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kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Piotr Wojtas

 Szanowni Czytelnicy

Oddając w Państwa ręce kwietniowy numer miesięcznika „Bandera” chcieliby-
śmy zaprosić do dyskusji na temat przyszłości Marynarki Wojennej RP. Na na-
szych łamach rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych właśnie tej kwestii. 
Zapraszając do lektury pierwszej części materiału pt. „Co dalej…” prosimy 

o przesyłanie refleksji na adres e-mail naszego miesięcznika bandera@mw.mil.pl 
Do tej pory wiele miejsca poświęciliśmy tematowi operacyjnego wykorzystania okrę-

tów podwodnych. Tym razem zamieszczamy nieco inną relację z misji antyterrorystycz-
nej na Morzu Śródziemnym. Dowódca ORP „Bielik” przedstawia bowiem reportaż 
o ludzkim wymiarze udziału w operacji „Active Endeavour”. 

Postanowiliśmy kontynuować również zapoczątkowany tuż po odtworzeniu „Bande-
ry” cykl poświęcony jednostkom wspierającym działania bojowych sił Marynarki Wo-
jennej RP. Materiał poświęcony Grupie Kutrów i Motorówek DZH ukazuje pracę jedno-
stek, które tylko w 2010 roku wychodziły w morze 192 razy. 

Oczywiście zapraszamy również do lektury stron historycznych, hobbystycznych i spor-
towych. Mamy nadzieję, że znajdą tam Państwo chwilę oddechu i szczyptę inspiracji. 

Kwietniowa „Bandera” zawiera dość szczególny „temat numeru”. 16 kwietnia przy-
pada bowiem „Święto Sapera”. Jest to jedna z najlepszych okazji na przypomnienie, iż 
Marynarka Wojenna RP to nie tylko okręty i lotnictwo morskie. Niech więc rocznica 
sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej posłuży za pretekst do przypomnienia o inżynieryj-
nych możliwościach morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP.

W tym miejscu chcielibyśmy złożyć wszystkim saperom, a zwłaszcza saperom Mary-
narki Wojennej najserdeczniejsze życzenia. Aby w ich codziennej, pełnej niebezpie-
czeństw pracy towarzyszyło zawsze saperskie, marynarskie szczęście. 

Redakcja miesięcznika 
Marynarki Wojennej

„Bandera”

 2  TOMASZ GOS | Uwaga niewybuch!

 5  C. CICHY, R. PIOCH | Przeciwlotniczy poligon

 6  A. KOŃCZAL, R. RYCHTER | Co dalej...

 8  PIOTR PAWŁOWSKI | 8 tysięcy mil podwodnej żeglugi

 10  TOMASZ GOS | Sondując wybrzeże

 12  PIOTR ADAMCZAK | Ślązacy, Krakowiacy i Kujawiacy na   

         Wachcie

 14  ZDZISŁAW KRYGER | Salut nie do daszka

 15  TOMASZ GOS | Pięć pierścieni do „Pioruna”

 16  GRZEGORZ ŁYKO | A może maraton?

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik@mw.mil.pl.

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Batalion podlega 3 Flotylli Okrę-
tów. Jest przeznaczony do reali-
zacji zadań wsparcia inżynieryj-
nego i zabezpieczenia OPBMR 

na korzyść jednostek Marynarki Wojennej. 
Przez cały okres swojego istnienia, jednost-
ka intensywnie uczestniczyła nie tylko w re-
alizacji zadań szkoleniowych, ale także po-
magała społeczeństwu w usuwaniu klęsk 
żywiołowych oraz niewybuchów i niewypa-
łów. Prowadzi szeroko zakrojoną akcję in-
formacyjną wśród dorosłych, młodzieży 
i dzieci na temat niebezpieczeństw, jakie 
niosą pozostałości II wojny światowej, 
a także o tym, jak należy postępować 
w przypadku natrafienia na takie obiekty.

Aktywny Batalion
W 1991 roku batalion zajął pierwsze 

miejsce wśród jednostek brzegowych 
9 FOW oraz drugie wśród jednostek brze-

43 Batalion Saperów Marynarki Wojennej został wyróżniony tytułem honorowym 
„Przodujący Oddział Wojska Polskiego” za uzyskanie najlepszych wyników 
w działalności służbowej w 2010 roku. Żołnierze z tego batalionu interweniowali 
w zeszłym roku 60 razy i zniszczyli ponad 600 pocisków artyleryjskich. 

