




NR 4 | 25 SIERPNIA 2009 1     OR     NR 4 | 25 SIERPNIA 2009

B A N D E R A

NR 4 | 25 SIERPNIA 2009 1     

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

NR 4 | 25 SIERPNIA 2009 1     

Bandera
WYDAWCA: 

Redakcja Wojskowa

Dowództwo Marynarki Wojennej RP

REDAGUJE ZESPÓŁ: 

kmdr ppor. Mariusz Konarski 

(redaktor prowadzący z Redakcji Wojskowej), 

kmdr por. Bartosz Zajda (rzecznik prasowy 

MW), Tomasz Gos (dziennikarz), 

Marian Kluczyński (fotoreporter) 

Współpraca: Służba prasowa MW

Adres redakcji:

81-103 Gdynia, 

Rondo Bitwy pod Oliwą 1 

tel.: +4858 626 24 13, 626 62 07; 

CA MON 262 413, 266 207

 tel./faks: 58 626 20 05; 

CA MON 262 005

e-mail: bandera@mw.mil.pl

OPRACOWANIE REDAKCYJNE

Redakcja Wojskowa

Dyrektor Redakcji Wojskowej 

– Redaktor Naczelny

Marek Sarjusz - Wolski, 

tel.: +4822 684 53 65, 684 56 85; 

CA MON 845 365, 845 685 

Zastępca Dyrektora Redakcji Wojskowej

ppłk Lech Mleczko

tel.: +4822 684 56 85

lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl

Opracowanie stylistyczne: 

Aleksandra Ogłoza, 

tel.: +4822 684 55 02; CA MON 845 502

Kierownik fotoskładu: 

Marcin Dmowski, 

tel.: +4822 684 55 79; CA MON 845 579 

Skład i łamanie: 

Daniela Bartkiewicz, 

tel.: +4822 684 51 70; CA MON 845 170

Redakcja Wojskowa

00–909 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 97

faks: 22 684 55 03; CA MON 845 365

e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl

Druk: Drukarnia Zespołu Redakcyjno-

-Wydawniczego MW (zam. nr 271/D/2009)

Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

TOMASZ GOS | Pracując w głębinach4
Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

6 TOMASZ GOS | Podwodna siła

8 GRZEGORZ ŁYKO | Wino z dna Bałtyku

9

PIOTR ADAMCZAK | „Batory” wejdzie do Gdyni

11 MAGDALENA RYBKA | Potęga krwiodawstwa

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

14

WOJCIECH MUNDT | Morskie lato podchorążych

KATARZYNA FILIMONIUK | Letnia scena teatralna15

P S Y C H O L O G  R A D Z I

T E M A T  N U M E R U

M A R Y N A R Z E  W  A K C J I

12 MARIUSZ KONARSKI | Święto lotnictwa morskiego

PIOTR ADAMCZAK | Ostatnie zadanie minowców...13

                     Szanowni Czytelnicy! 

Marynarka Wojenna odpowiada za bezpieczeństwo polskiego 
morza i jest skutecznym narzędziem polityki zagranicznej. Łą-
cząc zadania ekspedycyjne z krajowymi, siły morskie odgrywa-

ją kluczową rolę w zapewnieniu morskiej racji stanu. Trafiający w Pań-
stwa ręce kolejny numer czasopisma Marynarki Wojennej „Bandera” po-
kazuje nasze zaangażowanie na morzach i oceanach. Opisując zagadnie-
nia tak zróżnicowane, jak operacje okrętów podwodnych i działania pol-
skich nurków głębokowodnych, dowodzimy, jak szeroki jest wachlarz sta-

wianych przed nami zadań. 
Poświęcając łamy „Bandery” okrętom podwodnym, podkreślamy, że są one efektywnym 

i stosunkowo tanim sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa na morzu. Wykonują zadania 
począwszy od rozpoznawczych po antyterrorystyczne. Jedna stosunkowo mała jednostka jest 
zdolna działać przez długi czas, skrycie i na najbardziej niebezpiecznym akwenie. Ekspedy-
cyjny charakter pracy polskich podwodniaków zestawiliśmy na łamach numeru 
z bałtyckimi zmaganiami elity polskiego nurkowania – nurkami głębokowodnymi. Ta wąska 
grupa specjalistów, działająca z pokładu okrętów ratowniczych, pracuje w ekstremalnych 
warunkach na głębokościach nieosiągalnych dla przeciętnego amatora nurkowania. 

W nowym numerze „Bandery” pragnę wyrazić nadzieję, że lektura czasopisma skusi do 
refleksji nad trzema podstawowymi prawdami. Marynarka Wojenna była, jest i będzie po-
trzebna Polsce, niemal czterdziestomilionowemu krajowi z wybrzeżem liczącym ponad pół 
tysiąca kilometrów. Największym bogactwem morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP są ludzie 
– marynarze, których poczucie obowiązku idzie w parze z ich osobistą pasją. Marynarka 
Wojenna, aby sprostać postawionym przed nią zadaniom, musi być wyposażona w niezbęd-
ne narzędzia – między innymi w nowoczesne okręty, sprzęt i uzbrojenie.

wiceadmirał Waldemar Głuszko

szef sztabu Marynarki Wojennej 
– zastępca dowódcy Marynarki Wojennej
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WGdyni-Oksywiu 1 lipca odbyły się uro-
czystości z okazji 15. rocznicy utworze-

nia i działalności Zespołu Redakcyjno-Wy-
dawniczego Marynarki Wojennej. 
Uroczystości zainaugurował jego kierownik 
Cezary Braciszewski od przypomnienia histo-
rii powstania i rozwoju zespołu. Przywitał też 
zaproszonych gości a wśród nich pierwszego 

kierownika komandora w stanie spoczynku 
Kazimierza Chmielewskiego, a także wice-
admirała Macieja Węglewskiego – szefa 
szkolenia MW, kontradmirała Marka Kurzyka 
– zastępcę szefa sztabu MW, kontradmirała 
Jarosława Ziemiańskiego – dowódcę 3 Flo-
tylli Okrętów oraz dowódców i kierowników 
jednostek współpracujących blisko z Zespo-

Święto Zespołu Redakcyjnego MW

W ŚRODĘ, 8 LIPCA, NISZCZYCIEL MIN ORP 
„FLAMING” zakończył akcję wydobycia znalezi-
ska zalegającego na dnie morskim. Były to nie-
mieckie torpedy ćwiczebne z okresu II wojny 
światowej. Wydobyte obiekty zalegały na dnie 
Zatoki Gdańskiej na wysokości Gdyni-Redłowa 
oraz na torze podejściowym do portu Gdańsk. 
Operację rozpoczęto 29 czerwca. Szczegółowa 
ekspertyza potwierdziła, że torpedy są niegroź-
ne. Przetransportowano je do komendy Portu 
Wojennego Gdynia. Każdego roku okręty wo-
jenne, grupy płetwonurków minerów oraz sape-
rzy MW przeprowadzają kilkadziesiąt akcji neu-
tralizacji materiałów niebezpiecznych, także 
podczas działań międzynarodowych.                       

łem Redakcyjno-Wydawniczym. Szczególne 
słowa podziękowań skierował do swojej zało-
gi, bo to dzięki jej ciężkiej pracy ZRWMW wy-
konuje postawione przed nim zadania profe-
sjonalnie i w terminie. 
W uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju 
i umacniania obronności Rzeczypospolitej Pol-
skiej minister obrony narodowej wyróżnił zło-
tym medalem „Za zasługi dla obronności kra-
ju” Zbigniewa Chińczę, srebrny medal przyznał 
Barbarze Bielskiej, Joannie Engelhardt 
i Krzysztofowi Kitowskiemu, a brązowy medal 
otrzymali Lucyna Jesion, Jarosław Koszałka, 
Beata Sielewicz i Iwona Szornak. 
Dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał 
Andrzej Karweta wyróżnił najbardziej zasłu-
żonych członków zespołu medalem „Za za-
sługi dla Marynarki Wojennej”. Kapituła od-
znaki pamiątkowej Zespołu Redakcyjno-Wy-
dawniczego MW przyznała je pracownikom 
i ludziom szczególnie zaangażowanym we 
współpracę z zespołem. W okolicznościowym 
wystąpieniu wiceadmirał M. Węglewski po-
dziękował członkom redakcji za dobrą pracę, 
życzył jeszcze wielu lat w owocnych działań 
na rzecz naszego wspólnego dobra – Mary-
narki Wojennej. Świąteczne obchody zakoń-
czył piknik.                                                     

„MARYNARZ Z PODEJRZENIEM WYLEWU KRWI 
DO MÓZGU, NA STATKU 15 MIL MORSKICH NA 
PÓŁNOCNY ZACHÓD OD WŁADYSŁAWOWA, 
KONIECZNY TRANSPORT DO SZPITALA” – taką 
informację otrzymały 1 lipca rano służby ratowni-
cze MW. Na ratunek o 06:09 wystartował śmi-
głowiec ratowniczy Mi-14 PS z 29 Eskadry Lotni-
czej MW. Załoga śmigłowca podjęła chorego na 
pokład i przetransportowała do szpitala w Gdań-
sku-Oliwie w niespełna 30 minut. 

