


Przebazowanie dywizjonu

Okręty 13. Dywizjonu Trałowców  stacjonujące

do tej pory w Porcie  Wojennym w Helu 

przebazowały się 10 października  na stałe 

do Gdyni.

W Helu rozformowana zostanie 9. Flotylla

Obrony Wybrzeża , a w jej miejscu

funkcjonował będzie Port Wojenny przeznaczony

do zabezpieczenia  logistycznego jednostek

Marynarki Wojennej.

Fot.: M. Kluczyński
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Uczestnicy pleneru spotykają się
razem głównie przy posiłkach, na śnia-
daniu i podczas późnego obiadu. Wtedy
dzielą się wrażeniami ze spacerów po
okolicy. I z efektów pracy, jeśli właśnie
udało im się odnaleźć w pejzażu
inspirację. 

Istotą malarskich plenerów jest
właśnie to, by artyści czerpali natchnie-
nie bezpośrednio z natury. Rzadko jed-
nak zdarza się, by już od pierwszego
dnia pobytu w nowym miejscu,
wymaszerowali ze sztalugą i pudłem
farb na „stanowisko pracy”. Najpierw
zwiedzają okolicę i smakują jej klimat.
Czasem oswajanie nowej przestrzeni
trwa dwa, trzy dni, powstają szkice.
Potem już można zacząć tropić malarza
w pobliskim lesie albo na plaży.
Rankiem powiedział, że znajdziemy go
na klifie. Nie ma go tam? Rozmyślił się.
Nie podobały mu się chmury nad
morzem. Rozkojarzyli zbyt nachalni
turyści. W ogóle zmienił zdanie i za-

miast irytować się na zbyt szybko
zmieniające się światło, zrobił zdjęcie
i zatrzymał ulotną chwilę na ekranie lap-
topa. Obraz dokończy w swoim pokoju.
Są jednak malarze tak radykalni w
podejściu do pracy plenerowej, że wolą
zabrać ze sobą kilka płócien. 

Pokornie traktują zmieniające się pory
dnia. Pejzaż przedstawiający rybacki
port w Kuźnicy o poranku będzie ma-
lowany kolejnego dnia, a nadchodzące
południe pozostawi złoty ślad pełnego
słońca na innym obrazie. Tak maluje
Wojciech Górecki. Kiedy się wybiera
malować marcowe roztopy, zabiera ze
sobą śniegowce i gazową maszynkę do
podgrzewania farb. 

Ale technika wkracza do świata sztuki
coraz śmielej i jest nie tylko pokusą dla
zmiany warsztatu pracy. Bywa
inspiracją. Dlaczego więc nie miałoby
nią być wojsko? Samoloty, okręty,
poligony. Malarze rozstawiali już sztalu-
gi w jednostkach wojskowych w

Sztaluga na okrêcieSztaluga na okrêcie

Artystom nie można
powiedzieć: drodzy państwo,
dziś od dziesiątej do
siedemnastej robimy szkice, 
a jutro biegniemy ze
sztalugami na plażę. 
Ktoś, kto spróbowałby w taki
sposób zorganizować
malarzom pracę, byłby
potraktowany jak przybysz 
z obcej planety. 
Dlatego wojskowy porządek
nie wyznacza rytmu dnia
podczas malarskich plenerów
Marynarki Wojennej. 
I jak się okazuje, z korzyścią
dla sztuki

Orzechowska buczyna widziana oczami Stanisława Stacha
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Siemirowicach, w Darłowie. Albo w
porcie wojennym. Okręty na obrazie
Władysława Pitali są zacumowane do
nabrzeża w Helu. 

Już wkrótce ten widok będzie
należał do historii…

- Można przyjąć wielką dowolność,
gdzie twórca ustawi się ze sztalugą 
i czy w ogóle sztalugą się posługuje -
uważa Władysław Pitala - równie
dobrym bodźcem do tworzenia może
być wiatr, unoszący się zapach, pamięć
jakiegoś wczorajszego zdarzenia. 

Upływające dni pleneru przynoszą
kolejne prace. 

Delikatne pastele Zofii Orczyńskiej,
grube i ciężkie od farby oleje Dariusza
Bożyka  albo zwiewne, zapełnione
postaciami pięknych kobiet obrazy
Beaty Topolińskiej. 

Jeśli Ireneusz Pruszyński zaprosi
postronnego obserwatora do podpa-

trywania go podczas pracy, zobaczy on,
jak białe połacie podobrazia zamienią się

w zamglony, poetycki krajobraz. - Bo ja
nie chcę zabijać kolorem - żartuje

malarz. Inaczej obrazy Czesława
Tumielewicza. Te bywają kwintesencją
koloru w czystej postaci. Profesor
Tumielewicz, szkicując na pokładzie

ORP „Gniewko”, został wdzię-
cznym obiektem do portretowania dla
fotografów, którzy od ubiegłego roku
towarzyszą malarzom na plenerach. 

Ci ostatni pracowali nie tylko na
poczet swojego uczestnictwa 
w corocznym Konkursie Foto-
graficznym WP. Spełniali rolę doku-
mentalistów. - Mam ogromny szacunek
do fotografii jako dokumentu - przy-
znaje Jacek Dworakowski, filmowiec 
i fotograf wielokrotnie nagradzany na
konkursach - wiem, że uwieczniając
miejsca i ludzi, zostawiam pamiątki dla
przyszłych pokoleń. 
Organizatorzy plenerów nie narzucają

artystom tematyki obrazów. 
W tym także pozostawiają im wolny

Fotografowie - uczestnicy
plenerów:

Henryk Nagrodzki
Jacek Dworakowski
Tatiana Baczyńska

Krzysztof Buć
Kazimierz Majchrzak

Karina Majchrzak
Grzegorz Waletko

Zofia Orczyńska 

Czasem w plenerze, czasem pod dachem 

Arleta Eiben z Szamotuł po raz pierwszy 
brała udział w plenerze marynarki 

Władysław Pitak malował okręty
w helskim porcie
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wybór. Każdy autor ma obowiązek
pozostawić Marynarce Wojennej dwie
prace. Równie cenne są dla wojska
obrazy o temacie militarnym, jak
każdym innym. 

Liczy się wyłącznie ich wartość
artystyczna. Dlatego gości wernisaży
poplenerowych cieszą i portrety
okrętów, i pejzaże, i martwe natury, a

wśród nich kwiatowe bukiety
Emilii Sobieraj. 

Utarło się, że wernisaże wystaw
poplenerowych odbywają się w
listopadzie w Klubie MW
„Riwiera”. Reprezentacyjna sala
kolumnowa jest znakomitym
miejscem dla prezentacji malarst-
wa. Częstym gościem wernisaży
był mistrz malarstwa marynisty-
cznego, Henryk Baranowski. 

Ale zanim obrazy trafiają do
Gdyni, zazwyczaj są oglądane na

skromniejszych, „polowych”
wernisażach w jednostkach najbliższych
plenerowi. Tak było, między innymi,
w Darłowie i Siemirowicach. Jednostka
w środku lasu jest miejscem, gdzie
spotkania z malarzami i ich dziełami
mają szczególne znaczenie. Bo poza
tym, co na co dzień oferują tam klub
żołnierski i biblioteka, sposobów na

spotkanie ze sztuką jest niewiele.
Tegoroczny, wrześniowy plener

malarsko-fotograficzny w Orzechowie
Morskim zakończył się wernisażem 
w gościnnym Klubie Garnizonowym 
w Ustce. 

Tatiana Baczyńska
Fot.: T. Baczyńska, H. Nagrodzki

Artyści malarze - uczestnicy plenerów
malarskich i malarsko -

fotograficznych MW

Dariusz Bożyk
Anna Ciesielczyk

Alojzy Osada
Wojciech Górecki
Emilia Sobieraj

Andrzej Sobieraj
Adam Kunikowski
Władysław Pitala
Grzegorz Terlecki

Zdzisław Zaborowski
Leszek Kurek

Małgorzata Kurek
Małgorzata Lalek

Hanna Kiedrowska
Barbara Przyłuska
Kornelia Kasperek
Zofia Orczyńska

Jolanta Miernicka
Danuta Tkaczyk
Beata Topolińska

Czesław Tumielewicz
Stanisław Stach

Arleta Eiben
Ireneusz Pruszyński

Plenery:

Rok 2002 -  Siemirowice
Rok 2003 -  Siemirowice

Rok 2003 - Darłowo
Rok 2004 - Orzechowo - Ustka

Rok 2004 - Kuźnica - Hel
Rok 2005 - Kuźnica - Hel

Rok 2006 - Orzechowo - Ustka

Wernisaż „Riwiery” w listopadzie 2004 roku 
był ostatnim, w którym wziął udział 
Henryk Baranowski

Andrzej Sobieraj

Żaglówki Adama Kunikowskiego
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Urodził się 25 stycznia 1949 roku 
w Rzeczenicy koło Człuchowa. 

Służbę wojskową rozpoczął w 1967
roku jako podchorąży Wyższej Szkoły

Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W 1971 roku był promowany do sto-

pnia podporucznika marynarki. 
Po promocji trafił do załogi niszczy-

ciela rakietowego ORP „Warszawa”.
Został dowódcą centrali kierowania
ogniem głównego kalibru. 

W  latach 1973-1975 był dowódcą
grupy artylerii działu rakietowo-
artyleryjskiego niszczyciela. 

Awansował do stopnia porucznika
marynarki w roku 1974. Od 1975 do
1979 pełnił służbę na stanowisku
dowódcy działu broni podwodnej ORP
„Warszawa”. Jednocześnie, jesienią
1977 został skierowany na studia dyplo-
mowe w Wyższej Szkole Marynarki
Wojennej i awansowany do stopnia
kapitana marynarki. 

W 1979 roku powrócił na
ORP „Warszawa” jako
dowódca stanowiska dowo-
dzenia i naprowadzania lot-
nictwa. 

Od 1980 roku był szefem
Sztabu 1. Dywizjonu Kutrów
Rakietowo-Torpedowych. 

Na tym stanowisku awan-
sował w 1981 roku do stopnia
komandora podporucznika.
Od 1982 roku, przez dwa lata,
dowodził 1. Dywizjonem
Kutrów Rakietowo-Torpe-
dowych. 

Do stopnia komandora
porucznika został awan-
sowany w roku 1984. 

W latach 1984-1987
był starszym oficerem
Oddziału Opera-
cyjnego, a następnie,
po ukończeniu Pody-
plomowych Studiów
Operacyjno-Strate-
gicznych ASG WP,
szefem sztabu -
zastępcą dowódcy 3. Flotylli Okrętów. 

W 1988 roku awansował do stopnia
komandora. Od marca 1989 do kwietnia
1996 roku dowodził 3. Flotyllą Okrętów.
Na tym stanowisku awansował (1992)
do stopnia kontradmirała. Dowodzona
przez niego flotylla była gospodarzem
pierwszych polsko - NATO-wskich
manewrów morskich. 

W latach 1996 - 1999 był szefem
szkolenia - zastępcą dowódcy Marynarki
Wojennej RP. Brał udział w przygotowa-
niu programu modernizacji polskich sił
morskich oraz ich dostosowania do
współdziałania w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego. 

W 1999 roku został awansowany do
stopnia wiceadmirała. W latach 1999 -
2003 był szefem Generalnego Zarządu
Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP.
Jest współautorem programu moderniza-
cji Sił Zbrojnych RP. Awans do stopnia
admirała floty otrzymał 25 września
2003 roku. 

Po raz pierwszy był wyznaczony na
stanowisko dowódcy Marynarki Wojen-
nej 1 października 2003 roku. Po raz
drugi 1 października 2006 roku. 

Żonaty - małżonka Anna. Ma dwie
córki. Interesuje się techniką, jest
zamiłowanym myśliwym.

K.W.
Fot.: M. Kluczyński, Internet

Cierpliwoœæ i tradycjaCierpliwoœæ i tradycja

Decyzją Prezydenta RPDecyzją Prezydenta RP
Lecha KACZYŃSKIEGOLecha KACZYŃSKIEGO

admirał floty Romanadmirał floty Roman
KRZYŻELEWSKI zostałKRZYŻELEWSKI został

wyznaczony na drugąwyznaczony na drugą
kadencję na stanowiskukadencję na stanowisku

dowódcy Marynarkidowódcy Marynarki
WWojennej RPojennej RP. . 

Uroczystość wręczeniaUroczystość wręczenia
nominacji odbyła się nominacji odbyła się 

3 października3 października
w Ww Warszawie arszawie 
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T O P

Zmiany organizacyjno-
etatowe mające miejsce 
w 9. Flotylli Obrony
Wybrzeża osiągnęły fazę
związaną z przedys-
lokowaniem niektórych
jednostek dotychczas
podległych dowódcy 
9. FOW. Zmieniły się
czasy, zmienia taktyka
działania sił oraz cele,
które służą dostosowaniu
do współczesnych potrzeb 
i zadań. 10 października
2006 roku okręty 13.
Dywizjonu Trałowców

opuściły swoje dotychczasowe, wieloletnie miejsce bazowania,
którym był port wojenny w Helu. W ponad sześćdziesięcioletniej
historii dywizjonu Hel był dla naszych „oraczy morza” jedynym
portem stałego stacjonowania. Tu w Helu znajdowało się
dowództwo dywizjonu, okręty odtwarzały gotowość po długo-
trwałych udziałach w ćwiczeniach i trałowaniach bojowych, 
a w garnizonie Hel mieszkała kadra okrętowa wraz z rodzinami.

Port wojenny w Helu był świadkiem wielkich spektakularnych
przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez nasz morski
rodzaj sił zbrojnych, a także pokoleniowej zmiany generacji
okrętów mających tu stałe miejsca postoju. Polskie okręty
wojenne stacjonowały w Helu od 1934 roku z wyłączeniem okre-
su II wojny światowej. Obecnie pozostały tu tylko pomocnicze
jednostki pływające Komendy Portu Wojennego w Helu. 

10 października 2006 roku zmienia oblicze morskiego krajo-
brazu helskiego portu. Pomimo trwałego charakteru zmiany w
Helu jak i na pobliskich wodach Zatoki Gdańskiej nie zabraknie
sylwetek okrętów Marynarki Wojennej RP wykonujących
postawione zadania.

Z wielkim szacunkiem i uznaniem spoglądam na mijające lata
budowy naszej wojennomorskiej rzeczywistości, jaka dokonała
się w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża i jej dotychczasowej głównej
bazie morskiej w Helu. 

Wyrażam wdzięczność swoim poprzednikom i pokoleniom ofi-
cerów, podoficerów, marynarzy i pracownikom wojska, którzy
służą i służyli w 9. FOW. W ten sposób tworzymy nowy rozdział
historii Marynarki Wojennej RP.

Kontradmirał Czesław Dyrcz
dowódca 9. FOW
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Wrzesień 2006 rok
1 - Rocznicowe obchody  wybuchu 
II wojny światowej i agresji Niemiec
hitlerowskich na Polskę. 
Oddanie hołdu poległym za Ojczyznę,
msze święte w intencji Ojczyzny.
17 - Obchody 67. rocznicy agresji
ZSRR na Polskę.
15 - 19 - Warsztaty profilaktyki
przeciwalkoholowej z udziałem kadry 
8. FOW.
19 - Uczczenie 67. rocznicy
bohaterskiej obrony Kępy Oksywskiej.
19 - 25 - Zorganizowanie IV
Światowego Zjazdu Marynarzy, 
Gdynia - Wejherowo.
21 - 24 - Udział MW w 41. Konkursie
Solistów - Instrumentalistów 
i Kameralistów w Świeradowie-Zdroju.
Zdobycie I miejsca przez kwartet MW.
22 - Obchody 85. rocznicy powstania
Artylerii Nabrzeżnej.

