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Niedokończony 
lot

We wtorek 31 marca 2009 roku około godziny 16.45 
na lotnisku wojskowym w Babich Dołach w wypadku lotniczym 

zginęła załoga samolotu An-28.

Odeszli od nas:

Komandor porucznik pilot Roman 
BERSKI, lat 48, szef sekcji 

rozpoznawczej, instruktor pilot 
Dowództwa Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej

Starszy chorąży sztabowy ma-
rynarki Ireneusz RAJEWSKI, 

lat 43, starszy technik 
samolotu 28 Puckiej Eskadry 

Lotniczej

Komandor podporucznik pilot 
Marek SZTABIŃSKI, lat 36, 
szef szkolenia 28 Puckiej 

Eskadry Lotniczej

Kapitan marynarki pilot 
Przemysław DUDZIK, lat 27, 
oficer sekcji rozpoznawczej 

28 Puckiej Eskadry Lotniczej

„Lotnik, skrzydlaty władca świata bez granic
 ze śmierci drwi, a w twarz się życiu głośno śmieje.
 Drogę do nieba skraca, przestrzeń ma za nic.
Smutki mu z czoła pęd zwieje…”

T
o pierwsze słowa hymnu lotników, zna je 
każdy, kto postanowił związać swoje ży-
cie z lotnictwem wojskowym. Codzienny 
trud, niebezpieczeństwo i zmaganie się 

z naturą stają się chlebem powszednim. Piękno 
tego zawodu jest warte wielu wyrzeczeń, a satys-
fakcja z wykonanego zadania  rekompensuje 
wszelki trud. Jednak czasem bywa inaczej… 

Był zwykły dzień, jednak w tym zwykłym 
dniu odeszło od nas czterech wspaniałych, od-
danych lotnictwu kolegów. Ciężko sobie wyobra-
zić jak będą wyglądać dni bez ciągle uśmiech-
niętego Przemka, wspaniałego pilota, który zara-
żał swoimi pasjami. Uwielbiał żeglować, wspinać 
się na skałach. Zawsze twierdził, że „nie ma cza-
su na leżenie, bo trzeba życie łapać póki czas”. 
Pokochał lotnictwo i każdą sposobność wykorzy-

stywał do zdobywania coraz to większej wiedzy 
o lataniu.

Będziemy wspominać Irka, który swój per-
fekcjonizm i zamiłowanie do porządku wpajał 
młodszym kolegom technikom. Słynął z wielkiej 
wiedzy i dbałości zarówno o swój motocykl, któ-
rym uwielbiał jeździć, jak i swój samolot, nad 
którym sprawował opiekę.

Brakować nam będzie Romka, który latał 
na Zlinach, potem na Limach, Iskrach, MiG-ach 
i Bryzie, stanowił dla nas niedościgniony wzór pi-
lota i kolegi, który zawsze miał dla nas czas, by 
podzielić się wiedzą o majsterkowaniu, a jedno-
cześnie opowiedzieć o wspaniałych lotach na 
myśliwcach.

Nie będzie Marka, człowieka, przed którym 
nie było tajemnic w każdej dziedzinie. Kiedy za-
czął latać, opanował to do perfekcji. Kiedy zain-
teresował się informatyką, stał się  dla nas skarb-
nicą wiedzy. Niektórzy z kolegów nazywali go 
„starszym bratem”, bo zawsze był obok, pomoc-
ny i życzliwy.

Zawsze będziemy o nich mówić – nasi. Byli 
i będą częścią historii Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej, które budowali i w którym zostawili cząst-
kę swojego życia. Żadne słowa nie oddadzą żalu 
jaki wśród nas, lotników jest po ich stracie. Kole-
dzy, bądźcie obok nas zawsze, gdy będziemy 
w powietrzu. A my będziemy o Was pamiętać, bo 
pamięć jest wieczna. 

I każdy, kto postanowił swoje życie związać 
z lotnictwem, zna też i dalszą część naszego 
hymnu, która jak i wiele innych lotniczych historii 
jest pisana krwią lotników.

„A jeśli z nas 
ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, 

czerwieńszy będzie kwadrat, 
nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz! 

Bo cóż, że spadła któraś z gwiazd, 
gdy cała wnet eskadra 

pomknie na szlak!” 

Koledzy lotnicy z 28 Eskadry Lotniczej MW
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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Wiadomość o śmierci naszych lotników wstrząsnęła Marynarką Wojenną.
W sercach nosimy cierpienie po stracie załogi samolotu An-28.

Łączymy się w bólu z Rodzinami i Bliskimi naszych lotników, wspólnie przeżywając 
wielką żałobę, jaka zapanowała w polskich siłach morskich.

Pan komandor porucznik pilot Roman BERSKI
Pan komandor podporucznik pilot Marek SZTABIŃSKI

Pan kapitan marynarki pilot Przemysław DUDZIK
Pan starszy chorąży sztabowy marynarki Ireneusz RAJEWSKI  

Odeszliście od nas na wieczną, lotniczą wachtę…
Na zawsze pozostaniecie w naszych sercach

Cześć Waszej Pamięci!

Dowódca Marynarki Wojennej
wiceadmirał Andrzej Karweta Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński
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Wolę być żołnierzem
Łukasz Kubisz rzucił studia psychologiczne, by rozpocząć przygodę 
z Marynarką Wojenną. Przeszedł pierwszy etap szkolenia. Mówi, że nie 
żałuje wyboru, podobnie jak jego koledzy z jednostki.

P ochodzi z Warszawy, interesuje 
się filozofią i muzyką, oraz jest 
bardzo wysportowany. W cywi-
lu trenował  brazylijskie jujitsu 
i tajski boks. Najciekawsze jest 

jednak to, że Łukasz trafił do armii w trakcie 
studiów. Studiował psychologię. Był na trze-
cim roku, kiedy zrozumiał, że jego powoła-
niem jest armia. Zrezygnował z nauki i zgło-
sił się do WKU. „Marzę o tym, żeby służyć 
w Formozie”,  mówi przyszły zawodowiec. 
„Nie chcę być naukowcem. Doszedłem do 
wniosku, że dziedziny psychologii, które 
mnie interesują, właściwie w Polsce nie ist-
nieją. Chodzi o psychologię humanistyczną 

i psychologię egzystencjalną. Najbliższe ta-
kie ośrodki są w Niemczech. W tej sytuacji 
wolę być żołnierzem. A psychologia może 
być też przydatna w wojsku. Na przykład, 
przy opracowywaniu nowego systemu trenin-
gów. Poza tym studia zawsze mogę skończyć, 
nawet służąc w wojsku”.

PRZYGODA Z MARYNARKĄ
24-letni marynarz nadterminowy Łukasz 

Kubisz przeszedł pierwszy etap szkolenia. 
Mówi, że nie żałuje wyboru. „Jestem pozy-
tywnie zaskoczony”, opowiada. „Jest dużo 
ciekawych zajęć i treningów. Nie dość, że 
możemy się szkolić na świetnym sprzęcie 

Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

z doświadczoną kadrą, to jeszcze zarabiamy 
pieniądze”.

Pomimo tego, że marzy o Formozie, świa-
domie zaczął służbę w Marynarce Wojennej. 
„Żeby dostać się bezpośrednio do tego typu 
jednostki bojowej, trzeba mieć stopień kapra-
la”, wyjaśnia młody żołnierz. „Jeśli nawet 
zgłosiłbym się jako cywil i przeszedł selekcję, 
to musiałbym najpierw odbyć staż, prawdopo-
dobnie gdzieś w logistyce, i zdobyć stopień. 
Wolę zastać kapralem w Marynarce Wojen-
nej”, uśmiecha się.

Koledzy Łukasza z jednostki również 
chwalą sobie pierwszy etap szkolenia.  „Jesz-
cze rok temu nie chciałem iść do wojska”, mó-

ŁUKASZ KUBISZ studiował psychologię, 
jednak wybrał Marynarkę Wojenną.
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Wolę być żołnierzem

B A N D E R AB A N D E R AB A N D E R A

wi marynarz nadterminowy Dariusz Siera-
kowski z Rawicza. „Ale w końcu stwierdzi-
łem, że Marynarka Wojenna to może być fajna 
przygoda. Moje wrażenia z pierwszego etapu 
szkolenia są bardzo pozytywne”.

Natomiast marynarz nadterminowy Łukasz 
Dankowski z Gryfic zawsze chciał służyć 
w wojsku. „W WKU zaproponowano mi pracę 
w MW”, wyjaśnia marynarz. „Zgodziłem się, 
a jako specjalizację wybrałem łączność, ponie-
waż lubię komputery i sprawy związane z in-
formatyką”.

REKRUCI POD LUPĄ
Łukasz i jego koledzy w trakcie pierwszego 

etapu szkolenia musieli wypełnić ankiety uło-
żone przez specjalistów z Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej w Ustce. Wynika z nich, 
że młodzi ochotnicy są empatyczni, emocjo-
nalni i wrażliwi. Cechuje ich zrozumienie dru-
giej osoby. Posiadają umiejętność pomagania 

szkolą, żeby poznać siebie i zrozumieć istotę 
bycia żołnierzem zawodowym”.

ZROBILI PIERWSZY KROK
Dużym zaskoczeniem dla przeprowadzają-

cych ankietę specjalistów z CSzMW było to, że 
dla większości ochotników najważniejszym po-
wodem wstąpienia do wojska nie były zachęty 
finansowe ani możliwość awansu. Zaledwie co 
trzeci badany dokonał takiego wyboru z powo-
dów finansowych. Dla jeszcze mniejszej liczby 
osób zachętą do wstąpienia w szeregi armii była 
wizja kariery i możliwość awansu. „Oznacza to, 
że ochotnicy nie posiadają aspiracji sprawowa-
nia formalnego przywództwa”, wyjaśnia ko-
mandor porucznik Andrzej Urbanek. „Tylko 
niecałe jedenaście procent młodych żołnierzy 
dostrzega znaczenie awansu”. Co w takim razie 
zadecydowało o tym, że przyszli zawodowcy za-
łożyli mundur? Praca w zespole. Dla ponad po-
łowy ankietowanych osób prawidłowe stosunki 
interpersonalne mają kluczowe znaczenie. Tego 
typu motywacja jest bardzo ważna, bo wojsko to 
przede wszystkim działanie w grupie.

Młodzi ochotnicy zrobili pierwszy krok 
w stronę zawodowej służby wojskowej. Czeka-
my na następne.                                           

innym oraz uważnego 
i dokładnego słuchania. 