O godzinie 05:50 służby ratownicze Marynar-
ki Wojennej zostały zaalarmowane przez Mor-
skie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdy-
ni o potrzebie transportu medycznego. Pomocy 
potrzebował kapitan niemieckiego frachtowca 
„Walter Hammann”. Po dotarciu w rejon akcji 
rozpoczęto operację podjęcia chorego z frach-

towca. Na pokład statku zszedł ratownik młod-
szy chorąży sztabowy marynarki Tomasz 
Witkowski, który sprawdził stan chorego i pod-
jął go na pokład śmigłowca (godzina 07:13). 
Następnie kapitan frachtowca pod opieką leka-
rza pokładowego kapitana marynarki Pawła 
Kozińskiego został przetransportowany do 
Gdańska. Podczas operacji podjęcia chorego 
śmigłowiec Marynarki Wojennej współpracował 
ze statkiem ratowniczym Morskiej Służby Po-
szukiwania i Ratownictwa m/s „Huragan”. 
W rejonie akcji ratowniczej panowały dobre wa-
runki pogodowe. Skład załogi śmigłowca ratow-
niczego Mi-14 PS: porucznik marynarki pilot 
Stanisław Gacek – dowódca załogi, porucznik 
marynarki pilot Sławomir Krzyszczak – drugi pi-
lot, bosmanmat Adam Tepurski – technik po-
kładowy, młodszy chorąży sztabowy marynarki 
Tomasz Witkowski – ratownik, kapitan mary-
narki Paweł Koziński – lekarz. To kolejna akcja 
ratownicza przeprowadzona przez śmigłowce 
MW. Niespełna dwa tygodnie wcześniej załoga 
śmigłowca Anakonda z 28 Eskadry Lotniczej 
MW z Gdyni uratowała człowieka z objawami 
zawału serca. Od początku lat 90. załogi śmi-
głowców ratowniczych Mi-14PS i W3RM Ana-
konda przeprowadziły łącznie 460 akcji poszu-
kiwawczo-ratowniczych na morzu, ratując 230 
osób (SAR).                                                        

Akcja ratownicza na Bałtyku Torpedy 
z Morskiego Dna
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KRĄŻOWNIKI RAKIETOWE 
TYPU TICONDEROGA 
– seria okrętów klasy krą-
żownik rakietowy wyposa-
żonych w system kierowa-
nia ogniem AEGIS, służą-
cych w marynarce wojen-
nej Stanów Zjednoczonych 
od 1983 roku. Do 1994 ro-
ku zbudowano 27 okrętów 
tego typu, z czego pięć naj-
starszych wycofano ze służ-
by do 2005, pozostałe 
22 mają służyć do lat 
2021–2029. Prawie 
wszystkim jednostkom 
typu nadano nazwy upa-
miętniające słynne bitwy 
w historii Stanów Zjedno-
czonych. Okręty te są 
obecnie jedynymi amery-
kańskimi krążownikami 
w czynnej służbie. Nazwa 
typu pochodzi od fortu 
Ticonderoga.

P ewnie nikt nie zwracałby uwagi 
na angielsko brzmiącą nazwę 
USS „San Jacinto”, gdyby admi-
rał floty w stanie spoczynku 
Jędrzej Czajkowski nie spotkał 

przypadkiem podczas jednej z urlopowych po-
dróży autora strony internetowej o Jacku 
Odrowążu. „Dowiedziałem się podczas rozmo-
wy z autorem tej strony, że nasz święty Jacek 
w krajach hiszpańskojęzycznych znany jest jako 
San Jacinto”, opowiada admirał Czajkowski. 
„Od razu przypomniałem sobie, że podczas 
«Baltops» w 2004 roku wizytowałem amery-
kański okręt o takiej nazwie!”.

Nazwa jednostki wzięła się od słynnej bitwy 
pod San Jacinto (w dzisiejszym Harris County 
w Teksasie) w 1836 roku, kiedy Teksańczycy 
w 18 minut rozgromili meksykańską armię. Sa-
mi Amerykanie kojarzą tę nazwę bardziej z bi-
twą niż polskim świętym, ale nie zmienia to fak-
tu, że San Jacinto to polski święty Jacek.

USS „San Jacinto” (numer burtowy CG-56) 
to krążownik rakietowy typu Ticonderoga . Jest 
przystosowany do zwalczania celów powietrz-
nych, nawodnych oraz podwodnych. Został wy-
posażony między innymi w wyrzutnie pocisków 

Tomahawk i lekkich torped MK-46, dwa syste-
my artyleryjskie typu Phalanx przeznaczone do 
niszczenia pocisków przeciwokrętowych i sa-
molotów oraz dwie wyrzutnie Mk-41. 

W jednostce CG-56 zamontowano średniej 
i wysokiej częstotliwości wmontowany w ka-
dłub sonar SQQ-89(V)3 (ASW suite) zinte-
growany z sonarami SQS-53B. Na pokładzie 
okrętu mogą znajdować się dwa śmigłowce 
SH-60 Seahawk. Załoga jednostki składa się 
z 364 osób.

„San Jacinto” został zwodowany w 1986 ro-
ku i dwa lata później wszedł do służby. Ma zo-
stać z niej wycofany w 2023 roku.                

TOMASZ GOS

Krążownik świętego Jacka
Jeden z amerykańskich okrętów nosi imię polskiego świętego – Jacka 
Odrowąża. Kiedy kilka lat temu okręt zawitał do Gdyni, nikt nawet nie 
skojarzył nazwy z jego patronem.

tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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ŚWIĘTY JACEK ODROWĄŻ-WOJTKOWICZ HERBU ODROWĄŻ (urodzony 1183 roku w Ka-
mieniu Śląskim, zmarł 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie) – święty kościoła katolickiego, 
dominikanin. Główny patron diecezji katowickiej i opolskiej. Jego imieniem nazwano jed-
no ze wzgórz we Lwowie, gdzie Jacek schronił się przed Tatarami. Święty Jacek Odrowąż 
jako jedyny Polak został uwieczniony wśród rzeźb przedstawiających świętych, stojących 
na kolumnadzie wokół Placu Świętego Piotra w Rzymie. Uwiecznił go na swoich obrazach 
El Greco. W 1686 roku papież Innocenty XI mianował go patronem Litwy. W krajach hisz-
pańskojęzycznych znany jest jako San Jacinto. Jest patronem St. Hyacinth’s Basilica 
w Chicago oraz ludzi zagrożonych utonięciem.
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S tarszy marynarz Rafał 
Kozakiewicz i starszy marynarz 
Karol Lemańczyk podczas ba-
dania kutra WŁA-127 musieli 
zejść pod wodę na głębokość pra-

wie 70 metrów. Wrak był pochylony, co 
utrudniało jego penetrację. Korytarze były 
tak wąskie, że z trudem można było się prze-
cisnąć. „Wiedzieliśmy, że możemy w środku 
natknąć się na ciało któregoś z rybaków”, 
opowiada Karol Lemańczyk. 

Nurkowie schodzący pod wodę mają przy-
mocowane do hełmów kamery. Obraz jest od-
bierany na pokładzie okrętu. To niezbędny ele-
ment wyposażenia. „Podczas nurkowania wi-
dzimy zupełnie inaczej niż kamera przymoco-
wana do hełmu. Przy penetracji kutra tym, 

Pod wodą nurkowie muszą mieć do siebie 
absolutne zaufanie. Jego brak może 
kosztować życie.

Pracując w głębinach
którzy obserwowali obraz w kamerze wyda-
wało się, że jest czysto, a my prawie nic nie 
widzieliśmy. We wraku muł podnosił się na 
wysokość naszego wzroku i mieliśmy bardzo 
ograniczoną widoczność. Kamera jest umiesz-
czona wyżej. Kierownicy nurkowania, którzy 
na zewnątrz obserwowali obraz, widzieli więc 
więcej niż my”, mówi Rafał Kozakiewicz. 
„Przy trzecim zejściu na dół kierownik nurko-
wania zobaczył na monitorze nogę jednego 
z rybaków. A ja jej nie zauważyłem”, dodaje 
Karol Lemańczyk. Nurkom udało się z wra-
ku wydobyć w sumie trzy ciała.

PIĘĆ GODZIN W KOMORZE
Do pracy pod wodą zawsze schodzi para 

nurków. W ich żargonie mówi się, że jeden 

jest „roboczy”, drugi „ubezpieczający”. Taki 
podział jest bardzo przydatny. Na przykład 
przy penetracji wraku, jeśli nurek roboczy, 
który znajduje się wewnątrz wraku i potrzebu-
je jakiegoś narzędzia to nie musi z niego wy-
chodzić. Narzędzie poda mu nurek ubezpie-
czający, który przy okazji dba też o to, by przy 
pracy nurka roboczego nie zaplątały się kable, 
do których podłączone są ich kombinezony. 
„Mamy kontakt ze sobą przez stanowisko do-
wodzenia. Kierownik wydaje wszelkie komen-
dy. W pewnym momencie nurek jest tylko 
przedłużeniem ręki kierownika, znajdującego 
się na zewnątrz”, mówi Kozakiewicz. Dodaje, 
że podczas penetracji wraku trzeba być bardzo 
ostrożnym. 

„Z reguły jest ciasno, a dookoła wszystko 
pływa, worki foliowe, kable, sieci...”, uzupeł-
nia drugi z nurków. 

Zejście na głębokość 70 metrów trwa 10 mi-
nut. Na samą pracę pozostaje maksymalnie 
40 minut. Po tym czasie nurkowie muszą roz-
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DO NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNYCH 
DZIAŁAŃ ZAŁOGI tej jednostki należy pod-
wodne rozpoznanie okrętu „Graf Zeppelin”, 
jedynego niemieckiego lotniskowca pocho-
dzącego z czasów drugiej wojny światowej 
i największego wraku leżącego na dnie Bał-
tyku. To nurkowie z „Lecha” badali go jako 
pierwsi. Najbardziej zdziwił ich doskonały 
stan wraku. Liczne bulaje są jeszcze ze 
szkłem a pokład wykonany z drewna teako-
wego wygląda jakby znalazł się tam kilka 

dni wcześniej. W wielu miejscach wrak po-
kryty jest sieciami. Każdy nurek musiał 
więc mieć oczy dookoła głowy, żeby uniknąć 
nieprzewidzianych zdarzeń. Zaplątanie się 
w taką sieć mogło okazać się bardzo nie-
bezpieczne. Na Bałtyku panują trudne wa-
runki do głębokiego nurkowania. Widocz-
ność jest bardzo ograniczona. Nurkowie ba-
dający wrak wykorzystali więc specjalistycz-
ny parasol świetlny, który umożliwił pracę 
w promieniu około 10 metrów. 

począć wynurzanie. Potem prawie pięć godzin 
spędzają w komorze dekompresyjnej. Przed 
każdym zejściem pod wodę nurek musi przejść 
badania lekarskie. Poza tym technicy spraw-
dzają prawidłowe działanie urządzeń dostar-
czających im powietrze, kamer i urządzeń od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo ich pracy. 
Po wyciągnięciu z wody dzwon jest przytwier-
dzany do komory dekompresyjnej. Nurek spę-
dza w niej kilkadziesiąt minut, kilka godzin al-
bo kilka dni. Czas zależy od tego, na jakiej 
głębokości i jak długo przebywał. 

