


Majowe świętaMajowe święta

3 maja na okrętach podniesiono 
wielką galę banderową.

Uroczystość upamiętniającą uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęto 
nabożeństwem ekumenicznym 

odprawionym w Kościele Garnizonowym 
Marynarki Wojennej.

Marynarze wystawili posterunki honorowe 
przy Płycie Marynarza Polskiego oraz złożyli

kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. 
Dzień wcześniej uczczono  

„Święto Flagi Narodowej”.

Fot.: M. Kluczyński



CZERWIEC 2006 BANDERA   1

Dywizjon XXI wiekuDywizjon XXI wieku
Od czasu wydania rozkazu dowódcy

Marynarki Wojennej 24 czerwca 1959
roku o utworzeniu Oddziału Zabez-
pieczenia Hydrograficznego MW oraz
zarządzenia szefa Sztabu Generalnego
z 3 czerwca 1987 roku zmieniającego
organizację z Oddziału na Dywizjon
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW,
jednostka przechodziła liczne przeo-
brażenia wynikające z potrzeb moder-
nizacyjnych sił MW oraz standardów
realizacji prac z zakresu nawigacyjno-
hydrograficznego zabezpieczenia dzia-
łań sił MW.

- Przygotowanie dowództwa i kadry
sztabu dywizjonu do realizacji procesu
dowodzenia w warunkach bojowych
odbywa się w ramach prowadzonych
ćwiczeń i treningów sztabowych, takich
jak trening sztabowy w COM pk. MAJ’06
czy ćwiczenie dowództwa operacyjnego
pk. ANAKONDA ’06. 

Co roku także dywizjon bierze udział
w zabezpieczeniu ćwiczenia międzyna-
rodowego pk. BALTOPS zapewniając
oznakowanie nawigacyjne rejonu
ćwiczeń i pozycjonowanie sił okrętowych

- dodaje szef sztabu kmdr por. Wojciech
Sowa.

Międzynarodowe standardy 
hydrograficzne

Wyposażenie jednostek pływających
i pododdziałów brzegowych wchodzą-
cych w skład dZH MW umożliwia dziś
realizację zadań spełniających normy
i zalecenia międzynarodowe. - Szybki
rozwój technologiczny sprawił, że
bezpowrotnie minęły czasy, w których
pomiary hydrograficzne polegały na
pomiarze głębokości tzw. „tyczką” 
i sondą łańcuszkową, a pozycję
określano przy użyciu sekstantu czy też
klasycznego teodolitu - mówi szef Pionu
Pomiarów Hydrograficznych kmdr por.
Ireneusz Bojarowski. 

Obecnie w procesie zbierania i opra-
cowywania danych pomiarowych wyko-
rzystuje się szereg nowoczesnych
urządzeń. W skład wyposażenia
okrętów, kutrów i motorówek hydro-
graficznych wchodzi system echosondy
wielowiązkowej, cyfrowy sonar
holowany, magnetometr gradientowy,
sonar dookrężny do punktowego

Zadania stawiane współczesnej
Marynarce Wojennej wymagają
wszechstronnych starań. 
Istotną rolę odgrywa tu
zabezpieczenie nawigacyjno-
hydrograficzne, które nie tylko
wpływa na bezpieczeństwo
nawigacyjne prowadzonych na
morzu działań ale,
niejednokrotnie bezpośrednio
warunkuje ich efektywność 
i skuteczność. 
Od 47 lat znaczącą rolę w tym
zakresie odgrywa Dywizjon
Zabezpieczenia
Hydrograficznego MW 
(dZH MW), który realizuje
zadania stawiane przez
Centrum Operacji Morskich
(COM) oraz ściśle
współpracuje z Biurem
Hydrograficznym MW
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przeglądu czystości dna oraz różne mo-
dele hydrograficznych echosond jed-
nowiązkowych. 

Prowadzenie prac hydrograficznych
i geodezyjnych wymaga precyzyjnego
określania pozycji. Stąd też dywizjon
dysponuje szeroką gamą elektro-

nicznych i klasycznych przyrządów geo-
dezyjnych oraz nowoczesnych sys-
temów określania współrzędnych, opar-
tych na wykorzystaniu systemu
satelitarnego GPS (DGPS, RTK). Syste-
my te są w stanie zapewnić realną
dokładność określanych pozycji w grani-
cach pojedynczych centymetrów w przy-

padku pomiarów lądowych oraz
decymetrów dla potrzeb zabezpieczenia
realizacji prac hydrograficznych na
morzu. 

Niezwykle ważnym z punktu widzenia
prac prowadzonych z wykorzystaniem
sonaru holowanego i magnetometru jest

posiadanie przez dywizjon nowoczes-
nego systemu nawigacji podwodnej,
który pozwala na jednoczesne śledzenie
położenia do czterech obiektów
(urządzeń hydrograficznych) w odle-
głości do 300 metrów od okrętu, na
których zainstalowano transpondery.
Mając na uwadze konieczność archiwi-
zacji i przetwarzania danych po-
miarowych, jednostki pływające wypo-
sażone są w specjalistyczne opro-
gramowanie wspomagające pracę hydro-
graficzną.

Cyfrowy sonar holowany
Dane taktyczno-techniczne oraz kon-

figuracja sprzętowa poszczególnych jed-
nostek pływających dZH MW określają
ich specjalizację w kierunku realizacji
zadań z zakresu nawigacyjno-hydro-
graficznego zabezpieczenia działań sił
MW. ORP „Heweliusz”, dowodzony
przez kmdr. ppor. Marka Czarneckiego
oraz ORP „Arctowski”, dowodzony
przez kmdr. ppor. Dariusza Beczka,
przeznaczone są do wykonywania son-
daży morskich, trałowań hydroakusty-
cznych, poszukiwania i weryfikacji
wraków oraz obiektów minopodobnych,
wystawiania i zdejmowania pływającego

oznakowania nawigacyjnego, a także
zbierania wiadomości do opracowywa-
nia map morskich i publikacji nauty-
cznych BH MW. Prace hydrograficzne
w rejonach przybrzeżnych oraz na akwe-
nach ograniczonych (porty, zatoki,
zalewy),  to z kolei zadania realizowane

przez Grupę Kutrów i Motorówek,
dowodzoną przez kmdr. ppor. Jarosława
Wajsa.

Spektakularne odkrycie
Wymierny efekt zrealizowanych przez

ORP „Arctowski” prac hydrogra-
ficznych stanowi odnalezienie 26 maja
2004 roku wraku niemieckiego statku

Dowódca dZH MW
kmdr Andrzej Kowalski

Samodzielny dywizjon morski z auto-
nomicznymi systemami radionawiga-
cyjnymi i geodezyjnymi, z własnym
zabezpieczeniem logistycznym, to
nowoczesna jednostka Marynarki
Wojennej w pełni spełniająca wyma-
gania współczesnych operacji mors-
kich. 

Wsparcie dowództwa, jednostek 
i instytucji Marynarki Wojennej w pro-
cesie modernizacji jednostek pływają-

cych i środków transportowych dywiz-
jonu umożliwia wykonywanie zadań
zgodnie ze standardami NATO 
i Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (IHO). 

Nowym wyzwaniem będzie włącze-
nie w skład dywizjonu, w lipcu
bieżącego roku barkentyny ORP
„Iskra” i rozszerzenie zakresu zadań 
o udział w procesie szkolenia
morskiego słuchaczy Akademii Mary-
narki Wojennej.

Sonda oceanograficzna

Trójwymiarowy obraz wraku „Steuben”

ORP „Arctowski” Grupa kutrów i motorówek
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pasażerskiego „General von Steuben”,
spoczywającego około 60 Mm na północ
od portu Ustka, na głębokości 72
metrów. 

- Około godziny 05.30 - mówi zastęp-
ca dowódcy ORP „Arctowski kpt. mar.
Artur Grządziel - wachtowy hydrograf
zauważył znaczącą zmianę głębokości na
ekranie monitora systemu echosondy
wielowiązkowej. Jednocześnie burtowy
sonar boczny zarejestrował długie echo
sonarowe z wyraźnie zaznaczonym cie-
niem. Był to jednoznaczny sygnał, że w
rejonie tym znajduje się duży obiekt,
który jest prawdopodobnie wrakiem
statku. Na mapach nawigacyjnych nie
stwierdzono żadnego obiektu na tej pozy-
cji. Po wstąpieniu I zmiany wachty
morskiej przystąpiono do szczegółowej
weryfikacji znalezionego obiektu. Dzięki
temu uzyskano pełną i wyczerpującą
informację o obiekcie.

- Odnalezienie „Steubena” - zaznacza
dowódca ORP „Arctowski” kmdr ppor.
Dariusz Beczek - to odkrycie na skalę
światową, zasługa wysokiego poziomu
wyszkolenia specjalistycznego dowo-
dzonej przeze mnie załogi, a także
odrobina tzw. szczęścia hydro-
graficznego, którego potrzebuje każdy
hydrograf w swojej codziennej morskiej
działalności. 

Przez 59 lat miejsce spoczywania
wraku owiane było tajemnicą, którą
próbowali odkryć ludzie z różnych
środowisk zajmujący się badaniem
głębin morskich. Nie udało się to także
słynnemu badaczowi głębin morskich -
dr. Robertowi Ballard’owi, który zyskał
sławę odkrywając w 1985 roku po
długich poszukiwaniach wrak transat-
lantyka „Titanic”.

Dywizjon, to także 
pododdziały brzegowe

Istotną rolę w systemie nawigacyjno-
hydrograficznego zabezpieczenia dzia-
łań sił MW odgrywają: Sekcja Po-

miarów, Sekcja Radionawigacji oraz
Pluton Transportowy - pododdziały
brzegowe wchodzące w skład dZH MW.

Sekcja Pomiarów dowodzona przez
kmdr. ppor. Zbigniewa Moroza zajmuje
się pomiarami geodezyjnymi, tzn.:
określaniem pozycji techniką geo-
dezyjną, geodezyjnym dowiązaniem
środków wyposażenia nawigacyjnego,
określaniem współrzędnych punktów
podstawy geodezyjnej prac hydro-
graficznych, wyznaczaniem i aktualiza-
cją położenia linii brzegowej, pomiarami
sytuacyjno-wysokościowymi wybrzeża
i portów, zabezpieczeniem pozy-
cjonowania jednostek sondujących
(GPS-RTK) oraz wystawianiem stałego
oznakowania nawigacyjnego. Natomiast
Sekcja Radionawigacji dowodzona
przez kmdr. ppor. Krzysztofa Woźniaka,
wyposażona w autonomiczny, mobilny
system radionawigacyjny Jemiołuszka -
zabezpiecza pozycjonowanie sił okrę-
towych MW w wyznaczonym rejonie.

Realizacja stawianych zadań dla ww.
sekcji brzegowych wymaga komple-
ksowego zabezpieczenia transportowego
realizowanego przez Pluton Trans-
portowy. - Dzięki szefowi Oddziału
Pojazdów Mechanicznych i Sprzętu
Specjalnego Logistyki MW Panu 
kmdr. Wiesławowi Gałązce i jego zrozu-
mieniu potrzeb transportowych naszej
jednostki zostaliśmy doposażeni w
najnowszy sprzęt specjalistyczny i ogól-
notransportowy, aby móc wykonywać
stawiane przed dywizjonem zadania. -
Realizacja zadań poza MSD przez
pododdziały brzegowe nie możliwa była-
by bez naszego udziału - dodaje dowód-
ca Plutonu Transportowego mł. chor. szt.
Daniel Mazur. - To my zabezpieczamy
szybkie i sprawne przemieszczanie się
pododdziałów do miejsc wykonywania
prac geodezyjnych czy też radionawiga-
cyjnych. - Odnosimy nie tylko sukcesy na
płaszczyźnie prac hydrograficznych 

i geodezyjnych, ale i sportowej - mówi
instruktor WF kpt. Wincenty Guz.
Mamy jedną z najlepszy drużyn siatkar-
skich w Marynarce Wojennej, mistrzów
w tenisie stołowym i biegach
patrolowych oraz znaczące osiągnięcia
w pływaniu. Kadra i marynarze dywi-
zjonu stanowią istotny element Zespołu
Sportowego COM.

Współpraca 
z instytucjami cywilnymi

Dywizjon utrzymuje ścisłe kontakty
nie tylko z instytucjami wojskowymi, ale
i cywilnymi. Na szczególną uwagę
zasługuje współpraca z Instytutem
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Organizowane corocznie rejsy hydro-
graficzno-badawcze z pracownikami 
i studentami uniwersytetu umożliwiają
wymianę informacji i doświadczeń doty-
czących badań oceanograficznych.
Wieloletnia współpraca z Ligą Morską
i Rzeczną zaowocowała realizacją wielu
interesujących przedsięwzięć, jak choć-
by zabezpieczenie ekspedycji wodnia-
ckiej pod hasłem „Europejskie dzie-
dzictwo delty Wisły”. 

Z inicjatywy Ogólnokrajowego Sto-
warzyszenia Kombatantów Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie dywizjon
sprawuje opiekę w imieniu dowódcy
MW nad Zespołem Szkół nr 4 w Woło-
minie im. Marynarki Wojennej RP. 

- Kontakty z gronem pedagogicznym i
młodzieżą Zespołu Szkół nr 4 
z Wołomina stały się już tradycją i służą
integracji środowiska żeglarskiego 
i morskiego. 

- To także możliwość krzewienia wśród
młodzieży kultury i tradycji morskich -
mówi st. oficer ds. społeczno-
wychowawczych kmdr ppor. Ireneusz
Hryciuk.

kmdr ppor. Mariusz Filiński
Fot.: dZH MW

Wyposażenie specjalistyczne pododdziałów brzegowych
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Jak co roku, Dni Morza i Święto Marynarki
Wojennej skłaniają nas, Ludzi Morza do refleksji.
Uświadamiamy sobie po raz kolejny, jak wielką rolę
odgrywa Morze w życiu naszego kraju. 

Odepchnięci od morskiego akwenu, pozbawieni
państwowości żyliśmy nadzieją na zmianę.
Przyniósł ją dopiero rok 1918, kiedy to wraz 
z odzyskaniem niepodległości odzyskaliśmy nasze
„okno na świat”. 

Świadomość ogromnego znaczenia posiadania
dostępu do Morza zaowocowała natychmiastowym
powołaniem do życia Marynarki Wojennej, by
strzegła i ochraniała to, co z takim trudem do nas
wróciło. 

Dostęp do morza odzyskaliśmy 10 lutego 1920
roku i od tej pory trwamy i robimy wszystko co
w naszej mocy, by umacniać Polskę nad Bałtykiem. 

Dlatego też udoskonalamy nasz sprzęt i sposoby
działania. 

Chcemy być skuteczni i zdolni do działania tak, by
wyprzedzać zagrożenie, także z dala od naszych
granic i nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia się. 

Aktywnie uczestniczymy w misjach wynikających
ze zobowiązań sojuszniczych oraz ćwiczeniach
międzynarodowych. 

Kilka tygodni temu z misji w składzie największego i najbardziej prestiżowego zespołu
okrętów NATO, Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), w aurze doskonale
wykonanych zadań, powrócił ORP „Gen. K. Pułaski”. 

Załoga okrętu dołożyła wszelkich starań, by zapisać chlubną kartę dziejów
Biało-Czerwonej Bandery, realizując jedno z najważniejszych zadań obronnych
NATO, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa strategicznych morskich szlaków
przynależność Polski i Jej Sił Zbrojnych do elitarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Każdego dnia robimy wszystko, by Rzeczpospolita Morska była nie tylko cennym
partnerem, ale i liczącym się przeciwnikiem.

Szanowni Państwo,
Sprawmy wspólnie, by historia Naszego Morza wzbogacała się o kolejne chlubne

karty zapisane wspólnym zaangażowaniem i troską o Jego dobro. 
Niech Ono nas jednoczy, spaja nasze dążenia i koncentruje plany.
Życzę dziś wszystkim Ludziom Morza wytrwałości przy urzeczywistnianiu założonych

planów, pomyślności przy ich finalizowaniu oraz dobrego zdrowia i pogody ducha,
wspieranych optymistycznym powiewem morskiej bryzy.
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T O P

„Znaj możliwości wroga,
znaj swoje możliwości - a 
w stu bitwach nie znajdziesz
się w niebezpieczeństwie. Jeśli
nie znasz swojego wroga
wtedy w każdej z bitew znaj-
dziesz się w niebezpieczeń-
stwie”.

Powyższe stwierdzenia
starożytnego chińskiego strate-
ga sztuki wojennej Sun Tzu
bezpośrednio  odzwierciedlają
rolę i znaczenie rozpoznania w
rozwoju myśli wojskowej na
przestrzeni wieków.

Dowódcy wszystkich szczebli znakomicie zdają sobie
sprawę z roli, jaką identyfikacja przeciwnika odgrywa we
współczesnych konfliktach zbrojnych jak również w opera-
cjach stabilizacyjnych prowadzonych poniżej progu wojny.

Kwestią niezmiernie ważną w rozpoznaniu jest jego syste-
matyczność, aktywność i ciągłość. Jednostka, którą mam
zaszczyt dowodzić stanowi integralną część systemu rozpo-
znania Marynarki Wojennej RP i prowadzi rozpoznanie
europejskich obszarów morskich 24 godziny na dobę, przez 
7 dni w tygodniu. Ponadto 6.Ośrodek Radioelektroniczny jest
bardzo ważnym segmentem zintegrowanego systemu rozpoz-
nania SZ RP. Wykonuje także zadania z zakresu walki ele-
ktronicznej, dziedziny ściśle związanej z rozpoznaniem.

Sukces zapewnia nam nowoczesny sprzęt, którego 
z każdym rokiem przybywa w naszej jednostce. Jednak przede
wszystkim o pomyślności we współczesnych działaniach
decydują ludzie. To właśnie ich codzienna wieloźródłowa
analiza oparta o solidną wiedzę i profesjonalizm decydują 
o tym, że informacja o siłach morskich innych państw 
w Obszarze Operacyjnego Zainteresowania MW RP jest
pełna.

Z okazji 45. rocznicy powstania JW 3868, wszystkim tym,
którzy budowali i budują jej przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość składam serdeczne gratulacje i podziękowania.

kmdr dr Józef Zawadzki

dowódca 6. Ośrodka Radioelektronicznego 
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Kwiecień 2006 roku
*3 -7 - Warsztaty dla
psychoprofilaktyków
*10 - 30 - Przeglądy form scenicznych 
w klubach MW.
*25 - Finał XI Konkursu Czytelniczego
dla marynarzy zasadniczej służby
wojskowej z zakresu ochrony
środowiska naturalnego 
pt. „Środowisko to My” na szczeblu
MW.
Odeszli do rezerwy:
st. chor. szt. Jan Kowalski, 
st. chor. szt. Marek Sosiński, 
mł. chor. szt. Piotr Palewski, 
st. chor. Bogusław Stasik,
mł. chor. Andrzej Pensik, 
st. bosm. szt. Dariusz Jachna, 
bosm. szt., bosm. szt.: 
Lechosław Czupryniak, Krzysztof
Gabriel, Mariusz Kołodziejski, Marek
Koncewicz, Adam Stachowicz, 
sierż szt. Dariusz Szaflik, 
sierż szt. Jacek Teodorowicz, 
plut. Michał Zieliński, 
st. mar. Karol Świacki.