„Cechy te są niezmiernie 
przydatne w służbie wojsko-

wej”, mówi komandor porucz-
nik Andrzej Urbanek, szef Wydziału Dydak-
tycznego CSzMW. „Wrażliwość na drugiego 
człowieka może oznaczać, że osoby te nie będą 
w przyszłości wykazywać cech dominacji nad 
młodymi żołnierzami i stosować  na przykład 
tak zwanej fali lub mobbingu. Umożliwi im to 
również szybką adaptację do służby w jednost-
kach wojskowych po zakończeniu szkolenia 
w CSzMW”, podkreśla.

Wbrew obiegowym opiniom, empatia 
i chęć pomagania innym wcale nie cechują 
żołnierza  fajtłapy. Służba w armii wiąże się 
bowiem z działaniem w grupie. Jeden zależy 
od drugiego, dlatego takie cechy są pożądane 
wśród załóg okrętowych. A wzajemne zrozu-
mienie i pomoc jest zawsze podstawą takiego 
działania. „Empatia świadczy o wysokim po-
ziomie ich rozwoju społecznego i rozumienia 
świata. Jest również cechą pożądaną u dobre-
go dowódcy”, podkreśla kapitan Robert 
Biernaczyk, oficer prasowy CSzMW. 
„Z czasem odkryją w sobie inne cechy, które 
w wojsku są  szczególnie przydatne. Po to się 

innym oraz uważnego 
i dokładnego słuchania. 

„Cechy te są niezmiernie 
przydatne w służbie wojsko-

wej”, mówi komandor porucz-

Łukasz trafił 
do armii w trakcie 
trzeciego roku stu-

diów, kiedy zrozumiał, 
że jego powołaniem 

jest armia.

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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W OŚRODKU SZKOLENIA POLIGONOWEGO 
„STRZEPCZ” przeprowadzono szkolenie inżynie-
ryjno-saperskie pododdziałów Oddziału Zabez-
pieczenia MW. Ćwiczono między innymi zakłada-
nie ładunków wybuchowych, wysadzanie ele-
mentów z drewna, stali i betonu, a także spulch-
nianie gruntu. Podczas zajęć żołnierze szkolili się 
w postępowaniu z materiałami wybuchowymi 
oraz zapoznawali z ich budową, przeznaczeniem 
i zastosowaniem.                                                  

Z GDYŃSKIEJ BAZY MORSKIEJ WYPŁYNĄŁ DO 
WIELKIEJ BRYTANII z żołnierzami kompanii 
zmechanizowanej 15 Giżyckiej Brygady Zme-
chanizowanej okręt transportowo-minowy ORP 
„Toruń”. Jednostką dowodzi kapitan marynarki 
Sylwester Borkowski. Udający się do Wielkiej 
Brytanii żołnierze przez trzy miesiące będą 
uczestniczyć w szkoleniu Brytyjczyków przygo-
towujących się do operacji stabilizacyjnej 
w Afganistanie. Przed nimi ponad tysiąc mil 
morskiej żeglugi i udział w ćwiczeniach „Druids 
Dance ‘09”. ORP „Toruń” z niecodziennymi pa-
sażerami pokona łącznie blisko 2400 mil, spędzi 
w morzu kilkanaście dni. Będzie operował na 
akwenach trudnych do nawigacji, ze strefami roz-
graniczenia ruchu i w warunkach ścieśnionych. 
Trasa rejsu prowadzi przez Morze Bałtyckie, cie-
śniny Skagerrak i Kattegat, Morze Północne i Ka-
nał Angielski aż do portu Marchwood w zespole 
portów Southampton.                                           

GOŚCIEM AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 
w Gdyni był komendant francuskiej Akademii 
Marynarki Wojennej kontradmirał Pierre 
Soudan. Wizyta miała charakter roboczy i doty-
czyła współpracy obydwu uczelni. Francuski ko-
mendant zapoznał się z bazą dydaktyczną i so-
cjalną polskiej AMW. Delegacja z Francji została 
przyjęta przez dowódcę MWRP wiceadmirała 
Andrzeja Karwetę. Oficerowie z Francji spotkali 
się również z dowódcą Centrum Operacji Mor-
skich kontradmirałem Jerzym Patzem. Zapozna-
li się z funkcjonowaniem, zadaniami i możliwo-
ściami COM. Goście mieli także okazję zobaczyć 
fregatę rakietową ORP „Gen. K. Pułaski”.         

Okrętowa Grupa Trałowa ćwiczyła na wodach Zatoki Gdańskiej elementy manewrów siłowo-
-trałowych. Marynarze szkolili się między innymi w stawianiu min, przeprowadzaniu okrę-

tów i transportowców po oczyszczonym torze wodnym oraz udzielaniu pomocy uszkodzonym 
jednostkom. W ćwiczeniach brały udział niszczyciel min ORP „Flaming” oraz trałowce OORP 
„Gopło”, „Mamry” i „Śniardwy”. Operacja przeciwminowa jest jednym z najważniejszych zadań 
sił morskich. Wszystkie działania zespołów okrętów uderzeniowych i logistycznych, konwoje jedno-
stek z pomocą humanitarną i przerzuty wojsk na akwenach niebezpiecznych są poprzedzone ope-
racją przeciwminową. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych, kiedy do zagrożonego 
państwa musi bezpiecznie dotrzeć pomoc humanitarna i wsparcie logistyczne.                               

Manewry sił przeciwminowych

Francuski admirał 
w Akademii

Szkolenie saperskie

    Oprac. Tomasz Gos

„Toruń” u Brytyjczyków
PODCZAS CENTRALNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA 
NARODOWEGO 3 MAJA, tradycyjnie już wręczo-
no nominacje generalskie i admiralskie. W tym 
roku zaszczyt odebrania od  Zwierzchnika Sił 
Zbrojnych Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
nominacji admiralskich przypadł czterem ma-
rynarzom. Uroczysta ceremonia odbyła się 
w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie.Nominację na stopień admirała 
floty otrzymał zastępca szefa Sztabu General-
nego Wojska Polskiego wiceadmirał Tomasz 
Mathea. Nominację na stopień wiceadmirała 
otrzymał szef Sztabu Marynarki Wojennej 
– zastępca dowódcy Marynarki Wojennej 
kontradmirał Waldemar Głuszko. Nominację 
na stopień kontradmirała otrzymali zastępca 
szefa Sztabu Marynarki Wojennej komandor 
Krzysztof Teryfter i szef Szefostwa Szkolenia 
Morskiego – zastępca Szefa Szkolenia Marynar-
ki Wojennej komandor Marian Ambroziak.     

Nominacje 
admiralskie
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G dy 12 marca 1999 roku Pol-
ska weszła w struktury 
NATO, nasze okręty wraz 
z niemiecką flotą przygoto-
wywały się już do wspólnych 

ćwiczeń na morzu. Rozpoczęto je trzy dni po 
przystąpieniu naszego kraju do sojuszu pół-
nocnoatlantyckiego. Były to manewry lek-
kich nawodnych sił uderzeniowych organizo-
wane przez marynarkę wojenną Niemiec 
u wybrzeży Rugii.

W ćwiczeniach wzięły udział ORP „Pio-
run” i ORP „Grom”. Manewry te przeszły do 
historii jako pierwsze ćwiczenia polskich sił 
zbrojnych w ramach NATO. Przez dziesięć lat 
daliśmy się poznać dowódcom sojuszu pół-
nocnoatlantyckiego jako świetnie przygotowa-
ni do służby zawodowcy.

DYPLOMACJA NA POKŁADZIE
Komandor porucznik Piotr Nieć był dowód-

cą Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORP 

„Gen. K. Pułaski” na Morzu Śródziemnym. Mó-
wi, że specyfiką pracy dowódcy okrętu podczas 
misji jest... dyplomacja. „Zresztą nie tylko ja, ale 
i cała załoga była dyplomatyczna!”, mówi ko-
mandor Nieć. „Najlepszy przykład to nasze 
przejście przez Istambuł na Morze Czarne – na-
gle znaleźliśmy się w centrum wielkiej polityki. 
Później gościliśmy na pokładzie premiera Ru-
munii. Zresztą, każde wejście zespołu do portu 
jest przedsięwzięciem dyplomatycznym”. 

Dla takiego zespołu jak SNMG1 (Standing 
NATO Maritime Group), w którego skład 
wchodził właśnie „Gen. K. Pułaski”, plan wi-
zyt w  portach jest zatwierdzany przez naj-
wyższe władze NATO. „Zanim wejdziemy na 
wody terytorialne danego kraju i do jego por-
tu, musimy uzyskać zgodę dyplomatyczną od 
władz tego państwa”, wyjaśnia komandor 
Nieć. „Pierwszą czynnością dowódcy zespołu 
i dowódców okrętów po zacumowaniu są ofi-
cjalne wizyty u miejscowych władz cywil-
nych. W czasie postoju każdy członek załogi 

jest swego rodzaju dyplomatą. Jesteśmy bacz-
nie obserwowani przez miejscowe społeczno-
ści, media i przez załogi innych okrętów”. 

MORSKIE OBYCZAJE
„Gen. K. Pułaski” na Morzu Śródziemnym 

zajmował się między innymi wykrywaniem 
i zapobieganiem nielegalnej działalności 
na tym akwenie. Wszystkie okręty zespołu 
SNMG1 były odpowiedzialne za prowadzenie 
całodobowej obserwacji tego, co się dzieje wo-
kół nich, a następnie za analizę zdobytych in-
formacji. Bardzo popularne na misjach i pod-
czas wspólnych ćwiczeń są wymiany części 
załóg między poszczególnymi okrętami. Od-
bywa się to na zasadzie dobrowolności, ale za-
wsze są chętni do wymiany. Dzięki temu wię-
zi między okrętami bardzo się zacieśniają.

Charakterystyczny dla natowskiej służby na 
morzu jest też rytuał związany z zakończeniem 
misji przez okręt. Załogi jednostek, które mają 
jeszcze przed sobą kilka miesięcy służby, usta-

Dekada na fali
Marynarka Wojenna w ciągu dekady naszego członkostwa w NATO ponad trzysta razy  wzięła udział w ćwiczeniach 
w powietrzu, na morzu i lądzie. Uczestniczyła we wszystkich manewrach sojuszu na Bałtyku. Polskie okręty 
były też obecne podczas operacji na morzach Północnym, Norweskim oraz Śródziemnym. Pływały także na Atlantyku 
i w Cieśninach Bałtyckich.

