołu Okrętów Sił
Odpowiedzi NATO. 

Od 2005 roku do misji tej przygo-
towuje się ORP „Gen. T. Kościuszko”.
- Systematycznie rośnie również
znaczenie portu wojennego Gdynia
jako bazy morskiej NATO. Trwają
intensywne prace nad modernizacją
infrastruktury portu - mówi dowódca. 

Admira ł  z  optymizmem patrzy
w przyszłość. - Pracy nam nie
zabraknie - mówi. - Flotylla dalej
będzie kontynuować obecne zadania
w kraju i na arenie międzynarodowej.
Niedługo zostaną one nieco rozsze-
rzone przez wejście w jej skład jednos-
tek przeciwlotniczych, chemicznych
i inżynieryjnych To m.in. wynik
rozwiązywania 9. FOW - dodaje kontr-
adm. Jerzy Patz. Ale to już zupełnie
inny temat. 

Tadeusz Zarzycki
Fot.: archiwum, M. Kluczyński

Dowódca ORP „Bielik” kpt. Edward Olewiński
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To była w naszym kraju największa
tragedia od wielu lat. 28 stycznia o go-
dzinie 17:15 zawalił się dach hali
Międzynarodowych Targów Katowic-
kich. Pod gruzami zginęło 65 osób,
a ponad 140 odniosło obrażenia. Cała
Polska pogrążyła się w żałobie. Na
wszystkich okrętach Marynarki Wojen-

nej opuszczono banderę do
połowy. Zaplanowany na
niedzielę, 29 stycznia chary-
tatywny koncert kolęd w Ko-
ściele Marynarki Wojennej
w Gdyni Oksywiu zmienił
swój charakter. Artyści
Zespołu Wokalnego K l u b u
M W  „ R i w i e r a ”  i Or-
kiestry Reprezentacyjnej
MW oraz uczestniczący
w koncercie mieszkańcy
Gdyni uczcili pamięć ofiar.
Zebrane pieniądze przezna-
czono dla poszkodowanych
w katastrofie.

Podczas akcji ratowniczej
wydatnej pomocy udzielili
także ratownicy w woj-
skowych mundurach. Do
udziału skierowano ponad

200 żandarmów z oddziałów z Gliwic,
Krakowa i Wrocławia. Pierwsza zmiana
ratunkowa wyciągała rannych i wydoby-
wała zwłoki spod gruzów hali oraz
udzielała bezpośredniej pomocy po-
szkodowanym.

Część sił skierowano do usuwania
rumowiska oraz zabezpieczenia terenu

tak, aby nie stwarzało ono zagrożenia dla
grup ratowniczych. Na drogach wiodą-
cych do miejsca zdarzenia ustawiono
patrole, które kierowały ruchem dro-
gowym. Na miejsce przybyły też grupy
medyczne z oddziałów ŻW oraz psy-
cholodzy.

Ich wysiłki wspierali logistycy, którzy
wydawali ciepłe posiłki i napoje osobom
poszkodowanym, a także uczestnikom
innych grup ratowniczych. Na miejscu
katastrofy dłużej pozostał pluton żandar-
mów gliwickiego oddziału specjalnego,
który pomagał policji w izolacji miejsca
tragicznego wypadku na czas wpro-
wadzenia ciężkiego sprzętu.

Oprac.: Przemysław Gurgurewicz

Katastrofa

Na znak żałoby na wszystkich polskich okrętach,
we wszystkich bazach morskich oraz w jednostkach

brzegowych MW od Świnoujścia do Gdyni, bandery wojenne
oraz flagi są opuszczone do połowy masztów.

W ten sposób, zgodnie z morskim ceremoniałem, marynarze
ogłaszają żałobę na swoich okrętach i w jednostkach.
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Polskie okręty

Dzieje floty polskiej (XIX)
Po wykonaniu planu „Peking”

(skierowaniu „Gromu”, „Błyska-
wicy” i „Burzy” do Wielkiej Bry-

tanii) pozostałe w kraju okręty reali-
zowały zaplanowane wcześniej działa-
nia, niestety w sytuacji zdecydowanej
przewagi sił  niemieckich na morzu
i w powietrzu.

1 września Luftwaffe zbombardowało
port wojenny na Oksywiu zatapiając
okręt artyleryjski „Mazur” i jednostkę
pomocniczą „Nurek”. Na redzie Gdyni
niemieckie samoloty zaatakowały zespół
polskich okrętów, przemieszczający się
w rejon Helu, w celu zaminowania czę-
ści Zatoki Gdańskiej (tzw. plan
„Rurka”). Uszkodzony został wtedy
stawiacz min „Gryf”, na którym zginął
jego dowódca - kmdr ppor. Stefan

Kwiatkowski. Trafiony był także
trałowiec „Mewa”, którego załoga
poniosła ciężkie straty.

3 września rano w okolicy Helu dwa
polskie okręty - „Gryf” i „Wicher”
uszkodziły dwa niemieckie niszczyciele

typu „Leberecht Maass”. W tym samym
dniu, w wyniku nalotu niemieckiego na
port wojenny w Helu, zatopione zostały:
„Mewa” i „Wicher”, a wieczorem
poważnych uszkodzeń doznał „Gryf”,
z którego zdjęto artylerię, przeznaczoną
następnie do obrony Helu.

Dywizjon polskich okrętów podwod-
nych realizował plan „Worek” zakładają-
cy niszczenie niemieckich okrętów,
próbujących dotrzeć do polskiego
Wybrzeża. Atakowane przez samoloty
wroga i śledzone przez jednostki
nawodne nie miały swobody manewru
i tym samym nie wykonały całości
planu. Za zgodą polskiego dowództwa
skorzystały z możliwości działania na
własną rękę. Do Szwecji udały się
„Sęp”, „Ryś” oraz „Żbik” i tam zostały

internowane do koń-
ca wojny.

„Wilk” (dowódca
- kpt. mar. Bo-
gusław Krawczyk)
przedarł się przez
Cieśninę Sund i do-
tarł do brytyjskiej
bazy - Rosyth.

Na szczególną
chwałę zasługuje
polski okręt pod-

wodny „Orzeł”, którego wyczyn
rozsławił PMW w całym świecie. Jego
chory dowódca kmdr por. Henryk
Kłoczkowski skierował nieszczęśliwie
okręt do Tallina i tam „Orzeł” został
zaaresztowany przez Estończyków.

Po objęciu przez kpt. mar. Jana Gru-
dzińskiego dowództwa okrętu, załoga
przygotowała skuteczną, jak się okazało,
ucieczkę z Estonii. „Orzeł” prawie
całkowicie rozbrojony, pozbawiony map
i przyrządów nawigacyjnych przedarł się
do Wielkiej Brytanii.

Fakt ten sprawił, że Royal Navy
obdarzyła dużym zaufaniem liczne pol-
skie załogi znajdujące się w tym kraju.
Umożliwiło to późniejsze, znakomite
współdziałanie w morskich zmaganiach
z siłami przeciwnika.

Rys. autor                 B. Grzegorczyk

Tym razem przykładem nowatorskiego działania były
wojska lądowe. Wykorzystywano w nich na początku
XX wieku, a być może jeszcze wcześniej balony

służące do obserwacji przeciwnika. Tak samo postępowano
na okrętach, głównie francuskich i włoskich. 