KREW ROZPUSZCZA AZOT
Ponieważ żyjemy na powierzchni ziemi, za 

każdym razem kiedy wciągamy do płuc po-
wietrze, azot (który jest głównym składni-
kiem powietrza) lub inny gaz obojętny, to 
kontaktuje się on z krwią przepływającą wo-
kół pęcherzyków płucnych. Następnie roz-
puszcza się w krwi i wędruje wraz z nią do 
wszystkich tkanek organizmu. W ten sposób 
w naszym ciele przez całe życie znajduje się 
pewna ilość gazu. Kiedy podczas nurkowania 
oddychamy sprężonym powietrzem, w naszej 
krwi (a za jej pośrednictwem w tkankach) 
rozpuszcza się dodatkowa porcja azotu. Na 

jego ilość wpływają głębokość i czas nurko-
wania. Im większe ciśnienie pod wodą, tym 
większa ilość gazów rozpuszcza się w orga-
nizmie. Natomiast podczas wynurzania, kie-
dy ciśnienie wokół wypływającego nurka 
spada, zawarty w płynach tkankowych azot 
nie może utrzymać się dłużej w postaci roz-
puszczonej i zaczyna wydzielać się z tkanek 
w formie mikropęcherzyków. Zjawisko to 
przypomina sytuację kiedy z otwartej butelki 
szampana wydziela się dwutlenek węgla. Ci-
śnienie cieczy, po wyjęciu korka, spada bo-
wiem gwałtownie z poziomu dwóch atmosfer 
do jednej. Dla porównania: nurek przebywa-
jący na głębokości 70 metrów pod wodą jest 
poddawany ciśnieniu siedmiu atmosfer. Moż-
na więc wyobrazić sobie, co działoby się we-
wnątrz jego organizmu, gdyby nagle znalazł 
się on w warunkach, gdzie ciśnienie wynosi 
jedną atmosferę.

JAK RYBY W WODZIE
Dlatego czas pracy nurka powinno się li-

czyć łącznie z pobytem w komorze dekompre-
syjnej. Obecnie tak jednak nie jest. Kilka lat 
temu zmieniono przepisy. Teraz czas pobytu 
nurka pod wodą kończy się w momencie wej-

ścia do dzwonu nurkowego. Pobyt w komorze 
dekompresyjnej nie jest wliczany do tak zwa-
nej normy nurkowej. Samo nurkowanie trwa 
maksymalnie 50 minut, natomiast pobyt w ko-
morze dekompresyjnej trwa pięć godzin. 
W tym czasie organizm nurka jest tak samo 
obciążony jak pod wodą.

Nurkowie mówią, że ich praca jest bardzo 
ciężka, ale daje im dużo satysfakcji. W tej 
pracy podstawą jest zaufanie. „Pod wodą nie 
można żywić do siebie żadnych urazów. 
Trzeba sobie absolutnie ufać. Każdy pracuje 
tak, by jemu i drugiej osobie nie stała się 
krzywda”, tłumaczy Rafał Kozakiewicz. 
Nurkowie są zresztą nieustannie monitoro-
wani na zewnątrz. Lekarz znajdujący się na 
pokładzie okrętu może stwierdzić po ru-
chach nurka i po jego głosie, czy jest podej-
rzenie zagrożenia życia lub zdrowia. Cho-
ciaż Rafał Kozakiewicz mówi, że pod wodą 
jest im lepiej. „Na powierzchni mogę mieć 
podwyższone ciśnienie, a jak wchodzę do 
wody jestem tak zrelaksowany jak na masa-
żu czy w saunie. My, nurkowie, w wodzie 
czujemy się jak ryby”.                                

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Podwodna siła
Służba na okrętach podwodnych należy do najtrudniejszych w Marynarce 
Wojennej. Wymaga wyjątkowych predyspozycji psychicznych. Szczególnie 
na tak specyficznych okrętach jak Kobbeny.

KOMANDOR PODPORUCZNIK 
ROMAN GĘZIKIEWICZ, 

dowódca ORP „Sokół”

J ednostka typu Kobben to okręt 
podwodny o wyporności 550 ton. 
Dla porównania, ORP „Orzeł” (ty-
pu Kilo) ma ponad 3000 ton wy-
porności, czyli jest sześć razy 

większy. „Małe gabaryty Kobbenów nie 
oznaczają jednak, że mogą one pływać tylko 
na małych i zamkniętych akwenach, takich 
jak Bałtyk”, mówi komandor podporucznik 
Roman Gęzikiewicz, dowódca ORP „So-
kół”. „Doskonale sprawdzają się również 
w rejonach oceanicznych”.

Jednym z ich atutów jest małe zużycie pali-
wa w porównaniu z okrętami nawodnymi. Jest 
im ono jedynie potrzebne do napędu diesel-
generatorów, które służą do ładowania baterii 
akumulatorów, co ma bardzo istotne znaczenie 
na przykład podczas misji. 

WIELU NA JEDNEGO
Okręty podwodne typu Kobben są przystoso-

wane do działania we wszystkich rejonach świa-
ta. Wyposażono je w systemy dowodzenia 
i łączności NATO oraz systemy kierowania 

ogniem. Jednostki tej klasy eksploatowane były 
głównie przez siły morskie Niemiec, Danii 
i Norwegii , a także przez floty państw Ameryki 
Południowej. Kobbeny zostały wyprodukowane 
w latach 1964–1967 w niemieckiej stoczni Rhe-
instahl-Nordseewerke w Emden. Okręty pływa-
jące obecnie pod polską banderą przeszły pełną 
i kompleksową modernizację do najnowszych 
standardów światowych w latach 1990–1992.

W czasie pokoju okręty podwodne są wyko-
rzystywane przede wszystkim do operacji roz-
poznawczych, na przykład podczas operacji 
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SIŁY DYWIZJONU OKRĘTÓW 
PODWODNYCH uczestniczyły 
w ćwiczeniach i operacjach soju-
szu północnoatlantyckiego. Już 
przed 1999 rokiem polskie okrę-
ty podwodne  często współpraco-
wały z flotami natowskimi w ra-
mach programu „Partnerstwa dla 
Pokoju”. Zdobyte w ciągu kilkuna-
stu lat doświadczenie pozwoliło 
naszym okrętom na współtworze-
nie najistotniejszych manewrów 
NATO ostatniej dekady.  Oto naj-
ważniejsze z nich: 
• udział ORP „Orzeł” w ćwiczeniu 
„Strong Resolve” i JMC (Joint Ma-
ritime Course) na Morzu Północ-
nym;
• udział ORP „Orzeł” oraz ORP 
„Sokół” w ćwiczeniu: „Baltic Porpo-
ise”, które odbywa się corocznie 
z udziałem państw: Niemiec, Fran-
cji, Danii i Polski. Podczas fazy mor-
skiej zadaniem okrętów podwod-
nych jest przeprowadzenie blokady 
morskiej, poszukiwanie i wykrycie 
jednostek nawodnych; 
• udział okrętów w ćwiczeniach 
ratowniczych „Crown Eagle”. Na 
podstawie umowy obustronnej 
zawartej pomiędzy polską MW 
a Królewską MW Szwecji, okręty 
podwodne uczestniczą w ćwi-
czebnej operacji ratowania załóg 
okrętów podwodnych;

• udział w „Baltops”, corocznych, 
międzynarodowych ćwiczeniach 
morskich mających na celu zwięk-
szenie interoperacyjności sił mor-
skich NATO z państwami „Partner-
stwa dla Pokoju” w rejonie Morza 
Bałtyckiego; 
• udział ORP „Bielik” w JMC (Jo-
int Maritime Course) i FOST (Flag 
Officers Sea Training). Podczas 
pobytu w FOST załoga była oce-
niana przez specjalistów z ośrod-
ka pod kątem wyszkolenia oraz 
zgrania w prowadzeniu operacji 
bojowych. Główny nacisk położo-
no na sprawdzenie przygotowa-
nia polskiego okrętu do prowa-
dzenia osłony strategicznego 
transportu morskiego, poszuki-
wania i zwalczania okrętów pod-
wodnych, zwalczania celów na-
wodnych i powietrznych oraz do 
prowadzenia operacji antyterrory-
stycznych; 
• udział ORP „Kondor” w naj-
większych w ostatnich latach ma-
newrach NATO pod kryptonimem 
„Noble Mariner”.
• udział ORP „Bielik” (dwukrotnie) 
i ORP „Kondor” w misjach antyter-
rorystycznych „Active Endeavour” 
na Morzu Śródziemnym, których 
celem było zapobieganie terrory-
zmowi morskiemu oraz utrzyma-
nie stabilizacji w rejonie.

antyterrorystycznej „Active Endeavour”. 
Ostatnio w takiej operacji uczestniczył ORP 
„Kondor”. Przepłynął 6,5 tysiąca mil morskich 
z czego 4,5 tysiąca pod wodą. Zidentyfikował 
ponad 1200 jednostek. Okręt prowadził monito-
ring całej żeglugi w obrębie rejonu operacji, roz-
poznając wszystkie przechodzące przez niego 
jednostki (znajdujące się w zasięgu wykrycia). 
Tu szczególnie widać przewagę nad siłami na-
wodnymi, którą okrętowi podwodnemu daje 
jedna z jego podstawowych właściwości tak-
tycznych – skrytość. Jeden okręt podwodny 
w danym rejonie powoduje zaangażowanie w je-
go poszukiwanie zarówno znacznych, jak i róż-
norodnych sił ZOP. Daje to obraz tego, jak po-
tężną bronią jest jednostka podwodna.

ŻYCIE W MESIE
Na okręcie podwodnym ludzie są zamknię-

ci na niewielkiej przestrzeni. W przypadku 
Kobbenów jest ona tak mała, że w niektórych 
miejscach uniemożliwia minięcie się dwóm 
dorosłym osobom. Dodajmy, że kiedy okręt 
znajduje się pod wodą, jego załoga nie ma 
możliwości oddychania świeżym powietrzem. 