Odeszli na wieczną wachtę:
kmdr rez. Lucjan Wójcik, 
kmdr. por. rez. Stanisław 
Konfederak, 
kmdr ppor. Stanisław Jakus, 
st. sierż sztab. Jan Foremny.

Żonie i najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
kmdr. w st. spocz. Edwarda SUTA

składają:
szef Szkolenia MW,

kadra i pracownicy wojska,
szefostwo Szkolenia Morskiego DMW

Pani Urszuli Kierzkowskiej i Rodzinie 
wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
komandora 

Władysława KIERZKOWSKIEGO
składa:

dowództwo i kadra 
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW

Na początku maja niszczyciel min
ORP „Mewa” wziął udział w operacji
mającej na celu likwidację
podwodnego arsenału 
Morza Bałtyckiego. 
Polska jednostka wraz z 12 okrętami 
z 7 państw miała za zadanie
zniszczenie zalegających na dnie od 
II wojny światowej niewybuchów. 
Operacja przeprowadzona została 
u wybrzeży Łotwy. 

Składała się z fazy portowej, podczas
której przedstawiono ostateczne
szczegóły działań. 
Po omówieniu zadań okręty wyszły 
w morze i w rejonie Zatoki Ryskiej
przeprowadziły operację niszczenia
powojennych min, torped i innych

obiektów stanowiących zagrożenie dla
bezpiecznej żeglugi. 
W operacji, oprócz polskiej jednostki
udział wzięło 12 okrętów z Finlandii,
Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec,
Norwegii i Szwecji. 
Okręty wykorzystywały stacje
hydroakustyczne, zdalnie sterowane
pojazdy podwodne, trały kontaktowe 
i niekontaktowe. 
Z pokładu okrętów operowali
płetwonurkowie minerzy. 
Oprócz zadań związanych 

z trałowaniem i niszczeniem min
marynarze przećwiczyli elementy
obrony przeciwawaryjnej, udzielanie
pomocy uszkodzonym jednostkom. 

Operacja przeciwminowa

10 maja w sali kolumnowej Klubu Marynarki Wojennej
„Riwiera” w Gdyni odbyła się uroczystość z okazji
Miejskiego Dnia Bibliotekarza. Gdyńskich bibliotekarzy na
spotkanie zaprosił Prezydent Miasta Gdyni, Miejska
Biblioteka Publiczna i Biblioteka Klubu Marynarki Wojennej. 
Program obchodów objął m.in.: wystąpienie Prezydenta
Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, wręczenie nagród

Prezydenta Miasta Gdyni, Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich oraz koncert Dariusza Wójcika - artysty Teatru
Otwartego w Gdańsku.
Kierowniczka biblioteki oświatowej Klubu MW „Riwiera”
pani mgr Wacława Wójcik otrzymała nagrodę Prezydenta
Miasta Gdyni za upowszechnianie kultury i popularyzację
czytelnictwa o tematyce morskiej.

Dzieñ Bibliotekarza 
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6 i 8 maja marynarze uczestniczyli w obchodach 61. rocznicy
zakończenia II wojny światowej w Europie. 

Uroczystości odbyły się w asyście honorowej Orkiestry 
i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. 
Marynarze wystawili posterunki honorowe w miejscach
pamięci narodowej w Gdyni oraz w Sopocie.

61. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej

9. Flotylla Obrony Wybrzeża była współorganizatorem
„Helskiej majówki 2006”. 
Marynarze przygotowali pokazy okrętów, sprzętu, musztry
paradnej oraz tradycyjną żołnierską grochówkę.
1 maja w ramach podróży historyczno - wojskowych, 
kadra i marynarze zapoznali się z historycznymi obiektami
militarnymi baterii Schelzwig - Holstein, które po renowacji
po raz pierwszy zostały udostępnione do zwiedzania.
2 maja okręty 9. FOW zostały udostępnione do zwiedzania.
W helskim porcie rybackim można było zobaczyć
niszczyciela min ORP „Czajka”, trałowiec ORP „Śniardwy”
oraz jednostkę ratowniczą ORP „Gniewko”. 
Oprócz tego zaprezentowały się specjalistyczne pododdziały
flotylli, które pokazały wyposażenie jednostek saperskich,
chemicznych i nurkowych. 
Na Bulwarze Nadmorskim i ulicy Wiejskiej w pokazie
musztry paradnej i koncercie wystąpiła Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Biorący udział 
w majówce mogli skosztować żołnierskiej grochówki, 
którą z wojskowej kuchni polowej serwowali marynarze 
z Komendy Portu Wojennego w Helu. 
W Święto Konstytucji 3 Maja, o godz. 8:00, 
zgodnie z rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej, 
na okrętach została podniesiona wielka gala banderowa.

Kompania honorowa, wystawiona przez Komendę Portu
Wojennego w Helu, wraz ze sztandarem Komendy, 
wzięła udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, 

która odprawiona została w Kościele Parafialnym pw. Bożego
Ciała.  
Zaraz po tej uroczystości, zostały złożone kwiaty pod
pomnikiem Obrońców Helu na Cmentarzu Komunalnym. 

Marynarska majówka w Helu 

Morski Wymiar Polityki Europejskiej oraz Europejskie
Bezpieczeństwo Morskie to tematy przewodnie tegorocznego
spotkania dowódców europejskich sił morskich CHEN
MEETING. Spotkanie, będące najważniejszym 
w Europie forum dyskusyjnym, na którym omawiane 
są kierunki rozwoju oraz formy współpracy wojskowej na
morzu, odbyło się się 12 maja w Turcji. 
Polskę reprezentował dowódca Marynarki Wojennej admirał
floty Roman Krzyżelewski. 
W organizowanych cyklicznie konferencjach CHEN
MEETING uczestniczą dowódcy sił morskich Belgii, Danii,
Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Królestwa Niderlandów,
Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Stanów

Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Uczestnicy konferencji wspólnie wytyczyli kierunki rozwoju,
co umożliwi rozszerzenie współpracy pomiędzy flotami.
Podczas tegorocznego spotkania dowódcy omówili kwestie
morskiego wymiaru polityki europejskiej, związane 
z bezpieczeństwem morskim w rejonie kontynentu
europejskiego. Głównie w kontekście współczesnych 
i przyszłych zagrożeń, a zwłaszcza w aspekcie
przeciwdziałania terroryzmowi na morzu, reagowania 
w sytuacjach kryzysowych oraz udziału w operacjach
utrzymania pokoju. 

CHEN MEETING 2006
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3 maja zmarł zasłużony dla Marynarki Wojennej oraz całej
społeczności ludzi morza oficer, komandor w stanie
spoczynku Władysław Kierzkowski. 
Jego pogrzeb odbył się 9 maja na Cmentarzu Komunalnym 
w Kosakowie. 

Władysław Kierzkowski urodził się 3 stycznia 1945 roku 
w miejscowości Piątek. Szkołę średnią (technikum) ukończył
w Łodzi. 
Od 1965 roku związał swoje życie z morzem i mundurem
Marynarki Wojennej, najpierw, w latach 1965-1969 jako
podchorąży Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, później do

stycznia 2002 roku jako oficer zawodowy. 
Służył początkowo w 13. dywizjonie trałowców na Helu,
przechodząc kolejne stanowiska okrętowe, do dowódcy
okrętu ORP „Rybitwa” włącznie. 
W latach 1974 -1977 odbył studia zagraniczne w Wojskowej
Akademii Morskiej w Leningradzie. Po jej ukończeniu, 
od sierpnia 1977 służył w Oddziale (dzisiejszym Dywizjonie)
Zabezpieczenia Hydrograficznego. Przez następne lata, 
od 1979 do grudnia 1986 roku był wykładowcą nawigacji 
i hydrografii morskiej w Wyższej Szkole Marynarki
Wojennej. Już jako autor podręczników i publikacji oraz
nauczyciel akademicki wniósł osobisty wkład w rozwój
Służby Hydrograficznej Marynarki Wojennej. 
W 1986 roku rozpoczął służbę w Szefostwie Hydrografii
Sztabu MW, z którego wywodzi się dzisiejsze Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej. 
W maju 1990 roku został szefem Hydrografii Marynarki
Wojennej, przejmując równocześnie rolę hydrografa Polski 
w międzynarodowych strukturach hydrograficznych. 
Pod jego kierownictwem BH MW rozwinęło swoją
współpracę ze służbami hydrograficznymi innych krajów. 
W ramach działalności międzynarodowej przez dwa lata
przewodniczył Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego. 
3 stycznia 2003 roku komandor Władysław Kierzkowski
pożegnał się z mundurem oficera MW i pracą w Biurze
Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Za swoje zasługi był
odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 
W ostatnim okresie komandor Kierzkowski toczył walkę 
z okrutną chorobą, która ostatecznie pokonała Go,
pozostawiając w żalu małżonkę Urszulę i córki wraz 
z rodzinami. 
Komandor Władysław Kierzkowski dobrze zasłużył się dla
Polskiej Służby Hydrograficznej, Marynarki Wojennej RP
oraz całej społeczności ludzi morza w Polsce. 
Wszyscy będziemy długo pamiętać Jego rozliczne pogodne
opowieści, Jego życiowy optymizm, który nie opuszczał Go
nawet w najtrudniejszych chwilach. 

Wspomnienie

kmdr w st. spocz. Władysław Kierzkowski

W dniach 5 - 7 maja br. na terenie Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce zostały rozegrane III
Ogólnopolskie Zawody Sprawnościowo - Obronne
Młodzieży Akademickiej „Military Żak 2006”. 
W zawodach wzięło udział 
30 zespołów, 119 zawodników reprezentujących
wyższe uczelnie i ośrodki akademickie z całego
kraju.
Rywalizację toczono w czterech konkurencjach:
strzelaniu, biegu na orientację, pływaniu i teście
pisemnym z wiedzy obronnej. 
Po zaciętej sportowej walce najlepszym okazał się
Maciej Kacer reprezentant Akademii Wychowania
Fizycznego z Warszawy. 
Drugie miejsce w rywalizacji toczonej w formie
„open”, bez podziału na konkurencje męskie 
i kobiece zajęła Barbara Rybka z Politechniki
Rzeszowskiej. 
Trzecie miejsce w punktacji indywidualnej zdobył
Paweł Janiak z Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 

Drużynowo zwyciężyła reprezentacja AWF Warszawa przed
Akademią Podlaską z Siedlec i Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową z Nysy. 

Military ¯ak - 2006
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Niejednokrotnie ludzie w mundurach są
zdegustowani, a wręcz oburzeni publikacja-
mi na łamach prasy cywilnej, które daleko
odbiegając od prawdy burzą dobry wizerunek
wojska w społeczeństwie. Ale czego można
oczekiwać, gdy w pogoni za sensacją i przy
braku wiedzy fachowej, profesjonalizm
i rzetelność dziennikarska pozostawia wiele
do życzenia. Często spotkać można różnego
rodzaju artykuły wyrażające opinie nie insty-
tucji, a osobiste autorów, mijające się z fakta-
mi bądź też uogólniające pojedyncze (incy-
dentalne) zdarzenia, urastające do rangi
powszechnych zjawisk, a wręcz jako
patologii. Trudno jest polemizować ze
wszystkimi, ale wielokroć wywoływały one
niepotrzebne i niczym nieuzasadnione
zamieszanie. Niejednokrotnie przygotowując
merytoryczne odpowiedzi na interpelacje
poselskie, a także na liczne zapytania obywa-
teli (w tym szerokiej rzeszy internautów),
można zauważyć, iż źródłem tych pytań
i wątpliwości są tematy wywołane przez
autorów artykułów prasowych, którzy nie
pokusili się o weryfikację zasłyszanych
plotek i nie oparli się na wiarygodnych infor-
macjach. Angażuje to zupełnie niepotrzebnie
czas i wysiłek merytorycznych pracowników.
Przykładem niech będą publikacje dotyczące
powszechnej korupcji wśród ludzi w mun-
durach -„Łapówki skutecznie uwalniają od
munduru” (Rzeczpospolita, 13.02.2006 r.),
czy też w sprawie stawiennictwa do poboru
kobiet - „Wojsko bierze warszawianki
w kamasze” (Gazeta Wyborcza,
30.03.2006 r.). Jednak, czy można oczekiwać
dobrej prasy o wojsku, skoro na stronach
poczytnego tygodnika, jakim jest Polska
Zbrojna, natknąć się można na artykuł pt.:
„Komisje poborowe” w cyklu „Zderzenia
z paragrafem” (PZ 15/2006 z 9.04.2006 r.),
który na pewno nie wpływa na kształtowanie
pozytywnego stosunku środowiska cywil-
nego do wojska. Przedstawiane opinie
i spostrzeżenia, nawet te gorzkie, niech będą
poparte rzetelną analizą, a jeśli trzeba pod-
dane konsultacjom, aby śmiało ponosić
odpowiedzialność za wygłaszane słowa.
Dobra stara maksyma, niech każdy będzie
fachowcem w swojej dziedzinie, zdaje się
być zapomnianą i dochodzi do sytuacji,
że wszyscy znają się na wszystkim i uzurpu-
ją sobie prawo bycia mentorem we wszyst-
kich dziedzinach życia. Ale nie jest to odkry-
wcze, gdyż to przecież my Polacy od wieków
jesteśmy ekspertami w polityce, medycynie,
oświacie no i oczywiście w sprawach
wojskowych. Niestety w tym przypadku tak
nie jest. 

W „Zderzeniu z paragrafem” czytelnik
spodziewa się polemiki z aktualnym stanem
prawnym, obnażeniem jego niedoskonałości
i zawiłości, próbą interpretacji i wykładnią
jego stosowania. Luźno rzucane tezy, rozmi-

jające się z aktualnym stanem prawnym i fak-
tycznym, nie przysparzają wojsku sprzymie-
rzeńców, a wręcz odstraszają. Wyobraźmy
sobie, jak po lekturze artykułu „Komisje
poborowe” zareagują rodzice młodych
chłopców, którzy w niedalekiej przyszłości
otrzymają „bilet do wojska”. Zapewne wielu
z nich zrobi wszystko, aby uchronić swą
pociechę przed koniecznością przebywania
przez kilka miesięcy wśród niedokształ-
conych rówieśników o niskim poziomie
inteligencji, z ograniczonymi zdolnościami
percepcji i przyswajania wiedzy, spośród
których wielu to „rzezimieszki”, „ćpuni”,
niepewni „psychicznie”. Przykre, ale taki
obraz środowiska żołnierzy zasadniczej służ-
by wojskowej roztacza artykuł, będący zlep-
kiem luźno rzuconych myśli nie znajdują-
cych odzwierciedlenia w rzeczywistości
i konkretnych faktach. Spróbujmy skory-
gować ten czarny wizerunek wojska
i w sposób uporządkowany, posiłkując się
posiadanymi danymi, przedstawić stan fakty-
czny w naszym odczuciu, dalece odbiegający
od spostrzeżeń autora artykułu.

Zacznijmy zatem od początku. 
Abyśmy mogli mówić tym samym

językiem należy wyjaśnić podstawowe, usta-
wowe pojęcia. Zdefiniujmy zatem co to jest
pobór, powiatowa komisja poborowa, powia-
towa komisja lekarska. 

Pobór to przedsięwzięcie organizowane
i nadzorowane przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, prze-
prowadzane przez wojewodów przy współ-
udziale szefów wojewódzkich sztabów
wojskowych oraz starostów, a także wójtów
lub burmistrzów (prezydentów miast) i reali-
zowane corocznie w okresie wiosennym,
w ramach którego określa się zdolność
poborowych do czynnej służby wojskowej,
zakłada się ewidencję wojskową, wydaje
wojskowe dokumenty osobiste, przeznacza
do odpowiedniego rodzaju służby oraz
udziela się odroczenia służby wojskowej.
Przedsięwzięcie to niejednokrotnie mylnie
utożsamiane jest z powołaniem do wojska.
Tak nie jest! Powiatowe komisje poborowe
nigdy nie decydowały o zdolności
poborowych do odbycia służby wojskowej.
W minionych latach komisje te, funkcjonując
w czasie poboru, były właściwe w zakresie
przyznawania poborowym służby zastępczej
ze względu na wyznawane wartości moralne
lub przekonania religijne (z dniem 1 stycznia
2004 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o służbie zastępczej
powyższe zadanie realizowane jest przez
wojewódzką komisję do spraw służby
zastępczej powoływaną przez marszałka
województwa), udzielania poborowym
odroczeń z tytułu sprawowania bezpośredniej
opieki nad członkiem rodziny (z dniem
21 października 2005 r. zgodnie z ustawą

z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP oraz
o zmianie ustawy o służbie zastępczej wszys-
tkie tytuły odroczeniowe należą do wyłącznej
kompetencji wojskowych komendantów uzu-
pełnień). Zapewne autorowi artykułu
przyniesie ulgę informacja, że z mocy przy-
toczonej powyżej ustawy, powiatowe komis-
je poborowe przeszły do historii w roku
ubiegłym. W czasie poboru, organem właści-
wym w zakresie oceny stanu zdrowia
poborowych były i są powiatowe komisje
lekarskie. Więcej o ich działalności poniżej.
Wskazać należy także, iż organem, który jako
jedyny w naszym kraju ma kompetencje
wydawania decyzji administracyjnych
w sprawie powoływania poborowych do
odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz
przeszkolenia wojskowego studentów i ab-
solwentów szkół wyższych, kierowania
poborowych do odbycia służby w formacjach
uzbrojonych niewchodzących w skład Sił
Zbrojnych jest tylko i wyłącznie wojskowy
komendant uzupełnień, natomiast organem
odwoławczym jest szef wojewódzkiego
sztabu wojskowego.