Dowódca 
ORP „Mewa” 
kapitan 
Jarosław 
Iwańczuk



Komandor
porucznik 
Piotr Nieć



B A N D E R AB A N D E R AB A N D E R A
P E R Y S K O P

M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I (

2)

5     NR 1 | 25 MAJA 2009



6     NR 1 | 25 MAJA 2009

wiają się w szyku jeden za drugim. Okręt że-
gnający się podchodzi po kolei bardzo blisko do 
każdego z nich. „To czas, kiedy można puścić 
wodze fantazji i wyluzować się na chwilę”, mó-
wi dowódca jednostki. „Zawsze gra muzyka, 
jest polewanie wodą z systemów przeciwpoża-
rowych. Załoga żegnająca się przebiera się 
w dziwne stroje i upiększa okręt. Są transparen-
ty z pożegnaniami i pożegnania słowne przez 
rozgłośnie okrętowe. Jest też ostatnie oddanie 
honorów okrętom pozostającym na służbie”. 

Z LOTU PTAKA
Porucznik marynarz pilot Sebastian Bąbel 

jest pilotem śmigłowca SH-2G SuperSeasprite 
i wiele razy brał udział w ćwiczeniach organi-
zowanych przez NATO. „Z mojego punktu wi-
dzenia nasza obecność w zespołach natowskich 
jest bardzo doceniana”, mówi porucznik Bąbel. 
„Za każdym razem opinie dowodzących zespo-
łami są bardzo pozytywne. Na przykład admi-
rał Rodriquez dowodzący SNMG1 w 2009 ro-
ku określił ORP «Gen. K. Pułaski» w raz z za-
łogą śmigłowca SH2G jako jeden z najbardziej 
wartościowych zespołów, jakimi dowodził”.

Na tle innych państw wypadamy w czołów-
ce i to jest zauważane. Sam fakt posiadania 
przez Polskę lotnictwa pokładowego stawia 
nas w pierwszym szeregu sił morskich w Eu-
ropie. „Brak polskiego lotnictwa MW byłby 
zaprzepaszczeniem szansy uczestnictwa 
w pełnym wachlarzu zadań stawianych przez 
NATO”, dodaje porucznik Bąbel.

„MEWA” W ZESPOLE
„Moja przygoda z NATO rozpoczęła się od 

1999 roku i jest ściśle związana ze służbą 

w 13 Dywizjonie Trałowców, a konkretnie ze 
służbą na niszczycielu min ORP «Mewa»”, 
mówi kapitan marynarki Jarosław Iwańczuk, 
były dowódca ORP „Mewa”.  „Spędziłem na 
«Mewie» blisko dziesięć lat”.                    

Jak mówi kapitan Iwańczuk, początki 
w sojuszu nie były łatwe. Pierwsze lata służ-
by były związane z modernizacją okrętu 
w Stoczni Marynarki Wojennej i dostosowy-
waniem jednostki do służby w NATO. 
„Wówczas, podczas postoju w stoczni, nie 
tylko doglądaliśmy nowego sprzętu wojsko-
wego, jaki montowano na okręcie, ale rów-
nież uczyliśmy się przed przyszłą służbą”, 
opowiada dowódca.  „Studiowaliśmy proce-
dury i dokumenty natowskie. Niedługo póź-
niej okręt spędził dwa pierwsze tygodnie 
w stałym zespole sił przeciwminowych 
NATO. To było nasze raczkowanie. W tym 
czasie uczyliśmy się jak porozumiewać się 
z innymi okrętami, jak z nimi pracować. 
Wymieniliśmy doświadczenia. Usprawniali-
śmy nasze procedury”.

W sumie „Mewa” uczestniczyła trzykrotnie 
w stałych zespołach NATO. Z doświadczeń 
„Mewy” czerpały też załogi „Czajki” i „Fla-
minga”. „Jesteśmy obecnie w pełni przygoto-
wani do pracy w międzynarodowych zespo-
łach NATO”, mówi kapitan Iwańczuk. 

Ciężka praca i wytężona nauka oraz czę-
ste udziały w ćwiczeniach międzynarodo-
wych szybko przyniosły efekty. Już w 2000 
roku „Mewa” uzyskała miano najlepszego 
okrętu 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, a na-
stępnie tytuł najlepszego okrętu Marynarki 
Wojennej w grupie okrętów bojowych. 
W 2003 roku kapituła „Złotego Kompasu” 

przyznała załodze ORP „Mewa” specjalne 
wyróżnienie za wysoką ocenę wykonania 
zadań i (jak to powiedział dowódca MCM 
„Fornorth”) za bycie jednym z najlepszych 
okrętów w tym międzynarodowym, elitar-
nym gronie jednostek obrony przeciwmino-
wej NATO. 

BYLIŚMY PIERWSI
Komandor porucznik Sławomir Wiśniewski 

dowodził okrętem podwodnym ORP „Bielik” 
podczas operacji natowskiej „Active Ende-
avour” na Morzu Śródziemnym. „Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt, że wykonywanie 
zadań na Morzu Śródziemnym było związane 
z pierwszym od zakończenia II wojny świato-
wej przejściem polskiego okrętu podwodnego 
w ten rejon”, wyjaśnia dowódca „Bielika”. 
„Powyższy fakt pozwolił na zdobycie do-
świadczeń i pogłębienie wiedzy o akwen zde-
cydowanie inny niż Morze Bałtyckie czy Pół-
nocne pod względem nawigacyjnym i hydro-
logicznym”, dodaje.

Warto pamiętać o tym, że to właśnie Ma-
rynarka Wojenna zainicjowała udział SZRP 
w ćwiczeniach i operacjach państw NATO. 
Jak podkreślił w jednej ze swoich wypowie-
dzi dowódca Marynarki Wojennej wiceadmi-
rał Andrzej Karweta, fakt, że w pierwszym 
roku członkostwa to właśnie Marynarce Wo-
jennej powierzono organizację takich ma-
newrów świadczy o tym, jak efektywnie ma-
rynarze potrafili wykorzystać czas przygoto-
wań do członkostwa w sojuszu północno-
atlantyckim. A przez dziesięć lat w NATO 
potwierdzili swój profesjonalizm. 

TOMASZ GOS

B A N D E R A
T E M A T  N U M E R U

Komandor
porucznik 
Sławomir 
Wiśniewski, 
dowódca 
ORP 
„Bielik” przy 
peryskopie



Porucznik 
marynarki 
pilot 
Sebastian 
Bąbel
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Wszystko zaczęło się od pomy-
słu komandora Andrzeja 
Ogrodnika, dowódcy Dywi-
zjonu Okrętów Podwodnych. 

Przed XVII finałem Wielkiej Orkiesrty Świą-
tecznej Pomocy dowódca zaproponował, aby 
w ramach aukcji internetowych Marynarka 
Wojenna wystawiła jednodniowe wyjście 
w morze okrętem podwodnym. W ten sposób 
marynarze chcieli wesprzeć tegoroczny finał 
WOŚP, z którego środki miały zostać przezna-
czone na rzecz wczesnego wykrywania nowo-
tworów u dzieci. Pomysł spotkał się z natych-
miastową reakcją. Aukcja rozpoczęła się 
w środę, 7 stycznia, o godzinie 18:30, od kwo-
ty zaledwie 50 złotych. Jednak już po czterech 
godzinach przekroczyła tysiąc złotych. W dniu 
finału deklarowana suma wyniosła 12 tysięcy 
złotych. Aukcja zakończyła się kwotą 20510 
złotych. Zwycięzcą okazał się pasjonat okrę-
tów podwodnych, pan Grzegorz, który chce 
zachować anonimowość.

 Rejs okrętem podwodnym był jedną z naj-
wyżej zlicytowanych aukcji internetowych 
XVII finału WOŚP (w pierwszej piątce naj-

droższych aukcji tego finału). Swoje oferty 
złożyło łącznie 32 internautów. 

DZIESIĘĆ GODZIN 
POD WODĄ

W dniu wyjścia w morze „Sępa” z panem 
Grzegorzem  Port Wojenny w Gdyni był ob-
legany przez dziennikarzy i fotoreporterów. 
Oprócz zwycięzcy aukcji w rejsie udział 
wziął  także dyrygent WOŚP, Jurek Owsiak. 
Obaj panowie spotkali się najpierw z koman-
dorem Ogrodnikiem, potem z dziennikarza-
mi i wyszli w morze. Spędzili na „Sępie” 
dziesięć godzin. Wraz z załogą uczestniczyli 
w całodziennych ćwiczeniach. Jednym sło-
wem poznali okrętowe życie na podwodnia-
ku. „Powiem krótko – w środku jest ciasno 
i każdy skrawek jest wykorzystany do opo-
ru”, mówi dyrygent WOŚP. „Wygląda to jak 
we wnętrzu wielkiej kotłowni. Mnóstwo ru-
rek, przewodów, kraników i korb. Pod tym 
względem wszystko to troszkę odbiegło od 
wyobrażenia okrętu podwodnego, jaki znam 
chociażby z różnych filmów. «Sęp» to okręt 
o długości tylko około 50 metrów, a w czasie 

rejsu, nawet przez wiele tygodni, przebywa 
tam 25 chłopa! Wszelkie mijanki są więc 
możliwe tylko na bezdechu, albo z wciśnię-
ciem się w każdą wolną przestrzeń. Aby 
usiąść na fotelu sterowniczym, trzeba się na-
prawdę mocno nagimnastykować”. 

CEBULKA I CYTRYNA
W planach zajęć były między innymi alarmy 

przeciwpożarowe i bojowe. No i oczywiście ma-
rynarskie posiłki. „Dwójka rewelacyjnych ku-
charzy przygotowała naprawdę wspaniałe jedze-
nie”, opowiada Jurek Owsiak. „To nie było je-
dzenie jak z kantyny, ale doskonale przygotowa-
ne posiłki z sałatkami, z przyrumienioną cebul-
ką, a przede wszystkim zapachami, które rozno-
siły się po całym okręcie”. 

Nowi załoganci „Sępa” przeszli także 
chrzest na podwodniaków. Musieli wypić wo-
dę morską pobraną z głębokości 60 metrów, 
na której znajdował się w danej chwili okręt. 
Ten akt został potwierdzony specjalnym cer-
tyfikatem podpisanym przez władcę mórz 
Neptuna. Pan Grzegorz otrzymał imię Si-
rius, a Jurek Owsiak – Antoreus. 