Odeszli do rezerwy:
st. chor. szt., st. chor. szt.: Marian
Stachowicz, Waldemar Woźniak, 
st. chor. szt. mar. Tomasz Szpytkowski,
chor. szt., chor. szt.: Sławomir
Paliwoda, Andrzej Pisarski, Adam
Spryszyński, Sławomir Zielonka, 
mł. chor. szt. mar. Dariusz Wencki, 
st. chor., st. chor.: Piotr Kulesza,
Ireneusz Michniak, Jan Wałdoch, 
st. chor. mar. Wojciech Pogorzelec, 
mł. chor. Grzegorz Kaczmarek, 
st. bosm. szt. Józef Rosik, 
bosm. szt. Zbigniew Sagała, 
st. bosm., st. bosm.: Jarosław
Błaszczyk, Mariusz Nastały, Marek
Zdral, plut. Bogusław Porchoński, 
kpr. Piotr Jarocki, 
st. mar., st. mar.: Tomasz Kacprzak,
Krzysztof Nowakowski, Łukasz
Lademann, Dawid Pietrzak, Daniel
Świacki, 
st. szer. Sebastian Płusa.

B.G.

Odeszli na wieczną wachtę:

kmdr por. Wirosław Białek,
kmdr ppor. Józef Wieczorek, 
kpt. Andrzej Kałużny, 
por. mar. Stanisław Gawlik, 
st. bosm. szt. Henryk Fajks, 
bosm. Robert Fiedorczyk  

Okręt podwodny ORP „Sęp” wyruszył
do Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział
w szkoleniu jednostek NATO
przygotowywanych do działań 
w ramach stałych zespołów Sił
Odpowiedzi NATO. 
Dowodzony przez kmdr. ppor. Leszka
Dziadka okręt opuścił Gdynię 
25 września i udał się do Plymouth,
gdzie mieści
się baza
ośrodka
szkoleniowego
FOST (Flag

Officer Sea

Training).
Szkolenie
odbywać się
będzie na
Atlantyku 
i potrwa do
listopada.
Główne
zadania, jakie
czekają załogę

okrętu to szkolenie i sprawdzenie
okrętowo-lotniczych zespołów
morskich NATO do działań z zakresu
zwalczania okrętów podwodnych. 
ORP „Sęp” będzie wykonywał m.in.
pozorowane ataki torpedowe, nękał
strategiczne szlaki morskie, prowadził
akcje blokadowe oraz inne działania,
na które muszą być przygotowane Siły
Odpowiedzi NATO.

ORP „Sêp” na Atlantyku 

Po raz czwarty w Gdyni odbył się
Światowy Zjazd Marynarzy Polskich.
W czwartek 21 września przybyło
około 60 polskich marynarzy 
z Kanady, USA, Francji, Wielkiej
Brytanii, Szwecji oraz Polski. 
Wśród gości znalazł się między innymi
kpt. mar. Stanisław Brodzki z Toronto,
były oficer artylerii na niszczycielach
OORP „Burza”, „Piorun” 
i  „Błyskawica”. To właśnie kapitan
Brodzki był inspiratorem podpisanej
ostatnio umowy o współpracy
pomiędzy okrętami- muzeami -
kanadyjskim HMCS „Haida” i polskim
ORP „Błyskawica”. 
Marynarka Wojenna zaprezentowała
weteranom nasze współczesne siły
morskie, zadania jakie wykonują na
rzecz obronności państwa oraz 
w systemie obrony Sojuszu
Północnoatlantyckiego. 
Kombatanci odwiedzili między innymi
Bazę Morską w Gdyni, 11. Pułk
Łączności w Wejherowie, budowane
Muzeum Marynarki Wojennej 
i Akademię Marynarki Wojennej.
Następnego dnia wzięli udział we mszy
świętej w intencji uczestników
Światowego Zjazdu Marynarzy oraz 
w uroczystościach pogrzebowych 

por. mar. Stanisława Gawlika, członka
wojennej załogi ORP „Garland”.
Zgodnie z ostatnią wolą por. Gawlika
jego prochy spoczęły na cmentarzu
Marynarki Wojennej w Gdyni
Oksywiu. 
Po południu na pokładzie okrętu ORP
„Heweliusz” popłynęli na Westerplatte,
gdzie złożyli kwiaty pod Pomnikiem
Obrońców Wybrzeża.
Kolejnym punktem programu było
sobotnie spotkanie z dowódcą
Marynarki Wojennej admirałem floty
Romanem Krzyżelewskim na
pokładzie Okrętu-Muzeum ORP
„Błyskawica”. 
Połączone to było z ceremonią
dekoracji złotym medalem „Za Zasługi
dla Obronności Kraju” sztandaru
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Marynarki Wojennej 
w Wołominie”. 
Tego samego dnia o godzinie 12:15
uczestnicy złożyli kwiaty na Płycie
Marynarza Polskiego, a następnie udali
się do Akademii Marynarki Wojennej,
w której zaprezentowano  im
współczesne laboratoria i symulatory,
gdzie do służby na okrętach
przygotowywane są młode pokolenia
kadr oficerskich.
IV Światowy Zjazd Marynarzy
Polskich zakończył się w niedzielę.

Zjazd Marynarzy Polskich
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15 września na pokładzie Okrętu Muzeum ORP
„Błyskawica” odbyło się pasowanie na ucznia grupy „0”
dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 44, znajdującego się
przy ulicy Tatarczanej 4 w Gdyni. 
Uroczystość na okręcie odbyła się dzięki współpracy
przedszkola z Klubem Marynarki Wojennej „Riwiera”. 
Aktu pasowania na ucznia grupy „0” dokonał kmdr ppor.
Marek Gałęzowski w obecności Pani Dyrektor Anny
Jankowicz i nauczycielek obu grup: Elżbiety Kondrackiej,
Agnieszki Nowak, Renaty Darnowskiej i Marii Malec oraz
przybyłych rodziców. 
Po uroczystości uczniowie zwiedzili okręt oraz poznali jego
historię. 
Dzieci  pasowane na ucznia to grupa „Misie”: Jędrzej
Bereżecki, Wojtek Białek, Wiktor Bober, Maja Cytloch,
Agata Feliga, Zuzia Golnau, Igor Jasiński, Marta
Karczewska, Patrycja Kosińska, Kinga Samson, Emilka
Skrzypczak, Piotr Soroka, Julia Szczecka, Paweł Wenta,
Aleksander Wojda, Szymon Zajda, grupa „Biedronki”:
Michał Banasiuk, Monika Bogacka, Olaf Budziszewski,
Natalia Dziecielska, Filip Gohlike, Małgorzata Golis, Maciej

Guć, Ida Komorek, Marcin Kowalski, Kacper Krupa, Maja
Kucharska, Paweł Lewiński, Natalia Matuszewska, Paweł
Pikul, Weronika Praska, Zofia Rapsiewicz, Miłosz Sławiński,
Agnieszka Tessmer, Marianna Wrońska, Paulina Wróblewska. 

Pasowanie na ucznia

16 października w Gdyni rozpoczęło się polsko-niemieckie
seminarium polityczno-historyczne marynarzy. 
To już szóste tego typu spotkanie organizowane przez
Marynarki Wojenne Niemiec i Polski. 

Na co dzień polscy i niemieccy marynarze współdziałają
podczas międzynarodowych ćwiczeń okrętów i lotnictwa
morskiego, pracują w międzynarodowych sztabach 
i grupach roboczych NATO. 
Zasadniczą intencją organizowania wspólnego
seminarium jest integracja europejska, utrwalanie
demokratycznych przekonań i wzajemne zrozumienie. 
Marynarze wspólnie podróżują po historycznych
miejscach i odwiedzają pomniki pamięci. Rozmawiają 
o historii, wychowaniu i kształceniu oraz dwustronnej
współpracy. 
Seminarium odbywa się co roku na zmianę  - w Polsce 
i w Niemczech. 
W tym roku niemieccy marynarze zwiedzili zamek 

w Malborku oraz Kaszuby. 
Przebywali  w Gdańsku, gdzie odwiedzili Westerplatte, Stare

Miasto, a w Gdyni zwiedzili Okręt - Muzeum
ORP „Błyskawica”. W Klubie MW „Riwiera”
zapoznali się ze strukturą i zadaniami polskich sił
morskich. W Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni zaprezentowano im symulatory 
i pracownie. Niemieccy marynarze byli również 
w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni oraz Brygadzie
Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
Uczestników seminarium odwiedził dowódca Sił
Morskich Niemiec wiceadmirał Wolfgang E.
Nolting. 
Seminarium zakończyło się w czwartek, 
19 października. 
W przyszłym roku podobne spotkanie odbędzie
się w Niemczech. 

Polsko-niemieckie seminarium historyczne
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16 października w Warszawie, w obecności ministra Obrony
Narodowej Radosława Sikorskiego i dowódcy Marynarki
Wojennej RP admirała floty Romana Krzyżelewskiego,
podpisano umowy na dostarczenie 36 sztuk rakiet
przeciwokrętowych SAAB RBS 15 Mk3, które staną się
podstawowym uzbrojeniem rakietowym modernizowanych
właśnie trzech okrętów rakietowych typu Orkan.
Umowę podpisał ze strony MON sekretarz stanu Marek

Zająkała oraz dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił
Zbrojnych gen. bryg. Roman Polak. Ze strony dostawców
umowę podpisali prezes PHZ Bumar Roman Baczyński oraz

prezes spółki Zakłady Metalowe MESKO Piotr Mazurek.
W ramach umowy, oprócz rakiet dostarczony będzie także
osprzęt techniczny, pakiet logistyczny, dokumentacja
konstrukcyjna i eksploatacyjna. 
Zapewniono także przeprowadzenie specjalistycznego
szkolenia.
W 2008 roku planowane są testy rakiet RBS 15 Mk3, 
w ramach których nastąpi odpalenie i sprawdzenie
skuteczności osiągania celów. 
Pierwsze egzemplarze trafią do Polski w 2009 roku, a ich
dostawa zakończy się w roku 2012, kiedy przewiduje się
zakończenie realizacji całego programu. 
Podpisana umowa stanowi bardzo ważny element całego
programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, 
przynosząc jednocześnie wymierne korzyści polskiemu
przemysłowi zbrojeniowemu. 
Dzięki podpisanej umowie polskie okręty zostaną
wyposażone w najnowocześniejszą generację uzbrojenia,
które spełnia wszystkie standardy strategiczne 
i jakościowe określone przez NATO. 
Identyczny rodzaj uzbrojenia zakupiły Siły Morskie Niemiec
uznając, że parametry techniczne i możliwości operacyjne
rakiet RBS są jedne z najlepszych w świecie.

Rakiety przeciwokrêtowe dla Marynarki Wojennej

Jak co roku 12 września 2006 roku 43. Baza Lotnicza
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej obchodziła swoje
święto. 
Baza, to jedna z jednostek logistycznych Brygady
zabezpieczająca działania eskadry lotniczej na lotnisku
Oksywie. 
Jednakże jej historia wiąże się ściśle z historią
jednostek lotniczych bazujących na lotnisku Oksywie,
gdyż zawsze jej siły i środki były częścią składową
tych jednostek. 
1 styczna 1995 roku, na skutek zmian struktur
jednostek lotniczych Marynarki Wojennej,
wyodrębniła się ze struktur 34. Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego jako samodzielna jednostka logistyczna
pod nazwą 3. Batalion Zabezpieczenia. Kolejna
restrukturyzacja struktur lotnictwa morskiego
spowodowała przeformowanie z dniem 1 stycznia
2003 roku 3. Batalionu Zabezpieczenia 
i 42. Dywizjonu Technicznego w 43. Bazę Lotniczą
Brygady Lotnictwa Marynarki.  
W ubiegłym roku, podczas święta jednostki, Baza
otrzymała sztandar oraz wprowadziła do użytku
własną odznakę pamiątkową. 
Coroczne święto jednostki przypadające na 12 września to
data śmierci patrona jednostki kmdr. ppor. inż. Zygmunta
Mariana Horyda. Komandor ppor. Horyd pełnił do wybuchu
II wojny światowej wiele funkcji, między innymi był
kierownikiem Rejonu Inżynieryjno-Budowlanego Wybrzeża
Morskiego i szefem Budownictwa Wybrzeża Morskiego. 
Z racji swojej funkcji nadzorował budowę większości

obiektów MW, zarówno w Gdyni jak i na Helu. 
Zginął bohatersko 12 września1939 roku, będąc dowódcą
batalionu marynarzy i prowadząc ich do ataku na wroga pod
miejscowością Mosty na Kępie Oksywskiej.
Oficjalne święto poprzedził piknik rodzinny dla kadry,
marynarzy i ich rodzin, w czasie którego między innymi
rozegrano szereg zawodów sportowych o mistrzostwo Bazy.

Święto Bazy Lotniczej to uroczysta zbiórka, na którą przybyli
zaproszeni goście, kadra, marynarze i pracownicy wojska,
stowarzyszenia oraz organizacje kombatanckie, a także
wszyscy sympatycy, którzy czują się związani emocjonalnie 
z tą jednostką i zawsze licznie przybywają, aby uroczyście
czcić jej tradycje i teraźniejszość. 

Œwiêto 43. Bazy Lotniczej
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Po¿egnanie z wa¿kami
Pożegnalny lot na morskiej ważce -
śmigłowcu pokładowym Kaman SH-2
28 września wykonał kpt. mar. pil.
Robert Zawada. Było to zarazem jego
pożegnanie z mundurem. 
A zaczęło się w latach
siedemdziesiątych. Robert Zawada od
najmłodszych lat marzył o lataniu.
Wychował się nie opodal wytwórni
śmigłowców w Świdniku, co wywarło
znaczący wpływ na jego dalszą drogę
życiową. Po ukończeniu szkoły
podstawowej zdał egzamin do Liceum
Lotniczego w Dęblinie. Kontynuował
edukację w dęblińskiej „szkole orląt”. 
W 1990 roku otrzymał promocję na
pierwszy stopień oficerski. 
Został pilotem śmigłowcowym.
Skierowano go do lotnictwa morskiego
do 40. Eskadry Śmigłowców
Zwalczania Okrętów Podwodnych
i Ratownictwa w Darłowie. Latał na
śmigłowcach Mi-14 ratowniczych i
bojowych. Gdy powstawało w naszych
siłach morskich lotnictwo pokładowe
przełożeni wytypowali go na dowódcę
klucza śmigłowców Kaman. 

Był pierwszym polskim pilotem, który
„oswajał” nowy sprzęt. W 2003 roku

skierowano go na
wielomiesięczne szkolenie
do wytwórni Kaman
Aerospace w USA. Powrócił
na lotnisko Babie Doły jako
pilot instruktor i oblatywacz
na tym typie śmigłowca. 
Szkolił załogi oraz brał
udział w rejsach jako
dowódca grupy lotniczej
na fregatach
OORP „Gen. K. Pułaski”
i „Gen. T. Kościuszko”. 
Najtrudniejsze dla nas -
stwierdza - były nocne

lądowania na chwiejącym

się, słabo oświetlonym

okręcie. Wykonałem około

400 lądowań i startów

z pokładów fregat jako pilot

i instruktor. Uważa,
że lotnictwo morskie to
najtrudniejsza sztuka
lotnicza, najbardziej
niedoceniana
przez decydentów. 

Za sterami śmigłowców spędził 1400
godzin.                       M. Konarski

Okręt podwodny
ORP „Bielik”
weźmie udział
w operacji
antyterrorystycznej
ACTIVE
ENDEAVOUR
na Morzu
Śródziemnym.
Operacja
prowadzona jest
przez siły NATO
z udziałem państw

partnerskich. Polskie siły
morskie wezmą udział
w tej operacji po raz trzeci.
ORP „Bielik” opuścił
macierzysty port w Gdyni
11 października.
W pożegnaniu załogi udział
wzięli minister Obrony
Narodowej
Radosław Sikorski, admirał
floty Roman Krzyżelewski. 

W Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” rozstrzygnięty
został I Konkurs Fotograficzny na szczeblu Marynarki
Wojennej. Na konkurs nadesłano 200 fotografii 35 autorów.
Nagrodzone oraz wybrane prace reprezentować będą
Marynarkę Wojenną podczas XXI Konkursu Fotografii 
Wojska Polskiego, który odbędzie się w listopadzie
w Żaganiu. Jury w składzie: Marian Kluczyński, fotoreporter
Marynarki Wojennej, Henryk Nagrodzki, fotograf - instruktor
Klubu MW „Riwiera” oraz Beata Kępa z Klubu MW
„Riwiera” wyłoniło 3 zwycięzców oraz przyznało 6
wyróżnień. I miejsce - Robert Dubaj z JW 4651 Gdynia
Babie Doły za cykl zdjęć „Samotność”, II miejsce - Jacek
Dworakowski z Klubu Garnizonowego Oksywie za zdjęcie

„Admiralski szereg”; III miejsce - Mateusz Góral z Klubu
Garnizonowego w Darłowie za zdjęcia „Powrót z patrolu
1 i 2”.

Podwodna misja „Bielika”

Konkurs fotograficzny
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W pi¹tek 29 wrzeœnia
centrum koordynacyjne SAR
w Göeteborgu odebra³o sygna³
alarmowy z pok³adu p³yn¹cego
do Szwecji promu „Stena Nordica”.
Ukryty wœród pasa¿erów oficer s³u¿b
specjalnych meldowa³,
¿e statek zosta³ opanowany przez
grupê terrorystów. Zamachowcy
wziêli
zak³adników i zatrzymali prom na
otwartym morzu,
po czym za³o¿yli ³adunki
wybuchowe

Meldunek został natychmiast
przekazany do polskiego centrum
reagowania kryzysowego. Ogłoszono
alarm dla służb państwowych. Z portu
lotniczego Gdańsk Rębiechowo wystar-
tował samolot M-20 „Mewa” Morskiego
Oddziału Straży Granicznej, który
przeprowadził lot rozpoznawczy nad
unieruchomionym promem. Równo-
cześnie przygotowywano operację uwol-
nienia zakładników. Meldunek załogi
samolotu pozwolił na uściślenie planu.
Nie było chwili do stracenia, padł rozkaz
do ataku.

Pododdziały Policji i MOSG uderzyły
jednocześnie z wody i z powietrza. Jako
pierwsze do promu podpłynęły szybkie
łodzie szturmowe o półsztywnych
kadłubach, zbliżając się od strony rufy.

Antyterroryści dokonali abordażu
promu. Tymczasem tuż nad wodą
zbliżyły się niepostrzeżenie dwa
śmigłowce policyjne - Mi-8T i W-3
„Sokół”, wysadzając po linach z zawisu
kolejną grupę funkcjonariuszy oddzia-
łów specjalnych wprost na górny pokład.
Padły strzały, ale przestępcy nie mieli
w tym starciu żadnych szans. Po kilku-
nastu minutach prom był opanowany.
Funkcjonariusze przystąpili do identy-
fikacji terrorystów i zakładników,
a saperzy zajęli się rozbrajaniem
ładunków wybuchowych. 

Niestety, terrorystom udało się
zdetonować dwa ładunki w przydennej
części statku. Uszkodzenia okazały się
na tyle poważne, że prom zaczął tonąć.

„Stena Nordica” wzywa pomocy
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W tej sytuacji dowództwo akcji podjęło
decyzję ewakuacji wszystkich osób
z pokładu „Stena Nordica”. Na wodę
spuszczono szalupy i tratwy. Za ten fra-
gment akcji odpowiadali ratownicy Pol-
skiego Ratownictwa Okrętowego. 

Statek PRO „Kapitan Poinc” pełnił
rolę punktu kierowania oraz miejsca
zbiórki ewakuowanych osób. Szybkie
łodzie ratownicze oraz statek SAR 1500
„Bryza” zbierały rozbitków z po-
wierzchni morza. Akcję ubezpieczał
poduszkowiec „Griffon” 2000 TD Straży
Granicznej. 

Wkrótce całą akcję wsparł także
śmigłowiec W-3RM „Anakonda”
z 28. Eskadry Lotnictwa Marynarki
Wojennej. Na pokładzie „Kapitana Poin-
ca” ranni otrzymali pierwszą pomoc,
podczas gdy statek wyruszył do
portu w Gdyni.

Na szczęście opisana akcja, chociaż
rozegrała się w rzeczywistości, była
tylko scenariuszem połączonych
ćwiczeń służb MSWiA, PRO i Marynar-
ki  Wojennej ,  przeprowadzonych
w piątek 29 września na wodach Zatoki
Gdańskiej. Warto zauważyć, że sygnał
o ataku faktycznie przebył opisaną
wyżej drogę, co pozwoliło sprawdzić
obieg informacji w czasie rzeczywistym.
Ćwiczenia obserwowali uczestnicy Bał-
tyckiego Kongresu Bezpieczeństwa
Europejskiego, który odbywał się
w tym okresie w Jastarni. 

Kongres, zorganizowany przez Fun-
dację „Mare Nostrum” przy współpracy
MSWiA, Marynarki Wojennej oraz
władz województwa pomorskiego, zgro-
madził przedstawicieli większości

państw regionu. Celem tego spotkania
nie była jednak prezentacja kolejnych
deklaracji politycznych lecz nawiązanie
współpracy pomiędzy przedstawicielami
poszczególnych służb odpowiedzialnych
za zwalczanie zagrożeń. Te ostatnie
zdefiniowano bardzo szeroko - od terro-
ryzmu i przemytu po katastrofy morskie
i zanieczyszczenie środowiska. 

W zamierzeniach Fundacji ma to być
pierwsze ale nie ostatnie spotkanie ludzi
odpowiedzialnych za konkretne działa-
nia. Oby te szczytne zamierzenia
spotkały się także z należytą reakcją
decydentów.                      

Miłosz Rusiecki

Fot.: autor
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Najlepsze te małe kina 

w rozterce i w udręce, 

z krzesełkami wyściełanymi 

pluszem czerwonym jak serce. 

(…)

Jakże tu miło się wtulić, 

deszcz, zawieruchę przeczekać 

i nic, i nic nie mówić, 

i trwać, i nie uciekać.

(K. I. Gałczyński) 

Nie ma sposobu, by zabronić budowy
kolejnych multipleksów. Zresztą, sporo
jest ich wielbicieli. Kusi blichtr
nowoczesności. Ruchome schody,
kolorowy tłum na korytarzach wylewa-
jący się z kilku sal kinowych
równocześnie, delikatesy i kiosk z gaze-
tami, a wszystko spowite zapachem pop-
cornu. Ale zostało wśród nas jeszcze
wielu pamiętających szczególną atmos-
ferę małych kin. 

Atmosferę, która przyciągała ambit-
niejszego widza. Gdzie ceny biletów nie
odstraszały, a w foyer nie brzęczał
automat z coca-colą. - Multipleksy to

Zeitgeist. Walczyć z nimi w czasie

unifikacji kulturowej nie wolno. Niech

zaspokajają gusta swoich klientów. Trze-

ba jednak zachować małe kina prezentu-

jące filmy pozakonfekcyjne, ambitne,

niezależne kino, również z nurtu off - jak
napisał w komentarzu do dyskusji
o walce małych kin z nowoczesnymi
kombajnami kinowymi, jeden z inter-
nautów, Marek.

Do takiego kina, kameralnego, prefe-
rującego filmy interesujące, intrygujące,

kontrowersyjne, nietuzinkowe i pobu-
dzające wyobraźnię, dla widzów, którzy
w kinie poszukują nie tylko rozrywki,
zaprosi niebawem „Riwiera”. 

Takie właśnie filmy zobaczyć będzie
można w towarzystwie osób, które
uważają, że dzieło twórcy nieprofesjon-
alnego jest również dziełem sztuki.

Życie filmów offowych wyznaczają
najczęściej terminarze rozsianych po
kraju festiwali i konkursów. Wprawdzie
jest ich niemało, by wymienić tylko
koniński OKFA, oświęcimski „Kochać
człowieka”, ostrołęckie „Filmowe
Zwierciadła” czy Międzynarodowy
Festiwal Niezależnych Filmów ZOOM -
ZBLIŻENIA w Jeleniej Górze. 

Coraz więcej twórców niezależnych

pojawia się ze swoimi filmami w ko-
lejnych edycjach Festiwalu Filmów Fa-
bularnych w Gdyni. Ale konkurs lub fes-
tiwal to kilkudniowe święto kina. A na
co dzień nie muszą nam pozostać tylko
kinopleksy.

Dlatego „Riwiera” będzie prezen-
tować dorobek twórców - amatorów już
uznanych oraz tych, którzy dopiero uczą
się patrzeć na świat okiem kamery.
Będzie zapraszać kinomanów na spotka-
nia z autorami filmów. Pierwsze
spotkanie  z  kinem niezależnym
w „Riwierze” już w listopadzie.

Tatiana Baczyńska

Fot.: Katarzyna Jabłońska

Ma³e kino „Riwiery”
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MORSKIMORSKI

INTERNETINTERNET

Internet stale się rozwija i staje się coraz popularniejszym
medium. Już obecnie mówi się, że firma, która nie funkcjonu-
je w sieci nie ma szans na sukces. Zalety tej formy przekazy-
wania informacji zauważają jednak nie tylko firmy komer-
cyjne, lecz także podmioty administracji państwowej. Wśród
ważnych urzędów, które już doceniły zalety posiadania włas-
nej strony znalazł się między innymi Urząd Morski w Gdyni,
a z efektem zapoznać się można pod adresem
http://www.umgdy.gov.pl .

Strona wykonana jest schludnie, a witani jesteśmy animacją
w skrócie pokazującą zakres zadań urzędu. Następnie trafiamy
na główną stronę informacyjną. Skonstruowana jest ona klasy-
cznie. U góry nagłówek z nazwą i adresem, a pod nim pięć ka-
tegorii odnośników za pomocą, których dotrzemy do wszyst-
kich zawartych tam informacji. Pomyślano także o tych, którzy
pierwszy raz trafili w to miejsce i nie mają czasu, aby krok po
kroku szukać potrzebnych informacji i wprowadzono
wyszukiwanie. W wariancie prostym, który jest już standar-
dem na tego typu stronach wpisuje się słowo związane z szu-
kanymi informacjami, zaś wariant zaawansowany pozwala na
ustalenie, w jakiej kategorii automat ma je znaleźć. 

Zasób zamieszczonych informacji jest dość szeroki. Na
bieżąco są publikowane doniesienia o aktualnych wydarze-
niach, jak np. o opisywanych na naszych łamach ćwiczeniach
dotyczących działań antyterrorystycznych przeprowadzonych
na Promie Stena Nordica, czy też o zakończonych pracach
przy wzmocnieniu klifu w Babich Dołach. Wiele miejsca
poświęcono także informacjom dotyczącym bezpośrednio
funkcjonowania urzędu - godzin urzędowania, danych tele-
adresowych czy też terminów organizowanych egzaminów.

Zwłaszcza dla miłośników tematyki morskiej interesujący
będzie serwis informujący o statkach w obszarze Służby Kon-
troli Ruchu w Gdańsku (ang. Vessel Traffic Services - VTS),
dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie jednostki znajdu-
ją się obecnie w okolicznych portach, które do nich wychodzą
lub wchodzą,  a  także kogo można spodziewać s ię
w najbliższym czasie. 

Przemysław Gurgurewicz 

Urzêdowa strona
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Z
aczęło się jak zwykle, oficjalne
pisma, okólniki, formalne ustale-
nia organizacyjne wymieniane

pomiędzy osobami koordynującymi
całość przedsięwzięcia. Było tych przy-
gotowań wiele, wielu było zaan-
gażowanych w sprawne przeprowadze-
nie XV Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na
Jasną Górę. 

Odbywała się ona jak zwykle w sier-
pniu, w dniach od 4 do 14, tak, aby
w przeddzień Święta Wojska Polskiego
dotrzeć do Czarnej Madonny. 

Marynarska grupa pielgrzymów
liczyła ok. 100 osób. Byli to głównie
marynarze służby zasadniczej, również
kadra, rodziny wojskowe i niewielka, ale
profesjonalna grupa zabezpieczenia
logistycznego. Wszystkim dowodził
kmdr ppor. Zdzisław Kryger, a posługi
duszpasterskiej udzielał ks. por. Tomasz
Koczy z Dekanatu Marynarki Wojennej. 

W Warszawie, na placu przed Katedrą
Polową spotkały się wszystkie
wojskowe grupy pielgrzymkowe
wyruszające z Warszawy, byliśmy więc
w towarzystwie ośmiuset innych pą-

tników w mundurach. Ostatniego dnia
pielgrzymki, przed Częstochową
spotkały się natomiast wszystkie
wojskowe grupy pielgrzymów, które

mniej więcej w tym samym czasie, na
początku sierpnia rozpoczęły wędrówki
z Bydgoszczy, Lublina i Wrocławia. Szli
z nami również funkcjonariusze Straży
Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Stu
sześćdziesięciu żołnierzy reprezen-
towało Siły Zbrojne Stanów Zjednoc-
zonych, Niemiec, Słowacji i Litwy. Tak
więc, ostatniego dnia pielgrzymki było
nas trzy tysiące.

To śpiewa armia Pana

Nawet osobom mającym bliskie relac-
je z Kościołem może wydawać się
trudne spędzenie dziesięciu dni w drodze
na modlitwie, słuchaniu konferencji,
śpiewaniu pieśni religijnych. Tak się
może wydawać. W drodze okazuje się,
że właściwie prowadzona i animowana

pielgrzymka, może być atrakcyjną formą
nie tylko dla ludzi dojrzałych, ale dla
tych, do których przede wszystkim
została skierowana- młodych, często
niespełna dwudziestoletnich chłopców.
Sama byłam zdziwiona, kiedy jeden
z marynarzy powiedział mi, że jego ulu-
bioną piosenką jest ta zaczynająca się od
słów „jest zakątek na tej ziemi”. Trzeba
było go widzieć, z jakim przejęciem
śpiewał.

Ci, którzy decydują się iść po raz pier-
wszy, mają szczególnie dużo wątpliwo-
ści, obaw i niepewności. Czy dojdą
o własnych siłach do celu, czy sobie
poradzą? W trakcie najczęściej okazy-
wało się, że zbytnia pewność, co do swo-
jej kondycji wpływała negatywnie na
rzeczywiste możliwości fizyczne orga-
nizmu. Ci poobijani, z otartymi stopami,
czasami utykający, szli i szli, dzień po
dniu. I doszli.

Pielgrzymka to ważne wydarzenie
religijne, jeżeli spojrzymy na nie w uję-

ciu indywidualnym, przez pryzmat
konkretnego człowieka. To również
istotne zadanie logistyczne, patrząc
z perspektywy zapewnienia bez-
pieczeństwa, pomocy medycznej,
łączności i innych życiowych spraw.
Okazuje się jednak, że prowadzenie
grupy pielgrzymów ma również swój
wymiar psychologiczny. Tak jakoś się
dzieje, że indywidualne kryzysy,
momenty gorszego samopoczucia, ból
i zmęczenie, przekładają się na nastrój
całej grupy. Kiedy pogoda jest zła, pada
deszcz i widać, że szybko się nie
skończy, wtedy, gdy nawet po dwóch
godzinach marszu nie na gdzie usiąść na
odpoczynek, bo wokół tylko kałuże,
a nogi w mokrych butach są w takim
stanie, że.... Wtedy niezastąpiony był

Marynarze na pielgrzymim szlaku
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ksiądz płk Darek Kowalski. Chyba
z doświadczenia wiedział, że wolny,
nieco smętny nastrój kościelnych pieśni
nie pomoże nam w mobilizacji. Potrafił
on całą ośmiuset osobową grupę „doen-
ergetyzować” tak, że zdzierając gardła
na skocznych piosenkach, dochodzi-
liśmy do obozowiska. Raz nawet, gdy
trasa była wyjątkowo długa, a obozu ani
widu, śpiewaliśmy „Białego misia”,
„Hej sokoły” i pomogło. 

Kapelani  ...