Jest również skazana na sztuczne oświetlenie. 
Temperatura wewnątrz okrętu zależy od pory 
roku i rejonu, w jakim przebywa. Czasami wy-
nosi ona zaledwie kilkanaście stopni, a innym 
razem ponad trzydzieści. Na okręcie panuje 
również wysoka wilgotność. Charakterystycz-
ne dla Kobbenów jest to, że na pokładzie tych 
jednostek znajduje się mniej koi niż członków 
załogi. „Mówimy wtedy o ciepłych kojach”, 
tłumaczy dowódca ORP „Sokół”. „Na Kobbe-
nie w ogóle nie ma kabin. Całe życie odbywa 
się w mesie, gdzie ludzie jedzą, odpoczywają 
i śpią. Na okrągło te same twarze. Do tego de-
ficyt słodkiej wody i ograniczone kąpiele”.

Wszystkie te elementy powodują, że służba 
na podwodniaku jest wyjątkowo trudna i wy-
magająca ogromnej odporności psychicznej.

NAJSTARSZA JEDNOSTKA
Okręty podwodne zajmują w historii polskiej 

Marynarki Wojennej miejsce szczególne. Dywi-
zjon Okrętów Podwodnych jest jedyną jednost-
ką o sławie orężnej, która istnieje nieprzerwanie 
w strukturze MW do chwili obecnej. Starania 
o nabycie okrętów podwodnych rozpoczęto 

w pierwszych latach po utworzeniu Marynarki 
Wojennej, a zakończono je 1 grudnia 1926 roku 
podpisaniem umowy na budowę we Francji 
w latach 1926–1932 trzech torpedowo-mino-
wych jednostek podwodnych, którym podczas 
uroczystości wodowania nadano nazwy: 
„Wilk”, „Ryś” i „Żbik”. Szef kierownictwa 
Marynarki Wojennej utworzył 1 maja 1932 ro-
ku Dywizjon Okrętów Podwodnych, a właści-
wie Dywizjon Łodzi Podwodnych, bo takiej 
wówczas używano terminologii. Nazwę dywi-
zjonu zmieniono 23 września 1936 roku, za-
stępując „łodzie” „okrętami”. 

W 2000 roku Marynarka Wojenna poczyni-
ła starania o nowe okręty. Rozpoczęto wtedy 
pierwsze, wstępne rozmowy z Królewską MW 
Norwegii na temat ewentualnego przejęcia jej 
okrętów podwodnych wycofywanych ze służ-
by. Oferta KMW Norwegii była jedną z kilku 
rozważanych przez polską Marynarkę Wojen-
ną. W 2003 roku ostatecznie wycofano z linii 
okręty typu Foxtrot, które zostały zastąpione 
przez Kobbeny.                                              

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Ekipa nurków głębokowodnych 
wydobyła znalezione wokół 
wraku przedmioty m.in. elemen-
ty takielunku, naczynie kamion-
kowe i dobrze zachowaną, 

szczelnie zamkniętą butelkę wina. 
Ekspedycja rozpoczęła się 20 lipca 2009 ro-

ku. Pięć dni później okręt zakończył prace 
podwodne i wrócił do Portu Wojennego 
w Gdyni. W wyprawie badawczej oprócz zało-
gi okrętu ratowniczego „Lech” uczestniczyli 
marynarze ORP „Piast” oraz Ośrodka Szkole-
nia Nurków i Płetwonurków WP. Centralne 
Muzeum Morskie reprezentowali Iwona 
Pomian z Działu Badań Podwodnych i arche-
olog Waldemar Ossowski. „Jest to jeden 
z najlepiej zachowanych wraków, jakie udało 
nam się oglądać”, mówi Iwona Pomian. Wy-
dobyte znaleziska trafią do pracowni konser-
watorskiej CMM. 

WRAK ŻAGLOWCA
Znaleziony wrak to drewniany żaglowiec 

zbudowany najprawdopodobniej w XVIII wie-
ku. Jednostka ta ma 28 metrów długości, 
7,5 metra szerokości i wystaje z dna na wyso-
kość 6 metrów. Na dziobowej części kadłuba 

Wino z dna Bałtyku
Okręt ratowniczy „Lech” przeprowadził kolejną ekspedycję 
archeologiczną na Bałtyku. Marynarze wspólnie z naukowcami 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku zbadali wrak 
osiemnastowiecznego żaglowca leżącego na dnie nieopodal 
Półwyspu Helskiego. 

leżą worki ze zbożem, którego próbki zostały 
pobrane do analizy. Nurkowie wydobyli rów-
nież elementy takielunku, naczynie kamion-
kowe oraz szczelnie zamkniętą butelkę pełną 
płynu, którego barwa i konsystencja przypo-
minają wino. Do badań pobrano również ka-
wałki drewna, z którego wykonano kadłub.

WSPÓŁPRACA 
ARCHEOLOGÓW I MW 

„Z prośbą o weryfikację pozycji i identyfi-
kację wraku wystąpił do Marynarki Wojennej 
dyrektor Centralnego Mu-
zeum Morskiego w Gdań-
sku. Dowódca MW przy-
chylił się do prośby i przy 
okazji jednego z naszych 
wyjść szkoleniowych 
udzieliliśmy pomocy mu-
zeum”,  powiedział stojący 
na czele Szefostwa Ratow-
nictwa Dowództwa Mary-
narki Wojennej komandor Wiesław Wilk. 
Ekspedycja rozpoczęła się od dokładnego 
sprawdzenia sonarowego przekazanej pozycji. 
Po znalezieniu wraku załoga przystąpiła do 
precyzyjnego ustawienia okrętu ponad nim. 

Z pokładu opuszczono kolejny sonar. Po nim 
przyszła kolej na zdalnie sterowany bezzałogo-
wy pojazd podwodny. „Analiza materiału fil-
mowego i sonarowego pozwoliła na identyfi-
kację znaleziska oraz na zaplanowanie prac 
nurków głębokowodnych. Na wraku znajdują 
się bowiem sieci rybackie utrudniające działa-
nie”,  powiedział dowódca okrętu kapitan ma-
rynarki Robert Pełnikowski. W kolejnym eta-
pie operacji do pracy przystąpiła ekipa nurków 
głębokowodnych. „Do nurkowań na tak du-
żych głębokościach potrzebni są sprawdzeni, 

dobrze wyszkoleni lu-
dzie. Pracujemy przy wy-
korzystaniu specjalnie 
przygotowanych miesza-
nin oddechowych”, po-
wiedział kierownik prac 
podwodnych komandor 
podporucznik Robert 
Szymaniuk. „Panujące 
na głębokości 83 metrów 

ciśnienie powoduje, że nurek może przebywać 
pod wodą około 40 minut, a następne 6 godzin 
spędza w komorze hiperbarycznej”.              

GRZEGORZ ŁYKO 

Okazało się, że zalegający 
na głębokości 83 metrów 
zabytek to jeden z lepiej 
zachowanych drewnianych 
wraków w rejonie Morza 
Bałtyckiego.

 FOT. 1. Przedmioty wydobyte z dna Bałtyku

 FOT. 2. Ekipa nurków głębokowodnych i ope-
ratorów ROV
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Rejs „Arctowskiego” (25 czerw-
ca–5 sierpnia) to ponad 6 tysięcy 
mil morskich żeglugi, wizyty 
w Gibraltarze i Breście oraz 
41 dni szkolenia. Okręt przeszedł 

po trasie Morze Bałtyckie–Morze Północne–
–Ocean Atlantycki–Morze Śródziemne. Na po-
kładzie ORP „Arctowski” szkolił się II rok Wy-
działu Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. 
W czasie rejsu wszyscy podchorążowie dosko-
nalili umiejętności nabyte podczas dotychczaso-
wej nauki. Studenci zapoznali się z warunkami 
nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-
meteorologicznymi na akwenach objętych trasą 
rejsu i pogłębiali wiedzę między innymi z astro-
nomii, nawigacji, hydrometeorologii oraz z ob-
sługi urządzeń nawigacyjnych. 

REJS NA ORP „KRAKÓW” 
ORP „Kraków” przeprowadził praktykę 

w dwóch cyklach. Każdy z nich to blisko 2 tysią-
ce mil morskich i 30 dni szkolenia. Rejs przebie-
gał po trasie Gdynia–Świnoujście–Szczecin– 
–Sund–Wielki Bełt–Gdynia. Na pokładzie jed-

norazowo szkoliło się 15 podchorążych z II roku 
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego oraz 
24 podchorążych z I roku WNiUO i WME. 
„Mechanicy” drugiego rocznika odbyli specjali-
styczną praktykę marynarską i przeszli szkolenie 
między innymi z eksploatacji urządzeń okręto-
wych, siłowni i agregatów oraz obrony przeciw-
awaryjnej okrętu. Natomiast podchorążowie I ro-
ku mieli możłiwość poznania wszystkich podsta-
wowych aspektów służby na okręcie. 

PRAKTYKI NA PIERWSZYM ROKU 
Pierwszy rok studiów wojskowych w Akade-

mii Marynarki Wojennej podsumowują dwa ro-
dzaje praktyk: okrętowa i żeglarska. W tym ro-
ku podchorążowie na jachtach Ośrodka Szkole-
nia Żeglarskiego MW wystartowali w rozpoczy-
nających się w Gdyni regatach „The Tall Ships’ 
Races 2009”. Trasa zawodów przebiegała 
wzdłuż wybrzeży Bałtyku. Jednostki weszły do 
Sankt Petersburga, Tallina, Turku i Kłajpedy. 
W czasie kiedy jedna 24-osobowa grupa pod-
chorążych I roku szkoliła się na ORP „Kraków”, 
druga tak samo liczna poznała podstawy żeglu-

gi morskiej, rywalizując z załogami między in-
nymi z Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Ro-
sji czy Szwecji. 

PRACOWITE MIESIĄCE
Lipiec to również czas intensywnych praktyk 

podchorążych IV roku WniUO. Odbyli praktyki 
manewrowe na bazie m/v „Puck”, „K-9” z 3 FO 
oraz Zespołu Okrętowych Symulatorów Nawi-
gacyjno-Manewrowych AMW. Nauczyli się 
manewrowania w porcie, w tym cumowania 
i odcumowania. Dowiedzieli się również, jak 
sprawnie i szybko podejść do człowieka, który 
wypadł za burtę. 