Uwaga niewybuch!

gowych Marynarki Wojennej. W latach 
dziewięćdziesiątych jednostka brała udział 
w pracach wyburzeniowych m. w Wejhero-
wie i w Żarnowcu (niszczenie elementów 
konstrukcji stalowych i betonowych). War-
to odnotować także to, że w 1995 roku żoł-
nierze batalionu wyburzyli w Gdańsku 
wieżowiec, którego konstrukcja została na-
ruszona podczas wybuchu gazu. Od 1997 
roku zgodnie z decyzją dowódcy Marynar-
ki Wojennej minerski patrol rozminowania 
rozpoczął kompleksowe oczyszczanie Pół-
wyspu Helskiego. Usunięto ponad 53 tysią-
ce różnego rodzaju niewybuchów. W 1999 
roku wspólnie z Grupą Płetwonurków Mi-
nerów 13 Dywizjonu Trałowców, batalion 
uczestniczył w oczyszczaniu poligonu 
morskiego P-2. Kadra i marynarze jednost-
ki wyburzyli także dwa budynki na terenie 
byłej elektrociepłowni dla potrzeb Filhar-
monii Bałtyckiej w Gdańsku. Batalion 

uczestniczył również w pracach wyburze-
niowych nabrzeża portowego KPW Hel.

Ziemia pracuje
W zeszłym roku żołnierze batalionu suk-

cesywnie oczyszczali teren Półwyspu We-
sterplatte. Oczyszczaliśmy też dwa komplek-
sy (ogółem około 12 hektarów): kompleks 
wojskowy przy wjeździe na Babie Doły 
i w Helu - mówi kmdr por. Kazimierz Ba-
biński, dowódca 43 Batalionu Saperów. 
W tym roku mamy natomiast na Helu do 
sprawdzenia 90 hektarów terenu. Jeśli 
otrzymujemy zgłoszenie o znalezionym nie-
wybuchu lub niewypale, wówczas, jeżeli jest 
to sytuacja pilna, mamy obowiązek w ciągu 
48 godzin go podjąć, a w pozostałych przy-
padkach interweniować najpóźniej 3 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia. Jeśli jest taka 
możliwość to zabieramy go i niszczymy jesz-
cze tego samego dnia. Niszczenie (unieszko-
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Swoje tradycje i historię batalion wywodzi ze 115 Kompanii Eksploatacyjno-
Naprawczej, która rozkazem Dowódcy Wojska Polskiego z 1955 roku. została 
sformowana na bazie wydzielonej kompanii z 8 Batalionu Saperów. Kompania 
ta funkcjonowała do roku 1969, który uważa się za faktyczny początek 43 Ba-
talionu Saperów. W 2001 r. batalion otrzymał sztandar ufundowany przez spo-
łeczność lokalną, a w 2005 r. podjęto decyzję o przeniesieniu batalionu z Helu 
do Rozewia gdzie jednostka stacjonuje do dziś. Z dniem 1 stycznia 2011r. 
w wyniku restrukturyzacji rozformowano 55 Kompanię Chemiczną MW, która 
weszła w strukturę 43 Batalionu Saperów zwiększając przy tym zakres działa-
nia jednostki. 

Najważniejsze zadania 43 Batalionu Saperów to:
• rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika;
• wykrywanie i likwidacja niewybuchów i niewypałów; 
• tworzenie przeciwdesantowych zapór inżynieryjnych i minowych;
• urządzanie i utrzymanie stanowisk rozładunku oraz załadunku sprzętu i mate-

riałów na okręty z nieprzygotowanego brzegu; 
• urządzanie przepraw pontonowych i desantowych; 
• prowadzenie prac fortyfikacyjnych; 
• budowa mostów niskowodnych; 
• organizacja punktów poboru i oczyszczania wody; 
• likwidacja zniszczeń; 
• wydzielanie sił i zabezpieczenie OPBMR dla potrzeb 3 FO;
• wydzielanie sił i środków do Podsystemu Wczesnego Ostrzegania. 

B A N D E R A

dliwienie) następuje na poligonie w Strzep-
czu lub w Ustce - dodaje dowódca. 

Saperzy najczęściej znajdują pociski arty-
leryjskie, które w czasie wojny były zakopy-
wane przez uciekające wojsko. Zdarzają się 
też bomby lotnicze, granaty, miny, torpedy 
czy amunicja strzelecka. 