Ustawa z  dnia 21 l is topada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 Nr 241,
poz. 2416 z późn. zm.) nakłada na każdego
młodego mężczyznę obowiązek stawienia się
do poboru. Na tym etapie w stosunku do
wszystkich mężczyzn, którzy w danym roku
kalendarzowym kończą 19 lat życia, ustalana
jest przede wszystkim zdolność do służby
wojskowej, a także ich dyspozycyjność do
powołania. Orzeczenie zdolności do służ-
by, a używając potocznego języka określenie
kategorii „zdrowia” „A”, „B”, „D” lub „E”,
przeprowadzane jest przez autonomiczne
powiatowe komisje lekarskie. Z całą stanow-
czością podkreślić należy, iż skład powia-
towych komisji lekarskich stanowią lekarze
medycyny (w tym chirurg i internista) z dłu-
goletnim doświadczeniem w pracy
zawodowej, którzy na co dzień pracują
w szpitalach, ośrodkach klinicznych, przy-
chodniach specjalistycznych, zakładach opie-
ki zdrowotnej itp. Ich przygotowanie meryto-
ryczne zdobyte na uczelniach cywilnych i po-
siadane doświadczenie zawodowe niczym
nie odbiega od tego, które posiadają lekarze
w mundurach i sugerowanie, że lekarze
wojskowi są lepsi jest nieuzasadnioną inter-
pretacją mogącą spowodować niesnaski w tej
grupie zawodowej. Dlatego też trudno się
zgodzić z sugestią, że „ … właściwiej byłoby,
aby to wojskowi lekarze, a nie cywilni zasi-
adali w komisjach”. Spełnienie aktualnie
takiego postulatu jest wręcz niemożliwe
z uwagi na fakt, iż w pracach tych komisji
bierze udział rzesza ponad 1200 lekarzy, a do
przebadania w okresie niespełna 3 miesięcy
jest około 300 tys. poborowych. Wydanie

Zderzenie z artyku³em „Komisje Poborowe”,
czyli teoretycznie proste rozwi¹zania trudnych problemów

KOMENTARZ
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decyzji administracyjnej w sprawie zdolności
do służby wojskowej realizowane jest
w oparciu o rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r.
w sprawie orzekania o zdolności do czynnej
służby wojskowej oraz trybu postępowania
wojskowych komisji lekarskich w tych
sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595), przede
wszystkim na podstawie obserwacji, wiedzy
i umiejętności lekarzy powiatowych komisji
lekarskich. Proces rozpoznawania oraz elimi-
nowania poborowych o obniżonych predys-
pozycjach psychofizycznych wymaga niejed-
nokrotnie przeprowadzenia dodatkowych
badań w specjalistycznych poradniach (szpi-
talach, przychodniach, publicznych
zakładach opieki zdrowotnej - świadczących
swe usługi dla potrzeb powiatowej komisji
lekarskiej na podstawie umowy podpisanej
ze starostą), w tym także badań psychologi-
cznych. Każdego roku, przed wydaniem
ostatecznego orzeczenia o stopniu zdolności
do służby wojskowej, powiatowe komisje
lekarskie, kierują w czasie poboru na
dodatkowe badania specjalistyczne ok. 11 -
15 % poborowych, których stan zdrowia
budzi wątpliwości i nie jest możliwe wydanie
orzeczenia w sposób jednoznaczny. Najczęś-
ciej poborowi kierowani są na badania
okulistyczne, psychiatryczne (psychologi-
czne), laryngologiczne oraz ortopedyczne.
Między innymi, w wyniku opinii z konsul-
tacji psychiatrycznych eliminuje się
poborowych ze względu na ich uzależnienie
od alkoholu i od innych środków odurzają-
cych. Ustalenie zdolności do odbycia służby
wojskowej to dopiero pierwszy etap. W dal-
szej kolejności wojskowy komendant uzu-
pełnień (lub jego upoważniony przedsta-
wiciel) ustala dyspozycyjność poborowego
(oczywiście tylko uznanego za zdolnego pod
względem zdrowotnym) do jego powołania.
Obowiązujący system prawny gwarantuje
poborowym szeroki wachlarz możliwości
skorzystania z odroczeń służby wojskowej,
w tym przede wszystkim z tytułu pobierania
nauki. Dopiero po ustaniu wszelkich formal-
nych przeszkód poborowy może spodziewać
się powołania do odbycia służby obowiąz-
kowej. 

Jednakże powołanie to nie tylko wypisanie
„biletu”, ale szereg czynności przygotowaw-
czych i organizacyjnych (potocznie zwanych
„obróbką” poborowego), których zasad-
niczym celem jest efektywne wykorzystanie
posiadanych zasobów poborowych. 

W zależności od kierunku i poziomu wyk-
ształcenia, zdobytego w ramach obowiązu-
jącego w naszym kraju systemu oświaty,
poborowi przeznaczani są do odbycia służby
wojskowej i powoływani do realizacji zadań
służbowych na określonych stanowiskach
w jednostkach wojskowych. By odpowiednio
ich przygotować w krótkim wymiarze czasu
trwania służby wojskowej do realizacji zadań
na różnych stanowiskach służbowych, nie
można sobie pozwolić na (cyt.) „wcielanie na
sztukę” młodych chłopców. Aby efektywnie
wykorzystać ich wiedzę i umiejętności przez

cały okres służby (tylko 9 - miesięcy), w tym
umożliwienie im nabycia dodatkowych
uprawnień, przygotowanie poborowych dla
potrzeb armii (w niektórych specjalnościach
wojskowych) odbywa się jeszcze przed ich
powołaniem do służby. 

Sugerowany pomysł prowadzenia badań
psychologicznych poborowych nie jest
niczym nowym, jest standardem praktycznie
realizowanym przez pracownie psychologi-
czne na etapie weryfikacji i nadawania im
przeznaczenia. Jednakże nie ma potrzeby
przeprowadzenia tych badań w stosunku do
wszystkich poborowych, a jedynie w sto-
sunku do tych, których planuje się przez-
naczyć do służby wojskowej na określonych
stanowiskach wojskowych. Przekładając to
na cywilny rynek pracy, nie byłoby zasadnym
i mijałoby się z celem, poddawanie badaniom
psychologicznym np.: kandydatów do pracy
na stanowiska szewców, architektów, itp.
Niemniej specyfika służby wojskowej na
określonych stanowiskach wymaga prze-
prowadzenia oprócz badań psychologi-
cznych, także innych badań specjalisty-
cznych. A zatem, ponownie sięgając tylko do
obowiązujących uregulowań prawnych - roz-
porządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych zasad przeznaczania
poborowych do służby wojskowej (Dz. U. Nr
68, poz. 597) - wymienić można stanowiska,
na które wymagane są dodatkowe orzeczenia
wojskowych komisji lekarskich i pracowni
psychologicznych stwierdzające zdolność
poborowych do służby:

na okrętach wojennych i innych jednos-
tkach pływających Marynarki Wojennej;

* w jednostkach wojskowych Żan-
darmerii Wojskowej;

* w jednostkach organizacyjnych
Wojskowych Służb Informacyjnych;

* w jednostkach desantowo - sztur-
mowych;

* w jednostkach reprezentacyjnych Sił
Zbrojnych;

* w charakterze kierowców;
* w charakterze nurka i płetwonurka;
* w charakterze wartownika, w pododdzia-

łach ochrony;
* w charakterze operatorów wyrzutni prze-

ciwpancernych pocisków kierowanych oraz
maszyn i urządzeń dźwigowo - trans-
portowych, itp.

Jak wynika z powyższego zestawienia
„sito selekcji” poborowych w zakresie speł-
niania przez nich warunków zdrowotnych
i psychologicznych jest dosyć gęste.
Dodatkowe badania specjalistyczne, w tym
także psychologiczne, przeprowadzane są dla
ponad 70 % stanowisk przeznaczonych dla
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizuje
się przypadki powoływania poborowych,
u których zaszły istotne zmiany w stanie
zdrowia od badania przeprowadzonego
w czasie poboru, w tym także tych w sto-
sunku, do których istnieje uzasadnione podej-
rzenie uzależnienia od wszelkiego rodzaju

środków odurzających oraz alkoholu. 
Nie tylko kiedyś, ale również i dzisiaj

funkcjonuje dobór kwalifikowany. Dotyczy
to oczywiście nie wszystkich powoływanych
do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
a jedynie tych, którzy swoją służbę odbędą
w specyficznych jednostkach wojskowych.
Wśród nich wymienić można jednostki
desantowo - szturmowe, jednostki organiza-
cyjne WSI, Batalion Reprezentacyjny Wojs-
ka Polskiego i pododdziały reprezentacyjne
rodzajów Sił Zbrojnych no i oczywiście jed-
nostki wojskowe Żandarmerii Wojskowej.
Realizacja powyższego wynika z obowiązu-
jących uregulowań prawnych, które są
powszechnie dostępne oraz publikowane w
Dziennikach Ustaw i w tym miejscu przy-
wołać należy choćby rozporządzenie Minis-
tra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia
2001 r. w sprawie dodatkowych warunków
fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr
157, poz. 1846 z późn. zm.) oraz decyzję Nr
277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
9 października 2002 r. w sprawie zasad
i trybu naboru do Żandarmerii Wojskowej
(Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 182 z późn. zm.). 

Sięgając do lektury przywołanej ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w art. 49 przeczytać
można, iż organy administracji publicznej
obowiązane są do udostępniania danych
osobowych niezbędnych do ich przetwarza-
nia w ewidencji wojskowej. Organem tym
jest między innymi Krajowy Rejestr Karny.
Informacja stwierdzająca figurowanie osoby
w Rejestrze, wskazująca na fakt wejścia w
konflikt z prawem, rodzaj popełnionego
czynu, jest dla wojskowych komendantów
uzupełnień niezwykle ważna szczególnie w
przypadkach powoływania poborowych na
odpowiedzialne stanowiska. W tym miejscu
uspokoić należy autora felietonu, gdyż
również „...żołnierze zatrudniani w naj-
wyższych sztabach funkcjonujących u boku
ministrów” zajmują właśnie takie stanowiska
i podlegają szczególnemu trybowi wery-
fikacji. 

Efekt prowadzonego postępowania przy-
gotowawczego, realizowanego w stosunku
do każdego poborowego (przed jego
powołaniem), to praktyczne wyeliminowanie
przypadków powołania skazanych za
przestępstwa umyślne i o znacznej szkodli-
wości społecznej, czyli do koszar nie trafia
„rzezimieszek”. W minionym roku spośród
ogółu wcielonych do jednostek wojskowych
tylko 0,2 %, poborowych było skazanych
przed powołaniem i to przez sądy grodzkie za
wykroczenia. Nie oznacza to, że wejście
w konflikt z prawem i skazanie wyrokiem
sądu automatycznie uwalnia poborowego od
obowiązku służby wojskowej. Wszyscy zdol-
ni, w dalszym ciągu są przeznaczani do odby-
cia służby wojskowej, gdyż nadal podlegają
powszechnemu obowiązkowi obrony jako
obywatele. „Wiedza o przeszłości człowieka,
który za chwilę przekroczy bramy koszar” jest
jak najbardziej niezbędna, jednakże jej zakres
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ma swoje ograniczenia, wynikające z praw
obywatelskich, których gwarantem jest
ustawa zasadnicza tj. Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz inne akty prawne,
w tym przede wszystkim ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.). Zatem zakres pozyskiwanych
i przetwarzanych danych dla potrzeb
powszechnego obowiązku obrony nie może
być swoistą inwigilacją wszystkich poten-
cjalnych kandydatów do zasadniczej służby
wojskowej.

Zaprezentowane stwierdzenie, że cyt.:
„Szybko postępująca modernizacja Sił Zbroj-
nych spowodowała, że dzisiaj nie ma w woj-
sku miejsca dla średnio rozgarniętego Jasia
Kapusty, który trochę „czytaty i pisaty”, częs-
to obierając ziemniaki i sprzątając koszary
swój obowiązek wobec Ojczyzny jakoś
spełnił. Dzisiaj wojsko potrzebuje szere-
gowych nie tylko zdrowych i sprawnych fizy-
cznie. Muszą oni być także inteligentni, zdol-
ni do szybkiego opanowania wiedzy”, to
niezaprzeczalny fakt. I właśnie ten aspekt
w bieżącej działalności uzupełnieniowej
stanowi ważne wyzwanie. A że tak jest przy-
toczyć należy trochę statystyki. W minionym
roku spośród powołanych do odbycia zasad-
niczej służby wojskowej 55,5 % stanowili
absolwenci szkół średnich (w tym szkół
policealnych), 32,7 % absolwenci zasad-
niczych szkół zawodowych, a 11,8 %
ukończyło edukację na poziomie szkoły gim-
nazjalnej (podstawowej). W sposób
wymowny potwierdza to fakt, że jakość
wcielanych poborowych jest wysoka i na
przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrasta
(patrz wykres), zaprzeczając powszechnie
głoszonym i niczym nie popartym tezom, „że

do wojska trafiają rzesze młodzieńców, którzy
nie powinni się tam znaleźć”, czyli niewyk-
ształceni, schorowani, kryminaliści, narko-
mani, etc. 

Niezależnie od charakterystyki wykształ-

cenia przedstawionej grupy żołnierzy zasad-
niczej służby wojskowej, co roku w szeregi
armii powoływani są poborowi magistrowie
i inżynierowie w ramach przeszkolenia
wojskowego absolwentów oraz studenci
uczelni wyższych w ramach przeszkolenia
wojskowego studentów. Dobrze byłoby
zamiast stosować uogólnienia i generali-
zować oprzeć się na ogólnie dostępnych fak-
tach. Reasumując, chyba nie jest aż tak źle
z „poziomem inteligencji” młodzieży trafia-
jącej w szeregi wojska, która w zdecy-
dowanej większości ukończyła szkoły śred-
nie i zdała egzamin maturalny, zdobyła
zawód kończąc zasadnicze szkoły zawodowe
różnych typów. To właśnie ta młodzież
stanowi między innymi bazę naboru
żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby
wojskowej i co więcej to oni byli podwaliną
budowy nowego korpusu szeregowych
zawodowych. Aktualnie ponad 8 tys.
żołnierzy służy od 1 lipca 2004 r. w tym kor-
pusie kadry (minimalne wykształcenie -
ukończone gimnazjum). Czy oni wszyscy to
„Jaś Kapusta”?

Narkomania! To jest temat niezwykle
medialny, który przez swą uniwersalność ma
wszechstronne zastosowanie i wykorzysty-
wany jest dla wielu celów. Jednakże,
w kwestii narkomanii autor artykułu jest
w sprzeczności z samym sobą, gdyż
w „Zderzeniach z paragrafem” (Polska Zbroj-
na 5/2006 z 29.01.2006 r.) pt. „Narkotyki”
prezentuje diametralnie inny punkt widzenia
i przekonuje czytelników, iż „… trzeba
wyraźnie podkreślić, że w naszym wojsku nie
możemy mówić o zjawisku narkomanii, ani
o jakimś szczególnym zagrożeniu w tym
zakresie …”, a po dwóch miesiącach bije na
alarm, że „wciela się więc tych

(poborowych), którzy są. Narkotyzujących
się też.” Skąd taka zmiana poglądów, tego
niestety nie wiemy, możemy się jedynie
domyślać, że zapewne chodziło o wzmocnie-
nie demagogicznymi argumentami, chwytli-

wej tezy, iż z jakością powoływanych do
służby jest źle, albo jeszcze gorzej! 

Zatem, jaka jest prawda o zjawisku narko-
manii wśród żołnierzy?

Zauważyć należy, iż problem narkomanii
jest bardzo złożony i należy go rozpatrywać
w szerokim kontekście społecznym. Na
przestrzeni ostatnich kilku lat narkotyki stały
się łatwo dostępne np.: w klubach,
dyskotekach, czy też na prywatkach. Amfeta-
mina postrzegana jest przez uczniów i stu-
dentów jako „motor” mobilizujący umysł do
nauki i pracy. „Popularnością” cieszy się
ostatnio tzw. narkomania weekendowa -
postrzegana jako forma odreagowania
i odstresowania. Mówi się wręcz, że użycie
środków psychoaktywnych stało się
swoistym elementem życia towarzyskiego
i kultury młodzieżowej.

Powszechność używania, a nie nadużywa-
nia narkotyków wśród młodzieży jest nieza-
przeczalnym faktem, a statystyki opra-
cowywane przez niezależne ośrodki są bar-
dzo wymowne. Według danych Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w miastach co piąty
gimnazjalista w wieku 13 - 14 lat (na wsiach
- co dziesiąty) przyznawał się do kontaktów
z narkotykami, głównie marihuaną, co trzeci
robił to nie tylko okazjonalnie, co dziesiąty
nastolatek zażywał amfetaminę, a co pięt-
nasty heroinę. W środowiskach wielkomiejs-
kich dane są jeszcze bardziej wymowne i tak
np. w Warszawie ok. 40 % uczniów trzecich
klas liceów przynajmniej raz zapaliło mari-
huanę, co czwarty używał amfetaminę, co
ósmy zażywał heroinę. Bardziej komplek-
sowe badania Krajowego Biura Przeciwdzia-
łania Narkomanii dowodzą, że co dziesiąty
młody Polak (do 24 roku życia) używał
narkotyków w ciągu ostatniego roku.
Przykładowo podczas prowadzonych cyk-
licznie badań w ramach European School
Project on Alkohol and Drugs (ESPAD), w
1995 r. 8% młodzieży szkolnej w wieku
15-16 lat deklarowało użycie marihuany lub
haszyszu, w 1999 r. - 14%, a w 2003 r. już
18%. W przypadku młodzieży w wieku
17-18 lat było to odpowiednio w poszczegól-
nych latach - 17%, 22% i 37%.

Jak wskazują prezentowane powyżej dane
część młodzieży przekraczającej bramy
koszar wnosi do jednostek wojskowych
doświadczenia i wzorce w zakresie kontaktu
z narkotykami. Część spośród młodych ludzi
z roczników uczestniczących w badaniach
ESPAD pełni obecnie zasadniczą służbę
wojskową. Konkludując należy wyraźnie
podkreślić, że wojsko nie jest wyalienowane
z procesów o charakterze ogólno-
społecznym. Odnosi się to w pełni do prob-
lemu używania narkotyków. Niestety
potwierdzeniem kulturowo - pokoleniowej
roli narkotyków jest sytuacja ich zażywania,
zamiast tradycyjnego do niedawna alkoholu,
także podczas „imprez pożegnalnych” organi-
zowanych przed stawieniem się do odbycia
zasadniczej służby wojskowej. 