W sierpniu natomiast podchorążowie całe-
go II roku studiów przeszli praktykę motoro-
wodną na bazie Ośrodka Szkolenia Żeglar-
skiego MW. Nauczyli się nie tylko obsługiwać 
jednostki motorowodne, manewrować nimi, 
prawidłowo je eksploatować, ale również po-
znają zasady i przepisy obowiązujące podczas 
poruszania się tymi jednostkami.                  

WOJCIECH MUNDT

Półtoramiesięczny rejs okrętem hydrograficznym, praktyki na okręcie transportowo-minowym, udział w regatach 
„The Tall Ship’ Races 2009”, nauka manewrowania, praktyka motorowodna – tak studenci Akademii Marynarki 
Wojennej spędzili letnie miesiące. Za nimi żegluga, wizyty w zagranicznych portach, a przede wszystkim doskonalenie 
trudnego morskiego rzemiosła. 

W PROGRAMIE STUDIÓW AKADEMII MARYNARKI WO-
JENNEJ każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim roz-
poczną się studia, przyszli podchorążowie przechodzą szkole-
nie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musz-
try, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzę-
tem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie 
na okręcie wojennym. Kolejny etap praktyk to szkolenie mary-
narskie obejmujące podstawowe zasady służby na okręcie. 
Z upływem czasu dochodzą bardziej skomplikowane spraw-
dziany z nawigacji, eksploatacji urządzeń, manewrowania 
okrętem, pracy z uzbrojeniem, systemami dowodzenia i łącz-
ności. Ostatni etap to praktyki dowódcze, które przygotowują 
podchorążych do objęcia stanowisk na okrętach oraz w jed-
nostkach brzegowych Marynarki Wojennej.

Morskie lato podchorążych

rzecznik@amw.gdynia.pl
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Czterystu trzydziestu poboro-
wych z różnych regionów Pol-
ski zostało w grudniu 2008 ro-
ku wcielonych do Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej 

w Ustce. Po uroczystej przysiędze wojskowej 
rozpoczęło się intensywne szkolenie specjali-
styczne młodych marynarzy w kilkudziesięciu 
specjalnościach morskich i brzegowych. Uzu-
pełnienie grudniowe zakończyło etap wciela-
nia poborowych w ramach obowiązkowej za-
sadniczej służby wojskowej. 

W tym miesiącu ostatni marynarze z tego 
poboru wychodzą do cywila. Niektórzy zwiążą 
jednak swoje życie z morzem na dłużej. 
„Jestem mechanikiem okrętowym. Dzisiaj jest 
duże zapotrzebowanie na ludzi z takim fachem 
jak mój. Po powrocie do domu na pewno po-
dejmę pracę na morzu i jeszcze sporo będę tar-
gował się o zarobki”, mówi marynarz Kamil 
Salwowski z Darłowa. Niektórzy, tak jak ma-
rynarz Mateusz Krzemiński ze Świerzna koło 
Miastka, chcą wyjechać za granicę w poszuki-
waniu pracy i... życiowej partnerki. „Z wy-

Marynarze z ostatniego obowiązkowego poboru odchodzą do cywila. 
Większość z nich będzie miło wspominać służbę w Marynarce Wojennej.

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

JACEK KWIATKOWSKI
oficerprasowy8fow@wp.pl

Idą do cywila
kształcenia i zamiłowania jestem mechanikiem 
samochodowym. Po opuszczeniu marynar-
skich szeregów czeka mnie krótki urlop, a po 
nim wyjazd do Wielkiej Brytanii, do pracy 
w moim fachu. Może tam poznam miłość me-
go życia…”, opowiada. Z kolei marynarz 
Tomasz Bętkowski z Araszkowa cieszy się, że 
wychodzi do cywila. Będzie mógł pracować 
w swoich rodzinnych stronach: „Jestem deka-
rzem i zaraz po powrocie do domu czeka mnie 
ciężka praca – otrzymałem duże zlecenie. No 
i nareszcie będę mógł zaplanować wspólną przy-
szłość z moją dziewczyną”. Marynarz Tomasz 
Śledź ze Szczecinka jest fanem gier komputero-
wych. Po powrocie do domu, zanim podejmie 
pracę zawodową, zamierza trochę czasu spędzić 
przed monitorem komputera. Nie wszyscy jed-
nak okazują tak dużą radość z opuszczenia ma-
rynarskich szeregów. „Z jednej strony cieszę 
sięz wyjścia do cywila, z drugiej nie. Jestem 
człowiekiem, który szybko przywiązuje się do 
miejsca i ludzi. Na okręcie jest bardzo rodzinna 
atmosfera i fajni koledzy. Trochę żal to wszyst-
ko zostawiać. Służba okrętowa to również cięż-
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ka praca. Po zdjęciu munduru planuję trochę 
odpocząć”, mówi z kolei marynarz Arkadiusz 
Smykaj z Trzygłowa. 

Teraz służba wojskowa będzie miała cha-
rakter ochotniczy. Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej w Ustce będzie szkolić ochot-
ników do korpusu szeregowych zawodowych 
głównie na potrzeby Marynarki Wojennej, ale 
także innych rodzajów Sił Zbrojnych RP. 
W lipcu zakończyło się szkolenie pilotażowe 
marynarzy służby zasadniczej, którzy z wła-
snej woli stawili się do Marynarki Wojennej. 
Było to pierwsze w historii szkolenie dla 
ochotników, którzy zostali marynarzami za-
wodowymi. Marynarze ci oprócz wyszkolenia 
typowo wojskowego zdobyli także uprawnie-
nia cywilne, między innymi z elementarnej 
pomocy medycznej, bezpieczeństwa własnego 
i odpowiedzialności wspólnej na statku oraz 
ochrony przeciwpożarowej.                           

 FOT. 1. Mateusz Krzemiński

 FOT. 2. Kamil Salwowski
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Potęga krwiodawstwa
Marynarka Wojenna od lat angażuje się w akcje 
honorowego oddawania krwi. To niezwykle 
skuteczny lek, którego ciągle brakuje.

MAGDALENA RYBKA

W regionie słupskim jednym 
z najważniejszych miejsc, 
w którym można oddać 
krew jest Centrum Szko-
lenia Marynarki Wojen-

nej. Stamtąd trafia ona do banków krwi w ca-
łej Polsce. Marynarze z CSMW jako jedni 
z pierwszych oddawali ją dla polskiej siatkarki 
Agaty Mróz. W styczniu blisko 80 usteckich 
marynarzy z Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej oddało krew dla ciężko chorego pił-
karza, zawodnika pierwszoligowego klubu 
Stal Stalowa Wola. 

Akademia Marynarki Wojennej często bie-
rze udział w akcji „Młoda krew ratuje życie”. 
Jest ona organizowana już od sześciu lat przy 
współpracy Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. AMW po dwóch 
edycjach tej akcji zdobyła pierwsze miejsce. 
W ich ramach krew oddało łącznie 170 osób. 
Pośród nich znaleźli się studenci, pracownicy 
AMW oraz 3 Flotylli Okrętów. Zebrano 
77,4 litra krwi. Podczas tej akcji wykorzystano 
bazę szkoleniową Akademii Marynarki Wojen-
nej. Wydzielone zostały stanowiska pobierania 
krwi, rejestracji, stanowiska dla lekarzy, punkty 
badania krwi oraz wydawania posiłków. 

AMW z Gdyni przeprowadziła także akcję 
honorowego krwiodawstwa pod hasłem 

„Jesteś lekiem na całe życie”, podczas której 
można było pomóc siostrze jednej ze studen-
tek, chorej na białaczkę.

Z KART HISTORII
XVII wiek zapoczątkował pierwsze badania 

naukowe nad krwią. W tym też okresie podjęto 
się pierwszych prób jej przetaczania. Pierwszym 
na świecie instytutem zajmującym się transfuzją 
krwi był utworzony w 1926 roku w Moskwie 
Instytut Przetaczania Krwi. Początki służby 
krwi na terenie dawnego województwa gdań-
skiego sięgają 1948 roku. Wówczas to Polski 
Czerwony Krzyż działający z ramienia Mini-
sterstwa Zdrowia i Opieki Społecznej powołał 
Stację Przetaczania i Konserwacji Krwi przy 
szpitalu PCK w Gdańsku. Utworzono ją w ra-
mach krajowej akcji służby krwi w latach 1947–
–1949. Od tego czasu krwiodawstwo i krwio-
lecznictwo stawało się coraz bardziej popularne 
wśród środowisk studenckich. 

W Gdyni krwiodawstwo zaczęło się kształ-
tować w latach 60. W 1967 roku powołano 
pierwszą stację krwiodawstwa. Wówczas za-
częły także powstawać pierwsze kluby hono-
rowych dawców krwi, między innymi w jed-
nostkach wojskowych.                                   

• Co minutę ktoś potrzebuje krwi;
• jedna jednostka krwi może uratować życie 
nawet trzem osobom;
• w Polsce każdego roku z leczenia transfuzją 
krwi lub lekami krwiopochodnymi korzystają 
dwa miliony chorych;
• oddanie krwi trwa około godziny, a może dać 
drugie życie innym.

T R O C H Ę  C I E K A W O S T E K

K
R

ZY
SZ

TO
F 

M
IŁ

O
SZ

 (2
)

magdalena.rybka1@wp.pl
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P olska, na mocy postanowień trak-
tatu wersalskiego, otrzymała 
147 km wybrzeża morskiego. 
10 lutego 1920 roku marynarze 
i żołnierze Batalionu Morskiego 

zajęli Puck. W byłej niemieckiej bazie lotnic-
twa morskiego generał Józef Haller uroczy-
ście zaślubił Polskę z Bałtykiem. Wkrótce 
dzięki wytrwałości i determinacji mechaników 
z pozostawionych wraków zrekonstruowano 
pierwszy wodnosamolot. 

Pod koniec 1920 roku zakupiono kilka hy-
droplanów i rozpoczęto stałe loty patrolowe 
nad Zatoką Gdańską oraz wzdłuż granicy 
z Niemcami.

16 marca 1923 roku utworzono Morski Dy-
wizjon Lotniczy, do którego zadań należało 
między innymi dalekie i bliskie rozpoznanie, 
wykrywanie okrętów podwodnych oraz wspar-
cie akcji bojowej na morzu z powietrza. 