Na większych jednostkach znajdowało się po kilka
balonów oraz urządzenia do wytwarzania gazu. Duży balon
można było napełnić w ciągu kilkunastu minut.

Udoskonalenie lotnictwa spowodowało wykorzystanie
balonów jako zapory przeciwko samolotom atakującym
z niskiej wysokości. Balony zaporowe spełniły wybitną rolę
podczas II wojny światowej, ochraniając konwoje morskie
przed samolotami wroga.

Na rysunku - włoski okręt baza dla balonów obserwa-
cyjnych.

Rys.: B. G.                                                            L. S.

Okręty świata

Okrêt baza
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Wyścig z czasem na morzu
zapoczątkowały klipry. Ich
świetność trwała zaledwie

20 lat (od 1850 do 1869 roku - czasu
otwarcia Kanału Sueskiego). Trwale
zapisały się w historii żeglugi dzięki
wysmukłym kadłubom, piramidom żagli
i niesamowitej jak na żaglowce szyb-
kości, dochodzącej nawet do 17 węzłów.

Ten ostatni walor wykorzystywany był
powszechnie podczas organizowania
wyścigów morskich.

Pojemność kliprów była różna, więk-
szość z nich nie przekraczała 900 ton,
zdarzały się jednak prawdziwe olbrzymy
osiągające 1750 ton rejestrowych brutto.

Era tych wspaniałych statków zaczęła
się właściwie 3 grudnia 1850 roku, kiedy
to do Londynu z ładunkiem 1600 ton
herbaty chińskiej wszedł amerykański

szybki żaglowiec „Oriental”. Jego
podróż z Hongkongu trwała krótko jak
na tamte czasy - 97 dni.

Statek został w stoczni angielskiej
poddany remontowi. Sprytni stoczniow-
cy „ściągnęli” po prostu jego parametry

i wkrótce powstała podobna brytyjska
jednostka o nazwie „Challenger”, która
odbywała regularne rejsy przez 15 lat
pomiędzy Szanghajem i Londynem.

Już po kilku kursach z ładunkiem
armator mógł sobie kupić nowy, podob-
ny statek.

Klipry, które zaczęto produkować na
dużą skalę zaistniały właściwie dzięki
handlowi Anglii z Chinami. Anglicy
dostarczali Chińczykom duże ilości
opium z plantacji uprawianych w In-
diach i brali w zamian herbatę.

W 1820 roku władze chińskie zakaza-
ły nabywania opium. Wywołało to tzw.
„wojny opiumowe”, które nie zapo-
biegły przemytowi. Starano się budować

szybkie klipry w celu konkurencji z lą-
dowymi środkami transportu.

Po otwarciu Kanału Sueskiego zyski
Anglii znacznie się zmniejszyły, a po
zawarciu w Hadze konwencji przeciw-
opiumowej na indyjskich plantacjach

Anglicy zaczęli uprawiać krzewy herba-
ciane zamiast dotychczasowych upraw
maku. Ponadto klipry były już wypie-
rane przez szybsze od nich parowce.

Najsłynniejszym kliprem był „Cutty
Sark” zbudowany w Szkocji, w 1869
roku. Miał on pobić wszystkie dotych-
czasowe rekordy szybkości, w związku
z czym wykonano opływowy kadłub
żelazno-drewniany i  zaopatrzono
go w odpowiednią ilość żagli. Zdarzało
się, że statek osiągał 17,5 węzła szyb-
kości przy pojemności brutto - 903 tony
rejestrowe. Największy jego dobowy
przebieg to 363 mile morskie.

W roku 1895 kliper ten zakupili Portu-
galczycy, a w 1922 roku został od nich

odkupiony. Remontu się nie doczekał ze
względu na śmierć nabywcy. Zako-
twiczył początkowo na Tamizie, później
umieszczony został w suchym doku.

Rys.: B. G.                              L. S.

Morskie rumaki
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PORADY BANDERY

Dzień Kobiet, trochę niemodny,
obśmiewany, kontestowany z powodów
ideologicznych i jednocześnie troskliwie
podtrzymywana tradycja będąca, według
niektórych dowodem na szarmanckie i ry-
cerskie cechy Polaków. Oczywiście tych
płci męskiej. To taki szczególny dzień,
kiedy wśród pań dominują odczucia zbio-
rowe, niektóre czują się wybrane i wiel-
bione, druga grupa dostrzega sztampę,
wymuszony obowiązek i brak indywidual-
ności w podejściu do święta, tzn. do kobiet
w dniu ich święta. Jest jeszcze trzecia grupa
kobiet - dystansująca się od emocjonalnych
ocen tego dnia. Bez euforii i bez feministy-
cznego buntu można klarowniej dostrzec
schematy myślowe i różnice płci - te
rzeczywiste i te, które istnieją tylko w na-
szych głowach. 

Prawie każda osoba zatrzymana na ulicy
mogłaby na poczekaniu wyrecytować listę
cech charakterystycznych dla jednej lub
drugiej płci. Najczęściej są to cechy
charakteru, jednak potrafimy także
wymienić „męskie” i „kobiece” zaintere-
sowania, profesje i wiele innych dziedzin. 

Tradycyjnie rodzinę uważa się za miejsce
zdobywania wiedzy. Poprzez przykład
i udzielanie wskazówek rodzice przekazują
dzieciom poglądy na temat zachowań właś-
ciwych dla danego rodzaju. Ważnym
źródłem informacji jest też szkoła. Znacze-
nie płci, rodzaju utrwalane jest już w wieku
wczesnoszkolnym poprzez podział na
dziewczynki i chłopców, nawet podczas

wykonywania takich zadań, w których
rodzaj jest właściwie nieistotny. 
Środki masowego przekazu, a w szcze-

gólności telewizja są od dawna uważane za
istotne źródło informacji związanych
z płcią. Są nawet badania, które wskazują,
że im częściej dziecko ogląda telewizję,
tym bardziej ugruntowuje sobie stereotypy
płciowe. Są one powielane w czasopismach

kobiecych, reklamach i wideoklipach. 
Przekonania na temat ról wykazują

niespotykaną nawet jak na stereotypy siłę
trwania. Spostrzeganie cech charakterysty-
cznych dla typowej kobiety i typowego
mężczyzny nie zmieniło się wiele w ciągu
ostatnich 10-20 lat. Jeśli jesteśmy przeko-
nani, że kobiety częściej zostają sekretarka-
mi, a mężczyźni żołnierzami, to przeko-
nanie takie możemy sprawdzić statysty-
cznie. Trudniej znaleźć podobne po-
twierdzenie, jeżeli przekonanie dotyczy
spraw bardziej abstrakcyjnych - uczuć czy
charakteru. Jednak ludzie i to z różnych
środowisk zgodnie uważają, że posiadanie
władzy, asertywność, ambicja i sukces
bardziej pasują do mężczyzny. 

Co więc w społecznym odbiorze jest
kobiece? Uległość, pomoc innym,
emocjonalność i opiekuńczość. Tym są
spowodowane obiegowe opinie, że kobiety
biznesu zachowują się natarczywie, brak im

wdzięku lub dzisiejsze kobiety robiące kari-
erę zawodową są mało kobiece. Przy
szablonowym ujęciu kobieco - męskiej
rzeczywistości niezwykle ważne stają się
informacje o wyglądzie fizycznym. Od
kobiety wymaga się więcej, a atrakcyjność
bardziej wpływa na ocenę jej osoby, nawet
wtedy, gdy nie ma to merytorycznego uza-
sadnienia. 