Wprawdzie poborowi powoływani do
odbycia służby wojskowej to kalka

Wykształcenie poborowych powołanych do zasadniczej

służby wojskowej w latach 2001 - 2005

średnie
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społeczeństwa, ze swymi walorami i wadami,
jednak nad kwestią narkomanii nikt nie prze-
chodzi do porządku dziennego. Praca w tym
zakresie rozpoczyna się w jednostkach
wojskowych od pierwszego dnia służby.
Z chwilą przestąpienia bram koszar istotną
rolę w zakresie ujawniania u poborowych
objawów świadczących o zażywaniu narko-
tyków lub nadużywaniu alkoholu spełnia
komisja przyjęcia poborowych jednostki
wojskowej, w pracach której uczestniczą
między innymi lekarze i psycholodzy. W dal-
szym etapie, w pierwszym tygodniu służby
prowadzone są przez przełożonych rozmowy
indywidualne. Fakt potwierdzenia przez
część nowo wcielanych żołnierzy, podczas
prowadzenia z nimi rozmów lub badań ankie-
towych, kontaktu z narkotykami, a nawet ich
użycia, nie może być jednak traktowany
jako równoważny z uzależnieniem, a tym
bardziej nie upoważnia do obdarzania
takiego żołnierza mianem „ćpuna” lub
„narkomana”. Oczywiście powinien o tym
wiedzieć felietonista „Zderzeń z para-
grafem”, choćby z racji zajmowanego
stanowiska.

W przypadkach stwierdzenia użycia narko-
tyków lub nadużywania alkoholu przez
żołnierzy, kieruje się ich do wojskowej
komisji lekarskiej, celem zweryfikowania
zdolności do odbywania zasadniczej służby
wojskowej. W wyniku orzeczenia o niezdol-
ności do czynnej służby wojskowej, żołnierza
zwalnia się z tej służby przed jej odbyciem.
I ponownie garść danych w odniesieniu do
2005 roku. W wyniku rozpoznania przez
lekarzy jednostek wojskowych schorzeń
u żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
i skierowania ich do wojskowych komisji
lekarskich, zwolniono z tej służby przed jej
odbyciem ze względu na stan zdrowia 1,8%
z ogólnej liczby pełniących służbę. Spośród
wszystkich zwolnionych nie odnotowano
natomiast ani jednego przypadku zwol-
nienia żołnierza z powodu uzależnienia
alkoholowego lub narkotykowego, co
oznacza, że w ocenie lekarzy orzeczników
terenowych komisji lekarskich przypadki
używania środków odurzających lub alko-
holu nie miały cech uzależnienia i nie
stanowiły podstawy do ich zwolnienia.

Otóż z całą odpowiedzialnością za słowa
można stwierdzić, że w warunkach służby
wojskowej nie występuje problem narko-
manii widzianej w kontekście uzależnienia
żołnierzy od środków odurzających lub
substancji psychotropowych (narkotyków).
Bezsprzecznie rzeczywistym problemem
ostatnich lat nie są żołnierze uzależnieni od
narkotyków, bo jak wyżej wskazano ich
powołanie, jeśli w ogóle ma miejsce, to ma
charakter incydentalny. Problem stanowi
natomiast zjawisko okazjonalnego używania
narkotyków przez żołnierzy zasadniczej służ-
by wojskowej. Jednakże do użycia narko-
tyków dochodzi najczęściej poza terenem
jednostek wojskowych, podczas pobytu
żołnierzy na przepustkach i urlopach,
a okolicznościami sprzyjającymi są z reguły

różnego rodzaju spotkania i imprezy
w gronie koleżeńskim. Ponadto stwierdza się
również przypadki dostarczania żołnierzom
środków psychoaktywnych w ramach
odwiedzin przez najbliższych (kolegów,
dziewczyny, rodzeństwo) - i to jest zjawisko
bardzo groźne, gdyż dzieje się to na terenie
jednostek wojskowych. Zdarzenia te nie
mają jak dotąd masowego charakteru.
Stwarzają jednak z oczywistych względów
poważne problemy dla dowódców,
ograniczając możliwości bieżącego kierowa-
nia żołnierzy, którzy dopuścili się użycia
narkotyków do wykonywania zadań
służbowych.

Żołnierzy przejawiających skłonności do
nadużywania alkoholu i sporadycznego zaży-
wania środków odurzających, których nie
można na podstawie badań lekarskich zali-
czyć do chorych na chorobę alkoholową lub
uzależnionych od narkotyków, obejmuje się
pracą profilaktyczno - wychowawczą oraz
podejmuje działania dyscyplinarne w przy-
padku naruszeń toku służby i wystąpienia
zjawisk negatywnych. Podejmowane przez
dowódców działania o charakterze eduka-
cyjnym i prewencyjnym, prowadzone są
szczególnie w stosunku do żołnierzy tzw.
podwyższonego ryzyka. Byłoby dobrze, aby
działania te wspierane były przez żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej jeszcze skuteczniej
niż dotychczas, którzy na mocy § 2 pkt 3
lit. b decyzji Nr 92/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 11 kwietnia 2005 r. w
sprawie wykonywania czynności operacyjno
- rozpoznawczych przez żołnierzy Żandar-
merii Wojskowej w jednostkach wojskowych
(Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 50), odpowiedzial-
ni są za wykonywanie określonych czynnoś-
ci operacyjno - rozpoznawczych w danej jed-
nostce wojskowej. Bez wątpienia prowadze-
nie wywiadu i rozpoznawanie, szczególnie
przesłanek związanych z nadużywaniem
alkoholu i zażywaniem narkotyków oraz
udział w prowadzonych pracach profilakty-
cznych, przyczynić się może do zwiększenia
skuteczności identyfikacji osób nadużywają-
cych i uzależnionych od alkoholu lub narko-
tyków. 

Karalność poborowych, a także ich przyz-
nawanie się do nadużywania alkoholu lub
zażywania substancji psychotropowych, nie
może być traktowane jako obligatoryjna pod-
stawa nie powoływania do odbycia służby
wojskowej. Jest to jedna z wielu przesłanek,
które weryfikują stosowne komisje lekarskie
oraz organy wojskowe w kontekście spełnia-
nia powszechnego obowiązku obrony.

Szczytne zawołanie „KAŻDY CHŁOP DO
WOJA!” jest piękne samo w sobie, ale
wywołuje zasadnicze pytanie - W JAKIM
CELU? Każdy chłop, to każdego roku popu-
lacja ok. 300 tys. mężczyzn 19-letnich stają-
cych do poboru. Z grupy tej ok. 80 % to zdol-
ni ze względu na stan zdrowia do odbycia
służby wojskowej, zatem powołanie ich
wszystkich nie komponuje się z aktualną
liczebnością Sił Zbrojnych, a czasy armii
półmilionowej to odległa i zamierzchła histo-

ria. Ponadto rozmija się to trochę z nowymi
uwarunkowaniami i planowanymi kierunka-
mi rozwoju Sił Zbrojnych - armia profesjo-
nalna, dobrze wyszkolona, a w przyszłości
zawodowa. Inny ważny aspekt, który umknął
autorowi, to społeczny odbiór takiego roz-
wiązania. Z przedstawionej propozycji wyni-
ka, że najpierw dziewięć miesięcy służby,
gdyż „…to nie jest straszna dziura w życio-
rysie…”, a dopiero później edukacja. Ale, czy
to jest trafne rozwiązanie na miarę XXI
wieku i dobre dla obywateli państwa
będącego członkiem Unii Europejskiej?

Niezależnie od zaprezentowanej rzeczy-
wistości, należy zdecydowanie stwierdzić, że
nikt nie popada w samozachwyt. Nigdy nie
jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej
i w związku z powyższym, system poko-
jowego uzupełniania jednostek wojskowych
żołnierzami niezawodowymi podlega ciągłe-
mu doskonaleniu. Niezależnie od doskonale-
nia aktualnie obowiązujących rozwiązań,
prowadzone są prace koncepcyjne nad
wypracowaniem nowych, dla których syste-
mowe ramy i kierunki zmian wynikały
będą z dwóch zasadniczych dokumentów -
„Strategicznego Przeglądu Obronnego” oraz
„Programu rozwoju Sił Zbrojnych na lata
2007 - 2012”. 

Zapewne najbliższe lata przyniosą nowe
rozwiązania, w ramach których rozważane
jest między innymi zawieszenie powoływa-
nia do służby obowiązkowej żołnierzy
z poboru, a wojsko przejdzie na model wer-
bunku ochotników. Przy ich rekrutacji
niezbędnym będzie stosowanie określonych
kryteriów doboru i bez wątpienia nie
unikniemy zderzenia z dotychczasowymi
zjawiskami dotyczącymi narkomanii, alko-
holu itp., a także z sytuacją ukrywania tych
skłonności. Te niepokojące zjawiska znane są
aktualnie, gdyż u dzisiejszych poborowych
(w przyszłości kandydaci do służby ochot-
niczej) niejednokrotnie zdarzają się przypad-
ki „symulowania zdrowia”, objawiające się
ukrywaniem bardzo poważnych schorzeń
(często świadomym), które ujawniają się
dopiero w warunkach służby. Ponadto jak
wskazują doświadczenia innych państw, fakt
posiadania armii w pełni zawodowej nie
spowodował, że problemy z alkoholem,
narkotykami, występowaniem zjawiska
„fali” przestały istnieć. Mają one inny wymiar
i dalej spędzają dowódcom sen z oczu.

Uważa się, iż autor artykułu za zasto-
sowane w swym felietonie niewybredne sfor-
mułowania użyte w odniesieniu do licznej
rzeszy młodych ludzi, którzy w sposób uczci-
wy spełniają swój obowiązek w szeregach
Wojska Polskiego, winien ich przeprosić. Nie
można bowiem wrzucać wszystkich do jed-
nego worka i na podstawie odosobnionych
i jednostkowych negatywnych przypadków,
kształtować nieprawdziwe i krzywdzące
opinie o wszystkich, i to dlatego że są tylko
szeregowymi?

Zespół Oficerów Generalnego Zarządu
Zasobów Osobowych - P1



CZERWIEC   2006   BANDERA  13

MORSKIMORSKI
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Zakotwiczeni w œrodowisku
W ostatnim czasie do grona stowarzyszeń marynistycznych

funkcjonujących w Internecie dołączyło Bractwo Okrętów
Podwodnych. Ta zasłużona dla środowiska polskich podwod-
ników organizacja w tym roku obchodzić będzie 25-lecie swo-
jego istnienia. Powołanie bractwa do życia miało miejsce
2 lipca 1981 roku, a jego założeniem było stworzenie klubu
skupiającego weteranów służby na okrętach podwodnych,
aktualnie na nich służących, a także zwykłych sympatyków nie
związanych zawodowo z tymi jednostkami. Z tymi i innymi
faktami można od miesiąca zapoznać się na witrynie interne-
towej umieszczonej pod adresem http://www.bop.dl.pl 

Schludnie wykonana strona wita nas grafiką przedstawia-
jącą, jakżeby inaczej, okręt podwodny. Strona nie jest przeła-
dowana różnymi elementami składowymi i poruszanie się po
niej nie sprawia trudności. Po lewej stronie ekranu umiesz-
czono pasek nawigacyjny pozwalający na dotarcie do wszyst-
kich zgromadzonych na stronie zasobów. Wśród nich niemałą
część stanowią wyczerpujące informacje o BOP. Kolejno
można się zapoznać z jego statutem, składem władz i historią.
Poniżej znalazły się informacje o kongresach organizowanych
przez ISA (The International Submarines Association) -
międzynarodowe stowarzyszenie weteranów służących na OP.
Od 2000 roku, kiedy to do ISA przystąpiło BOP, jego przed-
stawiciele uczestniczą w corocznych spotkaniach organi-
zowanych w różnych krajach. Kolejny, już 45. kongres,
zostanie zorganizowany przez stronę polską i odbędzie
się w Gdyni w 2008 roku. 

Dla osób chcących przystąpić do bractwa zamieszczona
została deklaracja członkowska. Nie zabrakło na stronie także
galerii zdjęć. Umieszczono tam zarówno fotografie z bieżącej
działalności bractwa, jak również ujęcia archiwalne przed-
stawiające przedwojenne polskie okręty podwodne. Ich ilość
jest jeszcze dość skromna, co na pewno wynika z krótkiego
czasu istnienia strony. Podobnie ma się sprawa z forum, które
jest jeszcze puste. 

Przemysław Gurgurewicz

Wojskowy Telefon Zaufania
tel. w Warszawie 022 687-48-00, 
CA MON 87-48-00 jest czynny: 

od poniedziałku do soboty w godzinach
12.00 - 18.00

z wyjątkiem dni uznanych przez
ustawę za dzień wolny od pracy.

Wojskowy Telefon Zaufania jest usy-
tuowany w Departamencie Wychowania i Pro-
mocji Obronności. Służy do zgłaszania prob-
lemów w szczególności związanych ze
zjawiskiem „fali” w wojsku. Jest dostępny dla
żołnierzy, ich rodzin i bliskich oraz wszystkich
innych zainteresowanych osób.

Celem ustanowienia 
Wojskowego Telefonu Zaufania jest:

1) zapewnienie osobom telefonującym możli-
wości szczerego wypowiedzenia się w nurtują-
cych ich sprawach dotyczących stosunków
społecznych w wojsku;

2) udzielenie rozmówcom porad, wyjaśnień lub
informacji - stosownie do zgłoszonej sprawy; 

3) stworzenie możliwości szybkiego reagowa-
nia w sytuacjach szczególnych, wymagających
pilnej interwencji właściwych służb i organów
wojskowych; 

4) pozyskiwanie informacji aktualizujących
wiedzę na temat zjawiska „fali”.
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Maj dla ORP „Wodnik” to miesiąc
szczególny. 20 maja minęła 15. rocznica
powrotu okrętu z Zatoki Perskiej
a 27 maja 30. rocznica podniesienia
biało-czerwonej bandery.

Kadłub nowej jednostki szkolnej
przeznaczonej dla Wyższej Szkoły
Marynarki Wojennej zwodowano w Sto-
czni Północnej w Gdańsku. 29 listopada
1975 roku nadano mu imię „Wodnik”.
Matką chrzestną została Maria Glińska,
żona ówczesnego komendanta WSMW.
W maju 1976 roku okręt pożegnał rodzi-
mą stocznię i wyszedł na próby morskie.
Po ich pomyślnym zakończeniu zacu-
mował w porcie wojennym na Oksywiu. 

W swój dziewiczy rejs ORP „Wodnik”
wyszedł 3 lipca 1976 roku obierając kurs
na Leningrad. 

Okręt przeznaczony jest do szkolenia
podchorążych AMW. Na jego pokładzie

słuchacze akademii zapoznają się z wa-
runkami pełnienia służby na okrętach,
poznają rejony pływania, ceremoniał
morski i tradycje
Marynarki Wojen-
nej RP. To poko-
jowa służba, lecz
„Wodnik” w czasie
swego długiego
życia poznał smak
działań bojowych.
24 grudnia 1990
roku wydano roz-
kaz  w sprawie
u d z i a ł u  o k r ę t u
w działaniach wo-
jennych na wodach
Zatoki Perskiej pod-

czas operacji
„ P u s t y n n a
Burza”. Jednos-
tkę przemia-
nowano na okręt
s z p i t a l n y ,
przeprowadzając
modernizację tak,
aby mógł pełnić
funkcję jednostki
s a n i t a r n o -
ewakuacy jne j .
W tym celu zdję-
to uzbrojenie,
z b u d o w a n o
lądowisko dla
śmigłowca. Okręt
pomalowano na
biało i ozna-

kowano symbolem Czerwonego Krzyża.
Wyjście do rejonu działań nastąpiło
29 grudnia 1990 roku. Od początku

następnego roku ORP „Wodnik”
pozostawał w gotowości do przyjęcia
i ewakuacji rannych. Wielokrotnie
wychodził na wyznaczone pozycje.
W uznaniu zasług załogi król Arabii
Saudyjskiej nadał jej członkom medal
„Za wyzwolenie Kuwejtu”. Do Gdyni
okręt powrócił 20 maja 1991 roku i kon-
tynuował służbę w Grupie Okrętów

Szkolnych AMW. Od stycznia 1995 roku
pełni wachtę w Dywizjonie Okrętów
Szkolno-Badawczych. Tego samego
roku dowódca Marynarki Wojennej
w uznaniu zasług wyróżnił jednostkę
medalem „Za zasługi dla Marynarki
Wojennej”. 

W czasie swej trzydziestoletniej służ-
by ORP „Wodnik” przebył 373 258 Mm
spędzając w morzu 31 105 godzin.
Odbył 94 rejsy, odwiedził ponad 57
portów. Na jego pokładzie wyszkoliło
się około 2 000 oficerów i chorążych.
Przez 30 lat godnie reprezentował biało-
czerwoną banderę na morzach i ocea-
nach świata. To piękna karta wpisana do
księgi pamięci. Tak trzymać i stopy
wody pod kilem od redakcji „Bandery”. 

Krzysztof Wygnał
Fot.: archiwum „Wodnika”

Pod czerwonym krzy¿em

Dowódcy ORP „Wodnik”
- kmdr por. Tadeusz Moskwa
- kmdr ppor. Janusz Hafner
- kmdr por. Zdzisław Żmuda
- kmdr ppor. Jarosław Bramko
- kpt. mar. Kazimierz Pulkowski 
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Upływ czasu nie odcisnął na ORP
„Orzeł” piętna starości. Przytu-
lony do kei w miejscu swego

stacjonowania wciąż zaskakuje kształ-
tem kadłuba i jego czarnym kolorem.
Pokryty specjalną powłoką, chroniącą
okręt przed wykryciem. Był pierwszym
na wskroś nowoczesnym, dziewiętnastym
w dotychczasowej historii polskiej

Marynarki Wojennej, okrętem podwod-
nym wcielonym do służby po II wojnie
światowej. Dowódcą okrętu został kmdr
por. Marek Ćwiklak. 29 kwietnia br.
minęło dwadzieścia lat od dnia, kiedy po
raz pierwszy podniesiono na nim biało-
czerwoną banderę.  

ORP „Orzeł” to typowo myśliwski
niszczyciel okrętów podwodnych. Ma
72,6 m długości, 9,9 m szerokości
i zanurzenie 6,5 m. Wyporność okrętu
wynosi 2460 t. Jednostka ma napęd
klasyczny. Dwa generatory spalinowo-
elektryczne i jeden silnik elektryczny
pozwalają osiągnąć prędkość 12 węzłów

na powierzchni i 17 węzłów pod wodą.
Napędzany jedną śrubą z sześcioma

płatami ma zasięg pływania 6 tys. Mm.
Może zanurzać się do głębokości 300 m.
Uzbrojenie „Orła” to sześć dziobowych
wyrzutni torped kalibru 533,4 mm.

Można z nich odpalać standardowe tor-
pedy przeciw okrętom podwodnym i na-
wodnym, ale też w miejsce każdej tor-
pedy okręt może zabierać dwie miny.
Wyrzutnie przystosowane są do ich
stawiania. „Orzeł” wyposażony jest
w bogaty zestaw aparatury elektroni-
cznej, w skład której wchodzą
hydrolokatory, hydrofony, czujniki,
radary, urządzenia łączności. Ma
wewnątrz dwa pokłady, co pozwoliło
rozmieścić wszystkie mechanizmy
i urządzenia na trzech poziomach. Okręt
wyposażony jest w instalację klimatyza-
cyjną. Załodze stworzono dobre warun-

ki bytowe. Są
tu kabiny sy-
pialne z wygo-
dnymi kojami,
WC, łazienki
i umywalnie,
dobrze wy-
posażony oraz
wenty lowany
kambuz, a także
ambulatorium
i mesy. Oficer-
ska i załogowa.
Załogę stanowi
60 osób.