Z początkiem lat trzydziestych na wyposa-
żeniu jednostki znalazły się wodnosamoloty 
krajowej produkcji. Skromne środki finansowe 
spowodowały, że lotnictwo morskie u progu 
wojny posiadało przestarzały i słabo uzbrojo-
ny sprzęt latający, ale lotnicy byli dobrze wy-
szkoleni. W pierwszym tygodniu działań wo-
jennych utracono samoloty, lotnicy zaś złożyli 
daninę krwi w obronie Półwyspu Helskiego. 

WOJENNE ZMAGANIA 
W latach 1940–1945 polscy lotnicy wzięli 

aktywny udział między innymi w bitwie 

Święto lotnictwa 
morskiego 
W lipcu minęło 89 lat od pierwszego lotu hydroplanu oznaczonego banderą 
Marynarki Wojennej. Lotnicy morscy odtąd towarzyszą działaniom floty.

o Atlantyk. W walkach tych w ramach brytyj-
skiego Lotnictwa Obrony Wybrzeża uczestni-
czyły dwa sformowane w Wielkiej Brytanii 
dywizjony lotnicze: 304 Dywizjon Bombowy 
„Ziemi Śląskiej” oraz 307 Nocny Dywizjon 
Myśliwski „Lwowski”. 

Kontynuując tradycje Morskiego Dywizjo-
nu Lotniczego, od 10 maja 1942 roku do ma-
ja 1945 roku 304 Dywizjon wykonał 2451 lo-
tów bojowych. Jego załogi zatopiły dwa 
U-Booty (U-321 i U-441), pięć uszkodziły, 
stoczyły liczne walki z niemieckimi samolo-
tami, trzy zestrzeliły. Straty bojowe personelu 
latającego wyniosły 69 poległych i sześciu 
zaginionych oraz 14 samolotów. Natomiast 
307 Dywizjon Myśliwski brał udział w bitwie 
o Atlantyk od czerwca 1943 roku do marca 
1944 roku. Jego załogi wykonały 651 lotów 
bojowych, zestrzeliły dziewięć niemieckich 
samolotów. Straty jednostki to ośmiu pole-
głych i cztery Mosquito. 

Niestety lotnikom obu jednostek nie dane 
było powrócić wraz ze sprzętem do kraju. 

LATA POWOJENNE 
W lipcu 1945 roku Marynarka Wojenna za-

jęła się ochroną lotnisk i wodowisk na Wy-
brzeżu oraz przygotowaniem kadr dla lotnic-
twa morskiego. W tym celu utworzono nieeta-
towy Wydział Lotnictwa oraz sformowano 
dwa plutony lotniskowe, jeden w Pucku, drugi 
w Babich Dołach. Do lipca 1947 roku na ba-
zie wydziału utworzono Szefostwo Lotnictwa 

MW. W tym też roku wspólnie z Dowódz-
twem Wojsk Lotniczych przystąpiono do or-
ganizacji mieszanej eskadry lotnictwa mor-
skiego. Utworzono ją w Wicku Morskim koło 
Ustki 18 października 1948 roku. 

W listopadzie 1949 roku zdecydowano 
o dalszym rozwoju morskich skrzydeł. Utwo-
rzono 30 Pułk Lotnictwa MW, a wkrótce na 
bazie jego eskadry myśliwskiej – 34 Pułk Lot-
nictwa Myśliwskiego. W 1953 roku na wypo-
sażenie lotnictwa MW weszły pierwsze samo-
loty odrzutowe. 

W późniejszym okresie powołano do życia 
nowe eskadry i pułki, które wielokrotnie prze-
formowywano, by w 1994 roku w ramach re-
strukturyzacji utworzyć Brygadę Lotnictwa 
MW, złożoną z trzech dywizjonów lotniczych, 
trzech batalionów zabezpieczenia i dywizjonu 
technicznego. W 1996 roku Brygada Lotnic-
twa MW otrzymała nazwę wyróżniającą – 
„Gdyńska”, oraz patrona, komandora pilota 
Karola Trzasko-Durskiego. 

W wyniku kolejnej restrukturyzacji w siłach 
zbrojnych w 2003 roku dywizjony i bataliony 
przeformowano w eskadry i bazy lotnicze. Od-
tąd w skład BLMW wchodzą:

– 28 Pucka Eskadra Lotnicza w Gdyni–Ba-
bich Dołach; 

– 29 Darłowska Eskadra Lotnicza w Darło-
wie;

– 30 Kaszubska Eskadra Lotnicza w Siemi-
rowicach;

– 43 Baza Lotnicza MW w Gdyni–Babich 
Dołach;

– 44 Baza Lotnicza MW w Siemirowicach 
i Darłowie.

Dzisiejsze lotnictwo morskie to samoloty 
i śmigłowce, wykonujące zadania w rejonie 
Bałtyku, Morza Północnego, Atlantyku i Mo-
rza Śródziemnego. Są to samoloty typu An-28 
(M-28 Bryza i Bryza Bis), śmigłowce PZL 
Sokół w różnych wersjach, Mi-2, Mi-14 (PŁ 
i PS), Mi-17 oraz pokładowe SH-2G Super 
Seasprite. 

Od wielu lat samoloty i śmigłowce brygady 
biorą udział w międzynarodowych ćwicze-
niach prowadzonych przez NATO.                 

MARIUSZ KONARSKI 
bandera@mw.mil.pl

G Ł Ó W N E  Z A D A N I A 
L O T N I C T W A  M O R S K I E G O
– poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrę-
tów podwodnych samodzielnie i we współ-
działaniu z siłami okrętowymi; 
– poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie 
celów okrętom; 
– zabezpieczenie polskiej strefy SAR (poszuki-
wania i ratownictwa) na Bałtyku oraz strefy 
przybrzeżnej; 
–monitoring ekologiczny polskiej strefy eko-
nomicznej na Bałtyku; 
– transport ludzi i sprzętu.
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K iedy 3 września zatopiony zo-
stał minowiec ORP „Mewa” 
(po tym jak został on ciężko 
uszkodzony w pierwszej bi-
twie powietrzno-morskiej 

II wojny światowej 1 września), do dyspozycji 
dowódcy dywizjonu pozostały trzy okręty: 
„Czajka”, „Jaskółka” oraz „Rybitwa”. Kolejne 
dwa: „Czapla” i „Żuraw” nie były jeszcze go-
towe do podjęcia zadań bojowych.

OPERACJA MINOWA
Kilka godzin po ostrzelaniu stanowisk nie-

mieckich w rejonie Rewy, 12 września 1939 ro-
ku, polskie minowce przygotowywały się do po-
stawienia małej zagrody minowej złożonej 
z 60 min w odległości 4 mil morskich na połu-
dnie od cypla helskiego. Pierwotnie zadanie to 
miało być wykonane 10 września, akcja została 
jednak odwołana, ponieważ dwa z trzech mi-
nowców weszły na mieliznę. Kolejną podjęto 
w nocy z 12 na 13 września. Około godziny 20 
z portu w Jastarni wyszły trzy okręty pod 
dowództwem dowódcy Dywizjonu Minowców 
komandora podporucznika Zdzisława 
Boczkowskiego: „Czajka” (dowodzona przez 
kapitana marynarki Aleksego Czerwińskiego), 
„Jaskółka” (dowodzona przez kapitana mary-

narki Tadeusza Borysiewicza) oraz „Rybitwa” 
(dowodzona przez kapitana marynarki 
Kazimierza Miładowskiego). W pierwszej fa-
zie operacji okręty udały się na Zatokę Pucką, 
aby tam pobrać miny morskie z kryp mino-
wych zakotwiczonych w pobliżu tak zwanej 
Jamy Kuźnickiej. Po kilku godzinach pracy na 
pokładach minowców znalazło się po 20 ko-
twicznych min morskich. Nie było to 
łatwe zadanie. Po pierwsze, ze 
względu na bardzo trudne warunki 
nawigacyjne w tym rejonie. Po dru-
gie, załadunek w niesprzyjających 
okolicznościach. Nie obyło się bez 
niespodzianek – już po pobraniu min 
ORP „Rybitwa” osiadł na skraju mieli-
zny, ale nie wpłynęło to na dalszy przebieg 
misji. Okręty, obrawszy kurs 140o, w szyku to-
rowym skierowały się do określonego rejonu 
działania, osiągając go dnia następnego, około 
godziny 1. Druga część operacji – stawianie 
min morskich – mimo ciemności przebiegła 
sprawnie i zajęła około pół godziny. Jedynym 
„incydentem”, który utrudnił wykonanie zada-
nia, była awaria na minowcu ORP „Czajka”. 
Po jej usunięciu okręt postawił resztę min i do-
łączył do powracających już do bazy, kursem 
337o, dwóch pozostałych minowców. Wszyst-

kie trzy „ptaszki” bez większych przeszkód 
osiągnęły port w Jastarni przed godziną 3.

PODSUMOWANIE
Wobec fiaska realizacji planu „Rurka” nocna 

akcja minowców była jedyną udaną operacją 
minowania wód morskich zrealizowaną przez 
polskie okręty nawodne w wojnie obronnej 
1939 roku. Z punktu widzenia taktycznego 
60 min morskich w nowej zagrodzie nic nie 
zmieniło, nowo postawiona zagroda minowa 
miała jednak olbrzymie znaczenie psycholo-
giczne dla marynarzy i żołnierzy umocnionego 

Helu – znacznie zmniejszyła obawę przed 
desantem.

Niestety dla tych jednostek była to 
jedna z ostatnich akcji. Następnego 
dnia w godzinach rannych te same 
okręty ogniem bezpośrednim swo-
ich dział, z odległości około 4 kilo-

metrów, ostrzelały pozycje wojsk nie-
mieckich w rejonie Rewy. Kilka godzin 

później, już po powrocie do Jastarni, nad 
port nadleciało kilkanaście maszyn niemiec-
kich i w wyniku ich ataku dywizjon minow-
ców jako zwarta grupa bojowa przestał istnieć. 
ORP „Jaskółka” i „Czapla” zostały zatopione, 
a uszkodzona ORP „Rybitwa” oraz „Czajka” 
i „Żuraw” przeszły do portu helskiego, gdzie zo-
stały rozbrojone, a ich załogi walczyły dalej 
w składzie pododdziałów lądowych, aż do kapi-
tulacji Helu, 2 października 1939 roku.         