Czasami niewypał lub niewybuch można 
znaleźć w miejscu gdzie kilka lat wcześniej 
nie stwierdzono zalegania niebezpiecznej 
pozostałości z czasów wojny.

Ziemia pracuje. Bywają przecież takie przy-
padki, że rolnik nagle natrafia na swoim polu 
na duży kamień w miejscu, gdzie nigdy wcze-

śniej go nie było. Może się więc zdarzyć, że za-
miast kamienia znajdzie pocisk artyleryjski - 
wyjaśnia kmdr por. Kazimierz Babiński.

Morski park pontonowy
Jak mówi dowódca 43 Batalionu Saperów, 

jego jednostka jest przygotowana również 
do budowy tymczasowych mostów drewnia-
nych oraz mostów pontonowych. Mosty 
drewniane są dla wojsk zabezpieczających. 
Dla wojsk uderzeniowych stawia się mosty 
pontonowe. Posiadamy parki pontonowe, 
z których jesteśmy także w stanie budować 
promy, na których dostarczana jest na okrę-

ty żywność, paliwo czy amunicja. 
Promy mogą być ciągnięte przez 
holowniki lub kutry. Jeśli więc na 
przykład zniszczone nabrzeże por-
tu nie pozwala na to by okręt 
wszedł do niego, wówczas w do-
wolnym miejscu wybrzeża możemy 
dostarczyć zaopatrzenie.

Batalion współpracuje z Grupą 
Nurków Minerów z 13 Dywizjonu 
Trałowców, która oczyszcza obsza-
ry morskie z przedmiotów wybu-
chowych, natomiast plaże morskie 
i rejony stacjonowania jednostek 
MW i teren Półwyspu Helskiego to 
domena wchodzącego w skład Ba-
talionu patrolu rozminowania.

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Mistrzostwa WP w judo

13 i 14 marca 1941 roku lotnictwo III Rze-
szy dwukrotnie zaatakowało szkockie 

miasto Clydebank. W wyniku nalotów zginęło 
ponad pół tysiąca ludzi. W obronie Clydebank 
uczestniczył polski niszczyciel ORP „Piorun”. 
W 70. rocznicę tych tragicznych wydarzeń od-
były się uroczystości upamiętniające bohater-
ską obronę miasta. W obchodach uczestniczy-
ła delegacja Marynarki Wojennej.

Obchody w Clydebank rozpoczęły się 12 
marca pod pomnikiem upamiętniającym 
udział polskich marynarzy w obronie miasta. 
Uczestnicy ceremonii złożyli wieńce i wiązan-
ki kwiatów przy płycie pomnika. 13 marca 
w kościele św. Andrzeja odbyła się msza świę-

ta w intencji wszystkich tych, 
którzy polegli w nalotach Luft-
waffe. Obchody odbywały się w 
asyście honorowej Marynarki 
Wojennej RP.

W uroczystościach wzięli 
udział uczestnicy wydarzeń 
sprzed 70 lat, mieszkańcy mia-
sta, przedstawiciele lokalnych 
władz administracyjnych, atta-
che obrony wojskowy, morski 
i lotniczy w Wielkiej Brytanii 
komandor Stanisław Król, konsul generalny 
RP w Edynburgu Tomasz Trafas, prezydent 
Stowarzyszenia Polskiej Marynarki Wojennej 

W Gdyni odbyły się przygotowania do naj-
większych w tym roku manewrów mor-

skich państw Partnerstwa dla Pokoju – BAL-
TOPS 2011. Osiemdziesięciu marynarzy z sił 
morskich 16 państw opracowywało założenia, 
przebieg oraz cele tegorocznego ćwiczenia. 
BALTOPS to kluczowe dla Bałtyku między-
narodowe manewry morskie tworzące atmos-
ferę bezpieczeństwa i współpracy.

Tzw. końcowa konferencja BALTOPS 
2011 odbyła się w hotelu Nadmorskim 
w Gdyni. Trzydniowe spotkanie rozpoczęło 
się 5 kwietnia. W obradach uczestniczyli 

marynarze z Belgii, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, Gruzji, Holandii, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, 
Polski, Rosji, Szwecji, USA i Wiel-
kiej Brytanii. W konferencji uczest-
niczył dowódca BALTOPS 2011 
kontradmirał Clifford S. Sharpe, 
który na co dzień jest dowódcą 8 Lotni-
skowcowej Grupy Uderzeniowej Marynarki 
Wojennej Stanów Zjednoczonych (US NA-
VY Carrier Strike Group Eight). Celem 
spotkania było kompleksowe przygotowa-
nie czerwcowych manewrów, w trakcie któ-

w Szkocji John Lassa oraz delegacja Mary-
narki Wojennej z zastępcą Dowódcy MW wi-
ceadmirałem Jerzym Patzem na czele.