13 czerwca
1986 roku okręt

z a c u m o w a ł  w  G d y n i ,  w miejscu
postoju dywizjonu. Otrzymał imię

„Orzeł” tak jak jego sławni poprzednicy.
Matką chrzestną okrętu została żona
dowódcy Brygady OP kmdr. Mariana
Załogi - Irena. 

W minionym dwudziestoleciu przez
jego pokład przewinęły się setki mary-
narzy. Okręt brał udział w wielu
ćwiczeniach. Po wstąpieniu Polski do
NATO nasi zachodni sojusznicy bardzo
chętnie z nim współpracowali.
Rozpoczęto od operacji Strong Resolve,
Baltic Porpoise a następnie JMC na

Morzu Północnym. 
Obowiązki dowódcy ORP „Orzeł”

pełnili kolejno, wspomniany już kmdr
por. Marek Ćwiklak, kmdr Stanisław
Kania, kmdr por. Gerard Marek. Obecnie
okrętem dowodzi kmdr por. Andrzej
Ogrodnik.

Po dwudziestu latach od podniesienia
bandery na pokładzie „Orła” stanęła
załoga okrętu wraz z byłymi marynarza-
mi. Uroczyście podniesiono banderę.
Przybył dowódca 3. Flotylli Okrętów
kontradmirał Jerzy Patz. Odczytano
okolicznościowe rozkazy. Dowódca
dywizjonu OP kmdr Mirosław Mordel
nadał niektórym członkom załogi od-
znakę Marynarz Okrętów Podwodnych.

Weterani i członkowie załogi „Orła”
spotkali się przy wspólnym stole.
Popłynęły opowieści z lat minionych,
przekazywano doświadczenia. Taka to
służba, tajemnicza, pełna przygód
i wiążąca ze sobą na całe życie. 

Krzysztof Wygnał 
Fot.: K. Łukasik

20 lat pod biało-czerwoną banderą

Podwodny „Orze³”
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Wraz z nadejściem wiosny
zaludniły się poligony wojskowe.
Marynarze z 6. Ośrodka 
Radioelektronicznego Marynarki
Wojennej porzucili zacisze
swojego garnizonu i jednostki, 
aby w surowych i trudnych
warunkach poligonowych zgrywać
załogi, plutony i kompanie.
Skumulowane szkolenie, ogrom
zadań i przedsięwzięć ma na celu
wyszkolenie pojedynczego
marynarza, ale także nauczenie
ich współdziałania tak by stali się
jednym sprawnym organizmem

Słoneczny poranek na poligonie.
Pododdziały dowodzone przez kmdr.
por. Mariana Górkę będą uczyć się
zachowania podczas przebazowania.
Znają zagadnienia w teorii. Ich dowódcy
na przykoszarowych placach ćwiczeń
niejednokrotnie pokazywali im
poszczególne elementy, lecz w terenie
mają okazję pierwszy raz poczuć na
sobie bojowe warunki.

Z oddali słychać szum silników wielu
pojazdów. Utworzona kolumna wozów
wojskowych ukazuje się na skraju lasu.
Nad nimi wisi obłok kurzu. Wiosna na
poligonie jest sucha i sprawiła, że wszys-
tkie drogi i ścieżki wyschły i nie można
przejechać bez wzniecania tumanu pyłu.
Marynarze porozumiewają się przez
radiotelefony. Kolumnę prowadzi kmdr
por. Tomasz Gałaj. Jadą powoli po
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wertepach. Na czele pluton ochrony
dowodzony przez mł.chor. szt. Jacka
Baryczkowskiego. Samochody zatrzy-
mują się. Marynarze wyskakują z aut
i tak jak ich uczono zajmują pozycje
wokół wydłużonego szeregu wozów.
Czujnie wypatrują przeciwnika kierując
przed siebie automatyczne karabinki.

- Za chwilę - mówi bosmat Wiesław
Janica - przeprowadzimy częściowe

zabiegi specjalne. Przed chwilą pojazdy

przejechały przez teren skażony iperytem

i teraz należy odkazić sprzęt. 
Szefowie pododdziałów chor. Robert

Reiwer i bosm. Tomasz Pyc instruują na
bieżąco swoich podwładnych, pod-
powiadają im, co mają robić. Ale
kierowca mat Rafał Kumorowski i mar.
Łukasz Jopek doskonale wiedzą, co mają

robić. Podłączają węże do instalacji
rozlewczej, jaką ma każdy samochód
i biorą się do pracy. Nie ułatwia im tego
szczelnie zapięta odzież przeciw-
chemiczna i maski przeciwgazowe, ale
pracują z zapałem. Muszą odkazić klam-
ki, podesty, koła. Wszystko to, co miało
kontakt z terenem, przez który prze-
jechali. 

Dozymetryści skontrolują czy nie
został gdzieś jeszcze choćby ślad po tru-
ciźnie. Jeżeli by nie dali sobie rady
z odkażaniem sprzętu własnymi siłami
mogą wezwać na pomoc wyspecjali-
zowanych chemików z kompanii
chemicznych Marynarki Wojennej. 

- To mój pierwszy wyjazd na poligon -
opowiada mar. Grzegorz Bojanowski
- i mnie i moim kolegom szybciej tu leci

czas. Są ciekawe zajęcia i muszę przyz-

nać, że nawet jedzenie lepiej nam tu

smakuje.
Marynarze z zapałem szorują swoje

wozy. W końcu dowódca uznaje, że ten
element zadania został wykonany
pomyślnie. Oficerowie nakazują
zakończenie czynności, zdjęcie kom-
binezonów ochronnych. W samą porę,
bo temperatura rośnie. Spod zdjętych
masek zaczerwienione twarze z przy-
jemnością łapią słaby powiew trochę
chłodnego wiatru. 

Komandor M. Górka zarządza zbiórkę
pododdziałów. Nadszedł czas na
omówienie zajęć. Dowódca jest zado-
wolony ze swoich ludzi. Uznał, że prze-
bazowanie kolumny przebiegło pomyśl-
nie. Podwładni kpt. Piotra Makruckiego
i kpt. Piotra Butkiewicza sprawnie
i z dużym zaangażowaniem wykonali
postawione przed nimi zadania. Na
słowa uznania zasłużyli chor. Tomasz
Meisner, chor. Grzegorz Szałach, mar.
Sebastian Jasik, st. chor. Zbigniew
Radecki. 

Padają rozkazy do przegrupowania.
Kolumna pojazdów wraca do miejsca
swojego postoju. To już pora obiadowa.
Logistyk zgrupowania kmdr ppor.
Stanisław Ćwik dobrze wie jak popra-
wić nastrój marynarzy. Wraz z kierow-
nikiem stołówki chor. Pawłem
Makruckim przygotowali dobry obiad.
Dziś w menu zupa fasolowa, kotlet scha-
bowy z bukietem surówek i dużo soku.
Marynarze z apetytem pałaszują swoje
porcje. Zjedzony obiad nie zalicza jed-
nak dnia. Zajęcia odbywać się będą do

wieczora. W programie czyszczenie
broni i zajęcia w specjalnościach.
A poźniej nauka celowania na specjalnie
sprowadzonym trenażerze, bo niestety
na razie ze względów na warunki atmos-
feryczne przeniesiono strzelania na inne
dni. 

Marynarze na poligonie nie tylko
szkolą się i pracują. Mają też czas na
wieczorne ognisko połączone z piecze-
niem kiełbasek. W świąteczne dni orga-
nizowane są festyny sportowo-rekrea-
cyjne. Do swojej macierzystej jednostki
wrócą opaleni, nabędą nowych umiejęt-
ności, które z pewnością wpłyną na lep-
szą gotowość bojową całej jednostki.

Krzysztof Wygnał 
Fot.: M. Kluczyński 

Majowy poligonMajowy poligon
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Galileo to system radiolokacyjny,

który będzie pozwalał na określenie

położenia punktów i poruszających

się obiektów wraz z parametrami ich

ruchu w dowolnym miejscu na

powierzchni ziemi, niezależnie od

pogody, pory roku oraz dnia i nocy

Architektura systemu
Na architekturę systemu składać się

będą trzy główne komponenty: globalny,
regionalny i lokalny. Pierwszy z nich,
składający się z konstelacji satelitów
wchodzących w skład Galileo będzie
miał na celu zapewnienie usług
użytkownikom na poziomie globalnym.

Drugi element będzie obejmował sieć
regionalnych stacji nadzorujących
wiarygodność sygnałów i centrów
przetwarzania danych. Zaliczyć do niej
będzie można serwis typu EGNOS
(European Geostationary Navigation
Overlay Service), którego celem działa-
nia jest zapewnienie lepszych rezultatów
funkcjonowania systemów nawigacji
satelitarnej w regionie swojej opera-
cyjności - ECAC (European Civil Avia-
tion Conference). Trzecim elementem
jest tzw. część lokalna, która ma
zapewnić wysoki poziom wydajności dla
użytkowników znajdujących się na całej
kuli ziemskiej poprzez zaadaptowanie
lokalnych elementów infrastruktury do
specjalistycznych zastosowań takich jak:
obsługa lotnisk, portów, sieci kole-
jowych, dróg czy obszarów zurbani-
zowanych. Dane do użytkownika docie-
rać będą poprzez specjalnie do tego celu
stworzone połączenia, jak również za

pośrednictwem zewnętrznych źródeł
takich jak sieci telefonii komórkowych
(GSM lub UMTS). W lotnictwie lokalne
składowe systemu Galileo, oferujące
usługi przystosowane do panujących na
danym obszarze warunków, będą odgry-
wały znaczącą rolę w usprawnieniu ist-
niejących struktur, czyniąc tym samym
nawigację satelitarną bardziej atrakcyjną
ekonomicznie.

Segmenty Galileo
System nawigacji satelitarnej Galileo

składać się będzie z trzech segmentów:
a) segmentu kosmicznego, b) segmentu
naziemnego, c) segmentu użytkownika.

W skład segmentu kosmicznego

wejdzie łącznie 30 satelitów
równomiernie rozmieszczonych na
trzech, kołowych, okołoziemskich
orbitach średnich (Medium Earth Orbit -
MEO) nachylonych pod kątem 56o

względem płaszczyzny równika.
Spośród nich 27 to satelity operacyjne
rozmieszczone co 40o. Trzy pozostałe to
aktywne satelity zapasowe umieszczone
po jednej na każdej z orbit. Znajdą się
one na wysokości 23 222 km nad
powierzchnią Ziemi, okrążając ją w cią-
gu 14 godzin i 21 minut. 

Dzięki takiemu rozmieszczeniu (więk-
szy promień orbity niż w przypadku
GPS) system zapewni dobrą jakość syg-
nału pomiarowego nawet na 75° sze-
rokości geograficznej. Znaczna liczba
satelitów wysłanych na orbity wpłynie
korzystnie na jakość działania syste-
mu. Utrata jednego z nich nie powinna
zakłócić jego funkcjonowania.

Drugim elementem jest segment

naziemny, w którym wyróżnić można
dwa niezależne komponenty. Pierwszy
z nich to podsegment kontroli satelitów
GCS (Ground Control System), a drugi
to podsegment kontroli całości misji sys-
temu MCS (Mission Control System).
Każdy z nich będzie pełnić inną funkcję.
GCS ma odpowiadać za utrzymywanie
konstelacji i kontrolowanie stanu tech-
nicznego wszystkich satelitów, opra-
cowywanie strategii ich napraw, jak
również ciągłe zarządzanie systemem
w celu jego poprawnego funkcjonowa-
nia. Z kolei zadaniem MCS będzie kon-
serwacja serwisów oferowanych przez

Globalne Galileo
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system, monitorowanie jego funkcjo-
nowania, analizowanie emitowanych
przez satelity sygnałów oraz roz-
przestrzenianie danych systemu. Pomi-
mo innego przeznaczenia oba podseg-
menty posiadać będą także pewne funk-
cje wspólne takie jak: monitorowanie
i kontrola stacji naziemnych, zaopatry-
wanie serwisów czy zarządzanie bez-
pieczeństwem systemu.

Trzecia część to segment użytkow-
ników, których zadaniem będzie
eksploatacja stworzonego systemu.
W skład tego segmentu wchodzić będzie
cała gama odbiorników Galileo, które
będą konstruowane dla różnych grup
odbiorców usług systemu, w zależności
od zapotrzebowania i zastosowania:
transport lotniczy, morski, drogowy,
kolejowy oraz pieszy, zarządzanie
przesyłaniem energii elektrycznej,
finanse, bankowość i ubezpieczenia,
nawigacja osobista, poszukiwanie i ra-
townictwo, zarządzanie w sytuacjach
kryzysowych (powodzie, trzęsienia
ziemi, pożary lasów), wydobycie nafty
i gazu, zarządzanie środowiskiem, rol-
nictwo i rybołówstwo.

Transmitowane przez satelity sygnały
satelitarne zawierać będą także dane na
temat pewności i wiarygodności tych
sygnałów. Użytkownik w ciągu 6 sekund
będzie informowany o wykryciu błędów
i niepoprawności w działaniu systemu.
Dzięki tym wiadomościom Galileo
będzie mogło być wykorzystywane
w aplikacjach związanych bezpośrednio
z bezpieczeństwem życia (Safety of
Life).

Usługi Galileo
W systemie Galileo funkcjonować

będą cztery usługi nawigacyjne oraz
jedna wspomagająca badania i poszuki-
wania. Zostały one tak pomyślane, by
zadowolić wszystkich potencjalnych
użytkowników systemu, poczynając od

profesjonalistów, poprzez naukow-
ców, a na masowych użytkownikach
kończąc. Serwisy oferowane przez sys-
tem są następujące:

Open Service (Serwis Otwarty) -
powszechnie dostępny, bezpłatny serwis
zapewniający dokładny pomiar czasu
i pozycji, 

Safety of Life Service (Serwis Bez-
pieczeństwa Życia) - powszechnie
dostępny pod warunkiem stosowania
odbiorników posiadających odpowied-
nie certyfikaty, bezpłatny serwis zapew-
niający dokładny pomiar czasu i pozycji
z gwarancją jakości i dokładności syg-
nału. Będzie posiadał funkcję ostrzega-
nia użytkownika o wadliwym działaniu
systemu, 

Commercial Service (Serwis Komer-
cyjny) - serwis płatny zapewniający
pomiary o zwiększonej precyzji oraz
gwarancję jakości i dokładności sygnału.
Będzie posiadał funkcję ostrzegania
użytkownika o wadliwym działaniu sys-
temu zapewniając tym samym większą
wydajność, 

Public Regulated Service (Regu-

lowany Serwis Publiczny) - serwis
bezpłatny dla członków Unii Europej-
skiej, zapewniający organom adminis-
tracji państwowej, władzom odpo-
wiedzialnym za ochronę cywilną oraz
bezpieczeństwo narodowe dokładny
pomiar czasu i pozycji w oparciu o do-
datkowe kodowane sygnały, odsepa-
rowane od innych, w celu gwarancji
jakości i ciągłości usług. Serwis ten
umożliwi rozwinięcie w krajach UE
aplikacji, które ulepszą instrumenty
wykorzystywane przy walce z nielegal-
nym eksportem czy nielegalnymi
migracjami, 

Search and Rescue Service (Serwis
Poszukiwania i Ratownictwa) -
powszechnie dostępny dla wszystkich
zainteresowanych, bezpłatny serwis
zapewniający precyzyjną lokalizację
i komunikację zwrotną pomiędzy
wysyłającym sygnał ratunkowy, a opera-
torem usługi. 

Oprac.: Krzysztof Łukasik
Fot.: Internet
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Wmarcu 1955 roku zapada
decyzja o budowie 28 BAS
(Baterii Artylerii Stałej).

W październiku tego samego roku
odbyły się pierwsze strzelania taktyczne
do celu morskiego. Zadaniem oksy-
wskiej baterii było: zwalczanie kutrów
torpedowych nieprzyjaciela operujących
na Zatoce Puckiej oraz podejściach do
portu w Gdyni i Helu, okrętów desan-
towych przedzierających się w kie-
runku Gdyni, wzmocnienie obrony prze-
ciwlotniczej Helu oraz Kępy Oksy-
wskiej.

Miejsce lokalizacji zostało wybrane
nieprzypadkowo. Już przed wojną praw-
dopodobnie w tym miejscu Polacy
wybudowali baterię „Cannet”. Przy-
puszczalnie również w czasie wojny
Niemcy wykorzystali to miejsce do
budowy stanowiska dla dział p-lot. 

Bateria powstała w bardzo bliskiej
odległości od klifu oksywskiego, około
30 m n.p.m., co dawało jej doskonały
wgląd na wody Zatoki Gdańskiej.
W związku z tym Główny Punkt
Kierowania Ogniem został połączony ze
stanowiskiem dowodzenia. GPKO
(Główny Punkt Kierowania Ogniem)

posiadał nietypową konstrukcję. Został
zbudowany w postaci podziemnego
bunkra z wystającą na powierzchni
pancerną kopułą zawierającą w środku
dalmierz. Obok GPKO zamontowano
w betonowej wnęce dalocelownik. Bate-

ria nie została wyposażona w ZPKO
(Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem).
Wszystkie działobitnie zostały połą-
czone wąskim korytarzem, którym
można było również się dostać do maga-
zynów amunicyjnych. Działobitnie wraz
z korytarzami wykonano w identycznym
stylu, co obiekty 27 BAS na Helu. 

Działobitnie posiadały własną insta-
lację pneumatyczną. Wnęki w kory-
tarzach okalających je były przezna-
czone na amunicję. 

28 BAS od początku lat sześćdziesią-
tych pełniła funkcje „defiladowe”. Pod-
czas wpływania radzieckich okrętów na
teren Zatoki Gdańskiej bateria „salu-
towała” oddając strzał w powietrze. Na
znak przyjaźni okręty te odpowiadały
w podobny sposób. 

W latach siedemdziesiątych działa
zostały zdemontowane. Na działobit-
niach do dzisiejszych czasów zachowały

się namalowane
s y l w e t k i
okrętów państw
wrogich wobec
Układu War-
s z a w s k i e g o .
Teo re tyczn i e
sylwetki te
miały ułatwić
załodze rozpoz-
nanie okrętów
wpływających
do zatoki. W
praktyce malo-
widła te były
bezużyteczne.
Zostały one
namalowane ze
względu na
panujący w 28
BAS „konkurs
piękności”.