Byli zawsze blisko, rozmawiali, śmiali
się z nami, jedli posiłki, korzystali
z pomocy sanitariuszy, spowiadali.
Każdy kapelan, jak każdy świecki, miał
swój indywidualny rys. Poczucie
humoru, refleksyjność, bezpośredniość,
a nawet specyficzna śląska gwara
mieszały się jak w tyglu. Różny wiek,
inne charaktery; Żołnierze chcąc poroz-

mawiać, wyspowiadać, czy po prostu
zwierzyć, mogli więc wybrać osobę
najbardziej im odpowiadającą. 

Stałym punktem każdego dnia piel-
grzymki są konferencje. To forma
nauczania, katechizacji, dzielenia się
refleksjami i przemyśleniami prowad-
zona przez  kapelana. Myślę, że nie jest
łatwo pogodzić w tej formie wypowiedzi
prawd wzniosłych, religijnych, z przed-
stawieniem codzienności, przyziemności
ludzkich zachowań. Nie jest to łatwe,
wtedy, gdy nie chcemy tematu spłycić
jednocześnie unikając moralizowania.
Tym większa to sztuka, gdy, słuchacze -
pielgrzymi, z natury rzeczy, są zmęczeni,
skoncentrowani na fizycznych zmaga-
niach z samymi sobą, pochodzą z róż-
nych środowisk. Naszym kapelanom to
się udawało. Przy okazji uczyli młodych
chłopców patriotyzmu, zasad dobrego
wychowania, podstawowych reguł życia
społecznego. 

Bracie, siostro

Jak w każdej grupie zorganizowanej

doraźnie do konkretnego zadania,
tak i w naszej, z dnia na dzień można
było zaobserwować postępującą inte-
grację. Rozmowy i wspólny odpoczynek
odbywały się nie tylko we własnym,
najbliższym gronie, żołnierze nawiązy-
wali nowe znajomości, przełamywali
bariery językowe i całkiem komunikaty-
wnie porozumiewali się z gośćmi z za
granicy. W ostatnich dniach pielgrzymki
wymieniali  pamiątki ,  emblematy
i adresy. 

Wspólne przebywanie w tak specy-
ficznych warunkach i duchowym zjed-
noczeniu generuje też szczególny rodzaj
więzi. Rozmawia się inaczej, chyba
bardziej otwarcie, porusza tematy spoza
tzw. konwencji towarzyskiej. Spotyka
się ludzi, którzy przywracają wiarę
w podstawowe, ogólnoludzkie wartości.
Pomoc, naturalna życzliwość, wzajemna

troska, to zasady, o które nie trzeba było
się dopominać, może dlatego, że
byliśmy podobni do siebie poprzez
wspólny marsz, podobne zmęczenie,
kontuzje,  które dopadały każdego
i pogodę, która również sprawiedliwie
oddziaływała na wszystkich. Suchy
prowiant, drobne pamiątki, a przede
wszystkim osławione wojskowe suchary
oddawano dzieciom, które stały przy
wiejskich drogach pozdrawiając piel-
grzymkę. Zdziwiłam się, widząc
pewnego razu, że marynarze rozdają
dzieciom również cukierki, nie mieliśmy
przecież w menu takich smakołyków.
Musiałam długo dopytywać zanim
przyznali, że słodycze kupili maluchom
za własne pieniądze. 

St. mar. Wojciech Pępek, sanitariusz
z 12dTR w Świnoujściu zasługuje na
szczególne wyróżnienie. Nasz sanitar-
iusz  s ta ł  s ię  osobą rozpoznawal-
ną w całej grupie pielgrzymów, bo
pomagał nie tylko potrzebującym, ale
i innym sanitariuszom. Nawet wieczora-

mi, kiedy wszyscy odpoczywali po tru-
dach całego dnia, Wojtek pracował
w punkcie medycznym razem z lekarza-
mi i ratownikami. W końcu, z obawy
o jego własne zdrowie, trzeba było
„służbowo” polecić mu odpocząć.

Tyle samo hartu ducha i prawie tyle sił
fizycznych, co marynarze miał siedmio-
letni Kacper Adamowski z Gdyni. Drob-
niejszymi kroczkami przemierzał tą
samą trasę, w obozie brał czynny udział
w rozstawianiu namiotów, a paniom
szarmancko przynosił „na pokoje”
bagaże. 

Pogoda...ducha

Pogoda, bo ta jest szczególnie ważna
dla pielgrzymów była tak, jaka być
powinna. Słońce - sierpniowe, ale już nie
upalne, bardziej łaskawe ludziom
zdanym na jego łaskę i niełaskę. Deszcz
- dużo deszczu. Czasami z nieba lało się

od trzeciej rano (to bywała godzina
naszej pobudki) do godzin popołud-
niowych. Marsz w taką pogodę, wiado-
mo, nie był komfortowy, ale pamiętal-
iśmy, że pielgrzymka to przede wszys-
tkim osobiste poświęcenie i ofiara,
więc... Teraz, kilka tygodni po powrocie,
miło wspomina się całą pielgrzymkę,
z przyjemnością ogląda zdjęcia, najprzy-
jemniej jednak przypomina momenty
trudne, ciężkie, kryzysowe. Przetrwa-
liśmy je, a trudne chwile dodają wspom-
nieniom kolorytu. 

Zamiast zakończenia

Tyle i jeszcze więcej spostrzeżeń,
wzruszeń, zdarzeń zabawnych i porusza-
jących przydarzyło się uczestnikom XV
Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną
Górę. Warto pielęgnować te doświad-
czenia w codziennym życiu.

Zakończenie? Nie ma zakończenia,
przecież pielgrzymka trwa. 

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

Fot.: autor, J. Pipka, K. Dołotko
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Od 21 do 29 września odbywały się
największe tegoroczne ćwiczenia sił
zbrojnych w Polsce pod kryptonimem
Anakonda 2006. Przedsięwzięcie to zgro-
madziło imponujące siły. Łącznie wzięło
w nim udział około 10 tysięcy żołnierzy
oraz funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,
20 okrętów, 48 samolotów i śmigłowców
oraz 1700 sztuk sprzętu mechanicznego -
czołgów, transporterów opancerzonych
i samochodów. Niemały udział w ćwi-
czeniach miała również Marynarka
Wojenna RP, która skierowała na nie
pododdziały należące do 3. Flotylli
Okrętów, Dywizjonu Zabezpieczenia
Hydrograficznego, 1 Morskiego Pułku
Strzelców z Gdyni, a także 8. Flotylli
Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia,
11. Pułku Łączności MW z Wejherowa
oraz innych jednostek brzegowych. Nie
zabrakło morskich lotników z Brygady
Lotnictwa Marynarki Wojennej. Łącznie
siły podlegające Centrum Operacji Mor-
skich składały się z około 2000 żołnierzy. 

Ćwiczebny konflikt rozpoczął się od
sporu dwóch państw: Balty i Wislandii
o eksploatację złóż ropy naftowej oraz

gazu ziemnego znajdujących się pod
dnem Bałtyku. Rozmowy na szczeblu
dyplomatycznym nie przyniosły żadnych
efektów, więc władze Balty podjęły
decyzję o rozwiązaniu konfliktu na
drodze militarnej. Silny desant wylą-
dował na wybrzeżu Wislandii i rozpoczął
marsz w głąb terytorium. W tym scenar-
iuszu dużą rolę odgrywały siły Marynar-
ki Wojennej. Wszystkie uzupełnienia

oraz zaopatrzenie dla wojsk agresora na
wybrzeżu Wislandii były dostarczane
droga morską. Pierwszoplanowym
zadaniem marynarki było w tej sytuacji
wykrycie wrogich zespołów okrętów i jed-
nostek transportowych, a następnie ich
zniszczenie, które spowodowałoby przer-
wanie linii zaopatrzeniowych. Począt-
kowo sytuacja rozwijała się niepomyśl-
nie dla wojsk wislandzkich. Przeciwnik

Anakonda ‘2006
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panował na morzu i w powietrzu, a jego
siły lądowe powoli, acz systematycznie
posuwały się naprzód. Ciągły dopływ na
pole walki nowych jednostek zmienił
jednak ten niekorzystny układ sił. W pią-
tym dniu operacji poważny sukces zano-
tował okręt podwodny typu Kobben to-

piąc należący do Balty transportowiec ze
sprzętem wojskowym. Co prawda na
środkowym i zachodnim Bałtyku
przewagę nadal posiadał przeciwnik, jed-
nak powoli zaczyna się to zmieniać.
Silna i skuteczna obrona na lądzie
zmusza Baltę do sięgnięcia po ostatnie
rezerwy. W portach rozpoczyna się

z a ł a d u n e k
7. Korpusu
m a j ą c e g o
wesprzeć słab-
nące natarcie.
Siły wroga
k ie ru j ą  s i ę
w kierunku
Ustki, gdzie
zamierza on
w y s a d z i ć

desant. Jest on
poprzedzony sil-
n y m i  a t a k a m i
z powietrza, które
mają na celu
zniszczenie sił
obrony powie-

trznej oraz
o s ł a b i e n i e
wojsk bronią-
cych wy-
brzeża. Te
ataki zostają
jednak odparte
przez siły

obrony przeciwlot-
niczej reprezen-
towane przez
dywizjony raki-
etowe Sił Powie-
trznych, które
un i emoż l iw ia j ą
w y k o n a n i e

postawionych
przed wrogim
l o t n i c t w e m
zadań. Pomi-
mo tego wrogi
desant zbliża
się do plaż. Po
wykonaniu za
p o m o c ą
ł a d u n k ó w
wydłużonych

przejść w obronnych zagrodach
minowych otwierają się wrota okrętów
desantowych i po rampach jeden po
drugim zjeżdżają wrogie bojowe wozy
piechoty, zmierzając szybko do brzegu.
Siły rozmieszczone bezpośrednio przy
plaży są za słabe, aby powstrzymać
impet wrogiego ataku i wycofują się
dalej w głąb terytorium. Tam następuje
przygotowanie do kontrataku, w rezulta-
cie którego jednostki 7. Brygady Obrony

Wybrzeża likwidują desant, odzyskując
kontrolę nad atakowanym odcinkiem
wybrzeża. Okręty Wislandii odnoszą
w tej fazie operacji duży sukces, niszcząc
pięć wrogich okrętów. 

Ćwiczenia Anakonda 2006 były pier-
wszą okazją do sprawdzenia poziomu
przygotowania wszystkich rodzajów Sił

Zbrojnych RP, we współpracy z cywilny-
mi służbami państwowymi, do działania
pod jednolitym dowództwem w ramach
sił połączonych. Był to sprawdzian
zwłaszcza dla Dowództwa Opera-
cyjnego, które jako najmłodszy organ
dowodzenia zaledwie rok temu osiągnęło
gotowość operacyjną.

Przemysław Gurgurewicz

Fot.: M. Kluczyński, autor
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H
istorii można nauczyć się czyta-
jąc odpowiednie podręczniki,
przeglądając archiwa, wizytując

muzea, oglądając historyczne filmy, czy
wreszcie rozmawiając z uczestnikami
interesujących nas z przeszłości zdarzeń.
Najpełniejszym jednak, najlepiej oddają-
cym „klimat” historycznych wydarzeń
sposobem przekazu, jest bez wątpienia
rekonstrukcja historyczna. Metoda ta,
nie bez powodu nazywana „żywą his-
torią”, pozwala niemalże na przeniesie-
nie się w czasie. A skoro dotknąć można
przeszłości, przy okazji niejako można
również postarać się zrozumieć motywy
działania tych wszystkich, których czyny
wynikały z ich patriotycznej postawy. 

Rekonstrukcja w formie bitew z róż-
nych epok, realizowana coraz częściej na
terenie naszego kraju, zagościła również
wreszcie i na Wybrzeżu, i to od razu
z wielkim rozmachem i z pełnym pro-
fesjonalizmem. Obchody 66. rocznicy
zakończenia walk o Kępę Oksywską na
cmentarzu w Kosakowie, zapo-
czątkowały przygotowania do prze-
prowadzenia rekonstrukcji jednej ze 110
walk, jakie podwładni dowódcy

Lądowej Obrony Wybrzeża płk.
Stanisława Dąbka stoczyli w obronie
Wybrzeża w 1939 roku. Tego dnia,
a było to 19.09.2005 roku wójt gminy
Kosakowo Jerzy Włudzik dowiedzia-
wszy się od członków Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Lądowa Obrona
Wybrzeża” o wspaniałej formie eduka-
cyjnej jaką jest rekonstrukcja historycz-
na, zaproponował krótko: „Zróbcie coś
takiego u mnie”. 

Członkowie GRH „LOW” rekrutujący
się głównie spośród żołnierzy za-
wodowych i działający w oparciu o Cen-
tralną Składnicę Marynarki Wojennej
przy aprobacie i wsparciu jej komendan-
ta, zabrali się ostro do przekucia
pomysłu w czyn. Termin inscenizacji
ustalono na 23.07.2006 roku co nie było
terminem przypadkowym, albowiem
tego właśnie dnia przypadała 67. roczni-
ca objęcia dowodzenia nad Lądową

Obroną Wybrzeża przez płk. Stanisława
Dąbka. Również miejsce widowiska,
wieś Mechelinki, kilkukrotnie prze-
chodząca z rąk do rąk w walkach w 1939
roku, doskonale spełniała warunki
rekonstrukcji. 

Zaproszenie do współorganizacji
imprezy Stowarzyszenia Trójmiejska
Grupa Rekonstrukcji Historycznej
zaowocowało rozszerzeniem plano-
wanego widowiska o rekonstrukcję walk
prowadzonych o zajęcie Trójmiasta
w 1945 roku. Honorowy Patronat nad
przygotowywaną imprezą objęli:
marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
i dowódca Marynarki Wojennej admirał
floty Roman Krzyżelewski. Do wzięcia
udziału w przedsięwzięciu zaproszone
zostały jedne z najlepszych Grup i Sto-
warzyszeń Rekonstrukcji Historycznej

w Polsce: „28 Pułk Strzelców Kaniow-
skich”, „Gdyński Szwadron Krakusów”,
„Pomorski Szwadron Kawalerii Ochot-
niczej KOP”, „Wrzesień ‘39”,
„Cytadela”, „3 Bastion Grolman” i „Lu-
buskie Towarzystwo Rekonstrukcji His-
torycznej”. 

Silne wsparcie, jakiego udzielili
kolekcjonerzy ciężkiego sprzętu, pro-
fesjonalna obsługa pirotechniczna przez
firmę „Nuclear” z Torunia, czy wreszcie
duże nasycenie widowiska pozoracją
pola walki, osiągnięte dzięki łódzkiej
„Filmówce”, Morskiemu Oddziałowi
Straży Granicznej i Komendzie
Miejskiej Policji w Sopocie, gwaran-
towało wierne odtworzenie wydarzeń
rozgrywających się tu przed laty.

Już drugi tydzień września żołnierze
Lądowej Obrony Wybrzeża walczą
z przeważającymi siłami niemieckimi.
Poszczególne pododdziały starają się nie

Kępa Oksywska - Kosakowo 2006

Rekonstrukcja historyczna
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dopuścić do przeniknięcia wojsk
niemieckich na ostatni bastion, na Kępę
Oksywską. 

Na północnym skraju Kępy walczy
batalion Obrony Narodowej „Gdynia
III”. Właśnie jego 7 kompania, uzu-
pełniona marynarzami z batalionu mary-
narskiego komandora Horyda, wychodzi
z lasu i obsadza wieś Mechelinki. Przed
wsią zorganizowane zostały elementy
szpitala polowego, co na wielu żołnierzy
działa uspokajająco. Dowódca kompanii
wysyła czatę bojową jako ubezpieczenie
własnych pozycji, a na dalekie przedpole
patrol konny „Krakusów”, w celu
przeprowadzenia rozpoznania. 

Niemcy są jednak bardzo blisko.

Najpierw spychają  „Krakusów”,
a później również czatę bojową na
główną pozycję obronną, po czym wy-
pierają Polaków ze wsi. Padają zabici
i ranni, których z pola walki niestrudze-
nie znoszą do szpitala polowego patrole
sanitarne. 