Orkiestra 
na „Sępie”

Zwycięzca aukcji internetowej WOŚP i Jurek Owsiak wzięli udział 
w ćwiczeniach okrętu podwodnego ORP „Sęp”. Przeszli chrzest 
na podwodniaków oraz przyjrzeli się służbie na tej jednostce. 
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ZWYCIĘZCA AUKCJI I JUREK OWSIAK spędzili na ORP „Sęp” dziesięć godzin.

W O J S K O  P O M A G A

Po chrzcie zwycięzca aukcji zasiadł za ste-
rem ORP „Sęp” . Z racji swojego wykształ-
cenia pan Grzegorz skupiał się przede wszyst-
kim na działaniu siłowni okrętowej. Jest on 
bowiem absolwentem Wydziału Mechanicz-
nego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie 
i jak sam mówi, Marynarka Wojenna jest je-
go pasją. 

KOBBENY W NATO
ORP „Sęp” należy do serii okrętów typu 

Kobben. Zostały one wyprodukowane w la-
tach 1964–1967 w niemieckiej stoczni Rhe-

instahl-Nordseewerke w Emden. Pełną, kom-
pleksową modernizację do współczesnych 
standardów światowych okręty przeszły w la-
tach 90. Między rokiem 2002 a 2004 cztery 
okręty typu Kobben, jako dar rządu Norwe-
gii, zostały przekazane Polsce wraz z pakie-
tem logistycznym. Okręty „Sokół’, „Sęp”, 
„Bielik” oraz „Kondor” wchodzą w skład 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych. 

Polskie okręty podwodne uczestniczą 
między innymi w ćwiczeniach natowskich 
prowadzonych zarówno na Bałtyku, jak i na 
Morzu Północnym. Już w pierwszym roku 

członkostwa Polski w NATO sojusz pół-
nocnoatlantycki powierzył naszemu krajo-
wi organizację międzynarodowych ćwiczeń 
okrętów podwodnych. Od tego czasu pol-
skie jednostki uczestniczyły w wielu istot-
nych manewrach NATO. Brały także udział 
w operacji antyterrorystycznej „Active En-
deavour” na Morzu Śródziemnym, gdzie 
wspólnie z innymi flotami sojuszu miały 
zapobiegać aktom terroru, nielegalnemu 
przemytowi ludzi i zakazanych substancji 
na tym akwenie. 
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JUREK OWSIAK wraz ze zwycięzcą aukcji WOŚP 
uczestniczyli w całodziennych ćwiczeniach.

TOMASZ GOS
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ry w region Morza Śródziemnego, podczas 
pierwszej misji ORP „Bielik” patrolując 
akwen, pokonał ponad 10 tysięcy mil mor-
skich. Jednostka wróciła na Morze Śródziem-
ne w październiku 2006 roku, gdzie w ciągu 
swojej sześciomiesięcznej misji pokonała po-
nad 20 tysięcy mil morskich, monitorując 
morskie szlaki komunikacyjne. Drugim okrę-
tem, który brał udział w operacji „Active En-
deavour”, była fregata rakietowa ORP „Gen. 
K. Pułaski”. Jej głównym zadaniem była ob-
serwacja statków w wyznaczonych regionach, 
a także monitorowanie ruchu morskiego. 
Okręt ten przebywał na Morzu Śródziemnym 
dwukrotnie w latach 2006 i 2008, wykonując 
zadania w ramach „Active Endeavour”. Trze-

cią jednostką reprezentującą biało-czer-
woną banderę był okręt podwodny 
ORP „Kondor”. Przebywał on w tym 
regionie od października 2008 roku do 
marca 2009 roku. Podobnie jak w po-
przednich misjach naszych jednostek, 

podwodniacy z ORP „Kondor” mieli za 
zadanie monitorowanie akwenu, aby uda-

remnić wszelkie próby działalności przestęp-
czej stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowego.

Od 2005 roku do pierwszej połowy 2009 
roku okręty Marynarki Wojennej RP aż pięć 
razy brały udział w natowskiej operacji anty-
terrorystycznej na Morzu Śródziemnym. 
Dzięki temu załogi tych jednostek miały oka-
zję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu 
operacji zabezpieczenia statków przed akta-
mi terrorystycznymi na morzu i w obrębie 
strategicznych regionów ścieśnionych we 
współpracy z okrętami państw sojuszu. Po-
nadto przedsięwzięcie to ukazało jak ważną 
rolę może spełniać flota wojenna w realizacji 
polityki zagranicznej. 

PODSUMOWANIE 
Morze Śródziemne pełni istotną rolę 

w transporcie towarów oraz w tranzycie su-
rowców energetycznych z Bliskiego Wscho-
du do Europy. Destabilizacja w tym regionie 
świata może doprowadzić do poważnych 
problemów w dostawie ropy i gazu, co spo-
woduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ener-
getycznego. Jednocześnie należy zaznaczyć, 
iż akweny śródziemnomorskie nie są wolne 
od różnego rodzaju zagrożeń związanych 
między innymi z terroryzmem, przemytem 
czy innymi formami działalności przestęp-
czej. Dlatego niezbędna jest obecność mię-
dzynarodowych sił morskich. Z pewnością 
działania prowadzone przez okręty Marynar-
ki Wojennej RP przyczynią się do podniesie-
nia poziomu bezpieczeństwa na akwenach 
Morza Śródziemnego, a co za tym idzie, 
również bezpieczeństwa europejskiego oraz 
energetycznego.                                          

To pierwsza w historii NATO opera-
cja prowadzona na mocy artykułu 
V traktatu waszyngtońskiego. 
Zgodnie z nim napaść zbrojna na 

państwo należące do sojuszu będzie trakto-
wana jako akt agresji przeciwko wszystkim 
członkom NATO, czego skutkiem jest prawo 
do indywidualnej lub zbiorowej obrony.  

CEL OPERACJI
Operacja „Active Endeavour”, rozpoczęta 

w październiku 2001 roku, ma na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa jednostkom floty 
handlowej przed zagrożeniami terrorystycz-
nymi na strategicznym obszarze morskim po-
łudnia Europy. Wprowadzenie w życie zało-
żeń operacji jest możliwe dzięki demonstracji 
siły czyli obecności okrętów, realizujących 
elementy polityki międzynarodowej składa-
jące się z: odstraszania (deter), obrony (de-
fend), rozbicia (disrupt) i ochrony (protect).

W początkowej fazie operacja obejmowała 
jedynie wschodnią część akwenu Morza Śród-
ziemnego, co miało pokazać zdolność sił mor-
skich NATO zapewnienia bezpieczeństwa 
państwom członkowskim. Taki stan rzeczy nie 
trwał jednak długo. Przedsięwzięcie to zostało 
bowiem rozszerzone o inne regiony, gdzie 

obecność sił morskich sojuszu koncentrowała 
się na utrzymaniu bezpieczeństwa jednostek 
floty handlowej wokół strategicznych arterii 
żeglugowych Morza Śródziemnego, między 
innymi podczas trwania operacji STROG (Stra-
it of Gibraltar – Cieśnina Gibraltarska). Zada-
nia te wykonywano przez patrolowanie, moni-
torowanie ruchu na morzu oraz eskortowanie 
statków przez specjalnie do tego wyznaczone 
wielonarodowe zespoły sił morskich NATO. 
Działania te zostały powierzone dwóm zespo-
łom noszącym nazwę SNMG1 i SNMG2, któ-
re wcześniej funkcjonowały jako Stałe Siły 
Morskie Atlantyku (STANAVFORLANT) 
i Stałe Siły Morskie Morza Śródziemnego 
(STANAVFORMED). 

BIAŁO-CZERWONA BANDERA NA 
MORZU ŚRÓDZIEMNYM 

Przez pierwsze lata w operacji „Active En-
deavour” udział brały okręty amerykańskie 
oraz siły morskie państw Europy Zachodniej. 
Z czasem do przedsięwzięcia dołączyły także 
okręty państw uczestniczących w programie 
Partnerstwo dla Pokoju oraz Dialogu Śród-
ziemnomorskiego. Pod koniec 2004 roku, po 
podpisaniu przez prezydenta RP wniosku 
o skierowaniu okrętu biało-czerwonej bande-

Strażnicy Morza 
Śródziemnego

Po atakach terrorystycznych z 11 września Rada 
Północnoatlantycka podjęła decyzję o rozpoczęciu operacji 
„Active Endeavour”. Była to dpowiedź państw sojuszu na 
zagrożenia działalnością terrorystyczną na obszarze Morza 
Śródziemnego.

ANNA NIWCZYK

AR
CH
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W

ZAŁOGA POLSKIEGO OKRĘTU wykryła przemycany towar.

zadania w ramach „Active Endeavour”. Trze-
cią jednostką reprezentującą biało-czer-

woną banderę był okręt podwodny 
ORP „Kondor”. Przebywał on w tym 

marca 2009 roku. Podobnie jak w po-
przednich misjach naszych jednostek, 

podwodniacy z ORP „Kondor” mieli za 
zadanie monitorowanie akwenu, aby uda-

 Pierwszą jed-
nostką MWRP był 

okręt podwodny ORP 
„Bielik”. Zapoczątkował on 
obecność biało-czerwonej 

bandery w natowskiej 
operacji .

B A N D E R AB A N D E R AB A N D E R A
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T E M A T  N U M E R U

1) pozytywne wyniki w szkoleniu;
2)  pozytywna opinia służbowa;
3) w dniu rozpoczęcia pełnienia nadtermi-

nowej zasadniczej służby wojskowej nie prze-
kraczają trzydziestego roku życia;

4) wykształcenie co najmniej gimnazjalne 
lub podstawowe (jeżeli ukończyli szkołę do 31 
sierpnia 2000 roku); 

5) nie byli skazani prawomocnym wyro-
kiem sądu za popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, umyślnego albo in-
nego, za które orzeczono karę pozbawienia 
wolności (aresztu wojskowego) bez warunko-
wego zawieszenia jej wykonania;

6) kwalifikacje i uprawnienia właściwe dla 
stanowisk służbowych (funkcji), na które mają 
być wyznaczeni.

ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM 
NADTERMINOWYM, NALEŻY:

− złożyć wniosek do dowódcy jednostki 
wojskowej (żołnierze rezerwy przez wojsko-
wego komendanta uzupełnień), której ewiden-
cją jest objęty, nie wcześniej niż po odbyciu 
dwóch miesięcy zasadniczej służby wojsko-
wej, nie później niż na 30 dni przed upływem 
tej służby, wskazując w treści tego wniosku 
stanowisko służbowe i jednostkę, w której za-
mierza pełnić służbę nadterminową;

− dołączyć do zgłoszenia (wniosku) nastę-
pujące dokumenty: 

  potwierdzające posiadane wykształcenie,
  poświadczenie o niekaralności z Krajowego 

Rejestru Karnego, 
 inne dokumenty potwierdzające posiada-

ne kwalifikacje i umiejętności.
W celu dokonania właściwego doboru oraz 

przeprowadzenia weryfikacji kandydatów do 
służby nadterminowej, dowódca jednostki woj-
skowej został zobligowany do powoływania 
rozkazem dziennym komisji kwalifikacyjnej, 
której działalność obejmuje: 

− weryfikację zgłoszenia żołnierza wraz 
z przedłożoną dokumentacją;

− sprawdzenie umiejętności oraz posiadanych 
uprawnień i kwalifikacji zawodowych, w tym 
ocenę posiadanej sprawności fizycznej;

− rozmowę kwalifikacyjną pod kątem mo-
tywacji kandydata do pełnienia służby nad-






W dobie profesjonalizacji mary-
narze służby nadterminowej 
stanowią główną bazę naboru 
kandydatów do zawodowej 

służby wojskowej w korpusie marynarzy za-
wodowych. 

ZASADY PEŁNIENIA 
NADTERMINOWEJ ZASADNICZEJ 
SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zasady przyjęcia do służby nadterminowej 
i jej przebiegu określa artykuł 86 
i 87 ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2004 r. 
nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzenie ministra obrony narodowej z 12 paź-
dziernika 2004 roku w sprawie trybu przyjmo-
wania oraz sposobu odbywania nadterminowej 
zasadniczej służby wojskowej (DzU z 2004 r. 
nr 238, poz. 2396 z późn. zm.).

Obecnie zgodnie z obowiązującymi unor-
mowaniami prawnymi do służby nadtermino-
wej mogą być przyjęci żołnierze, którzy odby-
li co najmniej trzy miesiące zasadniczej służby 
wojskowej, oraz żołnierze rezerwy spełniający 
łącznie następujące warunki:

Nadterminowa zasadnicza służba wojskowa to jedna z form niezawodowej służby wojskowej.  Żołnierze odbywający 
zasadniczą służbę wojskową oraz żołnierze rezerwy mogą pełnić służbę nadterminową od jednego do siedmiu lat na 
podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz spełnienia warunków postępowania kwalifikacyjnego.

W A R T O  W I E D Z I E Ć

Nadterminowa zasadnicza 
służba wojskowa

Siły Zbrojne 
zapewniają żołnierzom 
nadterminowym:
1. uposażenie (brutto):
− 2 400 złotych dla szeregowego (szeregowy 
zasadniczej służby wojskowej 200 złotych);
− 2 450 złotych dla starszego szeregowego;
2. bezpłatne zakwaterowanie;
3. bezpłatne wyżywienie;
4. bezpłatne umundurowanie i wyekwipo-
wanie;
5. urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni 
roboczych oraz urlopy dodatkowe (w dro-
dze wyróżnienia, okolicznościowy, z tytułu 
honorowego krwiodawstwa, zdrowotny, 
w celu odwiedzenia rodziny);
6. nagrody uznaniowe;
7. odprawę pieniężną po zakończeniu służby 
(w wysokości jednomiesięcznego uposaże-
nia stałego wraz z dodatkami otrzymywany-
mi na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym).

terminowej, a docelowo zawodowej służby 
wojskowej.

Komisja po zakończeniu pracy przedsta-
wia dowódcy jednostki wojskowej protokół, 
w którym zawiera oceny poszczególnych 
kandydatów – ich wiedzy i umiejętności, oraz 
wnioski i propozycje uwzględniające przy-
datność kandydatów na poszczególnych sta-
nowiskach służbowych, na których mają peł-
nić służbę, a także możliwości ich wykorzy-
stania w  warunkach pełnej profesjonalizacji 
Sił Zbrojnych.

Żołnierz, który ubiega się o przyjęcie do 
służby nadterminowej w innej jednostce woj-
skowej, przystępuje do procedury kwalifika-
cyjnej przez przesłanie zgłoszenia zaopinio-
wanego przez dowódcę jednostki wojskowej, 
w której aktualnie pełni służbę wraz z innymi 
dokumentami i trybie określonymi w rozpo-
rządzeniu ministra obrony narodowej z 12 paź-
dziernika 2004 roku w sprawie trybu przyjmo-
wania oraz sposobu odbywania nadterminowej 
zasadniczej służby wojskowej (DzU z 2004 r. 
nr 238, poz. 2396 z późn. zm.).

Dowódca jednostki wojskowej, przed podję-
ciem decyzji o przyjęciu kandydata do służby 
nadterminowej, uwzględnia wszystkie czynniki 
mające wpływ na odbycie służby nadterminowej 
w  deklarowanym przez żołnierza wymiarze.

ZASADY PRZEJŚCIA 
ZE SŁUŻBY NADTERMINOWEJ 
DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ 

Żołnierze nadterminowi w trakcie jej pełnie-
nia mogą być powoływani do służby zawodowej 
w korpusie szeregowych zawodowych, a posia-
dający świadectwo dojrzałości mogą w trakcie 
służby ubiegać się o przyjęcie do szkoły podofi-
cerskiej, po ukończeniu której zostaną mianowa-
ni na stopień mata.

Żołnierze nadterminowi, z 1 stycznia 2010 
roku staną się na mocy prawa – w przypadku 
wyrażenia zgody – żołnierzami zawodowymi. 
Natomiast żołnierze nadterminowi, którzy nie 
wyrażą takiej zgody, służbę nadterminową bę-
dą pełnić do upływu terminu posiadanego 
kontraktu.                                                        

komandor porucznik 
ZBIGNIEW SMOLIŃSKI
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B A N D E R A

Bosmanmat Stefan Półrul pocho-
dził z niewielkiej wsi Korwin 
w Wielkopolsce. W 1947 roku 
wstąpił do marynarki. Ukończył 

szkolenie w Kadrze Marynarki Wojennej 
i Szkole Specjalistów Morskich w Ustce. Po 
odbyciu obowiązkowej służby wojskowej był 
kancelistą w sądzie Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Widząc bezmiar okrucieństwa sys-
temu komunistycznego, wstąpił do Polskiej 
Organizacji Podziemnej „Wolność”. W 1951 
roku został aresztowany. W wyniku bestial-
skich przesłuchań bohater filmu zapadł na 
chorobę psychiczną. Po procesie został prze-
wieziony do Wrocławia i osadzony w przy-
więziennym szpitalu psychiatrycznym. Zo-
stał skazany na karę śmierci, która ze wzglę-
du na chorobę została odłożona do 1953 ro-
ku. Pozbawiono go również wszelkich praw 
publicznych i honorowych. Rodzinie nie wy-
dano ciała i nie ujawniono miejsca pochów-
ku. Wrocławski Instytut Pamięci Narodowej 
55 lat później wszczął śledztwo na podstawie 
śladów znalezionych na Cmentarzu Osobo-
wickim we Wrocławiu. 

MARYNARZ W ZBIOROWEJ 
MOGILE 

 „Dlaczego marynarz spoczywa na cmenta-
rzu we Wrocławiu?”, to pytanie zadała 
Jolanta Krysowata, reportażystka Radia 
Wrocław, która w poszukiwaniu tematu do no-
wego materiału dotarła do dokumentów ewi-
dencyjnych Cmentarza Osobowickiego. Nikt 
nie znał odpowiedzi na to pytanie. Tak zaczęło 
się śledztwo wrocławskiego IPN i prace nad 
filmem o losach Stefana Półrula. Krok po 
kroku składali elementy historii marynarza. 
Jolanta Krysowata przez wiele tygodni po-
szukiwała informacji o bliskich Półrula. 

„W końcu udało mi się dotrzeć do jego 
dwóch bratanków i narzeczonej, która do dzi-
siaj przechowuje zdjęcia ukochanego”, mówi 
reżyserka filmu. „W odtworzeniu tego dra-
matu pomógł mi też Henryk Haponiuk, ska-
zany w tym samym procesie, który opowie-
dział o przesłuchaniach i torturowaniu. To 
dzięki nim mógł powstać ten film. Odkryłam 
szokującą prawdę: przez ponad pół wieku 
Stefan Półrul był uważany przez swoją ro-
dzinę i okolicznych mieszkańców za bandytę. 
Nikt z nich nie wiedział, że działał w antyko-
munistycznej organizacji”. 

Do zakończenia historii o zapomnianym 
marynarzu patriocie potrzebne było jeszcze 
odkrycie jego szcząt-
ków. Na początku 
czerwca 2008 roku 
wrocławski IPN prze-
prowadził ekshumację 
na wspomnianej ne-
kropolii we Wrocła-
wiu. Znaleziono frag-
menty marynarskiego 
umundurowania, czap-
kę i guziki z kotwicą. 
Oględziny czaszki dostarczyły jeszcze jednej 
wstrząsającej informacji o przyczynie śmier-
ci: bosmanmat Półrul zginął tak samo jak 
polscy oficerowie w Katyniu. Od strzału 
w tył głowy. 

POCHOWANY Z HONORAMI 
Po przeszło pięćdziesięciu latach od 

śmierci Stefana Półrula jego szczątki po-
chowano na cmentarzu w rodzinnej miejsco-
wości z udziałem asysty honorowej Mary-
narki Wojennej. „Pochowano go jak bohate-
ra”, mówi Jolanta Krysowata. „Wszyscy 
płakali, nawet proboszcz miejscowej parafii. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o re-
habilitację marynarza”.

Ten 55-minutowy film dokumentalny jest 
lekcją historii, która pokazuje tragiczne losy 
marynarzy w czasach represji stalinowskich. 
Jego premiera miała miejsce w filmotece 
Domu Spotkań z Historią w Warszawie na 
tydzień przed emisją telewizyjną. W premie-
rowej projekcji wzięła udział delegacja 
Marynarki Wojennej z kontradmirałem 
Czesławem Rolikiem na czele, a gościem 
honorowym była Maria Kaczyńska, mał-
żonka prezydenta RP. Podczas oglądania fil-
mu uwagę przykuwają współczesne zdjęcia, 
które były kręcone w Centrum Szkolenia 

Marynarki  Wojennej 
i usteckim porcie. 