W zależności od zapatrywań, doświad-
czeń osobistych i rodzinnych, nastroju
i aktualnej sytuacji przywołuje się
powiedzenia o kobiecej zmienności i pło-
chości myśli lub o zmyśle praktycznym,
maestrii w kierowaniu i trafności w podej-
mowaniu decyzji czy intuicji. Opisywanie
kobiecej natury to temat wdzięczny,
ponieważ daje poczucie kompetencji
każdemu, kto się wypowiada. I podobno
każdy ma rację, bo wszystko, co powiesz
o kobiecie jest prawdą.

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

Kwiatek dla Ewy

Problem odpadów powstających na statkach jest tak stary jak
stara jest historia żeglugi ludzkości po morzach. Przez tysiącle-
cia problem ten kończył się za burtą. Morze z cierpliwością
przyjmowało to, co na statku było już zbędne. Nie było w tym
nic dziwnego, odpadów było niewiele a morze było ogromne.
Dopiero w ostatnim stuleciu, kiedy skład jakościowy śmieci
powstających na statkach zmienił się z łatwo ulegających
biodegradacji naturalnych tworzyw na praktycznie niedegrad-
owalne sztuczne syntetyki, rozwiązanie „za burtę” przestało
być końcem problemu. To, co zostało wyrzucone ze statku
coraz częściej morze wyrzucało na plaże lub płycizny przy-
brzeżne. 

Pierwszym poważnym krokiem mającym zapobiec
degradacji środowiska morskiego, powodowanego między
innymi zatapianiem odpadów była podpisana w 1972 roku
międzynarodowa Konwencja „O zapobieganiu zanieczyszcza-
niu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji”,
sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku.
Wszystkie kraje, które przyjęły postanowienia Konwencji
muszą przestrzegać jej zasad, między innymi Artykułu IV,
który zobowiązuje je do wprowadzenia zakazu zatapiania
odpadów i innych substancji w jakiejkolwiek postaci lub stanie
(przede wszystkim wymienionych w Załączniku nr I dokumen-
tu). Natomiast zatapianie odpadów wymienionych w Za-
łączniku nr II i innych dozwolone jest tylko po uzyskaniu spec-

jalnego zezwolenia, które jest wydawane przez Dyrektora
Urzędu Morskiego statkom o polskiej przynależności i ła-
dowanym na terenie Polski. Prawo takie daje mu Ustawa
z marca 1995 roku „O zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki” (art. 17). Odwołuje się ona w wielu aspektach do
przywołanej wyżej konwencji oraz do konwencji MARPOL
73/78 (opisanej w poprzednim artykule) i do Konwencji Hel-
sińskiej z 1992 o ochronie środowiska morskiego Morza Bał-
tyckiego. Armatorowi statku, który naruszy przepisy ustawy
i dopuści się zanieczyszczenia środowiska morskiego i zatopie-
nia odpadów, wymierzona zostanie kara pieniężna. Kara może
zostać nałożona na wszystkich armatorów znajdujących się na
polskich obszarach morskich, a na armatorów statku o polskiej
przynależności nawet poza nimi. Najlepszym sposobem na
rozwiązanie problemu powstających na statku odpadów jest ich
gromadzenie i oddawanie w portach. Polskie porty zobowią-
zane są Ustawą z 2002 roku „O portowych urządzeniach do
odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze
statków” do zapewnienia statkom dostępu do urządzeń odbie-
rających odpady (art. 12a). Z portu odpowiednie firmy
wywozowe przewożą odpady do zakładów utylizacji i problem
zostaje ostatecznie rozwiązany. Warto wiedzieć, że wyrzucony
do morza kapsel od butelki ulegnie rozkładowi w wodzie za ok.
100 lat, plastikowa butelka za 450 lat, a szklany słoik prakty-
cznie nigdy. Nie jest trudno wyobrazić sobie jak wyglądałoby
dno i plaże naszego morza gdyby problem odpadów rozwiązy-
wany był sposobem „za burtę”... 

Marcin Ryś

Co z odpadami?
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Przed wojną był największym polskim
okrętem. Zbudowany we francuskiej
stoczni w Le Havre, oprócz zadań
bojowych miał pełnić rolę jednostki
reprezentacyjnej oraz szkolnej. 

Rankiem 1 września 1939 roku
dowodzący ORP „Gryf”, kmdr ppor.
Stefan Kwiatkowski, wydał rozkaz
opuszczenia Oksywia i wyjścia na wody
zatoki, gdzie w okolicach Jastarni pobra-
no ładunek min. Około 10:00 okręt
został zlokalizowany przez samoloty
Luftwaffe i odtąd nie miał już spokoju.
Ataki wykonywały pojedyncze samolo-
ty, które udawało się utrzymać w bez-
piecznej odległości dzięki własnej arty-
lerii przeciwlotniczej. 

Po południu nadszedł rozkaz
rozpoczęcia operacji „Rurka”, czyli
postawienia min między Gdańskiem
a Helem. Na wodach Zatoki Puckiej,
około 18:00, nastąpił pierwszy zma-
sowany nalot Luftwaffe. Do ataku na
polskie okręty przystąpiły 33 bombow-
ce nurkujące Ju 87B z IV(Stuka)/LG 1,
startujące z lotniska S to lp -Re i t z
(S łupsk-Redz ikowo) .  W pobliżu
ORP „Gryf” spadło około 30 bomb.
Jedna z  nich eksplodowa ła w od-
ległości 15 metrów od prawej burty
okrętu, a odłamki raniły 21 marynarzy,
z których pięciu zmarło, w tym dowódca
„Gryfa”, kmdr ppor. S. Kwiatkowski.
Druga bomba wybucha tuż za rufą okrę-
tu unieruchamiając ster i telegraf ma-
szynowy oraz uszkadzając podnośniki
minowe, kompasy żyroskopowe a także
niemal wszystkie radiostacje. Teraz
manewrowanie okrętem było możliwe
tylko za pomocą silników. 

Dowodzenie na „Gryfie” przejął kpt.

mar. Wiktor Łomidze, który obawiając
się kolejnych nalotów rozkazał wyrzucić
za burtę cały zapas nieuzbrojonych min,
co oznaczało fiasko operacji „Rurka”.
Wieczorem okręt dotarł do Helu, gdzie
ustawiono go w pływającym doku.
Okazało się, że nie uda się przywrócić
„Gryfa” do pełnej sprawności,
postanowiono więc uczynić z niego
baterię obrony Helu. Przygotowania do
nowej roli trwały przez cały 2 września,
część załogi przeniesiono do lądowej
obrony półwyspu. 