Marynarka Wojenna była gospodarzem 
Mistrzostw Wojska Polskiego w judo, 

które odbyły się w dniach od 30 marca do 
1 kwietnia w Porcie Wojennym w Gdyni. 
W mistrzostwach uczestniczyli najlepsi za-
wodnicy poszczególnych rodzajów sił zbroj-
nych, szkolnictwa wojskowego, jednostek 
i instytucji wojskowych. 

W zawodach wzięło udział 124 zawod-
ników i zawodniczek z czternastu zespo-
łów. Reprezentacja Marynarki Wojennej 
zdobyła 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe me-
dale. Indywidualne sukcesy przyczyniły 
się do zajęcia trzeciej lokaty w klasyfika-
cji drużynowej. FO
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narki Wojennej z zastępcą Dowódcy MW wi-

W 70. rocznicę nalotu...

Przygotowania do 
BALTOPS 2011

W kategorii kobiet oba złote medale zdo-
były reprezentantki Marynarki Wojennej. 
W kategorii wagowej powyżej 63 kilogra-
mów zwyciężyła najmłodsza uczestniczka 
mistrzostw – dwudziestoletnia mar. Daria 
Pogorzelec. Najbardziej doświadczonym 
zawodnikiem, który rywalizował na tatami 
był 47-letni kmdr ppor. Zbigniew Kamiński 
z Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdy-
ni. W mistrzostwach brali udział wielokrot-
ni medaliści wojskowych mistrzostw Polski 
i Europy, zdobywcy Pucharu Świata 
i członkowie kadry Polski w judo.
i Europy, zdobywcy Pucharu Świata 

rych flota kilkudziesięciu okrętów, samolo-
tów i śmigłowców będzie ćwiczyć na Bał-
tyku. Polskie siły morskie skierują do ćwi-
czenia fregatę rakietową, okręt podwodny, 
trałowce i śmigłowce zwalczania okrętów 
podwodnych. 
trałowce i śmigłowce zwalczania okrętów 
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Przeciwlotniczy poligon
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W szkoleniu uczestniczyły podod-
działy 9 Dywizjonu Przeciwlot-
niczego z Ustki, bateria prze-
ciwlotnicza 44 Bazy Lotnictwa 

Morskiego oraz pluton przeciwlotniczy Cen-
trum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowo-
dzenia z Wejherowa. W ciągu 12 dni, przeciw-
lotnicy Marynarki Wojennej pod dowództwem 
kmdr. por. Michała Pawełki, przećwiczyli nie-
mal każdy element faktycznych działań bojo-
wych. Marcowe szkolenie poligonowe zapo-
czątkowało cykl szkoleń i treningów, który zo-
stanie podsumowany na zgrupowaniu Wojsk 
Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej 
w drugiej połowie roku.

Działania na CPSP w Ustce rozpoczęto od 
zgrywania (przygotowania do wykonania ar-
tyleryjskich zadań ogniowych) obsad 23 i 57 
mm armat przeciwlotniczych. Ćwiczono 
przygotowanie uzbrojenia do strzelania, jego 
obsługę i konserwację oraz maskowanie. 
Sprawdzono poprawność funkcjonowania 
urządzeń kryptograficznych i identyfikacji 
celów powietrznych. Doskonalono obsługę 
wszystkich elementów przeciwlotniczego ze-
stawu artyleryjskiego BLENDA, który two-
rzą wóz dowodzenia WD-95 wraz z czterema 
zmodernizowanymi armatami S-60MB oraz 
drużyną strzelców przenośnego przeciwlotni-
czego zestawu rakietowego GROM. Główną 
zaletą zestawu jest jego uniwersalność i ela-

9 DYWIZJON PRZECIWLOTNICZY MW jest 
oddziałem taktyczno - ogniowym przezna-
czonym do osłony stanowisk dowodzenia, 
baz morskich, punktów manewrowego ba-
zowania oraz innych obiektów Marynarki 
Wojennej. Wchodzi w skład 3 Flotylli Okrę-
tów. Dywizjon to jednostka, która samo-
dzielnie lub we współdziałaniu z innymi 
środkami przeciwlotniczymi, zwalcza poje-
dyncze oraz grupowe cele powietrzne, lecą-
ce z dowolnego kierunku na małych i śred-
nich wysokościach niezależnie od warun-
ków atmosferycznych, pory roku i doby.