Do walki wchodzi odwód w postaci
6 kompanii 2 Morskiego Pułku Strzel-
ców i wspólnie z żołnierzami Obrony
Narodowej oraz przy wsparciu moź-
dzierzy, odbija w krwawej walce na bag-

nety dopiero, co
utracone pozycje.
Ale Niemcy także
otrzymują posił-
ki, a że mają silne
wsparcie artylerii i
broni maszynowej,
wyrzucają Polaków
z Mechelinek.
Przechodząca z rąk
do rąk wieś, leży
już w gruzach.
Niemcy triumfują
i to niestety, na

kilka długich lat…
Nad pozycjami

prowadzącej ostrzał
niemieckiej arty-
lerii pojawia się
„ K u k u r u ź n i k ” ,
którego załoga
zrzuca ulotki,
nakłaniające Niem-
ców do poddania
się. W tym samym
czasie ,  w stronę
niemieckich pozy-
cji pędzi goniec na
motocyklu z mel-
dunkiem o szybko posuwających się
Rosjanach. Rzeczywiście, zaraz za nim

pojawia się ra-
dzieckie samo-
bieżne działo pan-
cerne, ale niemiec-
ka artyleria prze-
c i w p a n c e r n a
doskonale daje
sobie z nim radę.
P o z b a w i e n i
pancernego wspar-
cia piechurzy Woj-
ska Polskiego po-
czątkowo zalegają,

ale w sukurs przy-
chodzą im, będące
postrachem Niem-
ców, ziejące og-
niem czołgi T-34 ze
składu 1. Brygady
Pancernej im.
Bohaterów Wester-
platte. Żołnierze
niemieccy nie są
w stanie wytrzymać
po l sko - r adz i ec -

kiego ataku. Ci spośród nich, którzy nie
zginęli lub nie uciekli, dostają się do
niewoli. Na krótko jednak, bowiem
rozkaz dowodzącego jest jasny - „Żad-
nych jeńców!”…

Dwie zaprezentowane inscenizacje,
będące rekonstrukcją rozgrywających
się tu we wrześniu 1939 i w marcu 1945
roku wydarzeń, spotkały się z niekła-
manym aplauzem niezwykle licznie
zgromadzonej publiczności. 

Dla jednych ciekawe spędzenie wol-
nego czasu, dla innych możliwość pogłę-
bienia wiedzy, dla jeszcze innych przy-
pomnienie chwil i zdarzeń, w których

sami kiedyś brali udział to z pewnością
to, o co chodziło pomysłodawcy i orga-
nizatorom tego wielkiego przedsięwzię-
cia. 

Jeśli dodatkowo wśród publiczności
znaleźli się tacy, których ta inscenizacja
zainspirowała do lepszego poznania
dziejów własnego narodu i państwa, to
cel przyświecający imprezie z pewnoś-
cią został osiągnięty.

Eligiusz Kwiatkowski

Fot.: Renata Draga
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J
uż w momencie rozpoczęcia odbu-
dowy polskiej Marynarki Wojennej
po II wojnie światowej zwrócono

uwagę na konieczność zorganizowania
obrony wybrzeża wyposażonej w arty-
lerię. Pierwsze plany z końca 1945 roku
zakładały sformowanie jednego dywiz-
jonu składającego się z trzech cztero-
działowych baterii. Był to jednak jedynie
początek. W cztery lata później zdecy-
dowano o podwojeniu ich ilości zama-
wiając w ZSRR kolejnych 12 armat B-13
kalibru 130 mm. 

Jedną z baterii zaplanowano niedaleko
portu we Władysławowie. Jak się okaza-
ło wybór najlepszej spośród czterech
propozycji wskazanych w październiku
1951 roku w nie był wcale prosty. Pier-
wsze z rozpatrywanych miejsc znaj-
dowało się nad brzegiem morza około
3 kilometrów na zachód od Władysła-
wowa. Komisja, która zajmowała się
oceną wariantów uznała, że jest to
najlepsza pozycja do obrony podejść do
portu oraz Półwyspu Helskiego, jednak
ze względu na bliskość drogi oraz
terenów zamieszkałych uniemożliwia
zachowanie odpowiedniej tajemnicy.
Dwie kolejne lokalizacje wyznaczono w
pobliżu rozewskiej latarni. Jedna z nich
znajdowała się nad brzegiem morza, zaś
w drugim przypadku rozważano
umieszczenie armat w głębi lądu, za
drogą. Ostatni propozycja przesuwała
stanowiska baterii jeszcze dalej na
zachód w pobliże Lisiego Jaru obok Jas-
trzębiej Góry. Problemy z dokonaniem
ostatecznego wyboru spowodowały, że
decyzja zapadła dopiero półtora roku
później - w maju 1953 roku. 

Ostatecznie wybrano teren na klifie, na

wschód od latarni morskiej. Także tam
droga znajdowała się blisko stanowisk,
co nawet było przyczyną sugestii, aby
zamknąć ją dla ruchu cywilnego. Do
tego jednak nie doszło i we wskazanym
miejscu rozpoczęto budowę nowej
baterii. Efektem tak długich rozważań na
temat umiejscowienia baterii było to, że
zamiast szóstą, stała się ona ósmą - ostat-
nią tego typu w Polsce. Nie oznacza to,
że wybrane miejsce było idealne.
Największym problemem poza wspom-
nianą już bliskością szosy były warunki
naturalne uniemożliwiające rozproszenie
obiektów w terenie. Z tego powodu
wszystkie budowle musiały zostać
umieszczone dość blisko siebie. Na
wschodnim krańcu
znalazło się główne
stanowisko kierowa-
nia ogniem. Żelbe-
towy bunkier zwień-
czony kopułą z dal-
mierzem zawierał
także centralę arty-
leryjską oraz pomie-
szczenia mieszkalne
dla 14 osób. Ponad
100 metrów od
niego w kierunku
zachodnim zostało
zbudowane stano-
wisko ogniowe oznaczone numerem 1.

W przypadku rozewskiej baterii
różniło się ono od analogicznych kon-
strukcji budowanych w innych miejs-
cach. Wcześniejsze stanowiska miały
układ dwukondygnacyjny, natomiast
w tym przypadku zastosowano, co praw-
da ten sam projekt, jednak powiększony
o trzecią kondygnację. Znalazły się na

niej pomieszczenia, które stanowiły
schron dla 15 z 20 żołnierzy wchodzą-
cych w skład obsługi armaty. Takie
rozwiązanie zostało podyktowane chęcią
uniknięcia sytuacji, w której pod ostrza-
łem nieprzyjaciela żołnierze musieliby
poruszać się po odkrytym terenie, aby
dotrzeć do dział. 

Kolejne 3 stanowiska zostały
rozmieszczone w odstępach 80-90
metrów, a na lewym skrzydle tego
ugrupowania znalazł się bunkier
mieszczący zapasowe stanowisko
kierowania ogniem (ZPKO). Listę
obiektów baterii uzupełniają elektro-
wnia, dwa schrony amunicyjne oraz
schrony dla reflektorów. 

W październiku 1954 roku nowa jed-
nostka został ostatecznie sformowana
i weszła w skład MW pod nazwą
34. Bateria Artylerii Stałej. Według etatu
służbę w niej pełnić miało 173 żołnierzy.
W takim kształcie przetrwała do 1963
roku, kiedy to nastąpiła druga faza prze-
chodzenia BAS-ów na etaty skadrowane,
w efekcie, czego w Rozewiu pozostało
jedynie 76 żołnierzy. Kres istnienia 34
BAS-a tak, jak i w ogóle artylerii nad-
brzeżnej nadszedł w połowie lat
siedemdziesiątych, kiedy wszystkie
zostały rozformowane. 

Jeszcze wiele lat później obiekty
baterii znajdowały się na terenie
wojskowym. Obecnie jednak część
z nich jest już dostępna i może być
atrakcją dla miłośników militariów. Na
początku obecnego wieku zostało
udostępnione dojście od szosy do
samego klifu w rejonie stanowiska

ogniowego Nr 2. Jednak oprócz
zwiedzających korzystają z tego udo-
godnienia także zbieracze złomu, efekt
działalności, których widać choćby na
przedstawionej na zdjęciu kopule ZPKO.

Przemysław Gurgurewicz

Fot.: autor

Ostatnie stotrzydziestki
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Polskie okrêty

Dzieje polskiej floty (XXVI)
Nie wdając się szczegółowo w wielorakość koncepcji powo-

jennego rozwoju MW, można przyjąć, że do 1950 roku przed
wszechobecną „stalinizacją” życia mogła rozwijać się polska
myśl morska. W wielu przypadkach jest ona aktualna do dzi-
siaj, dzięki przedwojennym oficerom, takim jak: kontradmi-
rałowie - Adam Mohuczy i Włodzimierz Steyer oraz koman-
dorom - Jerzemu Staniewiczowi i Marianowi Wojcieszkowi
oraz wielu innym. Po tym czasie uznano ich za „element reak-
cyjny”, niebezpieczny dla istnienia nowego systemu polity-
cznego.

Początki floty były raczej trudne, brakowało ludzi,
okrętów i odpowiedniego sprzętu. 8 kwietnia 1945 roku pod-
niesiono banderę wojenną na przedwojennej motorówce „Pilot
nr 5”, nadając jej nazwę „Korsarz”. 26 października powróciły
do kraju internowane w czasie wojny w Szwecji polskie okrę-
ty podwodne, a w listopadzie rewindykowane z Niemiec
4 trałowce.

W zamian za należne nam okręty z podziału floty niemiec-
kiej, ZSRR przekazał nam własne 23 jednostki, które
utworzyły flotyllę trałowców i dywizjon ścigaczy. 4 lipca 1947
roku wróciła do kraju ORP „Błyskawica”, w lipcu 1948 roku -
ORP „Iskra”. Na wyposażenie wchodziły jednostki pomoc-
nicze.

21 października 1949 roku utworzono Dowództwo Floty na

czele z kmdr. Stanisławem Mieszkowskim. Rok później, w
marcu zorganizowano 30. pułk lotnictwa MW. W latach 1946
- 47 powstały Dowództwa Obszarów Nadmorskich, jednostki
artylerii nadbrzeżnej, inżynieryjne oraz obserwacji i łączności.
Zapewniały one w dostatecznym stopniu dowodzenie na lądzie
i morzu.

Można powiedzieć, że flota zaistniała, jej walory bojowe
były jednak niewystarczające z powodu dużego zróżnicowania
okrętów, ich złego stanu oraz niedoboru dowódców morskich
i specjalistów.

Cała MW nie była właściwie typowym związkiem takty-
cznym lub operacyjnym, zapewniała natomiast możliwość
szkolenia przyszłej kadry.

Przedwojennych oficerów i podoficerów było za mało, a oni
sami już wkrótce, po 1950 roku, kiedy nastąpiło apogeum
represji stalinowskich mieli stać się ofiarami strasznego
reżimu.

20 lutego 1946 roku powstała Oficerska Szkoła Marynarki
Wojennej, w której z czasem kształcono podoficerów
zawodowych. Szkolenie podoficerów służby czynnej
rozpoczęto w lutym 1947 roku w Szkole Specjalistów Mors-
kich. Przy rekrutacji do ośrodków szkoleniowych pierwszeń-
stwo przysługiwało młodzieży pochodzenia robotniczo-chłop-
skiego.

MW wniosła duży wkład w rozwój kultury i gospodarki
morskiej, akceptowany przez społeczeństwo Wybrzeża. Mary-
narze ponosili ofiary w akcjach rozminowywania, uruchamiali
zakłady i elektrownie, rozbudowywali łączność, likwidowali
przeszkody nawigacyjne, tworzyli mapy morskie.

Rys. autor                                       B. Grzegorczyk

Okręt wchodził w skład polskiej floty
biorącej udział w słynnej, zwycięskiej
dla Polaków bitwie na redzie gdańskiej,
zwanej Bitwą pod Oliwą. Wspomagał
w niej polskie okręty, głównie admiral-
ski, dowodzony przez admirała Arendta
Dickmana.

Brał udział w akcjach rozpoznaw-
czych. W jednej z nich zdobył statek
hamburski, który przekazał Gdańskowi.
Okrętem początkowo dowodził kpt.
Adolf von Argen, w późniejszym czasie
- kpt. Macke.

Okręt był pinką. Jego pojemność
wynosiła 160 ton, długość - ok. 24 m,
szerokość ok. 5 m. Załoga liczyła 30
ludzi. Mógł przewozić ok. 50 żołnierzy

desantu morskiego. Uzbrojony był w 12
armat różnego kalibru. Największe
armaty - 6 funtów.

Rys. B. Grzegorczyk                L. S.

Okrêty œwiata

„Panna Wodna”
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Dzieñ jubileuszu
1 października był dniem, w którym

1 Morski Pułk Strzelców obchodził
30-lecie istnienia. Rocznicowe uroczys-
tości z udziałem wiceadmirała Macieja
Węglewskiego, dowódców jednostek
współpracujących z jubilatem oraz licznie
przybyłych gości odbyły się w pierwszy
piątek miesiąca. Odczytano okolicznoś-
ciowy rozkaz, wyróżniono kadrę, mary-
narzy i pracowników wojska pochwała-
mi, urlopami, nagrodami rzeczowymi
i pieniężnymi. Uhononorowano Krzyżem
Pułkowym zasłużoną kadrę i nadano
tytuł „Wzorowego Marynarza”. Bło-
gosławieństwa udzielili dziekani Mary-
narki Wojennej.

W programie rocznicy nie zabrakło
defilady pododdziałów z udziałem
Orkiestry Reprezentacyjnej MW oraz per-
fekcyjnej musztry wykonanej przez Kom-
panię Reprezentacyjną. Prezentacje te
zakończyły oficjalną część uroczystości.
Niestety aura uniemożliwiła konsumpcję
żołnierskiej grochówki na powietrzu.
Przewidujący dowódca 1 MPS nie dał się
jednak zaskoczyć jesiennej pogodzie.
Zaprosił wszystkich do wcześniej przygo-
towanej sali. Oferowano w niej ciepły
poczęstunek i słodkości sprzyjające
refleksjom oraz  w s p o m n i e n i o m .

Historia
J e d n o s t k a

powołana została
rozkazem dowódcy
MW z 5 lipca 1976
roku pod nazwą
3 Pułk Zabez-
pieczenia DMW. 9
paź-dziernika 1983
roku minister
Obrony Narodowej
nadał pułkowi imię
b o h a t e r s k i e g o
d o w ó d c y
L ą d o w e j
Obrony  Wybrzeża  1939 roku płk.
Stanisława Dąbka. Ponadto zgodnie z jego
rozkazem z 2 sierpnia 1989 roku pułk
przejął bojowe tradycje i nazwę 1 Mor-
skiego Pułku Strzelców. Z tej okazji,
w obecności kombatantów 26 sierpnia
1989 roku odsłonięto tablicę pamiątkową
poświęconą „Pamięci Żołnierzy 1 MPS
P o l e g ł y c h  w  O b r o n i e  Wy b r z e ż a
w 1939 roku”. 1 MPS powstał w 1939
roku w ramach mobilizacji. Rozmiesz-
czony był w garnizonie Wejherowo. Jego

zadaniem było jak
najdłużej bronić od
zachodu dostępu
do Gdyni w pasie
ok. 15 km. Został
sformowany w
oparciu o siły Ba-
talionu Morskiego,
który walczy ł  w
1920  roku  w
wojnie polsko-bol-
s z e w i c k i e j .
Kapelanem batalio-
nu był kpt. Wła-
dysław Miegoń.

Za męstwo w obro-

nie Wybrzeża Naczelny Wódz na wniosek
Kapituły Orderu Wojennego Vi r t u t i
M i l i t a r i  z  11 .11 .1944  roku
nadał  1 MPS Krzyż Srebrny Orderu Vir-
tuti Militari.

W lutym 1991 roku w 1 MPS przywró-
cono tradycje nadawania odznaki
pułkowej, która stanowiła replikę odznaki
z okresu przedwojennego. W dniu
imienin patrona jednostki, 8 maja 1991
roku odsłonięto przed wejściem do
budynku sztabu jego płaskorzeźbę.
W uroczystości uczestniczyła córka płk.
Teresa Dąbek-Wirgowa. 25 czerwca 1994
r o k u  pułkowi wręczono sztandar.
W listopadzie 1994 roku Kapituła Orderu
Wojennego Virtuti Militari przyznała

prawo jego dekoracji
wstęgą orderu.