D o w ó d c a
baterii, co
pewien czas
dawał tygod-
niową prze-
pustkę załodze
n a j ł a d n i e j
wygląda jące j
działobitni. 

Oprac.: K. Łukasik
Fot.: autor

W obronie portu i zatoki

W skład baterii wchodziły

* 4 stanowiska ogniowe dział
typu B - 34U kal. 100 mm. 

* Główny Punk Kierowania Ogniem. 
* Centrala artyleryjska. 
* Dwa magazyny amunicji. 
* Schron dla obsługi dział.
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Polskie okrêty

Dzieje polskiej floty (XXII)
Zanim przyjdzie czas przynajmniej na

statystyczne podsumowanie wojennych
osiągnięć PMW, jeszcze kilka słów
o naszych dzielnych okrętach podwod-
nych - „straszliwych bliźniakach”. Pod
dowództwem kpt. mar. Borysa Karnic-
kiego ORP „Sokół” przez 5 miesięcy
walczył na Morzu Śródziemnym, zata-
piając około 20 okrętów i statków
wroga, w tym: 11 tys. ton tonażu i 15 tys.
ton uszkadzając. Z kolei ORP „Dzik”
pod dowództwem kpt. mar. Bolesława
Romanowskiego zatopił ok. 18 włoskich
i niemieckich jednostek o pojemności -
w sumie - ok. 35 tys. ton.

Podając za J. W. Dyskantem, okręty
PMW eskortowały 787 konwojów,
wykonały i przeprowadziły 1 162 patrole
i akcje bojowe, stoczyły 40 walk z okrę-
tami nawodnymi, 175 z podwodnymi
i „żywymi torpedami”, a także 400 poje-
dynków z lotnictwem. Przebyły ponad
1 212 000 mil morskich.

Straty poniesione
przez przeciwników,
to: 7 zniszczonych
okrętów nawodnych
i 2 podwodne, 39
transportowców i stat-
ków handlowych.
Okręty PMW ze-
strzeliły 20 samo-
lotów na pewno i 10
prawdopodobnie.

Straty własne: utra-
ciliśmy lekki krążo-
wnik, 3 kontrtorpe-
dowce i 2 okręty pod-
wodne. Poległo 401
oficerów, podoficerów
i marynarzy, 44
zmarło z ran i w wy-
padkach losowych,
191 odniosło rany.

Za męstwo i waleczność alianci
uhonorowali polskich marynarzy

nadaniem 83 brytyjskich i 15 francus-
kich odznaczeń bojowych. Otrzymali oni
także 1 171 odznaczeń polskich. Trzy
polskie okręty: „Błyskawica” „Piorun”
i „Krakowiak”, w ramach wyróżnienia,
w operacji „Deadlight” w 1946 roku za-
tapiały wspólnie z jednostkami aliancki-
mi niemieckie okręty podwodne.

Warto podkreślić, że wielu Polaków
walczyło podczas II wojny światowej
pod innymi banderami, w tym ame-
rykańską i kanadyjską.

Żaden polski okręt nie skapitulował
i nie dostał się do niewoli. Nasza ban-
dera na trwałe zaznaczyła swoje miejsce
wśród najbardziej walecznych.

B. Grzegorczyk
Rys.: autor 

Był pierwszym okrętem zbudowanym specjalnie dla potrzeb
lotnictwa, dlatego przystosowano dla samolotów pokład, prze-
suwając nadbudówki i kominy na jedną z burt. Zbudowany
został przez stocznię Armstrong (Newcastle) w 1924 roku.

Charakterystyka:
Długość - 182,0 m, szerokość kadłuba - 21,3 m, szerokość

pokładu startowego - 27,4 m, zanurzenie - 5,7 m. Wyporność -
10 850 ton, moc turbiny - 40 000 KM, szybkość 25 węzłów.
Załoga - 664 marynarzy.

Uzbrojenie: 6 armat kalibru 140 mm, 3 armaty kalibru
102 mm, 4 armaty przeciwlotnicze kalibru 47 mm. Okręt
zabierał 20 samolotów.

Rys. B.G.                                                         bg

Okrêty œwiata

Lotniskowiec brytyjski „Hermes”
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S łoneczny początek
pierwszego week-
endu maja na Helu

stał pod znakiem trady-
cyjnego rodzinnego festynu
odbywającego się w OSW
„Kormoran”. Na jego terenie
rozstawiony został sprzęt
należący do różnorodnych
służb. Podziwiać można
było wóz bojowy wojskowej
straży pożarnej, samochód
do usuwania skażeń
chemicznych czy żuraw
samochodowy. Większą wystawę
rozwinęły w pobliżu s łużby medy-
czne .  W ich punkcie można było
zmierzyć sobie ciśnienie, a także
sprawdzić poziom glukozy i choles-
terolu. Przez cały czas trwania imprezy
często odzywały się policyjne syreny. To
widoczny dowód wielkiej popularności,
jaką wśród dzieci cieszyła się ekspozy-
cja zorganizowana przez Żandarmerię
Wojskową. Każdy, kto chciał siadał na
miejsce kierowcy, co oczywiście nie
mogło się obyć bez użycia sygnału
dźwiękowego. Bliżej z charakterem

pracy żandarmów
z dochodzeniówki
można było zapoz-
nać się oglądając
zaimprowizowane
miejsce wypadku,
z charakterystyczną
znaną z licznych
filmów kryminal-
nych sylwetką na
asfalcie. 

Obok wystaw
toczyły się nieprzer-
wanie gry i zabawy

zorganizowane dla
dzieci. Liczne typowe
konkurencje sportowe
uzupełniało przeciąganie
liny, bieg w workach czy
walka na bomie.
Umieszczony nieopodal
sprawnościowy tor
przeszkód pozwalał na
wcielenie się w rolę
prawdziwego żołnierza.
Nie dziwi, że tymi
atrakcjami zaintere-
sowanie przejawiali

głównie chłopcy. Za to dziewczynki
w większym chyba stopniu zaintere-
sowane były uczestnictwem w wystę-
pach artystycznych w ośrodkowym
amfiteatrze. Tam też odbyło się przed-
stawienie zespołu „Bajkowe Opowieści”

Z Helu do ośrodka „Kormoran” można
było dotrzeć na dwa sposoby. Trady-
cyjnie drogą kołową albo, co z pewnoś-
cią stanowiło większą atrakcję za
pomocą wojskowej kolejki wąsko-
torowej. Leśna trasa pomiędzy bramą
wjazdową do ośrodka a portem wojen-
nym nie była może zbyt długa, chętnych

jednak nie brakowało i na każdy
kurs zgłaszał się komplet
pasażerów. 

Już nieco dalej trzeba było się
wybrać, aby zakosztować prze-
jażdżki motorówką czy też trans-
porterem PTS. Nie każdy mógł
pozostać na Helu do końca fes-
tynu, jednak po tym co tam
zaprezentowano można mieć
pewność, że ciąg dalszy był nie
mniej atrakcyjny i udany. 

Przemysław Gurgurewicz
Fot.: autor

S³oneczny festyn
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Klęski żywiołowe pojawiają się
nagle i mają wielki rozmiar.
W czasie występowania klęsk

w interwencji bierze udział wiele osób
zawodowo pomagających ofiarom. Pro-
fesjonaliści różnych służb podejmują
działania w wielu niebezpiecznych sfe-
rach życia. Włącza się służba zdrowia,
policja, opieka społeczna, psycholodzy,
strażacy, nierzadko wojsko. Większość
przedstawicieli tych zawodów nie
została jeszcze odpowiednio przygo-
towana do tego typu interwencji, co
skutkuje tym, że efektywność ich pracy
zmniejsza się z czasem, a nawet oni sami
mogą potrzebować pomocy. 

To, co wspólne wychodzeniu naprze-
ciw ludziom znajdującym się w zagroże-
niu fizycznym, udziałowi w akcjach
ratowniczych czy byciu członkiem
grupy do zadań specjalnych, to szczegól-
nie duże ryzyko poniesienia jakichś strat
osobistych, uszczerbku na zdrowiu lub
utraty życia.

Każda ocena, w tym również ocena
potencjalnego zagrożenia, jest obarczona
dużą dozą subiektywizmu. Ludzie różnią
się znacznie szacując poziom ryzyka,
wielkość zagrażającego niebezpieczeń-
stwa w różnych sytuacjach. Niezależnie
jednak od tego, wydaje się oczywiste, że
istnieją obiektywne sytuacje, które

można określić jako ryzykowne oraz
osoby, które lubią się w nie angażować.
Z punktu widzenia zbiorowości, to
dobrze, że ludzie ci mogą wykorzystać
swoje predyspozycje w celach spo-
łecznie użytecznych. Z perspektywy
kadry zarządzającej - dobrze jest też
umieć dokonywać oceny pracowników

ze względu na tę właściwość psycholo-
giczną. 

Ludzie podejmujący się pracy w po-
tencjalnie zagrażających warunkach
powinni charakteryzować się nie tylko
doskonałą kondycją fizyczną, o czym
z reguły nigdy się nie zapomina. Nie
chodzi tu również o zdrowie psychiczne
pracowników, lecz o bardziej ukierun-
kowaną ocenę osoby w celu wyszukania
wyraźnej cechy charakterologicznej,
nazywanej poszukiwaniem doznań.
W ten sposób można ograniczyć liczbę
tych, którzy nie pasują do zadań na
konkretnym stanowisku. 

W codziennej aktywności potrzeba ta
objawia się dążeniem do nowych, inten-
sywnych wrażeń, gotowością do podej-
mowania ryzyka w celu dostarczenia
sobie wyrazistych emocjonalnie

doświadczeń. Osoby takie nie tylko chęt-
nie angażują się w działania tego typu,
ale są nastawione na wyszukiwanie ich
w potoku zdarzeń codziennych lub
nawet same je sobie stwarzają. Tak jest
w przypadku uprawiania sportów
ekstremalnych. 

Zwracanie uwagi w procesie selekcji
na ten istotny wymiar to nie tylko lepsza
e f e k t y w n o ś ć  p r a c y  z e s p o ł o w e j
i oszczędności ekonomiczne, ale
również pożytek w dalszej karierze
zawodowej. Przeprowadzenie właści-
wego procesu selekcji i zapewnienie
treningu może zmniejszyć negatywne
konsekwencje  s t resu związanego
z wykonywaniem ryzykownej pracy.

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

PORADY BANDERY

Szukanie guza?

Około 4000 lat po całkowitym ustąpieniu lodowca w miej-
scu tym rozciągała się rozległa zatoka Morza Bałtyckiego
o powierzchni porównywalnej do Zatoki Puckiej. Jej brzegi
stanowiły piętrzące się wzgórza morenowe i płaski ujściowy
odcinek rozległej pradoliny. Wskutek panujących w tej części
Bałtyku prądów morskich i nanoszenia przez nie piasku oraz
ciągle wiejących wiatrów zatoka zostaje oddzielona od morza
cienką mierzeją. 

Przez kolejne tysiące lat słonowodna zatoka wypłyca się sta-
jąc się słodkowodnym jeziorem, a wyrzucany na plażę piasek,
wysuszony w słońcu, przenoszony przez wiatr poszerza
mierzeję budując ruchome wydmy sięgające 45 metrów
wysokości, które dziś są unikatem w skali europejskiej. Tak
powstał pas środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, na
której 1 stycznia 1967 roku utworzono Słowiński Park Naro-
dowy. Nazwa Parku pochodzi od Słowińców - niewielkiej
grupy etnicznej wywodzącej się od Kaszubów, którzy
zamieszkują te surowe i nieprzystępne ziemie. Powierzchnia
Parku liczy 186,18 km2 z czego wody zajmują ok. 105 km2. Są
to głównie wody dwóch wielkich jezior przybrzeżnych (Łeb-
sko i Gardno), będących pozostałością zatoki morskiej.
Właśnie te jeziora, ich niezmieniony naturalny charakter,
bagna, torfy, a także wyjątkowy krajobraz Mierzei Gardeńskiej
i Łebskiej stały się podstawą do utworzenia Parku Naro-
dowego. Walory te dostrzeżono również poza granicami Pol-
ski. Obszar Parku wpisany jest na światową listę UNESCO

(jako rezerwat bio-
sfery), wchodz i
w skład federacji
EUROPARC i ob-
szarów ochrony
terenów bagienno-
torfowych kon-
wencji Ramsar.
Główną atrakcją
Parku są wydmy.
Znaczna ich część wskutek gospodarki człowieka została usta-
bilizowana przez nasadzenia lasów sosnowych, jednak nie
wszystkie. Przenoszony przez wiatr piasek tworzy nadal
ruchome wydmy wysokości 30-45 m. Prędkość ich przesuwa-
nia jest różna i dochodzi do 10 m na rok w środkowej części
Mierzei Łebskiej. Przesuwając się zasypują leżące u ich pod-
nóża drzewa, bagna i torfy, które z kolei zostają odsłonięte po
dziesiątkach lat jako „martwe lasy”. Jednak Park to nie tylko
wydmy i piasek, to także jeziora i wyjątkowe kompleksy leśne
będące środowiskiem życia wielu cennych i niespotykanych
nigdzie indziej w Polsce gatunków flory i fauny, a w szczegól-
ności ptaków, których sklasyfikowano tu 260 gatunków
(głównie gatunki wodne i błotne). Park jest jednym z niewielu
miejsc polskiego wybrzeża, gdzie można spotkać wylegujące
się na plaży foki. 

Jest też wyjątkowym obszarem pod względem histo-
rycznym, a ludzie tam mieszkający dbają o zachowanie kultu-
ry swoich przodków. Marcin Ryś

Królestwo piasku i wody
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W kwietniowym numerze pisaliśmy
o pożegnaniu Marynarki Wojennej RP
z kutrami rakietowymi projektu 205. Od
momentu tej uroczystości minęło
niespełna półtora miesiąca
i 31 marca na dwóch
pozostałych okrętach tego typu
po raz ostatni spuszczono biało-
czerwoną banderę. Historię jed-
nego z nich ORP „Władysła-
wowo” już opisywaliśmy, teraz
przyszła kolej na drugiego z tej
pary, oznaczonego numerem
431 - ORP „Świnoujście”. 

Zbudowano go w ZSRR
w 1972 roku i przed końcem
roku - 12 grudnia polska komis-
ja dokonała odbioru. 

Swoją służbę w polskiej MW
okręt rozpoczął na początku
następnego roku. Na mocy rozkazu
Nr 01/Org.  z 9 stycznia 1973 roku
z dniem 13 stycznia 1973 r. została na
nim podniesiona bandera, a okręt wszedł
w skład 3. Flotylli Okrętów.

W tamtych czasach, których symbo-
lem była konfrontacja wielkich bloków
militarnych, każda nowa jednostka mu-
siała osiągnąć gotowość bojową w jak
najkrótszym czasie. Nie minęło nawet
pół roku, a już 4 lipca na poligonie rakie-
towym pod Bałtijskiem wyrzutnię
„Świnoujścia” opuściła pierwsza rakieta
P-15, uzyskując bezpośrednie trafienie
w nieruchomy cel. Przez pierwszy rok
swojej służby okręt spędził w morzu
31 dni, przebywając w tym czasie 2675
Mm. Rok 1974 ponownie dla załogi stał
pod hasłem wizyty na poligonie rakie-
towym. Tym razem jednak tylko w roli
retransratora. Zaległości szybko nadro-
biono 19 czerwca 1975 roku. Tak samo
jak za pierwszym razem rakieta trafiła
w cel. 

Załogi polskich kutrów cały czas
doskonaliły swoje umiejętności.
Pomiędzy 1 a 9 sierpnia 1976 roku 431
wziął udział we wspólnych ćwiczeniach
z marynarką wojenną NRD. Przy tej
okazji wykonał swój najdłuższy rejs
nawigacyjny wokół wysp duńskich prze-
chodząc przez cieśniny Sund i Bełt. Tak
dalekie wyjście zaowocowało także
w statystykach pokonaniem 2732 Mm,
co okazało się największym rocznym
dystansem w całym okresie służby. 

W 1980 roku przyszła kolej na
przećwiczenie następnego elementu
walki rakietowej - wykonania strzelania

do celu ruchomego. Dzień ten nadszedł
12 czerwca, a załoga tak jak w poprzed-
nich przypadkach spisała się znakomi-
cie, niszcząc cel KS-2. 

Dwa lata później miały miejsce intere-
sujące ćwiczenie pod kryptonimem
Tranzyt. W jego trakcie przećwiczono
przebazowanie okrętów z macierzystego
portu na zachód. Okręt zawinął wtedy do
Ustki, gdzie dokonano wymiany silnika
głównego, a następnie uzupełniono
zapasy bojowe w niemieckim porcie
Sassnitz.

W 1983 roku na kolejnym poligonie
rakietowym miało miejsce wydarzenie
bez precedensu. Pomiędzy 18 a 21 lipca

wyrzutnie „Świnoujścia” opuściły aż
3 pociski P-15. Na początku październi-
ka okręt udał się do Stoczni MW, gdzie
przeprowadzono remont kapitalny

połączony z modernizacją.
Podobnie jak na pozo-
stałych kutrach zamon-
towano wtedy na rufie
wyrzutnię Fasta-4M przez-
naczoną dla rakiet przeciw-
lotniczych Strzała-2M.
Wymieniono także radar
nawigacyjny na polski
SRN-207M. 

Druga połowa lat 80.
zapisała się w historii okrętu
3 kolejnymi strzelaniami
w Bałtijsku i 4 wpisanymi
na konto rakietami. 

Początek następnej de-

kady zaowocował zmianą poligonu ra-
kietowego. Od tej pory wszystkie ra-
kiety z polskich okrętów były wystrzeli-
wane na poligonie w Ustce. Swoją
pierwszą P-15 w nowym miejscu 431
wystrzelił 29 sierpnia 1990 roku. Lata
dziewięćdziesiąte to także znaczne
zmniejszenie intensywności eksploatacji
Od tej pory okręt nie przekroczył już
nigdy bariery 1500 Mm przebytych w
roku, a nierzadko dystans ten spadał
poniżej tysiąca. Na kolejną rakietę
P-15U przyszło załodze kutra poczekać
aż do 1995 roku. Ostatni akcent został
położony, kiedy nieuchronnie zbliżał się
koniec okresu służby okrętu. W ramach
ćwiczeń Pirania 99 i Murena 2000 zało-
ga ponownie miała okazję zaprezen-
tować swoje umiejętności w zakresie
przygotowania i użycia zasadniczego
uzbrojenia. Każdorazowo z wyrzutni
zeszła jedna rakieta. W kolejnych latach
okręt rokrocznie uczestniczył w ćwicze-
niach z serii Rekin, Pirania i Murena, jed-
nak tylko ta ostatnia w roku 2003
zakończyła się pożegnalnym już wys-
trzeleniem dwóch rakiet P-15U. 