Rankiem 3 września na okrętach
ogłoszono alarm. Posterunki obserwa-
cyjne wykryły dwa niemieckie niszczy-
ciele zbliżające się do Helu. Były to
„Leberecht Maaß” (Z1) oraz „Wolfgang
Zenker” (Z9). Niemieckie okręty
podeszły do Helu na odległość 16 km
i o 6:50 otworzyły ogień, na który
odpowiedziały „Gryf” i „Wicher”, a póź-
niej również nabrzeżna bateria dział
152 mm. Niszczyciel Z1 został trafiony
pociskiem kalibru 120 mm w maskę
ochronną głównego działa, znajdującego
się bezpośrednio przed mostkiem.
Zginęło czterech marynarzy, a czterech
innych zostało rannych. Chwilę później
Z1 otrzymał kolejne trafienie z działa
baterii nabrzeżnej, które zniszczyło
wyrzutnię torpedową. Jednak Niemcy
również celnie strzelali trafiając „Gryfa”
dwoma lub trzema pociskami kalibru
127 mm, które zniszczyły jedno pod-
wójne działo przeciwlotnicze 40 mm.
Uszkodzony został lewy silnik, a wyłą-

czone z użytku pompy drenażu i ppoż.
utrudniły opanowanie powstałych na
dziobie i rufie pożarów. Zginęło sześciu
marynarzy, a siódmy zmarł później z ran
na lądzie. Jednocześnie uznano, że wys-
tający z wody okręt jest zbyt widocznym
celem dla nieprzyjaciela i dok, w którym
się znajdował został zatopiony. 

Około godziny 9:00 nad stojącego
w bezruchu „Gryfa” nadleciało 11 Ju 87
z 4 Staffel Trägergruppe 186. Ćwierć-
tonowa bomba trafiła okręt w rufę.
Zginęło dwóch marynarzy, a kilku
innych odniosło rany. Eksplozja
spowodowała pożar i aby ułatwić jego
opanowanie, kmdr por. Stanisław
Hryniewiecki nakazał zatopienie
rufowych komór amunicyjnych. 

O godzinie 14:00 niemieccy piloci
wrócili nad Hel. Chociaż ich głównym
celem był tym razem ORP „Wicher”,
trafienie w śródokręcie zaliczył również
„Gryf”. Uszkodzone zostało podwójne
działo przeciwlotnicze kalibru 40 mm,
eksplodowała część amunicji plot. O go-
dzinie 17:25 osiem dwupłatowych Hein-
kli He 59 ze stacjonującej w Piławie
3./Kü.Fl.Gr.706 ponownie zbombar-
dowało Hel. Niemcy trafili w pływający
dok stojący obok „Gryfa”, rozrywając
jedną z jego bocznych ścian. Odłamki
doku uszkodziły poszycie kadłuba sta-
wiacza min, do którego wnętrza zaczęła
wdzierać się woda oraz wyciekać ropa.
Wówczas „Gryf” został trafiony kolejną
bombą i wyciekające paliwo stanęło
w płomieniach. Największy polski okręt
wojenny osiadł na dnie płonąc jeszcze
przez dwa dni. Wszystko co zdołano
z niego wymontować - w tym trzy działa
i przeciwlotnicze Boforsy - zasiliły
obronę Helu. 

Po zakończeniu walk w Polsce, Niem-
cy podnieśli wrak „Gryfa” tylko po to,
aby odholować go w głąb Zatoki Puc-
kiej, na mieliznę między Jastarnią a Re-
wą. Używano go jako cel do strzelań
artyleryjskich i ataków lotniczych oraz
punkt nawigacyjny. Kontynuowała to
także po wojnie polska MW. Wrak częś-
ciowo wydobyto w roku 1957, a zło-
mowanie zakończono trzy lata później. 

Rys.: J. Wróbel Krzysztof Janowicz

Trzy dni chwa³y ORP „Gryf”
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K ilka lat temu podczas wizyty 
w Krakowie miałem przyjem-
ność odwiedzić podporucznika

w st. spocz. Stanisława Olejnika, jednego
z bohaterów atlantyckich patroli oraz
lotów ze zrzutami dla okupowanej
Europy. Popijając kawę słuchałem jego
opowieści o niełatwej drodze do lotni-
ctwa, któremu pozostał na zawsze
wierny.

Urodził się 23 kwietnia 1919 roku
w Krakowie. Tam też uczęszczał do
szkoły. Zdobył średnie wykształcenie
zakończone maturą. 

W 1936 roku, w ramach przysposo-
bienia wojskowego w szkole lotniczej
w Aleksandrowicach ukończył kurs szy-
bowcowy, a następnie pilota moto-
rowego. W 1938 roku wstąpił do woj-
ska jako ochotnik. Pierwsze kroki
skierował do dęblińskiej „szkoły orląt”
jednak badania lekarskie wykluczyły go
jako kandydata na pilota. Został więc
radiotelegrafistą. 

We wrześniu 1939 roku pełnił służbę
radiotelegrafisty przy Kierownictwie
Wojskowej Służby Meteorologicznej
w bazie 1 Pułku Lotniczego w Warsza-
wie. Na rozkaz Dowództwa Lotnictwa
wraz grupą lotników przekroczył
granicę węgierską 19 września. Inter-
nowany znalazł się w obozie w Eger
skąd uciekł i przedostał się do
Jugosławii, a następnie drogą morską
dotarł na początku 1940 roku do Francji.
Wstąpił do lotnictwa polskiego two-
rzonego u boku francuskiego sojuszni-
ka. 

W kwietniu 1940 roku został
skierowany do Anglii, gdzie odbył
przeszkolenie w specjalności meteo-
rolog. Otrzymał przydział do two-
rzonego 304 Dywizjonu Bombowego.

W styczniu 1942 roku wysłano go na
kurs do Meteorological Training School,
gdzie uzyskał uprawnienia synoptyka.
Powrócił do dywizjonu, w którym ochot-
niczo odbył kilka lotów przeprowadzając
obserwacje meteorologiczne. Zwrócił się
z prośbą o przydzielenie do personelu
latającego. Przełożeni doceniając jego
umiejętności wysłali go na przeszkolenie
na pokładowego strzelca - radiote-
legrafistę, a następnie bombardiera. Brał
udział w patrolach przeciwko
niemieckim okrętom podwodnym nad
Atlantykiem. Latał w załodze sierżanta
pilota Leopolda Matjaszka na Welling-
tonie XIV „2P”. 

W nocy 29 stycznia 1944 roku przeżył
chwilę grozy gdy ich samolot zaatakował
nocny myśliwiec. Na szczęście w porę

dostrzegł wroga tylny strzelec i celnie
ostrzelał. Za odwagę i męstwo odzna-
czono go Krzyżem Walecznych. 

Po odbyciu tury operacyjnej, w maju
1944 roku zgłosił się ochotniczo do 301
Dywizjonu Bombowego - 1586 Eskadry
do Zadań Specjalnych. Z włoskiego lot-
niska Brindisi wykonał szereg lotów
operacyjnych ze zrzutami do Albanii,
Czechosłowacji, Polski, Grecji i Ju-
gosławii. 

Podczas jednego z lotów w grudniu
1944 roku wkrótce po starcie w Libera-

torze zapalił się prawy silnik i dowódca
załogi zadecydował wracać na lotnisko.
Należało jednak awaryjnie wyrzucić
kontenery z minami i zapalnikami.
Ponieważ uszkodzeniu uległa także
hydraulika otrzymał polecenie odblo-
kowania awaryjnego wyjścia. Gdy
wykonywał polecenie nagle wypadł wraz
z pokrywą luku z lądującego samolotu.
Ciężko rannego lotnika przewieziono do
Polskiego Szpitala Polowego w Cassa
Massima. Przebywał tam do maja 1945
roku. 

Przez kolejne dwa miesiące dochodził
do zdrowia i sił.  W lipcu 1945 roku
rozpoczął kurs synoptyka lotniczego
przy Brytyjskiej Szkole Meteorolo-
gicznej w Londynie. Ukończył go 
w sierpniu roku następnego. 