Zadania 1 MPS
* utrzymywanie sił i środków w go-

towości zapewniającej wymaganą zdol-
ność bojową na okres zagrożenia i wojny
oraz wykonanie zadań mobilizacyjnych;

* szkolenie stanu osobowego pułku
zgodnie z doktrynalnymi dokumentami
narodowymi oraz wspólną doktryną i pro-
cedurami NATO;

* wszechstronne zabezpieczenie
bojowe obiektów w miejscu stałej dys-
lokacji;

* świadczenie usług logistycznych per-
sonelowi DMW niezbędnych do
funkcjonowania i kierowania siłami MW;

* pełnienie funkcji reprezenta-
cyjnych w czas ie  u roczys tośc i
patriotycznych i wojskowych.

Renata Kreja

Fot.: A. Niewiadomski, B. Woźniak

Strzelcy œwiêtuj¹

Dowódcy jednostki
kmdr Edmund Gronowski (1976 - 1978)
kmdr Andrzej Tomaszewski    (1978 - 1989)
kmdr dypl. Józef Krakowski    (1989 - 1998)
kmdr dypl. Ryszard Filiński     (1998 - 2004)
kmdr dypl. Zenon Juchniewicz (2004 - ).



LISTOPAD   2006   BANDERA  23

Zmiany, zmiany... Mają często to do
siebie, że zaskakują, przychodzą, kiedy
się ich raczej nie spodziewamy, rzadziej
zdarza się, że mamy komfort przygo-
towania się na ich nadejście. Niby
wiemy, że istotą całego życia jest zmien-
ność ale to właśnie wysoki poziom ogól-
ności tego stwierdzenia oddala od prak-
tyki dnia codziennego.

Czasami zwłaszcza, gdy oczekujemy
wydarzeń pozytywnych, chętniej czyni-
my przygotowania do nich. Zapobiegli-
wi starają się swoimi działaniami,
wcześniejszymi decyzjami zamorty-
zować ewentualne skutki i tych mniej
korzystnych sytuacji, które niesie życie.
Bywa i tak, że człowiek jakby w znie-
chęceniu pozostawia rzeczy ich własne-
mu biegowi. Taka metoda potrafi
przynieść opłakane skutki. 

Od osobowości człowieka zależy jak
dużą ma on gotowość, otwartość na
nowe doświadczenia. Innym czynnikiem
jest ten jak oceniamy konsekwencje tych
zmian, które już nam się przydarzyły.
Jeżeli bilans dotychczasowy jest pozyty-
wny, to nowe, niepewne sytuacje odbie-
rane są jako szansa i nadzieja. W przy-
padku, kiedy zmiany przyniosły proble-
my i pogorszenie, sama zapowiedź ko-
lejnych może powodować chęć ich
uniknięcia, tak „na wszelki wypadek”. 

Są symptomy zmian tak oczywistych
i powszechnych jak proces dorastania

dzieci czy procesy starzenia. Są też
mniej powszechne, które przydarzają się
ludziom w konsekwencji dokonanych
wcześniej wyborów. Do nich zalicza się
między innymi zmianę statusu, w języku
psychologicznym określanym zmianą
roli. 

Wiele ról społecznych: rodzica,

małżonka, pracownika, często również
dziecka wykonujemy równocześnie,
w zależności tylko od tego, w jakim
otoczeniu się znajdujemy. Te role,
w sposób naturalny przypisany więk-
szości ludzi, wykonywane są również
w sposób naturalny. Istnieje oczywiście
czas przystosowania się do nowej
funkcji - pracownika czy młodego ro-
dzica ale powszechność tego typu
doświadczeń powoduje, że dzieje się to
jakby samoistnie. 

Są też zmiany, do których przys-
tosowanie się trwa dłużej i powoduje
ciekawe refleksje u osób, których doty-
czą. W środowisku wojskowym istotną
i ważną, również z psychologicznego
punktu widzenia, zmianą jest podjęcie
pracy przez byłego żołnierza zawo-
dowego. Wiąże się to z funkcjo-
nowaniem w nowej roli - osoby
cywilnej. Taka sytuacja bywa nowym
doświadczeniem nie tylko dla samego

zainteresowanego, ale również naj-
bliższego otoczenia, szczególnie, jeżeli
środowisko zawodowe pozostaje
niezmienione. Wówczas elastyczność
funkcjonowania, aktywność poznawcza
zwana też ciekawością świata, empatia
i zdrowy dystans do siebie, to podsta-
wowe dyspozycje psychiczne, które
ułatwiają przystosowanie do nowej roli.

Praktyka pokazuje, że możliwości
adaptacyjne ludzi są naprawdę znaczne.
Jednocześnie nasza naturalna skłonność
do komfortu i stabilności powoduje, że
mamy tendencję do pozostawania w sy-
tuacjach znanych i „oswojonych”. Jeżeli
jednak towarzyszy nam pozytywna
motywacja i wiara, że sprostamy, to
nowe, zmieniające status quo wy-
darzenia, nie będą zagrożeniem lecz
pozytywnym wyzwaniem. 

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

PORADY BANDERY

(Nie)oczekiwana zmiana

Wśród różnych typów brzegu morskiego strome klify należą do
najbardziej malowniczych. Niektóre z nich są wręcz miejscowym
symbolem jak na przykład Klif Orłowski w Gdyni. Jednak te nad-
brzeżne urwiska są mało trwałe. Na polskim wybrzeżu podsta-
wowym materiałem, z którego zbudowany jest teren to polodow-
cowe żwiry, piaski i gliny. Z tego powodu nadbrzeżne zbocza
łatwo podlegają niszczącej działalności wody naukowo zwanej
abrazją. To właśnie dzięki temu zjawisku pojawiają się te imponu-
jące urwiska. Jest ono jednak również przyczyną ich znikania.
Ciągłe uderzenia fal, zwłaszcza w czasie sztormów powodują
wymywanie u podnóża materiału skalnego. W pewnym momen-
cie w podstawie zabraknie dużej części składającego się na nią
materiału. Takie miejsce nazywa się niszą abrazyjną lub pod-
ciosem brzegowym i jak łatwo się domyślić doprowadza to do
oberwania się części szczytowej, a w efekcie cofanie się brzegu.
Przykładem tego zjawiska jest słynny kościół w Trzęsaczu. Zbu-
dowany został w XV wieku około 2 km od brzegu morza, nato-
miast już w 1901 roku jego północna nawa runęła do morza.
Obecnie na brzegu pozostała jedynie cześć nawy południowej.

Zjawisko to nie jest niczym nienormalnym i nie byłoby niczym
niepokojącym gdyby nie jego wzrastające tempo. O ile jeszcze na
początku XX wieku w ciągu roku brzeg w wyniku erozji cofał się
o 8 cm, to 20 lat temu wielkość ta uległa zwiększeniu aż do 40 cm.
Nie jest to jednak ostatnie słowo w walce morza z lądem.
W ubiegłej dekadzie skala zjawiska jeszcze bardziej się zwięk-

szyła i traciliśmy nawet 85 cm rocznie! 
Wszystko to spowodowane jest zmianami w obszarze Bałtyku,

które wiążą się z ogólnymi zmianami zachodzącymi w śro-
dowisku naszej planety, czyli globalnym ociepleniem. Na nasze
morze wpływa to w ten sposób, iż zwiększona ilość zachodnich
wiatrów wpycha przez cieśniny duńskie ilość wody przekracza-
jącą tę jaka się przez nie wydostaje. Na efekt nie trzeba było długo
czekać. W ostatnim stuleciu poziom wód podniósł się od około 8
do 11 cm, a szacuje się, że jeśli tendencja ta się utrzyma to do
końca XXI wieku będzie to aż metr! Tak działa sama przy-
roda i człowiek niewiele może na to poradzić, choć często stara
się częściowo przeciwdziałać. Jest jednak druga strona medalu.
Przez swoją działalność człowiek często sam przyspiesza proces
niszczenia brzegu. O tym jednak napiszę w drugiej części materiału.

Przemysław Gurgurewicz

Znikaj¹ce klify cz.1
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Po pierwszej jednostce, w 1977 roku
przejęto dwie następne: KP-167 i 168.
Coraz większe doświadczenie stoczni
skutkowało skracaniem czasu budowy.
O ile w przypadku KP-166 od położenia
stępki do przejęcia przez Marynarkę
Wojenną minęło blisko 11 miesięcy, to
na ukończenie następnych jednostek
w serii stoczniowcy potrzebowali już
odpowiednio dziewięć, pięć, a w przy-
padku KP-169 już tylko cztery miesiące. 

Wprowadzenie do Pomorskiego
Dywizjonu WOP w Świnoujściu 5 ku-
trów pościgowych pierwotnego warian-
tu oznaczało, że nowo budowane jedno-
stki miały trafić do jednego z dwóch
pozostałych dywizjonów. Jako pierwszy
do przezbrojenia został wytypowany
Kaszubski Dywizjon WOP z Gdańska
Westerplatte i tam też trafiła cała pier-
wsza seria torpedowych 918. Zmoderni-
zowane kutry wypełniały te same zada-
nia, co ich poprzednicy, pełniąc służbę
w ochronie granic, polegającą głównie
na wielodniowych dozorach w morzu.
Naturalnie nowe uzbrojenie wymagało
dodatkowego szkolenia w zakresie zwal-
czania okrętów podwodnych.

Do roku 1979 udało się dostarczyć
planowaną wstępnie liczbę 9 jednostek.
Kiedy jednak dywizjony Wojsk Ochrony
Pogranicza, rozmieszczone na wschod-
nich i zachodnich rubieżach Polski

mogły już cieszyć się eksploatacją tych
jednostek, nadal nie trafiły one do
odpowiadającego za środkową cześć

polskiego wybrzeża Bałtyckiego Dywiz-
jonu WOP w Kołobrzegu. Oznaczało to
potrzebę przedłużenia serii kutrów poś-
cigowych o dalsze okręty. W niecały rok
po podniesieniu bandery na KP-169
położono stępkę pod KP-170. W lipcu
przekazano go odbiorcy, a 6 sierpnia
podniesiono na nim biało-czerwoną ban-
derę. W ten sposób pierwszy nowy kuter
trafił do Kołobrzegu. Po nim nastąpiła
dłuższa przerwa i na kolejną jednostkę
dywizjon musiał czekać przez ponad
rok, aż do stycznia 1982 roku. Wtedy też
produkcja dalszych jednostek ruszyła
pełną parą. W tamtym roku przekazano
MW wszystkie pozostałe zamówione
okręty, razem pięć sztuk. Większość
z nich trafiła do Kołobrzegu, a jeden -
KP-174 uzupełnił stan Kaszubskiego
Dywizjonu WOP w Gdańsku. Łącznie
dostawy trwały 10 lat, w trakcie których
do odbiorcy trafi ło 16 jednostek
w dwóch zasadniczych wersjach. 

W 1991 roku zaszła znacząca reforma
w systemie ochrony granic. Utworzono

Straż Graniczną, która przejęła od MW
większość jednostek pływających
wchodzących w skład Morskiej Brygady
Okrętów Pogranicza. Większość, ale nie
wszystkie. Wyjątek stanowiły właśnie
kutry pościgowe projektu 918, aczkol-
wiek jedynie zmodernizowanego wa-
riantu z uzbrojeniem torpedowym. Ich
duże zdolności ZOP spowodowały, iż
zdecydowano, aby wszystkie je skupić
w nowej jednostce MW. 1 września 1991
roku sformowany został 16. Dywizjon
Kutrów ZOP, w skład którego weszło
wszystkich 11 okrętów z Kaszubskiego
i Bałtyckiego Dywizjonu WOP, od tej
pory przeklasyfikowanych na Kutry
ZOP. Zadania jednostki skupiły się
wyłącznie na zwalczaniu OP. W tym
zakresie współpracowała ona głównie
z 11. Dywizjonem Ścigaczy z Helu oraz

śmigłowcami Mi-14PŁ z Darłowa
wchodzącymi ówcześnie w skład 40. Es-
kadry Śmigłowców ZOPiR. Podsta-
wową metodą zwalczania OP stało się
współdziałanie ze śmigłowcami, z który-
mi prowadzono liczne ćwiczenia. 

Z czasem musiał nadejść kres służby
KZOP, co w przypadku pierwszych jed-
nostek miało miejsce 23 marca 2005
roku. Ze stanu dywizjonu ubyły wtedy
trzy okręty: KKZOP-169, 173 i 175.
W niespełna dwa miesiące później ban-
derę opuszczono na KKZOP-166, 170,
172, 176. Tylko niecały rok przetrwały
jeszcze ostatnie jednostki tego typu
i ostatecznie historia kutrów projektu

918 pod polską banderą zakończyła się
31 marca 2006 roku. Wraz z nimi
zniknął także macierzysty dywizjon,
rozwiązany 1 sierpnia bieżącego roku,
na miesiąc przed 15. rocznicą swojego
powstania.

Przemysław Gurgurewicz

Fot.: archiwum 16 dKZOP

Dowódcy KZOP - 171

por. mar. Andrzej Griesa         23.12.1981 - 31.01.1991
por. mar. Janusz Lis                01.02.1991 - 28.08.1996
kpt. mar. Piotr Szymański       28.08.1996 - 16.08.1998
kpt. mar. Jacek Klarkowski     16.08.1998 - 01.10.2003
kpt. mar. Andrzej Pałczyński   01.10.2003 - 31.05.2005
kpt. mar. Piotr Szybka            01.07.2005 - 31.03.2006

W poœcigu za OP cz. 2

Dowódcy KZOP - 174

por. mar. Wojciech Łakomski 03.11.1982 - 27.09.1984
st. chor. mar. Sławomir Bartoszuk   27.09.1984 - 01.01.1990
st. chor. mar. Kazimierz Skorupka   01.01.1990 - 24.07.1991
kpt. mar. Tadeusz Mackiewicz        24.07.1991 - 10.10.1994
por. mar. Mirosław Kapelańczyk     10.10.1994 - 25.03.1998
por. mar. Stanisław Domke             25.03.1999 - 31.12.2006
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Po mszy żałobnej w Katedrze Polowej
WP jego prochy spoczęły w kryp-
cie kolumbarium kwatery
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie na stołecznym
Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach. 

W ceremonii pogrzebowej
uczestniczyła m.in. delegacja lot-
ników morskich z 30. Eskadry
Lotniczej MW. 

Urodził się w Zagórzycach koło
Krakowa 31 marca 1918 roku.
Matka, która wcześnie go osiero-
ciła, była nauczycielką. Ojciec
uczył muzyki. 

Po wojnie ojciec ożenił się
ponownie i zabrał dzieci do Grod-
na. Henryk ukończył tam Gim-
nazjum Polskiej Macierzy Szkol-
nej. 

W 1933 roku rodzina przeniosła
się do Wilna. Henryk przez rok
uczęszczał do Szkoły Ogrodniczej
a następnie do Państwowej Szkoły
Technicznej w Wilnie, uzyskując
dyplom technika drogowo-wod-
nego. 

Największą jego pasją było jed-
nak latanie. 

W lecie 1936 roku odebrał w Ust-
janowej odznakę pilota szybowcowego
kat. B. 

W styczniu 1938 roku dostał się do
Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnict-
wa w Sadkowie k. Radomia. 

W maju odbył samodzielny lot na
RWD-8. Techniczne wykształcenie
zadecydowało, że został przeniesiony do
Dęblina do szkoły obserwatorów. Na nic
zdały się protesty, że chce kształcić się,
by zostać pilotem. 

W owych czasach dowódcą załogi był

oficer obserwator bez względu na rangę
pilota. 

Wybuch II Wojny Światowej zastał go
w Dęblinie. Woził rannych do szpitala
w Puławach. 

Ewakuacja skończyła się aresz-
towaniem przez żołnierzy radzieckich. 