Losy Stefana Półrula 
dają wyobrażenie o tym, 
jak przerażająco działał 
stalinowski system. Film 
opowiada historie jednego 
człowieka, ale były ich ty-
siące. Tak naprawdę tylko 
wąskie grono historyków 
wie, jakie tragedie miały 

miejsce i ilu upokorzeń doświadczyli między 
innymi oficerowie i podoficerowie Marynar-
ki Wojennej w czasach stalinowskich. Ten 
sam los, co Stefana Półrula, spotkał koman-
dorów Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego 
Staniewicza czy Zbigniewa Przybyszew-
skiego. Oni też nigdy nie wrócili do domu. 
Wielu zmarło po latach w wyniku odniesio-
nych obrażeń. Nieznani bohaterowie tamtych 
czasów, którzy przeżyli gehennę, umierali 
wyklęci przez stalinowski system setki kilo-
metrów od ukochanego morza.                   

Film dokumentalny „Nigdy nie wrócisz do domu”, którego premiera  
miała miejsce 9 marca 2009 roku na antenie programu pierwszego 
telewizji publicznej,  opowiada o życiu i tragicznych losach bosmanmata 
Stefana Półrula, ofiary stalinowskich represji na początku lat 50. 
Reżyserka obrazu Jolanta Krysowata odkłamała historię człowieka, 
który przez dziesięciolecia był uważany za bandytę, nawet przez 
swoją rodzinę.

Przywrócony 
pamięci

Losy Stefana Półrula 
dają wyobrażenie 
o działaniu stalinowskiego 
systemu represji. Film 
opowiada historię jednego 
człowieka, ale takich 
jak on było tysiące.

kapitan marynarki 
ROBERT BIERNACZYK
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W ubiegłym roku muzeum ob-
chodziło jubileusz 55-lecia. 
„Istniejemy od 1953 roku choć 
już w okresie międzywojen-

nym podejmowano pierwsze próby utworzenia 
morskiej placówki muzealnej”, mówi koman-
dor porucznik doktor Sławomir Kudela, dy-
rektor Muzeum MW.

Wówczas podejmowano pierwsze próby 
utworzenia Muzeum Marynarki Wojennej. 
Niestety nie doczekały się one realizacji 
w czasach II Rzeczypospolitej.

„BURZA” W MUZEUM
W 1953 roku minister obrony narodowej 

wydał decyzję powołującą Muzeum Marynar-
ki Wojennej w Gdyni. Pierwszą siedzibą była 
przedwojenna willa usytuowana na terenie 

Najstarsze muzeum morskie w Polsce czeka na wykończenie. 
Podobnie zamknięte szczelnie w skrzyniach muzealia, 
które będą w nim wystawione. 

Historia 
pod dachem

obecnej ekspozycji plenerowej broni i uzbroje-
nia morskiego. Od tego czasu rozpoczął się 
proces gromadzenia muzealiów.

Przełomem w działalności instytucji było po-
zyskanie w 1960 roku zasłużonego niszczyciela 
ORP „Burza”, który został przekształcony 
w okręt muzeum. W czasie jego 15-letniej dzia-
łalności zwiedziło go ponad 3,7 mln osób.

W 1969 roku z uwagi na zły stan techniczny 
oraz w trosce o bezpieczeństwo zwiedzających 
podjęto decyzję o zamknięciu i rozbiórce bu-
dynku – siedziby muzeum. Od tego czasu roz-
począł się „cygański tryb działalności muzeum”, 
jak wspomina dyrektor Sławomir Kudela. 

W 1976 roku działalność w roli okrętu-mu-
zeum przejęła po ORP „Burza” ostatnia pol-
ska jednostka z czasów II wojny światowej – 
niszczyciel ORP „Błyskawica”.

W latach 70. powstał projekt budowy nowe-
go gmachu muzeum. Niestety sytuacja gospo-
darcza kraju przerwała realizację niniejszego 
zamierzenia.

BUDOWA ROZPOCZĘTA
W 1998 roku, z uwagi na brak siedziby Mu-

zeum Miasta Gdyni, ówczesna prezydent Gdy-
ni, Franciszka Cegielska zwróciła się do do-

wódcy MW z propozycją wspólnego przedsię-
wzięcia w postaci dwóch muzeów w jednym 
budynku. „Wówczas podpisano list intencyjny 
mówiący o tym, że Marynarka Wojenna 
i Urząd Miasta Gdyni podejmą wszelkie stara-
nia, aby ten projekt urzeczywistnić”, opowia-
da Sławomir Kudela. 

Budowa rozpoczęła się w 2002 roku. Fun-
dacja „O dach dla historii Marynarki Wojen-
nej” zbierała fundusze na siedzibę muzeum 
morskiego. Intensywne prace budowlane trwa-
ły do przełomu lat 2004 i 2005. Fundacja ze-
brała 9,5 miliona złotych, które pozwoliły na 
doprowadzenie budowy do stanu surowego za-
mkniętego, a tym samym na zakończenie 
pierwszego etapu inwestycji.

Wówczas Marynarka Wojenna RP dokonała 
rozliczenia z władzami miasta, przystąpiono 
do podziału budynku i rozpoczęcia przepro-
wadzanych na własny koszt samodzielnych 
prac wykończeniowych. 

Lata 2006–2007 to kolejny przełom w dzie-
jach muzeum. W tym czasie podjęto decyzję 
o utworzeniu systemu muzealnictwa wojsko-
wego. W styczniu 2007 roku decyzją ministra 
obrony narodowej Muzeum MW otrzymało 
status państwowej instytucji kultury. „Stali-
śmy się prawdziwym muzeum, w rozumieniu 
ustawy o muzeach. Oznacza to, że placówka 
posiada wszelkie podstawy i możliwości do 
realizacji zadań muzealnych, zgodnie z usta-
wami i wymogami sztuki muzealnej”, mówi 
Sławomir Kudela.

WIRTUALNA HISTORIA
Czterokondygnacyjny budynek Muzeum 

jest położony w centralnej, bardzo reprezenta-
cyjnej części Gdyni. Parter budynku będzie 
przeznaczony na wystawy czasowe oraz oko-
licznościowe formy muzealne. Na pierwszym 
piętrze znajdzie się stała ekspozycja przedsta-
wiająca historię Polski na morzu. Drugie pię-
tro będzie zajmować część administracyjno-
magazynowa, zaś trzecie – część gastrono-
miczna z pięknym widokiem na zatokę.

Muzeum będzie wyposażone także w ponad 
stumetrową salę multimedialną, uatrakcyjnia-
jącą wystawy.

Placówka zgromadziła największą w Polsce 
kolekcję mundurów marynarskich, jedną z naj-
większych kolekcji modelarstwa okrętowego, 
malarstwa marynistycznego, a także broni pal-
nej. Wśród eksponatów znajdują się również 
unikatowe egzemplarze urządzeń i uzbrojenia 
okrętowego, w jakie wyposażone były polskie 
okręty. Muzeum posiada wspaniałe kolekcje po-
nad 1500 relacji i wspomnień personelu Mary-
narki Wojennej spisywane od 1918 roku. Do 
znaczących zbiorów należą liczące kilkadziesiąt 
tysięcy zdjęć archiwum fotograficzne, a także 
ogromny księgozbiór literatury marynistycznej 
oraz kolekcja kliprów herbacianych.               

M A R Y N A R S K I E  T R A D Y C J E

S Ł A W O M I R  K U D E L A

Nasze muzeum od 
2007 roku posiada 
wszelkie podstawy 
i możliwości do 
wykonywania zadań 
muzealnych, zgodnie 
z ustawami i wymogami 
sztuki muzealnej. MAGDALENA RYBKA
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Po licznych wnioskach i prośbach ofice-
rów tworzącej się Marynarki Wojennej 
25 stycznia 1920 roku minister spraw 
wojskowych wprowadził do użytku 

odrębne umundurowanie dla tego rodzaju pol-
skich sił zbrojnych. Przepisy mundurowe oparto 
na projektach i wzorach przygotowanych przez 
Departament dla Spraw Morskich, który od 1919 
roku sprawował rolę kierowniczej i dowódczej 
instytucji dla odradzających się sił morskich. 

Decyzja ta dała początek przeobrażeniom, 
które na przestrzeni lat istnienia polskiej Mary-
narki Wojennej doprowadziły to obecnego wy-
glądu mundurów.

W tamtym okresie nie istniały rodzime wzory 
munduru marynarskiego, a tradycje minionych 
lat były zbyt odległe, aby mogły posłużyć za 
punkt wyjściowy do podjętych działań koncep-
cyjnych. Dlatego też zanim wprowadzono pol-
skie przepisy ubiorcze, personel morski z byłych 
flot zaborczych początkowo po prostu dodzierał 
niemieckie, rosyjskie, czy też austriackie mun-
dury marynarskie, dodając do nich odznaki 
stopni i polskie godło. 

W styczniu 1919 roku wydano tymczasowy 
przepis ubiorczy dla Marynarki Wojennej, 
który tylko jasnoniebieskimi oraz białymi wy-

pustkami na kurtkach, czapkach, płaszczach 
i spodniach, a także żółtymi orłami z kotwicą 
na tarczy odróżniał oficerów Marynarki Wo-
jennej od oficerów innych formacji. 

Wprowadzone 25 stycznia 1920 roku prze-
pisy mundurowe były pierwszymi w II Rze-
czypospolitej i prawdopodobnie także pierw-
szym takim dokumentem w naszej historii, 
określającym zasady noszenia marynarskich 
sortów mundurowych. Naśladowano w nich 
ubiór brytyjskiej marynarki wojennej i za-
sadniczo nie odbiegały w swoim kroju i bar-
wie od analogicznych ubiorów przyjętych we 
flotach wojennych innych państw. Cieka-
wostką jest fakt, iż dla polskiej powstańczej 
Marynarki Wojennej pierwowzorem miał 
być mundur francuski, jednak dla marynarki 
powstałej po pierwszej wojnie światowej ja-
ko wzór posłużył przede wszystkim mundur 
brytyjski. 

Jako barwy zasadnicze przyjęto kolory 
granatowy i biały oraz złote dystynkcje i gu-
ziki, jakie od połowy XIX wieku utrwaliły 
się w ubiorze marynarskim na świecie.

W Marynarce Wojennej przyjęto potrójny 
system oficerskich oznak wojskowych w for-
mie złotych galonów na naramiennikach płasz-

czy i kurtek letnich, a także na rękawach, dasz-
kach czapek oraz w formie gwiazdek. 

Jednocześnie wprowadzono barwne wypust-
ki między galonami na naramiennikach i ręka-
wach. Ich kolor oznaczał rodzaj broni lub służ-
by: oficerowie morscy – granatowy, ofice rowie 
służby brzegowej – niebieski, techniczni – ciem-
nozielony, leka rze – ciemnowiśniowy, intenden-
ci – biały, urzędnicy wojska – brązowy.