W październiku 1946 roku powrócił do
kraju. Po krótkim pobycie w Gdańsku
udał się do rodzinnego Krakowa. 

Pracę podjął w krakowskim oddziale 
PLL „Lot” na stanowisku kontrolera
ruchu lotniczego i synoptyka lotniczego.
Po reorganizacji cywilnej służby meteo-
rologicznej w 1949 roku został służbowo
przeniesiony do Państwowego Instytutu
Hydrologiczno-Meteorologicznego. 

Przez dziesięć lat pracy w Instytucie
brał udział w licznych przedsięwzięciach
takich, jak m.in. opylanie lasów,
fotogrametria i osłona meteorologiczna
lotnictwa. W 1959 roku, aby być bliżej
latania przeniósł się do Nowego Targu
gdzie pełnił obowiązki zawiadowcy lot-
niska. Stąd służbowo przeniesiono go
do Krakowa na lotnisko Czyżyny, gdzie
był kontrolerem ruchu lotniczego do
czasu zamknięcia lotniska w marcu
1964 roku. Przez krótki okres musiał
znaleźć pracę poza lotnictwem - w
Akademii Sztuk Pięknych, by ponow-
nie otrzymać zatrudnienie w PLL „Lot”
w Krakowie. 

W 1969 roku został powołany na
kierownika krakowskiego oddziału
„Lotu”, a w latach 1973-1976 jako
kierownika ds. handlowo-przewozowych
oddelegowano go na placówkę w Me-
diolanie. 

Po powrocie do kraju pełnił
odpowiedzialne funkcje w krakowskim
oddziale PLL „Lot” do emerytury 
w 1989 roku. W uznaniu zasług
uhonorowano go Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

Z lotnictwem nie zerwał kontaktów.
Został członkiem Krakowskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa działającego przy
Aeroklubie Krakowskim. Jednak z
wiekiem coraz częściej dawała o sobie
znać kontuzja odniesiona w czasie
wojny, znacznie ograniczając możliwości
poruszania się. Pomimo trudności był
w stałej łączności z Klubem i miłośnika-
mi lotnictwa. 

Zmarł w Krakowie 12 stycznia 2005
roku i został pochowany z honorami
wojskowymi na krakowskim cmentarzu
Rakowice.

Podporucznik Stanisław Olejnik był
trzykrotnie odznaczony Krzyżem
Walecznych, Medalem Lotniczym,
medalem „Za udział w Wojnie Obronnej
1939” oraz angielskimi - Atlantic Star,
Defence Medal, Italy Star, War Medal,
a także wyróżniany za pracę zawodową
w lotnictwie.

Mariusz Konarski

StrStrzelec z 304 Dywizjonuzelec z 304 Dywizjonu

Chor. Stanisław Olejnik
(pierwszy od prawej)



26 BANDERA   MARZEC 2006

Budowa ZSRN została wymuszona
naszym wstąpieniem do Unii Europej-
skiej, która dąży do szczelnego zabez-
pieczenia swoich zewnętrznych granic,
w tym także granic morskich. Dlatego
duża część funduszy na tę inwestycję
pochodzi ze środków pomocniczych
Unii.

Głównym zadaniem ZSRN będzie
wypracowanie Kompleksowego Obrazu
Sytuacji Nawodnej (KOSN), który
następnie, w większości przypadków
bezpłatnie, będzie udostępniony wszys-
tkim zainteresowanym instytucjom:
Marynarce Wojennej, Dyrektorom
Urzędów Morskich oraz Morskiej Służ-
bie Poszukiwania i Ratownictwa (służba
SAR).

Budowa systemu zaczęła się fakty-
cznie 30 maja 2003 roku, po podpisaniu
pierwszego porozumienia pomiędzy
trzema ministrami: Obrony Narodowej,

Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Infrastruktury (obecnie Transportu 
i Budownictwa) o budowie, pracującego
dla wszystkich - zintegrowanego syste-
mu nadzoru polskich obszarów mors-
kich. 

Pozwoliło to na opracowanie
szczegółowego planu współdziałania
pomiędzy poszczególnymi resortami,
zakończonego podpisanym 4 stycznia
2006 roku porozumieniem o współpracy, 

Sposób działania systemu został już
przez nas opisany w „Banderze” nr
07/2004. 

Przypominamy tylko, że podsta-
wowym źródłem informacji dla ZSRN
będą działające przez całą dobę 
bezobsługowe radary, wspomagane
kamerami telewizyjnymi i termowi-
zyjnymi, zamontowanymi na
położonych wzdłuż całego wybrzeża 
19 Posterunkach Obserwacyjnych (PO) -

ZintegrZintegrowany Zautomatyzowany owany Zautomatyzowany 
System Radiolokacyjnego Nadzoru System Radiolokacyjnego Nadzoru 

Polskich Obszarów MorskichPolskich Obszarów Morskich

4 stycznia 2006 roku trzej
ministrowie: Obrony
Narodowej, Transportu i
Budownictwa oraz Spraw
Wewnętrznych 
i Administracji podpisali
porozumienie w sprawie
użytkowania Zintegrowanego
Zautomatyzowanego Systemu
Radiolokacyjnego Nadzoru
(ZSRN) Polskich Obszarów
Morskich oraz pokrywania
kosztów jego utrzymania 
i eksploatacji. Tym samym
ostatecznie zatwierdzono
sposób współdziałania tych
trzech resortów, podczas
realizowania przez nie swoich
ustawowych zadań,
związanych z nadzorem
obszarów morskich
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w miejscowościach: Międzyzdroje, Dzi-
wnów, Niechorze, Mrzeżyno, Koło-
brzeg, Gąski, Łazy, Darłówko, Jarosła-
wiec, Ustka, Czołpino, Łeba, Białogóra,
Rozewie, Jastarnia, Góra Szwedów,
Gdańsk Westerplatte, Skowronki i Pias-
ki.

Do końca 2004 roku (a właściwie 
z powodu kilkumiesięcznego opóźnienia
do I połowy 2005 roku) został wybu-
dowany tzw. odcinek pilotażowy, który
zawierał większość elementów, z jakich

ma się składać cały ZSRN
(odcinek linii świa-
tłowodowej, dwie nowe
wieże radarowe - w
Piaskach i Jastarni oraz
jeden Lokalny i jeden
Dywizjonowy Ośrodek
Nadzoru).

Pozostałe posterunki będą
organizowane w oparciu 
o Punkty Obserwacyjne
Marynarki Wojennej (PO
MW). Na części z nich
zostaną zbudowane nowe
wieże radarowe (6 PO), a na
pozostałych 12 PO będą
wykorzystane istniejące
wieże radarowe, na których

wydzielono  miejsce dla
radarów i głowic optoelek-
tronicznych Straży Gra-
nicznej.

Dzięki odpowiedniemu
rozmieszczeniu posterun-
ków planowane jest
utworzenie ciągłej strefy
radarowego nadzoru. 

Pomimo, że budowę
odcinka pilotażowego
powierzono konsorcjum
niemieckiej firmy Atlas
Elektronik Gmbh z Warsza-
wskim Przedsiębiorstwem
Robót Telekomunika-
cyjnych, to przetarg na
budowę całego systemu
wygrało 28 czerwca 2005
roku włoskie konsorcjum,
którego liderem jest SELEX

Sistemi Integrati S.A oraz polskie firmy:
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
i Computex Telekomunication Sp. z o.o
(cena brutto budowy systemu to 
29 963 200,00 euro).