D Z I E J E  P O L S K I E J  F L O T Y

Ostatnie zadanie minowców 
w boju wrześniowym
Polskie okręty minowe, zwane popularnie „ptaszkami”, były ostatnimi, które 
w sposób zorganizowany, całym Dywizjonem,  prowadziły akcje bojowe we 
wrześniu 1939 roku. Przebazowane na początku kampanii do portu w Jastarni 
prowadziły aktywne działania do połowy września.

PIOTR ADAMCZAK 
padamczak@mw.mil.pl
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„Ptaszki” 
jako jedyne 

okręty nawodne 
przeprowadziły udaną 

akcję minową 
we wrześniu 
1939 roku.
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M O R S K I E  T R A D Y C J EM A R Y N A R S K I E  T R A D Y C J E

Po kilku miesiącach starań ostatni 
świadek zmagań polskiej floty 
w kampanii wrześniowej stanie 
się jednym z głównych ekspona-
tów Muzeum Marynarki Wojen-

nej. ORP „Batory”, jedyny okręt, któremu 
udało się zbiec do Szwecji w przeddzień kapi-
tulacji Helu oraz który dzięki staraniom ludzi 
w marynarskich mundurach nie trafił do hut, 
zostanie w niedługiej przyszłości udostępnio-
ny do zwiedzania.

BUDOWA
Dozorowiec ORP „Batory” został wybudo-

wany na zlecenie Ministerstwa Skarbu w Stocz-
ni Modlińskiej według projektu inżyniera 
Aleksandra Potyrały. Wraz z trzema moto-
rówkami w czerwcu 1932 roku zasilił szeregi 
Flotylli Straży Granicznej. Okęt o wyporności 
28 ton oraz wymiarach 21,2 x 3,6 x 1,1 
(1,3) metra był największą i najnowocześniej-
szą jednostką wchodzącą w skład Flotylli Stra-
ży Granicznej. Jego trzy silniki (dwa benzolowe 
oraz jeden dieslowski) pozwalały na osiągnię-
cie maksymalnej prędkości bliskiej 25 węzłom, 
a marszowej – 11 węzłom. Na uzbrojenie „Ba-
torego” składały się dwa ciężkie karabiny ma-

szynowe systemu Maxim wzór 08, a w skład 
załogi wchodziło dziewięciu marynarzy. Miej-
scem jego stacjonowania aż do wybuchu II woj-
ny światowej był port rybacki na Helu. 

SŁUŻBA W II RP
W okresie międzywojennym „Batory” pełnił 

służbę dozorową na wodach terytorialnych Pol-
ski, patrolując głównie nocą akweny po ze-
wnętrznej stronie Mierzei Helskiej. W dzień ze 
względu na stosunkowo dużą prędkość prowa-
dził akcje interwencyjne. Z chwilą wybuchu woj-
ny „Batory” został włączony w struktury pol-
skiej Marynarki Wojennej i podporządkowany 
komandorowi Włodzimierzowi Steyerowi, do-
wódcy Rejonu Umocnionego Hel. Przez pierw-
sze dni wojny uczestniczył w obronie przeciw-
lotniczej Helu oraz wykonywał zadania łączniko-
we. 10 września 1939 roku został rozbrojony, 
a załoga uzupełniła siły lądowe obrony Helu. 
Okręt szczęśliwie, bez szwanku dotrwał do 
chwili podjęcia decyzji o kapitulacji. Był jedną 
z kilku jednostek, które próbowały przerwać nie-
miecką blokadę morską. Ale tylko ORP „Bato-
ry”, jako jedyny, któremu udało przedostać się 
do Szwecji, zapisał się na kartach historii. W bra-
wurowej ucieczce w nocy z 1 na 2 października, 

Ostatni ocalały okręt biorący udział w kampanii 
wrześniowej 1939 roku zajmie zasłużone miejsce. 
Kuter pościgowy ORP „Batory” za zgodą dowódcy 
Marynarki Wojennej zostanie przekazany 
Muzeum Marynarki Wojennej. 

„Batory” wejdzie do Gdyni 
której organizatorem i dowódcą był kapitan 
Jerzy Milisiewicz, brało udział sześciu oficerów, 
podoficer, czterech marynarzy oraz trzech sta-
łych członków załogi ORP „Batory” i dwóch 
pracowników cywilnych dowództwa floty. Okręt 
przedarł się przez potrójny kordon jednostek nie-
mieckich i dotarł do wybrzeży Szwecji, gdzie 
był internowany aż do zakończenia wojny.

LATA POWOJENNE
Do kraju dozorowiec powrócił w paździer-

niku 1945 roku i rozpoczął służbę w polskiej 
Marynarce Wojennej. Służył w niej nieprze-
rwanie do 1957 roku, stacjonując w Świnouj-
ściu, Gdańsku i na Helu pod różnymi nazwami 
– „Hel”, „7 Listopada” i „KP-1”. Służbę za-
kończył w dywizjonie gdańskim stacjonują-
cym na Westerplatte. Po remoncie został prze-
kazany Lidze Obrony Kraju i przez kolejne 
12 lat, jako jednostka szkolna i ratownicza pły-
wał na Zalewie Zegrzyńskim. Następnie nastał 
ponury okres dla tej zasłużonej jednostki 
– przez pięć lat niszczała w porcie praskim 
w Warszawie. W 1974 roku dzięki staraniom 
Marynarki Wojennej okręt został przeholowa-
ny na Hel, gdzie stanął jako okręt pomnik na 
nabrzeżu w helskim porcie wojennym.

EPILOG
Z początkiem XXI wieku rozpoczęło się wy-

cofywanie Marynarki Wojennej z Helu, którego 
punktem kulminacyjnym było rozformowanie 
9 Flotylli Obrony Wybrzeża pod koniec 
2006 roku. Helski port opustoszał, a na nabrze-
żu nadal stał okręt pomnik ORP „Batory”. Wte-
dy kierownik Muzeum Marynarki Wojennej, 
komandor porucznik Sławomir Kudela, rozpo-
czął starania o przeniesienie go do Gdyni, aby 

stał się jednym z najważniejszych eks-
ponatów muzealnych Marynarki Wo-

jennej. Dziś już wiemy, że za zgodą 
dowódcy MW wiceadmirała 
Andrzeja Karwety okręt będzie 
„witał” wszystkich odwiedzają-

cych nową siedzibę Muzeum Mary-
narki Wojennej. Pozostało jednak jesz-

cze wiele do zrobienia – obok przetrans-
portowania (drogą lądową) dozorowiec wyma-
ga gruntownego remontu oraz przywrócenia 
mu wyglądu z okresu jego największej sławy 
– z września 1939 roku. Miejmy nadzieję, że 
ORP „Batory” jako część pięknej karty historii 
Marynarki Wojennej przybliży ją społeczeń-
stwu i będzie cieszyć oczy miłośników wojen-
no-morskich spraw.                                           

PIOTR ADAMCZAK

ORP „Batory” 
już niedługo 

powróci do wyglądu 
z czasu swej 

największej świetności 
– września 
1939 roku.

padamczak@mw.mil.pl
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 Komandor podporucznik 
KATARZYNA FILIMONIUK
 rodzinawojsk@mw.mil.pl

K rążą obiegowe opinie na te-
mat metod i środków, które 
pozwalają zajrzeć pod tę ma-
skę i dowiedzieć się prawdy 
o bliźnim. Jaki on lub ona 

jest, co myśli na dany temat, czy mówi praw-
dę, czy tylko to, co uważa za stosowne? To py-
tania, które zadajemy sobie w odniesieniu do 
osób, które skupiły na sobie naszą uwagę, my-
śli, zyskały nasze uczucie. Szczególnie w od-
niesieniu do tych, na których nam zależy. 

Trzeba by zjeść beczkę soli, aby dowiedzieć 
się czegoś o człowieku, jego prawdziwych od-
czuciach i poglądach, uczuciach i postawach. 
Zwolenników mają szczególnie środki, po któ-
rych degustacji poziom otwartości i szczerości 
wzrasta. Funkcjonują 
także teorie o psycho-
analitycznej podbudo-
wie, które wyjaśniają tak 
zwane drugie dno wszel-
kich pomyłek, przejęzy-
czeń i innych niezamie-
rzonych lapsusów. W myśl tych pokrętnych 
idei człowiek to stworzenie, które należy od-
bierać wspak, by je zrozumieć. Czy jednak nie 
można jakoś prościej dotrzeć do sedna? 

Pewne sytuacje i wydarzenia jak w soczewce 
skupiają to, co najważniejsze i najbardziej cha-
rakterystyczne dla danego człowieka. A nawet 
nieoczekiwanie, bez wcześniejszej organizacji 
i zabiegów dają odpowiedź na pytania, które 
czasami spędzają sen z powiek. Nie trzeba wca-
le rozdzielać włosa na czworo, ani studiować 
poradników, aby zauważyć to, co istotne. 

Letnie, słoneczne popołudnie, grill w ma-
łym zadbanym ogródku, gospodarze i zapro-
szeni goście, biegające dzieci. Atmosfera sie-
lankowa, miłe, wakacyjne rozleniwienie i tyl-
ko lekkie ssanie w żołądku przypomina, że 

Letnia scena
teatralna
Większość ludzi odczuwa naturalną potrzebę poznania i zrozumienia drugiego 
człowieka. Podobno życie to teatr, a człowiek nie może, a czasami nie chce 
pozwolić sobie na całkowitą naturalność. Są tacy, którzy odrzucają wszelkie 
konwenanse i pozwalają sobie na komfort niczym nieskrępowanej naturalności, 
dlatego noszą często łatkę dziwaków, ludzi nietypowych, barwnych, ale nie do 
końca racjonalnych. 

planowany grill ma wymiar nie tylko towarzy-
ski, ale zaspokoi też czysto biologiczną potrze-
bę. Akt pierwszy – dość typowy. Pani domu 
przynosi przygotowane potrawy, nakrywa do 
stołu, gospodarz stara się rozniecić ogień. Go-
ście gdzieś się porozchodzili, ktoś bawi się 
z dziećmi, panie plotkują w kuchni. Czas mija, 
ale wiadomo, przy grillu tak właśnie ma być. 
Niespiesznie, z namaszczeniem, smakując nie 
tylko potrawy, ale atmosferę, nastrój, celebru-
jąc rytuał. 