Do oficerskiego ubioru, służbowego i gar-
nizonowego przewidziana była kurtka, nato-
miast surdut noszono do tak zwanego ubioru 
salonowego, galowego i na specjalny rozkaz. 
Pas służbowy zapinano wyłącznie na kurtce 
w ubiorze służbowym. Do stroju uroczystego 
obowiązywał tak zwany kapelusz stosowany 
z czarnego filcu. 

Dla podkreślenia charakteru munduru ga-
lowego admirałów i oficerów nadano im pra-
wo noszenia złotych epoletów z bulionami na 
surdutach (admirałowie) i z frędzlami (ofice-
rowie) oraz sznurów naramiennych z żółtej 
przędzy przetykanej granatową tkaniną, po-
dwójnych dla admirałów, komandorów, ofi-
cerów sztabów, attache morskich i oficerów 
będących na studiach za granicą.                

okrągłej ciemnogranatowej (w lecie białej) 
czapki z czarnym otokiem, daszkiem i podpin-
ką oraz haftowanym emblematem Marynarki 
Wojennej – srebrnym orłem siedzącym na 
ciemnogranatowej tarczy ozdobionej złotą ko-
twicą. Całość była otoczona wieńcem ze zło-
tych liści laurowych;

kurtki z granatowego sukna, z wykładanym 
kołnierzem, zapinanej na dwa rzędy guzików, 
bez naramienników, z oznakami stopni w for-
mie galonu ze złotej taśmy dookoła rękawów 
i złotymi guzikami z wizerunkiem kotwicy na tle 
krzyża kawaleryjskiego;

długich granatowych spodni (w lecie białych) 
równej szerokości u góry i u dołu (do tak zwa-
nego ubioru garnizonowego, desantowego i wy-
stąpień w szyku zwartym na lądzie spodnie by-
ły spięte czarnymi skórzanymi sztylpami);

ciemnogranatowego surduta z dwoma rzę-
dami po sześć guzików i z czterema guzikami 
w tylnych klapach;

płaszcza z ciemnogranatowego sukna z na-











ramiennikami, o dwóch rzędach po sześć guzi-
ków i zapięciem na cztery guziki;

granatowej lub białej kamizelki zapinanej na 
pięć małych guzików;

białej, płóciennej kurtki ze stojącym kołnie-
rzem, zapiętej na pięć guzików stosowanej do 
służbowego letniego i codziennego ubioru;

sznurowanych trzewików lub półbutów kolo-
ru czarnego, kremowego lub białego stosowa-
nych do białych spodni;

białej koszuli z miękkim kołnierzykiem, 
z czarnym krawatem lub krawatką (muszką) 
do koszuli z kołnierzykiem sztywnym z odwinię-
tymi różkami;

pasa służbowego z czarnej lakierowanej skó-
ry zapinanego na ozdobną klamrę z wizerun-
kiem kotwicy na tle krzyża kawaleryjskiego;

ciemnobrązowych rękawiczek skórzanych lub 
białych noszonych do surduta i poza służbą;

broni bocznej ( kordzików długości 40 cm) 
noszonych na rapciach oraz szabli różnego ty-
pu, w tym okresie przeważnie austriackiego.















Z kotwicą na tarczy
Po pierwszej wojnie światowej pierwowzorem munduru polskich marynarzy był mundur brytyjski. 
Jasnoniebieskie i białe wypustki na kurtkach, czapkach, płaszczach i spodniach oraz żółte orły 
z kotwicą na tarczy, odróżniały oficerów Marynarki Wojennej od oficerów innych formacji. 

Pierwszy polski mundur ofi cerów Marynarki Wojennej składał 
się z następujących elementów:
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W1918 roku po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości 
oraz ustanowieniu na mocy 
traktatu wersalskiego dostępu 

do morza pierwszą jednostką pływającą pol-
skiej floty morskiej był okręt hydrograficzny 
„Pomorzanin”. Polska bandera wojenna zosta-
ła podniesiona na nim 1 maja 1920 roku. 
Pierwszym dowódcą okrętu został porucznik 
marynarki Jerzy Rychłowski, a ostatnim – ka-
pitan marynarki Artur Reyman.

Pod koniec 1919 roku, za pośrednictwem 
gdańskiej firmy Böhnke & Sieg, Departament 
dla Spraw Morskich zakupił w Hamburgu 
okręt dla służby hydrograficznej Marynarki 
Wojennej. Była to niewielka płaskodenna jed-
nostka towarowa żeglugi przybrzeżnej zbudo-
wana jako „Deutschland” w 1893 roku w nie-
mieckiej stoczni Gebrüder Sachsenberg GmbH 
w Rosslau. Charakteryzowały ją tonaż 186 
BRT, 109 NRT i 179 DWT oraz wymiary 
36,0x6,3x1,9 metra. Miała ona dwie maszyny 
parowe o łącznej mocy 240 koni mechanicz-
nych i rozwijała prędkość 8 węzłów. Załogę 
stanowiło dziesięć osób. Do 1914 roku 
„Deutschland” był eksploatowany w kabotażu 
niemieckim, pływał z pocztą, ładunkami oraz 
pasażerami z Emden na Borkum i Helgoland. 

Po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku 
okręt został wcielony do niemieckiej marynar-
ki wojennej pod nazwą „Wotan”, uzbrojono go 
i wykorzystywano jako pomocniczy patrolo-

wiec. W końcu 1919 roku jednost-
kę tę sprzedano Polsce, a właściwie 
kapitanowi marynarzowi Józefowi 
Unrugowi. Generalny remont z przebu-
dową na okręt hydrograficzny, który trwał do 
kwietnia 1920 roku, przeprowadziła gdańska 
stocznia Aleksandra Wojana. 

Jednostka otrzymała nazwę „Pomorzanin” 
(pierwotnie miała nosić nazwę „Pomorczyk”) 
i 1 maja 1920 roku po raz pierwszy podniesiono 
na niej polską banderę wojenną. Do Pucka, 
w którym tworzono wówczas bazę floty wojen-
nej, przybyła 4 maja 1920 roku. Po przebudowie 
okręt miał wyporność standardową 275 ton oraz 
wymiary 36,0x6,32x2,58 metrów. Jego uzbroje-
nie stanowiły dwa ciężkie karabiny maszynowe 
kalibru 7,9 wz. 1908 oraz 13 karabinów. Napę-
dem były dwie maszyny parowe o łącznej mocy 
250 koni mechanicznych, dwie śruby. Jednostka 
osiągała prędkość około 7 węzłów. Jej załoga li-
czyła 20 ludzi (oficer, siedmiu podoficerów i 12 
marynarzy), a według innych źródeł – 34 (dwóch 
oficerów oraz 32 podoficerów i marynarzy).

Do lutego 1922 roku „Pomorzanin” wyko-
nywał zadania związane z przygotowaniami 
do budowy portu w Gdyni oraz pomiary, 
umożliwiające między innymi sporządzenie 
pierwszej mapy Zatoki Gdańskiej. W czasie 
wojny polsko-radzieckiej w sierpniu 1920 ro-
ku, wraz z łotewską jednotką „Saratow”, okręt 
ewakuował z terenów Łotwy do Polski zagro-
żony internowaniem 18 Pułk Ułanów.

W związku z okresowym przej-
ściem służby hydrograficznej pod 

zarząd Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu w lutym 1922 roku „Pomo-

rzanin” został przekazany temu resortowi, po 
czym pod banderą handlową i nazwą „Ka-
szub” służył jako okręt hydrograficzny. Przez 
dwa sezony latem był także statkiem wy-
cieczkowym pływającym po Zatoce Gdań-
skiej. W lipcu 1922 roku odbył pierwszy rejs 
wycieczkowy pod polską banderą bałtycki 
z Gdańska do Kopenhagi z grupą polskich 
studentów na pokładzie.

W styczniu 1924 roku okręt powrócił do 
Marynarki Wojennej oraz poprzedniej funkcji 
i nazwy. W 1931 roku „Pomorzanin” został 
skreślony ze stanu floty oraz kupiony przez 
Wandę i Jerzego Górnickich z Płocka. Za-
stąpił go przebudowany minowiec „Mewa”, 
który otrzymał tę samą nazwę. 

Po przebudowie na statek pasażersko-to-
warowy, a następnie towarowy, w latach 
1933–1939 byłego „Pomorzanina” eksploato-
wała jako „Pomiana” Polska Żegluga Rzecz-
na „Vistula” na trasie Gdynia–Gdańsk–
–Tczew. W okresie II wojny światowej był 
wykorzystywany jako jednostka pomocnicza 
przez Kriegsmarine. W 1945 roku został za-
topiony w Gdańsku. Wkrótce potem go wy-
dobyto i w 1950 roku pocięto na złom 
w Stoczni Gdańskiej.                                   

Pierwszą jednostką pływającą polskiej floty 
morskiej stał się okręt hydrograficzny 
„Pomorzanin”.

„Pomorzanin”„Pomorzanin”
Okręt hydrografi czny

kę tę sprzedano Polsce, a właściwie 
Józefowi 

. Generalny remont z przebu-

ściem służby hydrograficznej pod 
zarząd Ministerstwa Przemysłu 

i Handlu w lutym 1922 roku „Pomo-

W końcu 
1919 roku 

jednostkę zakupił 
w imieniu Marynarki 

Wojennej 
kapitan marynarki 

Józef Unrug.
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W łaśnie trzymasz w ręku cza-
sopismo morskiego rodzaju 
sił zbrojnych, skierowane do 
ludzi ciekawych świata, któ-

rych łączy środowisko pracy i służby – Mary-
narka Wojenna. Może jesteś, Drogi Czytelni-
ku lub Czytelniczko, w takim momencie swo-
jego życia, w którym zastanawiasz się nad 
przyszłością i podejmujesz decyzje jej doty-
czące? Może i do Ciebie trafiły medialne in-
formacje o profesjonalizacji wojska i zastana-
wiasz się nad służbą zawodową?