Co ciekawe, ZSRN nie jest jedyną
inwestycją, jaka powstaje w rejonie pol-
skiego wybrzeża. 

Wypracowany przez niego KOSN
będzie pomocny także dla reali-
zowanego przez administrację morską
Krajowego Systemu Bezpieczeństwa
Morskiego (KSBM). 

Podstawowymi elementami KSBM
mają być przede wszystkim: krajowy
system monitorowania ruchu morskiego
opartego na systemie AIS (Automa-
tyczna 

Identyfikacja Statków), służba kon-
troli ruchu statków VTS, podsystem
wczesnego ostrzegania EWS oparty na
Systemie Wymiany Bezpieczeństwa
Żeglugi oraz podsystem przekazywania
informacji w Unii Europejskiej.

O ile wszystkie te plany zostaną
pomyślnie zrealizowane, to być może
doczekamy się chwili, że kontrola ruchu
jednostek pływających będzie tak samo
skuteczna i zapewni takie samo bez-
pieczeństwo, jakie statkom powietrznym
zapewnia Polska Agencja Ruchu Lot-
niczego w oparciu o Prawo Lotnicze. 

Maksymilian Dura
Fot.: Maksymilian Dura

Wieża radarowa na posterunku 
Marynarki Wojennej PO 25 Rozewie 

Szczyt wieży radarowej w Piaskach z dobrze widoczną
anteną paraboliczną radaru wykrywania celów nawodnych
firmy Easat oraz głowicą optoelektroniczną

Wieża radarowa na posterunku Straży Granicznej 
w Piaskach
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Poczet marynarskich twórców

Emilia nie lubi dużo mówić o sobie,
twierdzi, że najlepszym świadectwem
wszelkich osiągnięć człowieka są jego
czyny. 

Reprezentuje najbardziej szlachetną
i reprezentatywną sferę ludzkiego dzia-
łania - sztukę. Studia w poznańskiej

Akademii Sztuk Pięknych dały jej - jak
sądzi - bardzo pozytywny pogląd na
zjawiska niedostrzegane przez przecięt-
nego człowieka. Wrażliwość artysty-
czną miała w sobie już od dawna, co
sprawiło wybór określonej drogi
życiowej, którą jest malarstwo
sztalugowe.

Udane małżeństwo także z artystą
malarzem, jeszcze do niedawna 
w mundurze oficerskim MW -
Andrzejem Sobierajem, stworzyło
korzystne przesłanki do podnoszenia
artystycznych kwalifikacji w obliczu
wspólnych polemik, a nawet
zawodowych sporów.

Oboje artyści pochodzą z Elbląga,
zamieszkują w Rumi. Jedna z córek
poszła śladami rodziców i studiuje
na ASP w Gdańsku, druga zgłębia
wiedzę z zakresu stosunków między-
narodowych w AMW w Gdyni.

Ich pięknie wymalowany dom
oraz starannie utrzymany ogródek
zdradzają na pierwszy rzut oka
mieszkańców wyjątkowych.

Obrazy Emilii są wartościowe, pozy-
tywnie oceniane przez krytyków i po-

nadczasowe. Pełne ekspresji, kompozy-
cyjnie zgrane, nasycone kolorem 
i światłem zawierają bardziej ukrytą
myśl, łatwiejszą do rozszyfrowania
przez znawców. 

Zmuszają do zadumy i zastanowienia
się nad zagadkami ludzkiej egzystencji.

Właściwie za pomocą barwy artystka
wyraża stany emocjonalne.

Jej osiągnięcia artystyczne były
wielokrotnie nagradzane, a udział razem
z mężem w wielu prestiżowych przed-
sięwzięciach, w tym wystawach, był 
i jest dla nich miłą satysfakcją.

U schyłku zimy Sobierajowie wysta-
wiają swoje dzieła w Dworku Przeben-
dowskich w Wejherowie. 

Znani są w całej Polsce i za granicą. 
W Rumi ich ekspozycje zwiedzają

nawet wycieczki szkolne. 
Ich sztuka zjednała sobie uznanie

wśród lokalnych władz, które pomagają
w organizowaniu stosownych imprez. 

Artystyczne małżeństwo od wielu
lat bierze udział w każdym plenerze
malarskim organizowanym przez Mary-
narkę Wojenną, służącym pożytecznej
edukacji.

Emilia zdradziła, że czasami powraca
do realizmu i tutaj czuje się świetnie.

Foto: G. T.                             L

Emilia Sobieraj

Autorka

Jej dzieło
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SPORT

Jak co roku prezentujemy Państwu kalendarz rozgrywek o miano mistrza Marynarki Wojennej
RP. W ubiegłym roku zwyciężył zespół z Gdyni przed AMW i zespołem z  Helu.  

Tegoroczna rywalizacja będzie jak zwykle ciężka i zacięta. Współzawodnictwo sportowe wzbudza
wielkie emocje, zarówno wśród startujących, jak i u kibiców, więc po każdych mistrzostwach

będziemy zamieszczać na łamach czasopisma wyniki osiągnięte przez zawodników i poszczególne
zespoły.  W dniach 13 -17 lutego odbyła się I edycja mistrzostw. Zespoły sportowe przystąpiły do

rywalizacji w tenisie stołowym, wyciskaniu sztangi i piłce siatkowej kadry. 

Kalendarz mistrzostw Marynarki Wojennej RP na 2006 rok



30 BANDERA   MARZEC 2006

SzachySzachy
Zadanie szachowe nr 3 

„Białe zaczynają i wygrywają”
Ustawienia planszy:
Białe: K a5,  S e8,   b6.
Czarne: K e4,  W d4.

SKF „Korsarz” zaprasza na turnieje szachów szybkich do
Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”.

Turnieje odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca 
o godzinie 10:00. 

Najbliższe turnieje: 4 marca, 1 kwietnia, 6 maja br.
Klub zaprasza w środy od godz. 16:00 do 20:00, 

w soboty od 10:00 do 14:00. W tym czasie można przyjem-
nie spędzić czas przy szachach.

W pierwszym turnieju „Grand Prix”, rozegranym
7.01.2006 roku startowało 38 zawodników. Wygrał go
Tomasz Kempiński. Drugie miejsce zajął Wiesław Libura,
trzecie Witosław Walkusz z „Korsarza”.

Zawodnicy - członkowie SKF „Korsarz” wzięli także
udział  w Noworocznym Turnieju Szachowym LOTOS 
14.01.2006 roku. Turniej był obsadzony przez znakomitych
szachistów Wybrzeża i Rosjan. Nasz zawodnik Witosław
Walkusz uplasował się na czwartym miejscu spośród 
64 uczestników, zdobywając  6,5 pkt na 9 możliwych. 

Turniej wygrał mistrz z Rosji Leonid Gorin z rankingiem
2443, uzyskując 8 pkt. 

W  turnieju brało udział 20 zawodników z ruchomym
rankingiem FIDE.

Z. Kabat

Rozwiązanie zostanie nagrodzone książką. 
Proszę przesyłać je na adres:  

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

Wydawnictwo Adam Marszałek znane
jest z publikacji licznych książek
związanych z wojskowością, w tym
także z Marynarką Wojenną. 