Akt drugi. Czasu minęło już tyle, że coś 
powinno zacząć się dziać, goście oczekują na 
przyspieszenie akcji, może zaproszenia do 
stołu albo chociaż doznania upragnionego 
zapachu dochodzącego na ruszcie mięsiwa. 

A tu nic. Nadal ta bło-
ga atmosfera. Wcale 
juz nie taka błoga, 
wkrada się bowiem 
zniecierpliwienie. Żo-
na gospodarza i goście, 
każdy oddzielnie i nie-

świadom niczego, zaglądają przez ramię 
głównego mistrza ceremonii. Niestety akt 
trzeci i czwarty przebiegają podobnie, a prze-
cież zmienność i niespodziewane zwroty ak-
cji są głównym warunkiem atrakcyjności 
sztuki. W końcu wkracza żona gospodarza, 
szepcze coś z mężem nad niepokojąco chłod-
nym paleniskiem, zaczynają się kłócić. On 
odpiera jej ataki, tłumaczy, że nie wiedział, 
że jest zmęczony, że dużo pracuje. Ona krzy-
czy o życiowym fajtłapie, towarzyskiej kom-
promitacji, braku odpowiedzialności i głod-
nych dzieciach. Kulminacja: ona płacze, szlo-
cha jak dziecko. On stoi nad grillem w mil-
czeniu, dłubie w palenisku, ale wiadomo już, 
że nic z tego nie będzie. Nie ma węgla, zapo-
mniał kupić. Tymczasem zrobiło się już cał-

kiem późno, w okolicy żadnych sklepów, są 
tylko sąsiedzi, którzy może i mają węgiel, ale 
gospodarz zaparł się, że nie pożyczy. Żona 
tym bardziej nie. Nie dosyć, że wszyscy głod-
ni, za męża ma życiowego nieudacznika, 
wszystko ciągnie sama, to jeszcze węgiel bę-
dzie za niego pożyczać? I tak wygląda kolej-
na odsłona. Pat, klops. Milczą, ona popłaku-
je, goście najchętniej rozpłynęliby się w po-
wietrzu, czują się niezręcznie, będąc świad-
kami małżeńskiej sceny. Ona czuje, że coś 
w niej wzbiera, nie może żyć pod jednym da-
chem z człowiekiem, który nie pomyślał na 
czas o węglu do grilla. On czuje się jak osa-
czone zwierzę. Wie, że wyszedł na ofermę, 
a przecież ciągle pracuje, jest zmęczony, nie 
może pamiętać o wszystkim, po co mu ci go-
ście, to nie jego pomysł. A węgla nie poży-
czy, bo sąsiedzi są niezbyt sympatyczni. 

Kiedy towarzyska kompromitacja i rozwód 
jednocześnie wiszą już w powietrzu, on trium-
falnie i radośnie wbiega na scenę z całym wor-
kiem węgla. Był u sąsiadów, pożyczył, przeła-
mał się? W jej oczach niedowierzanie, zasko-
czenie i ulga – jej mąż jednak jest mężczyzną. 
On jest dumny z siebie, przecież jest taki zarad-
ny. Spogląda na żonę, szuka w jej oczach akcep-
tacji, sprawdza, czy jeszcze się gniewa, przecież 
zrobił to tylko dla niej. Atmosfera ulega rozprę-
żeniu, ożywają rozmowy, pobrzękują talerze, no 
i ten długo oczekiwany zapach... 

To naprawdę była wzruszająca scena miło-
sna. Może okoliczności nieco prozaiczne, ale 
tak to bywa w małżeństwach z pewnym stażem.    

Niby nic się nie stało, ale sprawdzili się 
w kolejnej życiowej sytuacji, wiedzą o sobie 
więcej i będą żyli długo i szczęśliwie.          

Człowiek to stworzenie, które 
należy odbierać wspak, by je 
zrozumieć.
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Mistrzowie 
z marynarki

43. LEKKOATLETYCZNE WOJSKOWE 
MISTRZOSTWA ŚWIATA W SOFII:

200 metrów 

1. Marta Jeschke POL 23,31 
2. Marika Popowicz POL 23,32 
3. Inna Eftimova BUL 23,59 
4. Ewelina Klocek POL 23,60

3000 metrów przeszkody 

1. Abdelkader Hachlaf MAR 8.35.00 
2. Nakhlouh Rabie ALG 8.35.73 
3. Abubaker Ali Kamel QAT 8.36.87 
4. Marcin Chabowski POL 8.43.80 
5. Pena Jose VEN 8.48.00

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Marynarz Marta Jeschke zdobyła złoty medal w biegu na 200 metrów 
w 43. Lekkoatletycznych Wojskowych Mistrzostwach Świata rozgrywanych 
w Sofii. Czwarte miejsce w biegu na 3000 metrów z przeszkodami zdobył jej 
kolega z drużyny, marynarz Marcin Chabowski. W równolegle rozgrywanych 
regionalnych mistrzostwach wojskowych w pięcioboju morskim 
w Eckernförde starszy marynarz Karol Morek zajął pierwsze miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej.

R eprezentacja Wojska Polskiego 
(to w jej składzie rywalizują 
polscy marynarze) uczestniczy-
ła równolegle w 43. Lekkoatle-
tycznych Wojskowych Mistrzo-

stwach Świata w Sofii (Bułgaria) oraz w regio-
nalnych mistrzostwach wojskowych w pięciobo-
ju morskim w Eckernförde (Niemcy). Oba tur-
nieje rozgrywane były pod patronatem CISM 
(Conseil International du Sport Militaire). 

Podczas mistrzostw świata w Sofii reprezen-
tacja Wojska Polskiego zdobyła 11 medali. 
Mistrzynią świata na dystansie 200 metrów zo-
stała zawodniczka Komendy Portu Wojennego 
Gdynia marynarz Marta Jeschke. Ma ona na 
swoim koncie już sporo osiągnięć sportowych. 
Była między innymi mistrzynią Europy juniorek 
w sztafecie 4 x 100 metrów (Kowno 2005), mło-
dzieżową wicemistrzynią Europy w biegu na 
200 metrów (Debreczyn 2007) oraz brązową 
medalistką z tych samych zawodów w sztafecie 
4 x 100 metrów. Trzykrotnie była halową mi-
strzynią Polski w biegu na 200 metrów (2007–
–2009). Jej rekordy życiowe to: 100 metrów – 
11.64 sekundy (2007), 200 metrów – 23.19 se-
kundy (2008), 200 metrów w hali – 23.71 se-
kundy (2009).

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie wystar-
towała na dystansie 200 metrów, jednak 
w pierwszej rundzie eliminacji czas, który osią-
gnęła – 23.59 sekundy – nie dał jej awansu do 
ćwierćfinałów, był to najlepszy wynik spośród 
tych, które nie dawały kwalifikacji do dalszych 
biegów. Polka została ostatecznie sklasyfikowa-
na na 33. miejscu. Jeschke wystąpiła również 
w eliminacjach sztafety 4 x 100 metrów, która 
awansowała do finału, w finale jednak nie po-
biegła – zastąpiła ją Joanna Kocielnik, a sztafe-
ta została w tym biegu zdyskwalifikowana z po-
wodu przekroczenia strefy zmian.

Czwarte miejsce w biegu na 3000 metrów 
z przeszkodami zdobył inny reprezentant KPW 
Gdynia – marynarz Marcin Chabowski. 
To mistrz Europy juniorów w biegu na 3000 me-
trów z przeszkodami (Kowno 2005). A także 
mistrz Europy juniorów w biegu przełajowym 
w drużynie (Tilburg 2005) i piąty zawodnik 
Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych 
w Lekkoatletyce (bieg na 3000 metrów z prze-
szkodami, Sherbrooke 2003) oraz Młodzieżo-
wych Mistrzostw Europy (bieg na 3000 me-
trów z przeszkodami, Debreczyn 2007). Dwu-
krotny mistrz Polski zarówno w biegach prze-
łajowych (2007, 2008), jak i na 10 000 metrów 
(2008, 2009). 

Z kolei w regionalnych mistrzostwach woj-
skowych w pięcioboju morskim reprezentacja 
Wojska Polskiego zajęła drużynowo drugie 
miejsce, uzyskując 22 595 pkt. Polska drużyna 
uplasowała się tuż za gospodarzami, a przed 
reprezentacją Turcji. W składzie reprezentacji 
Wojska Polskiego rywalizowali marynarze 
z Zespołu Sportowego MW (Komendy Portu 
Wojennego Gdyni). 

Mistrzostwo indywidualne zdobył starszy 
marynarz Karol Morek, wyprzedzając dwóch 
reprezentantów Niemiec. Czwarte miejsce za-
jął starszy marynarz Jacek Śliwiński. 

W skład pięcioboju morskiego wchodzą na-
stępujące konkurencje: tor przeszkód o długości 
300 metrów, ratowanie życia – pływanie z ele-
mentami ratowniczymi (75 metrów), pływanie 
użyteczne – wodny tor przeszkód w płetwach 
(125 metrów), prace bosmańskie – umiejętności 
żeglarskie połączone z wiosłowaniem (270 me-
trów), cross na dystansie 3000 metrów połączo-
ny ze strzelaniem, wiosłowaniem i rzutem 
granatem.                                                             

REGIONALNE MISTRZOSTWA WOJSKOWE 
W PIĘCIOBOJU MORSKIM 
W ECKERNFÖRDE

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

1. miejsce starszy marynarz Karol Morek 
– 5867 pkt. 

2. miejsce Stefan Kormer – Niemcy 
– 5833 pkt. 

3. miejsce Michael Frobisch – Niemcy 
– 5813 pkt.

4. miejsce starszy marynarz Jacek Śliwiński 
– 5808 pkt. 

…

10 miejsce starszy marynarz Mateusz 
Szurmiej – 5558 pkt.

16 miejsce marynarz Łukasz Zięba 
– 5362 pkt.

17 miejsce mat Adrian Nawrocki 
– 5277 pkt.

18 miejsce starszy marynarz nadterminowy 
Krzysztof Wiatr – 5162 pkt. 
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