W ciągu swojej ponad 33 letniej służ-
by pod biało-czerwoną banderą ORP
„Świnoujście” pokonał 47 705 Mm,
a podczas 12 strzelań poligonowych jego
wyrzutnie opuściło 17 pocisków rakie-
towych P-15. 

Przemysław Gurgurewicz
Fot.: autor

Dowódcy:
kmdr ppor. Seweryn Romała

13.01.1973-13.10.1973
por. mar. Andrzej Molenda

13.10.1973-26.09.1975
por. mar Lech Sowa

26.09.1975-06.12.1978
por. mar. Ryszard Kwitniewski

06.12.1978-02.11.1984
por. mar. Janusz Czaja

02.11.1984-01.09.1987
por. mar. Jarosław Zygmunt

31.12.1987-01.03.1993
por. mar. Grzegorz Szadkowski

01.03.1993-01.10.1997
kpt. mar. Jacek Lewandowski

01.10.1997-01.01.2003
kpt. mar. Robert Kościelniak

01.01.2003-01.07.2004
kpt. mar. Marcin Rudek

01.07.2004-31.03.2005

Rakietowe „ŒWINOUJŒCIE”
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Dzięki pomocy Pana Wojciecha
Zmyślonego z Wrocławia na-
wiązałem listowny kontakt z

mieszkającym w USA 86-letnim mjr. 
w st. spocz. Józefem Krzywonosem, ofi-
cerem łączności w 304 Dywizjonie
Ziemi Śląskiej. 

Józef Krzywonos urodził się 12 lutego
1920 roku w Przemyślu. Jego ojciec był
inżynierem w Dowództwie Okręgu Kor-
pusu X. W rodzinnym mieście
uczęszczał do szkoły powszechnej,
następnie do gimnazjum, gdzie w 1938
roku zdał maturę. Jako nastolatek intere-
sował się lotnictwem oraz krótkofalarst-
wem. 

Po maturze został przyjęty do
Szkoły Podchorążych Lotnictwa -
Grupy Technicznej w Warszawie.
Latem 1938 roku, w ramach obo-
wiązkowego przygotowania, odbył
w Ustianowej kurs szybowcowy, 
a jesienią tego roku dywizyjny kurs
podchorążych rezerwy przy 39 Pułku
Piechoty w Jarosławiu. Od początku
stycznia 1939 roku był szkolony na
oficera technicznego w Warszawie.
Dalszej edukacji przeszkodziła
wojna. 1 września 1939 roku
wysłano go na polowe lądowisko
pod Wilanowem celem ochrony
samolotów RWD-8. Po tygodniu
wrócił do siedziby SPL, a następnie
wyruszył transportem kołowym na
wschód w grupie lotników. 17 wrześ-
nia natknął się na Rosjan i zawrócił
ku granicy rumuńskiej, by tego
samego dnia ją przekroczyć. Przez
Jugosławię i Włochy dotarł do
Francji 4 lutego 1940 roku. Otrzymał
przydział do polskiej bazy lotniczej
w Lyon-Bron. Po trzech miesiącach
rozpoczął szkolenie w polskim Centrum
Wyszkolenia Łączności w Wersalu.
Uczył się tam procedur, obsługi radia i
alfabetu Morse’a. 3 czerwca zdał egza-
min kończący kurs. 11 czerwca został
ewakuowany na południe i dotarł do
atlantyckiego portu La Rochelle. 20
czerwca 1940 roku wsiadł na pokład
statku, którym dopłynął do Plymouth w
Anglii. 

Początkowo znalazł się w obozie
piechoty w Biggar, zaś 15 listopada
dotarł do Blackpool. 26 listopada 1940
roku wysłany został na lotnisko Renfrew
w Szkocji, gdzie formowano 309 Dywiz-
jon Współpracy z Armią „Ziemi Czer-
wieńskiej”. Po kilkunastu miesiącach
służby w dywizjonie jako radiooperator
naziemny, 5 lutego 1942 roku został
wysłany do 1 Signal School w Cranwell

na kurs oficerów łączności. We wrześniu
1942 roku otrzymał przydział do 304
Dywizjonu Obrony Wybrzeża w Dale na
stanowisko oficera łączności. - Do moich

obowiązków należało - wspomina 
J. Krzywonos - dostarczanie danych o

stacjach do podsłuchu i namiarów oraz

szczegóły techniczne i operacyjne pod-

czas odpraw z załogami przed lotami na

zwalczanie łodzi podwodnych, sprawoz-

dania GONIO każdej maszyny i wykres

błędów robiony na środku lotniska przez

obracanie samolotu około 15 stopni i

namiary całej róży kompasowej od 0 do

360 stopni (w patrolach nad Zatoką

Biskajską używano różnych stacji, jedną

z najważniejszych była Coruna w płd.-

zach. Hiszpanii) oraz opieka nad war-

sztatem napraw i sprawdzaniem sprzętu.

1 października tego roku otrzymał pro-
mocję oficerską na polski stopień pod-
porucznika i angielski Pilot Officer. 

30 marca 1943 roku został przenie-
siony na lotnisko Detling do nowo pow-
stałego 318 Dywizjonu Myśliwsko-
Rozpoznawczego „Gdańskiego”. Tu w
ramach obowiązków troszczył się 
o samoloty i urządzenia nawigacyjne
oraz przenośne radiostacje. Po okresie
przygotowań w maju 1944 roku lotnicy
trafili na front włoski. 

Józef Krzywonos pozostał w 318

dywizjonie do sierpnia 1946 roku, kiedy
jednostkę tę przesunięto z powrotem do
Wielkiej Brytanii. On sam, jako żonaty z
Włoszką, pozostał we Włoszech, czeka-
jąc na możliwość emigracji (ze
względów politycznych wyjazd do Pols-
ki był wykluczony). 1 maja 1947 roku
został całkowicie zdemobilizowany i
przeniesiony do obozu dla osób prze-
siedlonych. Wyjechał do Argentyny,
gdzie zatrudnił się w liniach lotniczych

Alfa. Po upaństwowieniu wszyst-
kich linii lotniczych pracował w
Aerolineas Argentinas, gdzie był
kierownikiem warsztatów
doświadczalnych, projektujących
systemy łączności dla samolotów
pasażerskich. W okresie tym
Krzywonos pracował także przy
budowie naziemnych instalacji do
łączności radiowej w Santa Fe,
Cordobie, Patagonii i nad
wodospadem Iguacu. Po trzech
latach zmienił pracę, zatrudniając
się w liniach Avia-Com. Zajął się
udoskonalaniem systemu lądowa-
nia na instrumenty na lotnisku w
Buenos Aires. Potem pracował w
kompanii Transcontinental, zajmu-
jąc się maszynami typu Lockheed
Constelation.

W 1959 roku wyjechał do
Stanów Zjednoczonych. W USA
znalazł zatrudnienie w firmie
Mars, która na nowojorskim lot-
nisku zajmowała się kontrolą i
naprawianiem elektroniki lotniczej

- urządzeń radiowych, nawigacyjnych i
radarów. W związku z koniecznością
podwyższenia kwalifikacji rozpoczął
studia uniwersyteckie na New York
Institute of Technology. Zakończył je w
czerwcu 1976 roku, uzyskując tytuł
Bachelor of Science. Po kilkunastu lat-
ach pracy w Marsie przeniósł się do lot-
niczej kompanii Collins, a następnie
Venus. W marcu 1989 roku przeszedł na
emeryturę. 

Służbę w Polskich Siłach Po-
wietrznych zakończył w polskim stopniu
porucznika i angielskim Flight Lieu-
tenanta. Za udział w wojnie uzyskał
szereg odznaczeń polskich i brytyjskich.
W USA wstąpił do aeroklubu i uzyskał
licencję pilota szybowcowego i mo-
torowego. Obecnie mieszka w Shelburne
w stanie Vermont. 

Oprac. Mariusz Konarski

Oficer łączności

Z prawej: por. J. Krzywonos
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Konstruktorzy platform wiertniczych
już dawno udowodnili, że można zbu-
dować nawet ogromne budowle na
lądzie, następnie przerzucić je morzem
w zupełnie inne miejsce i użytkować bez
stałego połączenia z brzegiem. Korzysta-
jąc z tych doświadczeń zaczęto proje-
ktować pływające radary, wyrzutnie
rakiet kosmicznych a nawet całe bazy
lotnicze.

Szczególnie aktywni w tej dziedzinie
są Amerykanie, którzy próbują znaleźć
środek pozwalający utrzymywać im
swoje siły morskie w rejonach gdzie nie
ma baz, a gdzie sytuacja wymaga dłu-
gotrwałej obecności armii amery-
kańskiej (i nie tylko). Ponieważ lot-
niskowce, ze względu na koszty utrzy-
mania nie mogą być rozwiązaniem

docelowym zaczęto się zastanawiać nad
stworzeniem mobilnej bazy morskiej
MOB (Mobile Offshore Base), którą
w odpowiednim momencie można by
przetransportować do dowolnego zakąt-
ka ziemi.

Byłby to praktycznie największy pły-
wający obiekt nawodny na świecie,
biorąc pod uwagę fakt, że zakotwiczony
musiałby zabezpieczyć działanie swoje-
mu lotnictwu, tak jak to czynią lot-
niskowce. Okręty te mają o tyle
ułatwione zadanie, że poruszają się 
z prędkością ponad 30 węzłów, co po
dodaniu (lub odjęciu) prędkości wiatru
ułatwia pilotom samolotów, zarówno
start, jak i lądowanie. Bez katapult, bez
możliwości wykorzystania prędkości
własnej oraz wiatru długość pasa star-

towego musi przekraczać 1600 m. 
A takiej jednostki pływającej jak dotąd
nie było.

Projekt MOB przewidywał budowę
autonomicznych platform, poruszają-
cych się dzięki własnemu napędowi
diesel – elektrycznemu z maksymalną
prędkością 15 węzłów,  o długości około
300 metrów, które mogą działać
samodzielnie (współpracując z sa-
molotami VSTOL - piono-
wego/krótkiego startu i lądowania) lub
połączonych ze sobą (współpracujących
z samolotami CTOL -  startującymi 
i lądującymi konwencjonalnie).

W efekcie uzyskałoby się obiekt o dłu-
gości dochodzącej do 2000 m i szero-
kości 140 m (zdolny do przyjmowania
samolotów transportowych Boeing 

Pływające lotniskaPływające lotniska



C-17), przygotowany do prze-
chowywania ponad 35 milionów
litrów paliwa oraz kwaterowania
zmechanizowanej brygady
wojsk lądowych, liczącej 3000
żołnierzy wraz ze sprzętem. 

Każda platforma składać się
miała z modułu bazowego -
lądowiska, wspartego na specjal-
nych kolumnach. Kolumny te są
umieszczone na dwóch równo-
ległych pontonach, które przed
transportem są osuszane i zabez-
pieczają całości dodatnią pływal-
ność (tworząc coś na kształt
katamaranu). Kolumny swoją
konstrukcją nie tylko miały
podtrzymywać „lądowisko”, ale
również zapewnić odpowiednią
sztywność” i stabilność. 

Możliwością zrealizowania
takiego projektu zainteresowało się od
1996 roku amerykańskie Biuro ONR
(Office of Naval Research). Już od
początku było wiele wątpliwości,
ponieważ projekt MOB nie miał
wielkością swojego odpowiednika w
przeszłości. Pierwszym problemem było
określenie, czy przemysł jest w ogóle
zdolny do zrealizowania takiego przed-
sięwzięcia. Zamierzano przecież
budować moduły o długości, w za-
leżności od przyjętej opcji, od 220 do
500 metrów, a więc nawet 200 metrów
dłuższe od obecnie wykorzystywanych
jednostek pływających. Podobnym prob-
lemem jest również szerokość modułów,
która o ponad 100 metrów miała
przekraczać to, do czego są przygo-
towane obecnie stocznie. 

Eksperci z ponad 50 agencji rzą-
dowych, uczelni wyższych, instytutów
i przedsiębiorstw cywilnych pracowali
trzy lata nad problemem MOB, by w
kwietniu 2000 roku przedstawić Kongre-
sowi USA finalny raport. Jego
najważniejszym wnioskiem było

potwierdzenie technicznej możliwości
zrealizowania takiego przedsięwzięcia. 

Wiele firm było zainteresowanych
zdobyciem kontraktu, w tym przede
wszystkim: Brown&Root z Houston,
SeaBase Inc. z Nowego Yorku, McDer-
mott International Inc. z
Nowego Orleanu, a
także norweski koncern
Kvaerner Maritimre A/S
z siedzibą w Oslo, spec-
jalizujący się w tech-
nologiach wykorzysty-
wanych na platformach
wiertniczych. 

W raporcie oszaco-
wano również koszt pro-
jektu. W bardzo dużym przybliżeniu
określono, że budowa bazowego modułu
MOB z podstawowym wyposażeniem
własnym ma kosztować około 1,5 mi-
liarda dolarów, a całej platformy o dłu-
gości 2000 metrów - od 5 do 8 miliardów
dolarów. Pomimo, że dalsze analizy 
z początku 2001 roku pokazały, że ko-
szty te i tak są mniejsze od budowy lot-

niskowca, okrętów
osłony i jednostek trans-
portowych - prace nad
MOB zostały zam-
rożone. 

Projekt wrócił w 2003
roku (pod nazwą JMOB
- Joint Mobile Offshore
Base), kiedy Ame-
rykanie szukali baz dla
swoich sił przed inter-
wencją w Iraku,
zarówno w Europie, jak 
i na Bliskim Wschodzie.
Okazało się, że po-
siadanie JMOB unieza-

leżniłoby ich od innych
państw, pozwalając na
swobodne realizowanie
swojej polityki w oddale-
niu od własnych baz. Ale
nawet pomimo tego nic nie
wskazuje by projekt ten
został zrealizowany.

A szkoda, bo według
specjalistów zbudowany 
z pięciu modułów JMOB
byłby w stanie pomieścić
3500 pojazdów, 5000 kon-
tenerów i 150 statków
powietrznych. Zbadany 
w warunkach laborato-
ryjnych (w Naval Surface
Warfare Center) model
bazy potwierdził możli-
wość przyjmowania
samolotów C-17 przy

stanie morza 6 (wiatr dochodzący do 27
węzłów).

Obecnie jednak o wiele bardziej praw-
dopodobne jest zbudowanie mniejszych
baz pływających (np. przeznaczonych do

szkolenia) lub platform dla dużych sys-
temów uzbrojenia (np. radarów). Ten
ostatni projekt został już zrealizowany,
gdy zwodowano radar SBX-1 (Sea Base
X-Band Radar) mający stanowić ele-
ment tarczy amerykańskiej przed
atakiem międzykontynentalnych rakiet
balistycznych.

Nie wiadomo jak potoczą się losy
całego projektu MOB. Pomocnym w
jego realizacji może być fakt, że w
przyszłości projekt ten może stanowić
jedyny sposób na pozostawienie sił
amerykańskich w rejonie Azji wschod-
niej i południowo - wschodniej. Jeżeli
tego się nie da uczynić, miejsce
Amerykanów mogą zająć Chiny, coraz
potężniejsze, nadal nieobliczalne 
i bardzo niebezpieczne. A tego nikt 
w tamtym rejonie świata sobie nie życzy.

Maksymilian Dura

Fot.: MCDermott International Inc.,
US Navy.
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Jedna z wersji MOB 

Testy modelowe potwierdziły możliwośc przyjmowania

samolotów C-17 przez MOB do stanu morza 6
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Poczet marynarskich twórców

Za osiągnięcia w służbie został
uhonorowany w 2001 roku przez mini-
stra Obrony Narodowej żołnierską
szablą. 

Były oczywiście inne nagrody i dy-
plomy za upowszechnianie kultury
w Marynarce Wojennej, ale komandor
nie lubi się chwalić osiągnięciami, woli
działać. Dlatego pełni zaszczytną
funkcję sekretarza prestiżowego Koła nr
1 „Stowarzyszenia Oficerów Marynarki
Wojennej RP”. Tutaj realizuje siebie
i zadania. - Czas wymaga - jak twierdzi -
by nie tylko ludzie wojskowi rozumieli, że

miano Polak wymaga bezwzględnego

oddania i zaufania dla swojego kraju. 

Za tym idą: tradycje, obowiązek,

honor i etyka, odpowiedzialność. Trochę
to romantyczne, ale racjonalista Zyg-
munt twardo stawia nogi na ziemi i wie,
że rzekomo niemodne komunały są
gwarancją bycia i przetrwania całego
narodu.

Pozostało w nim coś z echa Puszczy
Jodłowej, bo tam przyszedł na świat,
cokolwiek z czarów i uroków Dolnego
Śląska, gdzie zdobywał wykształcenie. 

Z mundurem związał się na 39 lat, 

z czego kilka był szefem kultury w MW.
Posiada dużą wiedzę i nic w tym 
dziwnego, że interesuje się prawie
zawodowo kosmologią. 

Lubi także sport i szybkie samochody,
których kupno pozostaje raczej w sferze
marzeń. Żona na szczęście rozumie dzi-
wactwa męża. Córka jest nauczycielką,
zięć oficerem MW.

Próżno szukać je wśród
wytworów rąk ludzkich.
S i ł a  s p r a w c z a  t k w i
w przekazie. 

Zygmunt jest zwolen-
nikiem ciekawej koncepcji
kultury w wojsku, która
ma utrzymać właściwą
kondycję psychofizyczną
przede wszystkim kadry.
Samą kulturę rozumie jako
zasadnicze narzędzie
edukacyjne, pozbawione
ideologii.

Chciał stworzyć na
bazie Klubu MW

„Riwiera” coś w rodzaju modelowego
ośrodka - centrum marynarskiej kultury.
Za wygospodarowane duże pieniądze
finansował różne przedsięwzięcia,
w tym Zespół Estradowy Klubu MW
„Flotylla” uznając zasadną ingerencję
w obywatelskie wychowanie kadry
i marynarzy.

Wystąpił z inicjatywą do dowódcy
MW o przywrócenie historycznej nazwy
- „Riwiera” - kierowanemu przez  siebie
klubowi. 

Zaangażował się bez granic w resta-
urację obiektu, przywracając mu dawny,
przedwojenny blask. 

W związku z tym uśmiechy naj-
starszych mieszkańców Gdyni są dla
niego największą satysfakcją.

Tak trzymać komandorze.
Fot.: B. G.                                L.S.

Autor

Jego dzie³o

Zygmunt Brożek

„Oddanie Ojczyźnie - sprawą najważniejszą...”
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SPORT

W dniach 24 - 28 kwietnia br. 
w Centrum Szkolenia Marynarki Wojen-
nej w Ustce przeprowadzono II rundę

Mistrzostw MW w sporcie powszech-
nym. 