Z bydlęcego wagonu, którym
wieziono go na wschód, uciekł. 

Przez Szwecję, Norwegię, Francję
dostał się z dwa lata młodszym od niego
bratem Stanisławem, pilotem, do Anglii. 

Skierowano go na kurs dla
radiotelegrafistów, łączności oraz strzel-
ców pokładowych. 

Po zakończeniu szkolenia otrzymał
przydział do 304. Dywizjonu Ziemi
Śląskiej. 

Pierwszy lot bojowy wykonał w za-
łodze por. Jerzego Iszkowskiego w nocy
z 24/25 kwietnia 1942 roku. 

Celem była baza Kriegsmarine w Ros-
toku. Latał nad Niemcami i portami
okupowanej Francji. 

Jego Wellington wielokrotnie
wychodził cało z opresji. Poważne straty
wśród załóg latających zadecydowały 
o przeniesieniu jednostki do Lotnictwa

Obrony Wybrzeża. W jego ramach zało-
gi latały na wielogodzinne patrole na
poszukiwanie i zwalczanie niemieckich
okrętów podwodnych. 

W najgorętszym dla aliantów okresie
Bitwy o Atlantyk, załoga por. Adolfa
Nowickiego do której został przy-
dzielony, skutecznie zaatakowała
U-boota. Za tę akcję załogę odznaczono
Krzyżami Virtuti Militari. 

Po wykonaniu 47 lotów bojowych 
i ciągłych zabiegach przełożeni zgodzili
się skierować go do szkoły pilotów.
Latem 1943 roku kapitan H. Franczak
rozpoczął szkolenie. 17.10.1944 roku

został pilotem maszyn
wielosilnikowych. 

Do końca wojny latał
szkoląc załogi, a następnie
został instruktorem w ośrod-
kach szkolenia lotniczego
Royal Air Force. W grudniu
1948 roku wraz z grupą pols-
kich lotników został zaan-
gażowany przez lotnictwo
wojskowe Pakistanu. Latał na
„Dakotach” w górach Karako-
rum, Himalajach i Hindukuszu. 

Po uzyskaniu licencji pilota
cywilnego zwolnił się z wojska
i podjął pracę w pakistańskiej
cywilnej linii lotniczej Orient
Airways Ltd. Latał do Birmy,
Indii, Bahrajnu i Mekki.

Ożenił się ze starszą od
siebie Irlandką, z którą w 1953
roku wyjechali do Stanów
Zjednoczonych. Tam próbował
różnych zajęć: prowadził
gospodarstwo hodowlane, pra-
cował jako agent ubez-
pieczeniowy, był kierowcą
szkolnych autobusów. Jednak
nade wszystko tęsknił do lata-

nia. 
W ostatnich latach życia 

nawiązał kontakty z seniorami lotnictwa
zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Wete-
ranów Armii Polskiej w Stanach Zjed-
noczonych. 

Był odznaczony Krzyżem Virtuti Mi-
litari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych,
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski, brytyjskim Distinguished
Flying Cross i innymi.

Oprac.: M. Konarski 

Fot.: archiwum

Lotnik z 304. Dywizjonu Ziemi Śląskiej

Jeden z bohaterów

atlantyckich patroli kpt. pil. 

w st. spocz. Henryk

Franczak odszedł na

wieczną wachtę 

1 lipca 2006 roku 

w Stanach Zjednoczonych. 

Pogrzeb z honorami

wojskowymi odbył się 

w Warszawie 12 września
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16 sierpnia 2006 roku japoński kuter
rybacki „Kisshin Maru No.31”, znajdu-
jący się na północ od wyspy Hokkaido
wezwany został do zatrzymania przez
rosyjską jednostkę straży granicznej.
Japończycy próbowali uciekać i zostali
ostrzelani. Śmierć poniósł jeden członek
załogi, pozostałych aresztowano. Incy-
dent, przypomniał o nierozstrzygniętym
sporze w jednym z kluczowych i
najprężniej rozwijających się rejonie
świata - Azji Wschodniej. O ile Rosja w
latach 90. XX w. uregulowała kwestie
graniczne z Chinami, to z drugim
mocarstwem, Japonią, nie zakończono
sporu o Kuryle.

Strategia i duma
Wyspy Kurylskie (zwane przez

Japończyków Terytoriami lub Wyspami
Północnymi), z których to powodu do
dziś nie ma traktatu pokojowego, który
formalnie kończyłby stan wojny, są jak
ogniwa łańcucha rozciągającego się od

południowego cypla rosyjskiej Kamcza-
tki niemal po północny kraniec
japońskiej wyspy Hokkaido. Wojska
radzieckie zajęły je w końcowych dniach
II w. ś., deportując 17 tys. mieszkańców.
Obecnie mieszka tam około 47 tys. osób,
w tym wielu wojskowych. Problem z
Kurylami z pozoru wydaje się błahy, jed-
nak wystarczy spojrzeć na mapę, by
stwierdzić, mają one wielkie znaczenie
strategiczne. Są jak bariera zamykająca
Morze Ochockie, dawny bastion
potężnej radzieckiej Floty Oceanu
Spokojnego. To w dużej mierze tłu-
maczy, dlaczego dla Rosjan są tak
ważne. Szczególne znaczenie ma wyspa
Etorofu, z głębokim niezamarzającym
portem. 

Kanał Kunasziri jest nadal jedną 
z trzech dróg floty rosyjskiej w kierunku
Pacyfiku. Wykorzystując wojskową ter-
minologię, można powiedzieć, że Kuryle
przedstawiają sobą rzeczywistą „przed-

nią rubież” w systemie strate-
gicznej obrony. A w warunkach
ogólnej redukcji strategicznych sił
nuklearnych znaczenie ich
morskiego komponentu - atomo-
wych okrętów podwodnych,
znacznie się zwiększa.  Trzeba im
zapewnić dogodne wyjście w
kierunku Pacyfiku.

Istotna jest w sporze również
sprawa ekonomiczna. Same wyspy
mają niewielkie znaczenie gospo-
darcze. Ważne są natomiast otacza-
jące wody, jedne z najbogatszych
na świecie łowisk łososi. Według
Rosjan, nieszczęśni japońscy ryba-
cy nie poławiali ryb, lecz kraby. A
to jest surowo zabronione. 

Zwrot Wysp Kurylskich to dla
japońskich elit kwestia dumy naro-
dowej. Choć w historii Japonii nie
zajmują one miejsca centralnego,
ich odzyskanie jest dla nich kwest-
ią suwerenności i godności państ-
wa. Dlatego ich zwrotu domagają
się wszystkie partie polityczne.

Rosjanie podchodzą do kwestii zatrzy-
mania Kuryli podobnie prestiżowo.
Traktują je jako rekompensatę za koszty
wojny. Po pewnych dyplomatycznych
wahaniach po zakończeniu zimnej
wojny, kiedy Japończycy oferowali za
wyspy 30 mld dolarów, proponowali
utworzenie wolnej strefy ekonomicznej,
podpisanie traktatu regulującego ich sta-
tus, Rosja wraz z odzyskiwaniem siły
ekonomicznej, zachowuje się w kwestii
kurylskiej stanowczo. Mówi
Japończykom - nie. I przeznacza
olbrzymią kwotę 670 mln dolarów na
rozwój infrastruktury na wyspach i
pomoc socjalną. 

Siły Rosji na Dalekim Wschodzie.
Potencjał sił rosyjskich na rosyjskim
Dalekim Wschodzie spadał od rozpadu
ZSRR i ich obecny poziom jest zdecy-
dowanie mniejszy niż pod koniec zimnej
wojny. Tym niemniej, znaczący potenc-
jał, włączając w to nuklearne siły strate-

Strategiczne ogniwo Rosji

Flota Oceanu SpokojnegoFlota Oceanu Spokojnego
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giczne i taktyczne,
pozostaje nadal w
gotowości. Ze względu
na sytuację finansową
Rosji, poziom
wykonywanych ope-
racji oraz intensy-
wność szkolenia w la-
tach 90. i na początku
XXI w. była zaniżona.
Wiele wskazuje na to,
że w ostatnich latach, m.in. na skutek
poprawy kondycji gospodarczej, zinten-
syfikowano manewry połączonych sił
Federacji Rosyjskiej na Dalekim
Wschodzie. 

Rosjanie na Dalekim Wschodzie
posiadają, według szacunków „Defense
of Japan 2006”, około 110 tys. żołnierzy,
280 okrętów i 650 samolotów. Siły
strategiczne, w postaci międzykontynen-
talnych pocisków rakietowych, takich
jak SS-25 oraz bombowców strate-
gicznych Tu-95 H Bear, są rozmiesz-
czone wzdłuż Kolei Transsyberyjskiej.
Drugim ich członem są cztery okręty

podwodne z rakietami balistycznymi
o napędzie nuklearnym typu Delta III,
bazujące w Pietropawłowsku na
Kamczatce. Dodatkowo, Rosjanie
dysponują  innymi nośnikami nies-
trategicznych ładunków nuklearnych,
takimi jak 70 bombowców Tu-22 M,
bazujących m.in. na wschód od Jezio-
ra Bajkał i na Wyspie Sachalin oraz
rakietami wystrzeliwanymi z okrętów
nawodnych i podwodnych Floty
Oceanu Spokojnego. Niektóre źródła
szacują, że na Dalekim Wschodzie
pozostaje jedna trzecia z 3300 takty-
cznych rosyjskich ładunków nuk-
learnych. Głównymi bazami floty są
Władywostok oraz Pietropawłowsk.
Jej tonaż jest szacowany na 750 tys.
ton. 

W skład wchodzi 20 większych
okrętów nawodnych i około 20

okrętów podwod-
nych (około 15 z
nich ma napęd
nuklearny). 

M a r y n a r k a
Wojenna dys-
ponuje łącznie 64
rakietami balisty-
cznymi SS-N-18 o

zasięgu powyżej
6500 km (każda z 3
głowicami). Broń
ta spoczywa na
pokładach 4 SSBM
typu Delta III
(„Pietropawłowsk-
K a m c z a c k i ” ,
„Swiatoj Gieorgij
Pobiedonosiec”,
„Zielienograd”, i „Podolsk”), bazują-
cych w bazie Rybaczyj koło
Pietropawłowska na Płw. Kamczatka.
Ostatnio informacje prasowe podają, że
wszystkie okręty tego typu, zbudowane
w latach 80. wycofane zostaną do 2010 r.

O ich następcach nic nie
wiadomo. Być może przy-
będą z najpotężniejszej
rosyjskiej Floty Północnej,
pokonując drogę pod loda-
mi. Liczbę taktycznych
ładunków nuklearnych na
wyposażeniu floty, wg
biuletynu INESAP, sza-
cowano w 2004 rok na
250. Według najnowszego
rocznika Jane’s Fightig
Ships do pozostałych sił
podwodnych  należą 3

SSGN typu Oscar  II („ Czelabinsk”
K442, „Omsk” K 186, „Tomsk” K 526).
Każda jednostka uzbrojona jest  w 24
rakiety manewrujące SS-N-19 Ship-
swreck o zasięgu do 550 km, prędkości
2,5 Mach i ładunku 750 kg HE lub nuk-
learnym 500 kT. Będące na ich uzbroje-
niu rakietotorpedy SS-N-15 (zasięg do
45 km) lub SS-N-16 (zasięg do 100 km),
również mogą przenosić 200 kT ładunek
nuklearny. W służbie pozostają jeszcze 
3 uderzeniowe okręty podwodne 
o napędzie nuklearnym  typu Akula I
oraz 8 OP o napędzie klasycznym typu
Kilo. Główną bazą okrętów podwodnych
o napędzie nuklearnym jest Ribaczyj.
Największym okrętem nawodnym jest
krążownik rakietowy „Wariag” typu
Sława/Moskwa (Projekt 1164), zbu-
dowany w 1989 roku. Do najbardziej
znanego typu rosyjskich niszczycieli
Sowriemiennyj (sprzedano je w ostat-
nich latach również Chińczykom),
należą 3 okręty: „Bojewoj”, „Burnyj” 
i „Biesbojaznyj”. Pozostałe duże okręty
nawodne to 3 niszczyciele typu Udaloj, 
3 fregaty typu Krivak, kilka korwet
rakietowych typu Nanushka. Potężnymi
siłami dysponuje na Dalekim Wschodzie
Straż Graniczna. Należy do nich m. in. 6

fregat patrolowych typu
Krivak III (część z nich
może pozostawać w re-
zerwie). W razie konflik-
tu zbrojnego  Straż Gra-
niczna zasila automaty-
cznie Marynarkę Wojen-
ną. Dumą floty jest 1
dywizja piechoty mor-
skiej. Można ją przerzu-
cać na brzeg m.in. na
zbudowanych  w gdań-

skiej Stoczni Północnej w latach 70. i 80.
okrętach desantowych typu Ropucha. 

Rosja niewątpliwie zamierza zająć
mocniejszą pozycję w Azji Wschod-
niej i zakończyć czas ustępowania
wschodzącym potęgom azjatyckim.
Eksperci oceniają, że Kuryle z pewnoś-
cią nie staną się przyczyną otwartego
konfliktu zbrojnego. Jednak spór o
wyspy może wykluczać utworzenie
wielostronnego systemu bezpieczeństwa
regionalnego z udziałem USA, Chin,
Korei, Japonii i Rosji. Przy groźnych dla
pokoju światowego nierozwiązanych
kwestiach Tajwanu i reżimu w Korei
Północnej, jakże pożądana byłaby lepsza
współpraca państw Azji Wschodniej.       

Jerzy Bojko 

Fot.: US Departament of Defense, Peoples
Daily on Line, Vladivostok News
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Poczet marynarskich twórców

Już na pierwszy rzut oka widać, że
Jerzy właściwie pochodzi z morza,
urodził się w objęciach nimf morskich,
a jego rozumne i trochę jakby kpiące
spojrzenie zdradza przynależność do
wielkiej marynarskiej rodziny. Do tego
obfita, czarna broda.

Ważniejsza jest jednak jego wprost
encyklopedyczna wiedza, przede wszys-
tkim historyczna i nie tle entuzjazm, co
racjonalne podejście do życia. Jest po
prostu normalny.

Z tej racji mógłby wszędzie zajmować
niemal każde odpowiedzialne
stanowisko. Tymczasem jako jeden 
z nielicznych dowódców morskich
utrzymał się na okręcie bojowym aż
przez 16 lat. A w MW - blisko 30. Jest
dowódcą ORP „Błyskawicy”, już sym-
bolu narodowego. To jedyne takie
zaszczytne stanowisko w Polsce. Sam
twierdzi, że jego okręt jest
najpiękniejszym w całej Marynarce
Wojennej, którego styl zapożyczyli
budowniczowie z najlepszych włoskich
wzorów. Inne współczesne okręty, nie
obrażając nikogo przypominają często
skrzynki lub kontenery.

Jerzy jest  uroczym gawędzia-
rzem. Uważa, że i teraz na okręcie jest
niebezpiecznie. Przypomina zdarzenie
jednego z członków załogi, który nie
dość, że wpadł do głębokiego luku
narażając życie, to jeszcze jak prawdzi-
wy marynarz wybrzydzał, że do czeluści
nie nalano wody.

Jak przystało na prawdziwego
mężczyznę posiada dwie córki. Starsza
kształci się w Akademii Morskiej, młod-
sza zgłębia prawo. Wkrótce komandor
będzie teściem także komandora. Na ślu-
bie i weselu będą mile widziane mary-
narskie mundury.

To przede wszystkim okręt, który
stworzył na nowo. Lśni już z daleka, a to
zasługa całej załogi. No także dowódz-
twa MW oraz Towarzystwa Przyjaciół
Okrętu-Muzeum „Błyskawica”. W
przyszłym roku duma MW obchodzi
swoje 70-lecie. 