W zeszłym roku do tej kolekcji
dołączyła kolejna pozycja: „Admi-
rałowie Polskiej Marynarki Wojennej
1945-2004” autorstwa Janusza Kró-
likowskiego. Jest to praca w dużej częś-
ci pionierska, jak dotychczas jedyna obe-
jmująca zakres całego okresu powojen-
nego. W formie słownika biograficznego
umieszczono w niej sylwetki 50 admi-
rałów, jednak tylko tych mianowanych
w kraju. 

Jak autor sam podkreśla tytuł jest
nieco nieścisły i właściwie powinien
brzmieć „Admirałowie i generałowie
Polskiej Marynarki Wojennej 1945-
2004”. Wynika to z faktu, że oficerowie
rodzajów sił zbrojnych, służąc w Mary-
narce Wojennej byli zgodnie z przepisa-
mi ubiorczymi przemundurowani.

Po takim uściśleniu okazuje się, że
polskich admirałów w opisywanym
okresie było 34, pozostali posiadali de
facto stopnie generalskie bądź też
pochodzili z marynarki radzieckiej 
i jedynie czasowo byli oddelegowani do
PMW.

Każdy biogram zajmujący przeciętnie
od dwóch do czterech stron zawiera
zdjęcie oraz biografię admirała. 

W informacji zawarto przebieg ka-
riery służbowej, a także osiągnięcia
pozawojskowe w działalności spo-
łecznej i politycznej. 

Wyjątki od tej zasady spowodowane
są głównie brakiem informacji o nie-
których oficerach radzieckich, pełnią-
cych formalnie funkcje doradcze 
w MW. 

Autor starał się dotrzeć do jak
największej ilości źródeł informacji.
Wśród nich znalazły się posiadane przez
autora materiały źródłowe, notatki,
wycinki prasowe, artykuły w prasie
wojskowej oraz publikacje książkowe.
Cennych informacji dostarczyły mu

teczki akt personalnych zgromadzonych
w Centralnym Archiwum Wojskowym 
w Warszawie oraz konsultacje z histo-
rykami.

W efekcie powstała cenna pozycja
uzupełniająca istniejącą na rynku lukę. 
Z pewnością nie jest to jeszcze dzieło
doskonałe. 

Trudno wypowiadać się w kwestii
zawartości merytorycznej, jednak
pojawiły się opinie historyków zwraca-
jących uwagę na pewne mankamenty.
Można za to bez wątpienia wskazać
jeden słaby punkt, który należy popra-
wić. Są nim zdjęcia umieszczone przy
biogramach, które niestety są niskiej
jakości, przez co tracą czytelność. 

W wielu wypadkach zrozumiałe jest,
że wina może leżeć po stronie słabych
jakościowo materiałów źródłowych,
trudno jednak uwierzyć, ale dotyczy to
także admirałów nadal pozostających 
w czynnej służbie. To jednak uwaga do
wydawcy, a nie autora. 

Książka  jest warta przeczytania, choć-
by z powodu jej pionierskiego charak-
teru, a dostrzeżone mankamenty zostaną
z pewnością usunięte w kolejnych wyda-
niach.  

Przemysław Gurgurewicz  
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Żarty są na ogół domeną każdej
zbiorowości i czasami bywa, że dorośli
ludzie zachowują się jak dzieci. Mary-
narze umilają sobie figlami trudy codzie-
nnej służby. Także ci za biurkiem,
ponieważ natłok obowiązków i papierów
prowadzi do różnych zachowań.

Najczęściej poddawani są żartom
ludzie spokojni i poważni, często
intelektualiści, bo wiadomo - przerasta-
ją, przynajmniej tak im się wydaje
sprawy powszednie. 

Do tego rodzaju osobowości należał,
będący na zasłużonej wojskowej emery-
turze pewien wyższy oficer sztabu.
Jakby przyrósł do biurka, zawalony
książkami i gazetami, nawet drugie śnia-
danie leżało nietknięte do końca dnia.
Przez swoje „grube dosyć patrzałki”
(czytaj - okulary) wypatrywał naj-
mniejszej chociaż wieści o dostojnej
MW. Był zajęty tą czynnością do tego
stopnia, że nie reagował po prostu na nic.

Pewnego dnia siedzący naprzeciwko
niego kolega (biurko w biurko) przy
pomocy innego oficera, przywiązali
sznurkami krzesło naszego oficera do
jego biurka, a krawat przypięli mu
pinezkami do blatu biurka. Zupełnym

szczytem bezczelności było to, że zaraz
po tym jeden z nich zatelefonował do
delikwenta z innego telefonu, ale zain-
stalowanego w tym samym pokoju.
Udało się nawet przeprowadzić krótką
konwersację, a nieborak nie podejrzewał
podstępu. Dopiero na hasło, że wzywa
go dowódca MW, jego siły witalne
nabrały wartości. Zerwał się, ale wcale
nie mógł tego zrobić, chyba,
że razem z biurkiem. Dopiero
salwa śmiechu wyjaśniła całą
sytuację.

Innym znów razem ten
spokojny oficer zasłyszał
spreparowaną przez kolegów
wiadomość, że w określonym
dniu szykuje się alarm, który
będzie ogłoszony o godz.
4:00. W tym czasie jego kole-
ga z pokoju pełnił służbę ofi-
cera dyżurnego, rozluźniony,
ponieważ nie spodziewał się
niczego szczególnego.

Raptem, punktualnie o 4:00,
ktoś zapukał do drzwi wejś-

ciowych. Przybył na alarm w pełnym
oporządzeniu, aż z innej dzielnicy Gdyni
nasz kolega, ten sam, przywiązany
sznurkiem do biurka. Musiał wyjść 
z domu o 2:00, podobno były wówczas
trudności komunikacyjne. To jego
zachowanie świadczyło, że pomimo
swoistej flegmy, był obowiązkowym 
i pełnym energii oficerem.

Rys. autor   B. G.

Figle, figliki

Świat morskich głębin do dzisiaj nie
został całkowicie rozpoznany. Nie ma
się zatem co dziwić, że jeszcze w końcu
XVIII wieku marynarze wierzyli 
w bajdy, nie posiadając odpowiednich
instrumentów celem rozpoznania
niepokojących ich zjawisk. Legendy
przechodziły z pokolenia na pokolenie
od czasów starożytnych, często były to
treści mitów.

W czasach średniowiecznych upatry-
wano w wielu miejscach kraju Ama-

zonek, oczywiście nad Amazonką, 
a także w rejonie Bałtyku. 

Marynarze powracający z długich
rejsów lubili snuć fantazję i wymyślali
różne potwory morskie w postaci dia-
błów, syren, pół ludzi, pół zwierząt.

Przetrwał starogrecki mit o Odyseuszu
i syrenach, które rzekomo wabiły
żeglarzy śpiewem. Urzeczeni ich ma-
giczną siłą, zapominali o sterowaniu
statkami i stawali się ofiarami morza.

Krążyły legendy o istnieniu morskich
biskupów z charakterystycznymi dla
nich atrybutami. Podobno zamieszkiwali
także w Morzu Bałtyckim. W morzu
przebywały najdziwaczniejsze stwory:
konie - ryby, wielkie ślimaki ze świecą-
cymi rogami. Lewiatany z głową
wielkości beczki. Niektóre potwory
kryły się w załamaniach fal i swym
rogiem przebijały śmiałków próbujących
do nich się zbliżyć.