W Ustce zawodnicy rywalizowali w
najtrudniejszych i jednocześnie

najbardziej widowiskowych
konkurencjach: bieg patrolowy
kadry, Ośrodek Szkolenia Fizy-
cznego indywidualnie i zespołowo
oraz strzelanie kadry zawodowej 
i marynarzy zasadniczej służby
wojskowej. 

W zawodach startowało 8 zes-
połów, które rywalizują o miano
mistrza Marynarki Wojennej w
sporcie powszechnym: Akademia
Marynarki Wojennej, Centrum
Operacji Morskich, 3. FO, 9. FOW,
Brygada Lotnictwa MW, 8. FOW,
CSMW oraz połączona reprezen-
tacja 1 Morskiego Pułku Strzelców
i Ośrodka Szkolenia Nurków i Płet-
wonurków WP.

Pomimo zaciętej rywalizacji mis-
trzostwa przebiegały w sportowej 
i przyjaznej atmosferze. 

Dobra organizacja zawodów była

zasługą komendanta CSMW kmdr. 
dypl. Ryszarda Filińskiego oraz
kierownika zespołu dydaktycznego wf. 
i sportu kpt. Jacka Bergera. 

Podczas oficjalnego zamknięcia
zawodów podsumowano rywa-
lizację sportową w sporcie
powszechnym za 2005 rok. 

Szef Szkolenia MW wiceadmi-
rał Maciej Węglewski wręczył
puchary i dyplomy najlepszym
zespołom w klasyfikacji ogólnej.
Pierwsze miejsce w tej trudnej
rywalizacji zdobyła 3. FO 
w imieniu której puchar odebrał
z-ca dowódcy 3. FO kmdr Zbi-
gniew Wądołowski. Drugie 
miejsce w roku ubiegłym zdobyła
AMW, a trzecie  9. FOW.  

Oprac.: Robert Rapsiewicz 
Fot.: Internet

II runda Mistrzostw MW

Bieg patrolowy kadry 
indywidualnie:

por. mar. Wacław Radzio - 8. FOW
bosm. szt. Wojciech Szczybelski - 3. FO

st. mar. Dawid Streng - 9. FOW

Bieg patrolowy kadry 
zespołowo:

3. FO
AMW

9. FOW
8. FOW
COM

CS MW
1MPS/OSNiP WP

BL MW 

Strzelanie kadry 
indywidualnie:

kpt. mar. Mariusz Pioś - 8. FOW
st. chor. sztab. Stefan Łyko - AMW

kmdr ppor. Marek Pierzchała - COM

Strzelanie kadry 
zespołowo:

COM
8. FOW
CSMW
BL MW
AMW
3. FO

1MPS/OSNiP WP
9. FOW

Strzelanie marynarzy z kbk AK
indywidualnie:

mar. Robert Urbański - COM
mar. Paweł Ciesielski - 1MPS/OSNiP WP

pchor. Przemysław Lizik - AMW

Strzelanie marynarzy z kbk AK
zespołowo:

COM
8. FOW
3. FO

CSMW
1MPS/OSNiP WP

AMW
9. FOW
BL MW

Klasyfikacja zespołowa
po dwóch rundach 

(ośmiu konkurencjach)

COM - 50 pkt
3. FO - 47 pkt

8. FOW - 45 pkt
AMW - 37 pkt

CSMW - 35 pkt
9. FOW - 28 pkt
BL MW - 24 pkt

1MPS/OSNiP WP - 22 pkt
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SzachySzachy
Zadanie szachowe

„W obliczu mata graj na pata”
Ustawienie:
Białe: Kg1, Ga8, a7, b6.
Czarne:  Kh4, Gd8, Sd2, g3.

Dzięki dobrej formie zawodnicy „Korsarza” działającego
w Klubie MW „Riwiera” z Mistrzostw WP w szachach,
przywieźli puchar za trzecie miejsce w klasyfikacji
drużynowej. 

Zaszczyt to dla marynarzy, którzy powtórzyli sukces 
z ubiegłego roku. 

W mistrzostwach wystartowało 98 zawodników z 47
miejscowości, z dużych i małych jednostek oraz klubów gar-
nizonowych. 

Na mistrzostwach NATO w Londynie, które odbędą się
w dniach od 21 sierpnia do 1 września br. wystąpi 
w reprezentacji Wojska Polskiego ppłk. mgr inż.  w  stanie
spoczynku Zygmunt Pioch. Zdobył on w tym roku trzecie
miejsce na MP i tytuł drugiego wicemistrza. Marynarkę
Wojenną ponadto reprezentowali: ppor. mgr inż. Artur Zac-
niewski (Gdynia), por. inż. Rafał Kowalewski (9. FOW), 
mł. chor szt. mar. Cezary Jarmuł (8. FOW). Występ kmdr.
Jana Kobierskiego w gali mundurowej wzbudzał sensa-
cje z dwóch powodów - elegancji i wspaniałej gry. 

Wszyscy reprezentanci „Korsarza” ulokowali się w górnej
połowie tabeli wyników, poprawili własne rankingi sza-
chowe i wywalczyli ponad 50% (4,5 pkt) tego, co osiągnąć
można było w 9 rundach. 

Z. Kabat

Rozwiązanie zostanie nagrodzone książką.
Proszę przesyłać je na adres:

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

Zespół Redakcyjno - Wydawniczy
MW, wydawca m. in. naszego tytułu ma
w swoim dorobku także poważną liczbę
pozycji książkowych. 

W tym roku ukazały się wspomnienia
Zygmunta Miszewskiego Młodość przy
rakietach. Tytuł w pełni oddaje treść
zawartą na blisko 300 stronach, gdzie

autor opisał przeżycia w trakcie
zawodowej służby wojskowej, która od
początku była związana z rakietami P-15
klasy woda-woda.

Opowieść rozpoczyna się w Baku,
gdzie latem 1961 roku skierowano 
grupę polskich oficerów w celu
opanowania zasad eksploatacji tego
najnowocześniejszego ówcześnie uzbro-
jenia. 

Nie jest ona jedynie przytaczaniem
suchych faktów i wydarzeń. Autor zde-
cydował się na odejście od takiej formy
preferując swobodny, zbeletryzowany
opis. Może taki wybór nie w pełni za-
dowoli historyków, jednak dzięki temu
zyskał na lekkości. W rozdziale tym
zostajemy zapoznani z wieloma, często
anegdotycznymi wydarzeniami. 

Znajdziemy tam również opisy tej
odległej kultury, a także egzotycznych
dla nas ulic Baku. Nie mniej interesujący
jest fragment poświęcony praktykom,
które odbywały się aż na drugim krańcu
Eurazji, w dalekim Władywostoku. 

W kolejnym rozdziale opowieść
przenosi się do Polski, gdzie stajemy się
świadkami budowy polskich sił rakie-
towych widzianej przez bezpośredniego
obserwatora. Są tu między innymi kulisy
powstawania Bazy Technicznej MW,

znanej wtedy pod nazwą 3 Składnicy
Broni Podwodnej. 

Dowiadujemy się wielu szczegółów
o tym jak wyglądała jej tymcza-
sowa obecność na Helu, a później prze-
niesienie na teren Gdyni do nowo wybu-
dowanych obiektów. 

Osobno zostały wydzielone kwestie
bardziej techniczne tworząc rozdział
Drogą innowacji i nowatorstwa. 

To także hołd oddany naszym
inżynierom, którzy potrafili wprowadzić
wiele ulepszeń poprawiających warunki
eksploatacji rakiet. 

Ich osiągnięcia zostały wysoko oce-
nione, czego dowodem był fakt zorgani-
zowania właśnie w Polsce konferencji
naukowo-technicznej w sprawie wy-
miany doświadczeń eksploatacyjnych
systemu P-15

Chociaż autor zastrzega, że jego praca
nie pretenduje do miana opracowania
historycznego, to jednak zawiera ona
wielką ilość fascynujących informacji. 

Są one o tyle cenniejsze, że nie jest to
zbiór faktów zebranych przez osobę 
z zewnątrz lecz żywo opisana przez
naocznego świadka historia jednostki 
i ludzi. 

Przemysław Gurgurewicz
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P o trzech latach służby na ORP
„Kaszub” zostałem wyzna-
czony w 1956 roku na pier-

wszego mechanika ORP „Sęp”. 
Powróciłem na okręt z początku mojej

służby, ale już jako w pełni ukształ-
towany podwodniak i posiadacz bardzo
wygodnej kabiny. Na „Malutkiej”
mogłem spać tylko na wznak, bo już na
przewrócenie się na bok, obojętnie lewy
czy prawy, nie pozwalały zawory syste-
mu mieszania elektrolitu w akumula-
torach. A tu kabina z umywalką,
biurkiem i szafą, słowem pełny luksus. 

W Brygadzie Okrętów Podwodnych
jako mechanicy pełniliśmy służbę ofi-
cera dyżurnego okrętów. Wypadało to
dosyć często. Zdarzało się, że i raz w
tygodniu, a do tego dochodziło czasami
jeszcze ładowanie w nocy baterii aku-
mulatorów. Posiadanie kabiny było więc
wspaniałym luksusem. 

W brygadzie było wtedy sześć „Malut-
kich” i trzy przedwojenne: „Ryś”,
„Żbik” i „Sęp”.

Do obowiązków oficera dyżurnego
okrętów należało bezpieczeństwo posto-
ju okrętów w bazie i sprawdzanie
pełnienia służb wachtowych, szczegól-
nie w nocy. 

Pewnej nocy wyszedłem na przegląd
okrętów. Przechodząc koło swojego
„Kaszuba”, postanowiłem tam wstąpić 
i zobaczyć jak się sprawują   „moi mary-
narze”. W tym czasie  przy molo zacu-
mowanych było kilka okrętów, a  służbę
pełnił  jeden  wachtowy.

Schodząc po cichu do centrali usłysza-
łem chrapanie. Wachtę miał akurat  bar-
dzo dobrze mi znany elektryk. Patrzę na
nieboraka zastanawiając się jak to dalej
rozegrać. 

Najpierw w dzienniku napisałem

ołówkiem: godz….
smacznie śpię.
Wymieniłem tam jego
nazwisko, którego dziś  nie
pamiętam. Potem nacis-
nąłem dzwonek. Obudził
się, zobaczył mnie 
i radośnie zaczął śpiewać -
Wesoła marynarska wiara,
jak gdyby nigdy nic. -Błogo
się spało? - pytam. A on - ja
spałem, to niemożliwe. -
Popatrz, co tu 
w dzienniku jest napisane - i
od razu jego spontaniczny
okrzyk: - o k…,ale
wpadłem! 

- Masz szczęście, że
niedawno tu byłem
mechanikiem. - Weź gumkę,
wytrzyj ten zapis i nie daj
się więcej złapać. - Tak jest,
więcej nie będę taki głupi -
wesoło odkrzyknął. Jakbym
zapomniał, że na tym okrę-
cie jest jeszcze mat Suwik.

W czasie następnej służ-
by zauważyłem, że każdy
okręt ma zainstalowany
przycisk dzwonka do cen-
trali wyprowadzony na molo. Czyżby to
miało jakiś związek z tym co się mi
przydarzyło na „Kaszubie”? Zapytałem
zaraz kolegów o to, z  jakiego powodu
jest ta sygnalizacja. 

- Parę dni temu była narada 
w dowództwie odnośnie usprawnienia
łączności mola z centralami okrętów 
i postanowiono zainstalować dzwonki.
- A czyja to była inicjatywa? I tak jak się

domyślałem - usłyszałem - zastępcy
dowódcy okrętu z „Kaszuba”.

Przy najbliższym spotkaniu z matem
Suwikiem złożyłem mu gratulacje.
Uśmiechnąl się i  oświadczył - Obywatel
kapitan też się do tego przyczynił. I miał
chłopak rację. Pokolenie z wojenną
przeszłością, najbardziej brutalną szkołą
życia, było bardzo zaradne i pomysłowe.

Stanisław Wielebski

Pamiętam jak to pewnego
październikowego, a może listopa-
dowego ranka postanowiłem sprawdzić
stan techniczny ogrodzenia jednostki 
i zamontowanego tam systemu sek-
torowego powiadamiania warty. 

Poszedłem na ów obchód razem 
z Bronkiem, wówczas dowódcą jednego
z plutonów ochrony. Idziemy, rozma-
wiamy, sprawdzamy notując uwagi
celem ich późniejszej realizacji. 

Mijamy kolejne kilometrowe odcinki
ogrodzenia aż dochodzimy do zagłę-
bienia terenowego rozciągającego się po
jednej i drugiej stronie ogrodzenia. 

To jedyne w obrębie jednostki, poja-
wiające się jesienią i istniejące do późnej
wiosny błotniste bajoro, otoczone
wiekowymi chyba bukami, o brzegach

zasłanych opadającymi z tych drzew
liśćmi i żołędziami. Tego dnia  w środku
owego błotniska lśniła ciemna masa
czarnoziemu, w którym bez trudu można
było dostrzec świeże ślady wcale nie
małej watahy dzików. Pomyślałem,
niestety, głośno: - Podrzucić by tutaj
trochę ziemniaków i nad ranem wygar-
nąć do nich! Bosmana oczy nabrały
zrazu blasku, twarz poczerwieniała, 
a przez zaciśnięte usta próbował
wyskoczyć na zewnątrz uśmiech pełen
aprobaty, przepełniony chęcią
wprowadzenia w czyn tego co rzekłem.
Takie przynajmniej odniosłem wrażenie
i daję słowo, że tylko wrażenie. 

Pozostały czas przeglądu upłynął na
czynnościach technicznych, przepla-
tanych rozmową na różne tematy.

Następnego dnia wchodząc rano na teren
jednostki widzę stojącego pod
budynkiem sztabowym Bronka. 

Witamy się, a on szeptem melduje: -
Wygarnąłem obywatelu kapitanie - mam
jedną sztukę, leży pod przykryciem, jest
zabezpieczona! Zdębiałem, sprawa
prokuratorska, a ja byłem jej faktycznym
inspiratorem. Po przeanalizowaniu zaist-
niałego faktu w gronie ludzi o smykałce
myśliwskiej znalazło się rozwiązanie
bez jego nagłośnienia przez właściwe
organa i uniknięcia brzemiennych w
skutkach konsekwencji. Tylko leśniczy
zapytał pewnego dnia kwatermistrza: -
Co to był za strzał dwa, trzy dni temu nad
ranem - Wartownik czy co innego? -
Wartownik fujara wystraszył się na
posterunku i oddał strzał - odrzekł kwa-
termistrz znający całą sprawę.

Zygmunt Miszewski
Fragment z książki „Młodość przy ra-

kietach”.

O ludziach na wesoło i poważnie

Ułatwienie dla wachty w centrali?Ułatwienie dla wachty w centrali?
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”. Wśród czytelników, którzy nadeślą 
do 5 czerwca  prawidłowe rozwiązanie,  rozlosujemy nagrodę.

K R Z Y ¯ Ó W K A
Poziomo: 1. Pojedyncze uderzenie w dzwon okrętowy;

5. Zagrywka w szachach; 8. Wolne stanowisko w pracy;
9. Boczna część okrętu; 10. Klub piłkarski z Wiednia;
11. Okrągłe skrzyżowanie; 12. Francuska wielka rzeka;
15. Sprawca wojny trojańskiej; 18. Imię męskie; 19. Poobied-
ni odpoczynek; 21. Umowa o pracę; 24. Gospodarz na Pod-
halu; 27. Uczta pierwszych chrześcijan; 28. Poetycko łódź,
okręt;  29. Mieszanka pasz przygotowanych dla zwierząt;
30. Miasto nad rzeką Ochnią; 31. Afrykańskie jezioro;
32. Wynajęcie, wydzierżawienie;

Pionowo: 1. Przewód elektryczny; 2. Główna tętnica;
3. Mowa środowiskowa; 4. Zaliczka na poczet należności; 
5. Między kondygnacjami budynku ;  6. Jednostka prądu elek-
trycznego; 7. Podziemne państwo zmarłych; 13. Wielki akwen
wodny; 14. Np. prawny w zakładzie pracy; 16. Imię żeńskie;
17. Szwedzki port morski; 20. Krach, bankructwo; 21. Lasso;
22. W boksie osłona przed ciosem przeciwnika; 23. Mała żaba;
24. Niewielka owadożerna jaszczurka; 25. Miejscowość kura-
cyjna mająca źródła wód leczniczych; 26. Sygnał ostrzegający
przed zagrożeniem.                            Zb. Chińcza 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 dadzą rozwiązanie.

W 1931 roku
Rada Ministrów
upoważniła Mini-
sterstwo Rolnictwa,
aby wydzieliło do
dyspozycji Mini-
sterstwa Przemysłu
i Handlu na Pół-
wyspie Helskim pół
hektara ziemi na
Szwedzkiej Górze,
gdzie zaplanowano
budowę nowej
latarni morskiej,
która miała zastąpić
latarnię w Jastarni-
Borze. Budowę no-
wego obiektu ukoń-

czono w 1936 roku. Była to siedemnastometrowa stalowa
wieża o konstrukcji ażurowej. Na jej szczycie znalazła się
okrągła laterna z galerią. Laterna została zwieńczona kopu-
lastym daszkiem. Źródłem światła był układ optyczny o mocy
500 W. Latarnia była obsługiwana zdalnie przez załogę latarni
w Helu. Służyła ona swoim światłem do jesieni 1990 roku.
Zapewne działałaby do dziś, ale niestety uległa dewastacji na
skutek działalności człowieka. Po dwukrotnej odbudowie,
w połowie października 1990 roku, administracja morska
zrezygnowała z utrzymania tego światła.                K. Ł.

Charakterystyka latarni
Wysokość wieży: 17 m
Wysokość światła: 34,4 m n.p.m.
Zasięg światła: 14 Mm
Pozycja: szer. geogr. 54°37’6” N

dług. geogr. 18°49’3” E.
Światło: izofazowe, białe, okresowe.

Zdewastowana wie¿a



Żagle na masztŻagle na maszt

W długi majowy weekend Jacht Klub
Marynarki Wojennej „Kotwica”
rozpoczął 48. sezon żeglarski tradycyjnie
regatami o „Puchar Komandora Klubu”.
Jachty wystartowały w trzech grupach.
W pierwszej zwyciężył s/y „Nauticus”,
w drugiej  s/y „Stocznia Ustka”.
W trzeciej pierwsze miejsce zajął 
s/y „Bosman II”. 
Po zakończeniu wyścigu odbyła się
uroczystość otwarcia sezonu, 
podczas której zwycięzcom regat 
wręczono puchary i nagrody.

Fot.: M. Kluczyński
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