Jego dowódca ma jeszcze czas na
pisanie książek i publikowanie. Pisze
fachowe artykuły do wielu czasopism,
także zagranicznych, redaguje wspom-

nienia byłych oficerów i marynarzy.
Wspólnie ze Sławomirem Kudelą,
dyrektorem Muzeum MW wydali
książkę - ORP Błyskawica - niszczyciel

PMW. Samodzielnie Łubkowski opra-
cował dwa tomy ciekawego dzieła -
Kontrtorpedowce „Burza”, „Wicher”.

Jerzy ciągle jest, mówiąc żargonem
marynarskim, „na topie”. Bywa
rozżalony, że datków na „Błyskawicę”
jest wciąż mało. Ludziom jakby
spowszedniały ciągłe i wszechogarnia-
jące darowizny. Tylko, że tutaj warto.
Nazwiska mogą zaistnieć na mosiężnej
tablicy okrętowej wśród wielu
niepospolitych, hojnych ofiarodawców. 

Życzymy komandorowi dalszych
sukcesów i udanego zięcia.

Fot.: J. Ł. B. Grzegorczyk 

Autor

Jego dzie³o

ORP „Błyskawica” czeka nie tylko na potrzeby z serca, 

ale i rozumu”

Jerzy Łubkowski
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SPORT

Reprezentacja Marynarki Wojennej zajęła II miejsce
w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Biegu na Orientację.
Zawody odbyły się w dniach 18 - 21 września w 31 Bazie Lot-
niczej w Poznaniu.  

Na zawody przyjechali najlepsi zawodnicy z Sił Zbrojnych
w tej stosunkowo młodej dyscyplinie sportu. 

Pojawili się reprezentanci z 17 zespołów, w sumie startowało
187 zawodników. Liczebnie zdecydowanie dominowali
mężczyźni, co nie było żadną niespodzianką. 

W porównaniu z poprzednimi zawodami nastąpił wzrost
liczby startujących. 

Indywidualnie w skład reprezentacji Marynarki Wojennej
wchodzili: Joanna Dagil, Agnieszka Porzycz, Anna Adam-
czak, kmdr ppor. Piotr Sobolewski, por. Janusz Porzycz, kpt.
Grzegorz Kiljan, st. chor. Andrzej Olech, st. bsmt Jacek
Nowak, bsmt Marcin Richert, ppor. Robert Żal, st. mar. ndt.
Piotr Kwaśniewski, st. chor. Andrzej Wawrzyński, bosm. Piotr
Krupa, kmdr ppor. Bogdan Anuszkiewicz, st. chor. rez. Dariusz
Ulatowski, mjr. rez. Leon Binkiewicz, st. bosm. szt. rez. Paweł
Kwaśniewski, kmdr ppor. Henryk Sienkiewicz, mjr rez. Hen-
ryk Woźniak. 

Reprezentację przygotowywali wysokiej klasy trenerzy 
z Zespołu Sportowego MW. 

Poziom zawodów oceniono dość wysoko. 
Mistrzostwa Wojska Polskiego w Biegu na Orientację były

jedną z imprez organizowanych w ramach rywalizacji 
w sporcie powszechnym w Wojsku Polskim.

Oprac.: Robert Rapsiewicz

W dniach od 21 do 24 września br. w Zielonej Górze
odbył się, kończący tegoroczny cykl Pucharów Polski,
finał tej imprezy. 

Wzięło w niej udział dwóch reprezentantów z Zespołu
Sportowego MW. Bsmt Radosław Podgórski wygrał w
konkurencji pistolet szybkostrzelny 2x30 mężczyzn

wynikiem 586 + finał 183,9
pkt. 

Natomiast por. mar. Sła-
womira Szpek dwukrotnie
zajęła pierwsze miejsce w pis-
tolecie pneumatycznym 40
strzałów kobiet wynikiem 385
+ finał 97,3pkt oraz pistolecie
sportowym 30 + 30 kobiet
wynikiem 588 + finał 206,0pkt,
ustanawiając jednocześnie 
w tej drugiej swój kolejny
Rekord Polski. 

Dowódca Zespołu Spor-
towego MW kmdr ppor.
Krzysztof Saba wiąże z tymi
zawodnikami duże nadzieje na
występ w najbliższych
Igrzyskach Olimpijskich, które
odbędą się w 2008 roku 
w Pekinie.

Robert Rapsiewicz

Mistrzostwa Wojska Polskiego w biegu na orientacjê

StrStr zelecki Puchar Polskizelecki Puchar Polski
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SzachySzachy
Zadanie nr 11 

Białe rozpoczynają
Rozwiąż zadanie

Mistrzostwa Marynarki Wojennej w
szachach na rok 2007 rozegrane zostaną
w dniach od 9 do 10 grudnia 2006 roku w Klu-
bie MW „Riwiera” równocześnie z Memo-
riałem Komandora Henryka Malinowskiego. 

Serdecznie zapraszamy kadrę MW 
i marynarzy służby czynnej, podchorążych
AMW i rezerwistów  oraz pracowników
wojska do wzięcia udziału w rozgrywkach. 

Dowódców jednostek MW i okrętów prosimy
o oddelegowanie na mistrzostwach pasjonatów
szachów. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie chętnych do udziału 
w rozgrywkach. 

Telefony kontaktowe do klubu:
(058) 626 35 18, 

prezes (058) 621 51 73.
Ostatni Grand Prix KORSARZ 2006

zostanie rozegrany 4.11.2006 r. 
ZK

Rozwiązanie przesłać do 15.12.2006 
na adres Z.K. 80-169 Gdańsk ul. Czajkowskiego 4/29. 

Czeka na Ciebie nagroda książkowa wydawnictwa
BELLONA

Wydawnictwo L&L zdecydowało się
na opublikowanie wspomnień Joshuy

Slocuma Podróż Liberdade. 
Ich autor był amerykańskim

marynarzem i żeglarzem. 
W wieku 16 lat rozpoczął

swoją przygodę z morzem,
przechodząc stopniowo
wszystkie szczeble kariery
marynarza: od chłopca okrę-
towego i kucharza aż do rangi
dowódcy żaglowców, udzia-
łowca, a później nawet właści-
ciela i jednocześnie kapitana
najpiękniejszych jednostek
tamtych lat. 

Slocum jako pierwszy pod-
jął się śmiałej próby samot-
nego opłynięcia ziemi w la-
tach 1895 - 1898. 

W roku 1909 popłynął 
w górę Amazonki i wtedy
słuch o nim  i jednomasztow-
cu Spray, którym podróżował,
zaginął.

Podróż Liberdade mówi 
o latach 1886 - 1888, kiedy to
podczas podróży na własnym
barku Aquidneck do Ameryki
Południowej kapitan doświad-
czył m. in. zarazy na
pokładzie i buntu załogi. 

Po stracie Aquidnecka
Slocum zdecydował się na

zbudowanie nowej łodzi i odbycie nią

dalekiej podróży.
Tytułowe Liberdade to dziesię-

ciometrowe canoe, które Slocum skon-
struował z pomocą żony - Hettie oraz
dwóch synów - Victora i Garfielda. 

Za materiał budowlany posłużyło im
to, co znaleźli na wybrzeżu. 

Zrobioną przez siebie jednostką
przepłynęli, ponad 5 tys. mil dzielących
ich od domu.

Ta skromna objętościowo książka,
licząca tylko 116 stron zawiera obszerne
i przenikliwe obserwacje dotyczące
ludzkiej natury, zachowań i etyki.
Zwraca również uwagę na zdolności
literackie pisarza, którego język jest
niezrównany, pełen charakterystycznych
zwrotów. 

Slocum z upodobaniem cytuje swoich
rozmówców, ale także Biblię, posługuje
się również terminologią żeglarską.

Podróż Liberdade to doskonały doku-
ment epoki, poruszający, intrygujący,
niezwykle anegdotyczny. 

Uwzględniając talent literacki autora
można tę pozycję umieścić wśród
najlepszych z tego gatunku, nawet
wychodzących spod pióra Tage Vossa 
i Josepha Conrada Korzeniowskiego.

Magdalena Grzybowicz
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J uż po raz drugi w operacji antyter-
rorystycznej Active Endeavour
weźmie udział okręt podwodny

ORP „Bielik”. 11 października wyszedł
on z Bazy Morskiej w Gdyni, kierując
się w kierunku Kanału Kilońskiego.
Docelowym akwenem, na którym będzie
działał nasz okręt jest Morze
Śródziemne. 

W uroczystości pożegnania wziął
udział minister Obrony Narodowej
Radosław Sikorski, który wszedł na
„Bielika” i osobiście zapoznał się 
z panującymi na okręcie warunkami. 

Powiedział, że misja „Bielika” jest
polskim wkładem w operacje Sojuszu
Północnoatlantyckiego. 

Zwrócił uwagę, że wbrew wrażeniu
jakie powstało, Polska w odróżnieniu od
misji ONZ czy polsko-amerykańskich
była w natowskich misjach reprezen-
towana stosunkowo skromnie. 

Teraz ma się to zmienić, czemu będzie
służył znacznie większy niż dotychczas
udział w operacji w Afganistanie. 

Minister stwierdził,
że okręt jest dobrze
przygotowany do
misji i tradycyjnie
życzył załodze stopy
wody pod kilem.

Dla „Bielika” to już
druga misja w ramach
operacji Active
Endeavour. Pierwsza
miała miejsce w
zeszłym roku, kiedy
to okręt znajdował się
w podporządkowaniu
dowódcy operacji od
1 lutego do 30 marca. 

Doliczając dwuty-
godniowy okres
potrzebny na dotarcie z Gdyni na teren
działań okręt poza macierzystym portem
przebywał 106 dni - od 14 stycznia do 30
kwietnia. 

Obecne zadania „Bielika” nie są oczy-
wiście szczegółowo znane. Wiadomo, że
tak jak poprzednio będzie on patrolował
akwen Morza Śródziemnego i moni-
torował żeglugę w wyznaczonym
rejonie. Zauważone jednostki muszą być
zidentyfikowane, tzn. należy odczytać
ich nazwę, a jeśli to możliwe ustalić
także pozostałe dane identyfikacyjne
takie jak bandera, port macierzysty oraz
numer IMO. Zwłaszcza ten ostatni
stanowi najpełniejszą informację, gdyż
jest niepowtarzalny i pozostaje
niezmieniony, bez względu na zmiany
nazwy czy właściciela statku. 

Najważniejsza jednak jest obserwacja

ruchu jednostek podejrzanych. Słowo
podejrzane oznacza w tym kontekście
statki, które mogą zajmować się prze-
mytem  materiałów niebezpiecznych,
czy też są w jakiś sposób związane 
z działalnością grup terrorystycznych. W
praktyce załoga okrętu podwodnego

może przeprowadzić
taką klasyfikację
jedynie na podstawie
obserwacji zachowania
jednostki. 

Przykładowo bardzo
poważną przesłanką, że
dokonywane są działa-
nia niezgodne z prawem
jest spotkanie dwóch
statków na otwartych
wodach, podczas
którego następuje

między nimi wymiana ludzi bądź
ładunków. 

Podobnie się ma sprawa w sytuacji,
kiedy za burtę wyrzucane są niezidenty-
fikowane paczki unoszące się na wodzie.
Jest to jedna z ulubionych metod
przekazywania towaru przez przemyt-
ników. 

Po pozostawieniu takiej przesyłki w
danym rejonie podchodzą do niej małe
jednostki np. rybackie, podejmując ją 
z wody i dostarczając na ląd z pominię-
ciem kontroli granicznej i celnej. 

Właśnie taki przypadek zaobser-
wowała załoga „Bielika” podczas
poprzedniego pobytu na Morzu
Śródziemnym. Ze statku wyrzucono
białe paczki zaopatrzone w dobrze
widoczne pomarańczowe pływaki. 

Informacja o tym zdarzeniu została

przez naszych marynarzy natychmiast
przekazana do dowództwa, a statek, 
z którego pochodziła paczka sklasy-
fikowano jako podejrzany (suspect ship).

Pierwsza misja „Bielika” w rejonie
śródziemnomorskim zaowocowała trze-
ma patrolami. Pierwszy wykonano pod-

czas tranzytu z Hiszpanii do docelowej
bazy operacyjnej mieszczącej się 
w Zatoce Souda na Krecie, w trakcie
którego zaobserwowano 15 małych 
i średnich statków. 

Kolejne wyjście w morze miało już
miejsce z greckiej bazy, a jego celem
była kontrola żeglugi w pobliżu Krety,
na południe i wschód od niej. Przebiega-
ją tamtędy linie komunikacyjne
prowadzące z Kanału Sueskiego, Alek-
sandrii oraz wschodnich wybrzeży
Morza Śródziemnego do centralnej
Grecji oraz dalej na Morze Czarne. 

Trzecie i ostatnie zadanie w ramach
Active Endeavour dotyczyło patrolowa-
nia wschodniego rejonu  Morza
Śródziemnego pomiędzy wybrzeżami
Turcji, Syrii i Libanu, a Cyprem. To
właśnie wtedy odniesiono największe
sukcesy, obserwując wspomniane już
wyrzucenie paczki, a także zidenty-
fikowano statek znajdujący się na liście
jednostek podejrzanych o przemyt. 

Za swój wkład w sojuszniczą operację
załoga otrzymała oficjalne po-
dziękowanie z dowództwa w Neapolu. 

Z pewnością obecna misja okaże się
równie udana, będąc kolejnym ele-
mentem polskiego wkładu w sojusznicze
działania na polu wojny z terroryzmem.   

Przemysław Gurgurewicz 
Fot.: M. Kluczyński

Ponownie na MorPonownie na Mor ze Œródziemneze Œródziemne
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”. Wśród czytelników, którzy nadeślą 
do 13 grudnia  prawidłowe rozwiązanie,  rozlosujemy nagrodę. 

K R Z Y ¯ Ó W K A
Poziomo: 1. Jednostka monetarna używana w Rosji;

5. Kierunek w literaturze i sztuce; 8. Sukulent meksykański;
9. Znak zodiaku; 10. Ssak z rodziny koniowatych; 11. Dom na
wsi; 12. Podziałka; 15. Ewolucja narciarska; 18. Jaja płazów;
19. Atrybut maklera giełdowego; 21. Bywa przyczyną pożaru;
24. Mieć żal, urazę do kogoś; 27. Środki masowego przekazu;
28. Polska piosenkarka greckiego pochodzenia;  29. Zlot
czarownic; 30. Szybki bieg konia; 31. Nogą zamiata; 
32. Klamra u pasa.

Pionowo: 1. Zagadka rysunkowa; 2. Kolor; 3. Broń kawa-
lerii; 4. Karczma, gospoda; 5. Targ, jarmark;  6. Znane
uzdrowisko dla dzieci; 7. Drewniana lub metalowa część
osprzętu jachtu służąca do mocowania olinowania; 13. Symbol
dobrych interesów; 14. Inaczej błękit; 16. Obfity deszcz; 
17. Pracownik portowy; 20. Imię męskie; 21. Imię
Kwiatkowskiej, aktorki; 22. Grecka wyspa; 23. Rodzaj kom-
putera; 24. Dzielnica Gdańska; 25. Pułkownik, obrońca Kępy
Oksywskiej; 26. Dychawica, choroba.

Z. Chińcza 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 dadzą rozwiązanie.



III Zjazd Za³óg Niszczycieli
Marynarka Wojenna gościła około 40

byłych marynarzy, członków załóg polskich

niszczycieli,  którzy wzięli udział 

w III Zjeździe Załóg Niszczycieli. 

Program obecnego zlotu obejmował  

zapoznanie weteranów marynarskiej 

służby z wyposażeniem i zadaniami

współczesnej Marynarki Wojennej. 

Temu służyła  wizyta na wybranych 

okrętach stacjonujących w bazie morskiej 

w Gdyni - Oksywiu. 

Uczestnicy Zjazdu odbyli rejs po Zatoce

Gdańskiej na pokładzie ORP  „Wodnik”.

W miejscu zatonięcia wojennego 

niszczyciela ORP  „Wicher” złożyli 

wieniec. Na ORP  „Błyskawica” wzięli

udział w ceremonii wodowania książki 

jednego z uczestników zlotu A. D. E.

Dudko pt. „ ... za tych co na morzu”.