Życie jest tak zorganizowane, że decyzje, 
które podejmujemy, mają kiedyś swój najlep-

Decyduj… 
profesjonalnie

Jeżeli rozważasz wojsko jako miejsce swojej 
przyszłej pracy i służby, odpowiedz sobie 
na kilka pytań.

szy czas. Niektóre rzeczy dzieją się bez naszej 
świadomej zgody. To inni za nas podejmują 
decyzje, dokonują wyborów. Najwięcej tego 
typu sytuacji ma miejsce oczywiście w dzie-
ciństwie. Od wyboru imienia, przedszkola, do 
wyboru szkoły – większość decyzji podejmują 
za dziecko opiekunowie, rodzice. Zupełnie 
niepostrzeżenie nadchodzi taki moment, że 
ważne decyzje podejmujemy już sami. Czasa-
mi trudno sobie nawet przypomnieć czy wska-
zać, kiedy po raz pierwszy o czymś ważnym 
zdecydowałeś osobiście. Dzieje się tak dlate-
go, że dziecko jest uczone samodzielności 
stopniowo, przechodząc fazy uporu, buntu, na-

śladowania, aż do wykształcenia pełnej nieza-
leżności. 

Decyzje podejmujemy w różny sposób, bo 
każdy ma swój indywidualny styl zachowania, 
charakter, inne doświadczenia życiowe. Nie-
którzy nigdy nie żałowali tego, na co się zde-
cydowali, inni, i ci są w większości, wiedzą 
jak smakuje bezsilna złość na samego siebie 
za niemądre wybory, pospieszne postanowie-
nia, nieprzewidziane konsekwencje swoich 
własnych działań. 

 Nie ma oczywiście metody, która dawałaby 
gwarancję trafnego wyboru, są jednak ogólne 
zasady, dzięki którym będziesz mieć pewność, 
że ryzyko pomyłki jest minimalne. 

Zanim podejmiesz decyzję o służbie woj-
skowej, odpowiedz sobie na kilka pytań. 

Co już wiesz o wojsku, i na czym opierasz 
tę wiedzę? To bardzo ważne, aby była ona 
ugruntowana w rzeczywistości, własnych do-
świadczeniach i relacjach konkretnych ludzi, 
którzy w wojsku służą. To chroni przed szyb-
kim i bolesnym rozczarowaniem, że realność 
nie sprostała wyobrażeniom. 

Jak wyobrażasz sobie siebie w nowej roli za-
wodowej? Czy bierzesz pod uwagę wyłącznie 
optymistyczny scenariusz, a może oczyma wy-
obraźni widzisz siebie jako głównego bohatera 
filmu kina akcji? Uważaj, filmy to zazwyczaj 
mocno przerysowany obraz rzeczywistości.

Gdzie chciałbyś służyć? Czy jesteś skłonny 
zmienić swoje plany jeżeli będzie taka potrze-
ba, czy jesteś elastyczny w swoich oczekiwa-
niach? Im szerszy wachlarz możliwych roz-
wiązań bierzesz pod uwagę, tym lepiej – lepiej 
dla Ciebie. 

Kiedy na poważnie zacząłeś zastanawiać się 
nad włożeniem munduru? Na jakim etapie ży-
cia jesteś? Czy Twoje dotychczasowe sprawy 
są poukładane, a może próbujesz uciec od cze-
goś? Czy to jedyna poważna sprawa, nad którą 
się zastanawiasz, czy masz na głowie wiele 
podobnie ważnych kwestii? 

Dlaczego bierzesz pod uwagę to rozwiąza-
nie? Tak naprawdę to pytanie, a właściwie 
odpowiedź na nie jest najważniejsza. Po-
przednie mają ją tylko uczynić łatwiejszą. 
Wiadomo przecież, że nie każdy człowiek 
ten sam zawód uważa za atrakcyjny. A więc 
dlaczego? Jakie zasoby w sobie odkrywasz, 
jakie masz atuty, jak myślisz o sobie i co 
masz do zaoferowania nowemu środowisku? 
Co w Twoim życiu stanowi wartość? Bezpie-
czeństwo materialne, socjalne, rozwój, przy-
goda, a może coś innego? 

To trudne pytania, wymagają namysłu, od-
wagi, szczerej rozmowy, ale przecież rozma-
wiasz z najbardziej zaufaną osobą – sobą sa-
mym, więc… mów prawdę.                          

Komandor podporucznik 
KATARZYNA FILIMONIUK
 rodzinawojsk@mw.mil.pl
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Dyscypliną rugby chorąży Daniel 
Kowalski zainteresował się dzie-
więć lat temu. „Oglądałem telewi-
zję”, opowiada. „Akurat była rela-

cja z mistrzostw świata w rugby. Ojciec i brat 
namówili mnie, żebym spróbował trenować tę 
dyscyplinę. Powiedziałem: dlaczego nie? I tak 
się zaczęło”. 

Początkowo trenował w gdyńskiej Arce. Jak 
mówi, zawsze interesował się sportem i za-
wsze coś trenował. Szybko zaczął więc osią-
gać dobre wyniki jako rugbista. Ale przez cały 
czas była to klasyczna i bardziej znana wersja 
tej dyscypliny, czyli tak zwane rugby XV. 
„Piętnastu zawodników gra tutaj dwa razy po 
czterdzieści minut”, tłumaczy chorąży. 

Cztery lata temu wydarzyło się jednak coś, co 
zmieniło podejście marynarza do tego sportu.

SIŁA I SZYBKOŚĆ
Gdyńską Arkę prowadził trener Sailosi 

Nateque z Fidżi. „W tym kraju każdy męż-
czyzna jest żołnierzem zawodowym, rybakiem 
albo rugbistą. Wszyscy uprawiali kiedyś bądź 
uprawiają ten sport. Podobno o konieczności 
uprawiania rugby w ich kraju mówi nawet 
konstytucja”, śmieje się chorąży Kowalski.

To właśnie trener z Fidżi zainteresował pol-
skiego marynarza odmianą tej dyscypliny o na-
zwie „rugby 7”. „Niby zasady są podobne, też 
podaje się piłkę do tyłu i gra na takim samym 
boisku, ale drużyny liczą nie piętnastu tylko 
siedmiu zawodników. Gra się dwa razy po sie-
dem minut, a nie po czterdzieści”, tłumaczy 
Daniel Kowalski. Dodaje, że ta odmiana rugby 
wymaga olbrzymiej wytrzymałości, siły i szyb-
kości. Na pełnowymiarowym boisku rywalizuje 
tutaj przecież dwukrotnie mniej zawodników.

WSPÓŁPRACA I KOLEŻEŃSTWO
Dwa lata temu chorąży Kowalski postano-

wił założyć własną drużynę rugby 7, która 
występowałaby pod szyldem Marynarki Wo-

RUGBY POWSTAŁO W 1823 ROKU w an-
gielskiej miejscowości, od której gra wzięła 
swą nazwę. Odmiana tej dyscypliny – rugby 
7, jest jedną z najszybciej rozwijających się 
dyscyplin sportowych na świecie. W sezo-
nie 2008/09 w ekstralidze rugby 7 w jed-
nej grupie gra sześć najlepszych zespołów. 
Gdyńscy marynarze po rundzie jesiennej 
są liderami rozgrywek. W polskiej lidze rug-
by 7 chęć gry zgłosiło ponad 50 drużyn. Są 
duże szanse na to, że gra ta wejdzie do 
programu igrzysk olimpijskich w 2016 ro-
ku. Obecnie prezesem MKOL jest były re-
prezentant Belgi w rugby, Jacques Rogge. 

S P O R T
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Chorąży Daniel Kowalski niespełna trzy lata 
temu założył w Marynarce Wojennej drużynę 
rugby. Dzisiaj zajmuje ona trzecie miejsce wśród 
najlepszych polskich teamów tej dyscypliny. 

Flota 
rugbystów

Różnice między rugby 
7 a rugby XV:
RUGBY 7

• W grze bierze udział 7 graczy 
• Drużyna maksymalnie może mieć 
5 rezerwowych 
• Drużyna maksymalnie może dokonać 
3 zmian 
• Mecz trwa 2 x 7 minut (na turniejach 
2 x 10 minut) 
• „Żółta kartka” wyklucza na 2 minut 

RUGBY XV

• W grze bierze udział 15 graczy 
• Drużyna maksymalnie może mieć 
7 rezerwowych 
• Drużyna maksymalnie może dokonać 
7 zmian 
• Mecz trwa 2 x 40 minut 
• „Żółta kartka” wyklucza na 10 minut

jennej. Tak powstała drużyna rugbistów 
WKS „Flota”. „Udało się skrzyknąć kilku 
kolegów marynarzy i zarazić ich pasją do te-
go sportu”, mówi. Jak na niespełna dwa lata 
istnienia rugbiści z WKS „Flota” mają już 
ogromne sukcesy. Największym jest to, że 
w grze o mistrzostwo ekstraligi rugby 7 (naj-
wyższej klasie rozgrywkowej dla tej odmiany 
rugby) zajęli trzecie miejsce. A poziom był 
bardzo wysoki. „Polska jest ewenementem na 
skalę światową”, mówi gdyński rugbista. 
„Gra u nas ponad pięćdziesiąt drużyn rugby 
7! Ten sport zaczyna być naprawdę bardzo 
popularny”.

W drużynie Daniela Kowalskiego trenuje 
ponad dwadzieścia osób, z czego tylko trzy są 
cywilami. Reszta to marynarze. „Ćwicząc rug-
by nie tylko wzmacniamy się fizycznie”, tłu-
maczy chorąży. „Współpraca i koleżeństwo 
przenosi się przecież na pracę w wojsku”.

SPOSÓB NA ŻYCIE
Zawodnicy z drużyny Daniela Kowalskiego 

do dzisiaj wspominają początki ich przygody 
z rugby.

„Pamiętam pierwszy trening we wrześniu 
2006 roku, to było dopiero przeżycie”, opowia-
da bosmanmat Maciej Podgórny. „Czuliśmy 
wszyscy, że tworzy się coś fajnego. Dla mnie 
rugby to nie tylko trening, ale również wykuwa-
nie charakteru, wzmacnianie pewności siebie 
i przede wszystkim wiara w to, że można mieć 
wpływ na wynik pracy całej drużyny”.

Z kolei dla starszego chorążego Rafała 
Matczuka rugby 7 to dobra, ale i zarazem 
twarda zabawa. „Pokochałem rugby dlatego, 
bo odkąd pamiętam kocham rywalizację, 
i nie chodzi wyłącznie o możliwość poczucia 
satysfakcji z walki o zwycięstwo, ale także 
o ćwiczenie odporności psychicznej”, mówi 
starszy chorąży. „Dlatego rugby dla mnie to 
również sposób na życie”.                           
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy  
gościła na ORP „Sęp”

M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I (

4)
To

M
AS

Z 
G

o
S 

(2
)