Swoistą sławą okrył się wąż morski,
który w dalszym ciągu istnieje, tylko
wówczas, w myśl legendy,  był o wiele
większy, mówił już o nim Arystoteles.

Zjawiska, które występują również
dzisiaj, na przykład iskry elektryczne,
błyskawice, świecenie masztów (przy-
ciąganie ładunków elektrycznych),
przypisywano dawniej tzw. ogniom św.
Elma. Tylko, że ten święty nie tyle
straszył, co pomagał marynarzom wyjść
z opresji. W przypadku niebezpieczeń-
stwa, modlono się do niego. 

Najczęściej za potwory morskie brano
mało znane kiedyś wieloryby, delfiny

lub rekiny. Zdarzało się, że dawni
żeglarze napotykali kałamarnice,
najpewniej te wyrzucane czasami na
brzeg. 

Wyobraźnia podpowiadała marynar-
zom, że stwory te potrafią objąć swoimi
ramionami cały statek, włącznie z masz-
tami no i przy okazji pożreć ludzi.
Zwyczajny krab także przyjmował
gigantyczne rozmiary. Istniały wyimagi-
nowane ryby - przyssawki, ludzie - ryby,
diabły morskie. 

Niektórzy pierwsi odkrywcy wielu
lądów lubili fantazjować, mówili o wiel-
kich liściach pełzających po ziemi, przy
tym krwawiących, o ptakach połykanych
przez wieloryby, którym te po połknię-
ciu, rozdzierały serc. 

Wierzono, że istnieją góry magnety-
czne, potrafiące wyciągać gwoździe ze
statków. Pojawienie się kompasów
uznano za czary szatana. Ludzie, obcują-
cy zwłaszcza z poezją wierzyli w różne
zaczarowane wyspy szczęśliwości. No
i oczywiście - „Latający Holender”, ale
to już inna historia.

A może istnieje choć odrobina prawdy
w dawnych legendach morskich. Do
dzisiaj przejście Hornu wymaga nie lada
odwagi, z głębin morskich wyciąga się
olbrzymie kałamarnice, istnieją ryby-
elektrownie, te, które świecą i wiele
jeszcze nieznanych gatunków. Statki
rozbijają się o nieznane przeszkody, ktoś
widział UFO. A więc trochę pokory 
w stronę naszych przodków - marynarzy.

Rys. bg   L.S.

Morskie legendy



W 1854 roku na prawym brzegu
Świny rozpoczęto budowę latarni
morskiej. Pierwotnie miała ona kształt
ośmiokątnej wieży wykonanej z żółtej
cegły. Po pięćdziesięciu latach
użytkowania z powodu pękania 
i odpadania cegły konieczny był ge-
neralny remont, który przeprowa-
dzono w latach 1902 - 1903.
Zmieniony został wówczas przekrój
wieży na okrągły, a podstawy z kwa-

dratowego na ośmiokątny oraz użyto czerwonej cegły
klinkierowej. W takiej postaci latarnia stoi do dzisiaj. W trak-
cie II wojny światowej uległa ona uszkodzeniu. Znamiona
wojny usunięto w 1959 roku, lecz szkodliwy wpływ
środowiska ciągle pogarszał stan techniczny latarni do tego
stopnia, że w latach dziewięćdziesiątych konieczny stał się
ponowny kapitalny remont, który zakończono w 2000 roku.
Latarnia morska Świnoujście jest najwyższą, jedną z naj-
starszych latarni polskiego wybrzeża. Ze środka piętrowego
domku ze skośnym dachem wyrasta kwadratowa, przechodzą-
ca w ośmiokątną, a następnie okrągłą, olbrzymią, żółtą wieżę
z czerwonymi szlaczkami i małymi okienkami. Na jej szczycie
znajduje się galeria okalająca podstawę, na której leży prze-
szklona laterna z kopulastym daszkiem.
Źródłem światła jest układ optyczny składający się z bęb-

nowej soczewki Fresnela o średnicy 1,8 m i wysokości 2,9 m,
żarówki o mocy 4200 W ze zmieniaczem w przypadku
przepalenia oraz obracających się przesłon odpowiedzialnych
za charakterystykę światła. Od strony szlaku wodnego na

Świnie  znajduje się filtr optyczny, dzięki któremu światło
latarni widoczne jest jako czerwone.             K. Ł.
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”. Wśród czytelników, którzy nadeślą 
do 3 kwietnia  prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę.

W tym miesiącu książkę  Gdynia azymut na przyszłość wylosował Krzysztof Radczak z Oławy.

K R Z Y ¯ Ó W K A

Charakterystyka latarni
Zasięg światła: Białe 24,0 Mm  (ok. 46,3 km), 

Czerwone 9,0 Mm  (ok. 16,6 km)
Wysokość wieży: 64,8 m
Wysokość światła:  68,0 m n.p.m.
Pozycja: szer. geogr. 53° 55’ 03’’ N, 

dł. geogr. 14° 17’ 10” E.

Sygna³ znad Œwiny

Poziomo: 1. Jednostka pływająca MW; 5. Pomocny w nawi-
gacji; 8. Europejska stolica; 9. Takt, delikatność; 
10. Niezadrukowana strona; 11. Uliczka parkowa; 12. Przej-
ście na wyższe stanowisko; 15. W muzyce, bardzo powoli,
uroczyście; 18. Frazes, komunał; 19. Wysokie, smukłe drze-
wo; 21. Jaskinia, pieczara; 24. Cukierek w ruloniku; 
27. Ukochana Romea; 28. Azjatyckie państwo;  29. Ziemia
nadana wasalowi; 30. Bogacz, krezus; 31. Krewny w linii
męskiej; 32. Dychawica.

Pionowo: 1. Na stopie żołnierza; 2. Stan upadku,
zniszczenia; 3. Może być widokowy; 4. Strona monety;
5. Przeciwnik w grze;  6. Pracownik portowy; 7. Styl nawiązu-
jący do przeszłości; 13. Wartość, zaleta; 14. Odnoga Wisły;
16. Jednostka prądu elektrycznego; 17. Szybki bieg konia;
20. Część wyrazu, zgłoska; 21. Podstawowa jednostka podzia-
łu terytorialnego; 22. Miał swoją Redutę; 23. Osoba prywatna
dzierżawiąca placówkę handlową, usługową; 24. Służy do
cumowania statków oraz ochrony wybrzeża; 25. Wierzchnia
szata liturgiczna; 26. Część nogi.             Zb Chińcza 
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie.



Koncert w koœciele
Od dawna przygotowywany charytatywny

koncert kolęd w Kościele Garnizonowym
MW, zmienił swój charakter. 

Zadedykowano go ofiarom tragedii 
w Chorzowie. 

Nie zapowiadano wykonawców,
nie oklaskiwano ich, odbywał się

w ciszy i skupieniu. 
O 17:15 zapalono świece i postawiono je

przed godłem spowitym kirem. 
Przed obrazem

błogosławionego ks. kmdr. ppor.
Władysława Miegonia

flagę MW również spowił czarny kir.
Zebrane w trakcie koncertu pieniądze

przeznaczono dla poszkodowanych,
na Śląsku. Otrzymane wiązanki kwiatów

artyści złożyli w hołdzie
tragicznie zmarłym. 

Fot.: M. Kluczyński