BATERIE PRZECIWLOTNICZE to specjali-
styczne pododdziały, które wchodzą w skład 
baz lotnictwa morskiego w Gdyni Babich Do-
łach i Siemirowicach. Ich zadaniem jest bez-
pośrednia osłona przeciwlotnicza lotnisk 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Mo-
gą one zwalczać pojedyncze i grupowe środ-
ki napadu powietrznego w zakresie małych 
i bardzo małych wysokości, lecące z dowol-
nego kierunku na kursach spotkaniowych 
i oddalających się w granicach możliwości 
zestawów rakietowych i artyleryjskich. 

Serią strzelań egzaminacyjnych przeciwlotnicy 
Marynarki Wojennej zakończyli 25 marca, 12-dniowe 
zintegrowane szkolenie bojowe na Centralnym 
Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. W trakcie zajęć 
poligonowych przeprowadzono 36 artyleryjskich oraz 
6 rakietowych zadań ogniowych.

styczność polegająca na tym, że w przypadku 
braku informacji z radaru wozu dowodzenia 
ŁOWCZA lub naziemnego stanowiska dowo-
dzenia, może on pracować w trybie autono-
micznym. – tłumaczy kmdr ppor. Dariusz 
Szulc z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. Wy-
krywanie i wskazywanie celów może się od-
bywać przy pomocy zintegrowanej głowicy 
śledzącej wozu dowodzenia WD-95 lub lor-
nety, będącej głównym sensorem stanowiska 
wynośnego punktu obserwacyjnego. Armaty 
S-60MB mogą również działać niezależnie od 
wozu dowodzenia WD-95, przy wykorzysta-
niu własnych przyrządów celowniczych. Po-
zwala to na skrócenie czasu przejścia z tzw. 
„położenia marszowego” do pracy bojowej 
i rozpoczęcie zwalczania celów powietrznych 
nawet przed podłączeniem armat do wozu 
dowodzenia. – dodaje. 

W szkoleniu uczestniczyły obsady wozów 
dowodzenia WD-95 i Łowcza – 3 KN, obsady 
stacji radiolokacyjnej NUR-22-N (3D), obsa-
dy baterii armat kalibru 57 mm typu S-60 
MB, drużyny przenośnych przeciwlotniczych 
zestawów rakietowych GROM oraz zabezpie-
czenie logistyczne działań. Nad bezpieczeń-
stwem podczas wykonywania zadań ognio-
wych czuwali szef OPL MW kmdr Stanisław 
Koryzma oraz szef Szkolenia 3 Flotylli Okrę-
tów kmdr Mirosław Jurkowlaniec.

Podsumowując ćwiczenia na CPSP w Ustce 

dowódca 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego kmdr 
por. Michał Pawełka nie krył zadowolenia 
z przebiegu strzelania podsumowującego szko-
lenie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt bez-
pośredniego trafienia w cel holowany przez 
zdalnie sterowany model samolotu oraz znisz-
czenie makiety transportera opancerzonego 
podczas strzelania artyleryjskiego – przyznał. 

Ćwiczenia zintegrowane sił przeciwlotni-
czych Marynarki Wojennej są stałym przed-
sięwzięciem systemu szkoleniowego. Stano-
wią one przygotowanie do działań w warun-
kach bojowych, a także pozwalają utrzymać 
ciągłą gotowość to prowadzenia faktycznych 
operacji obrony przeciwlotniczej. 

kmdr ppor. Czesław Cichy
kmdr ppor. Radosław Pioch
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Strategia obronności Rzeczypospoli-
tej Polskiej opracowana w 2009 ro-
ku wskazuje jak duże wyzwania 
w obszarze bezpieczeństwa strate-

gicznego państwa stoją przed siłami morski-
mi, które aby temu sprostać powinny cecho-
wać się znacznym potencjałem w sferze dzia-
łań bojowych na wodzie, pod wodą i w po-
wietrzu. W odniesieniu do współczesnych za-
grożeń, które coraz częściej wykraczają poza 
obszar stricte militarny uprawnionym staje 
się bardziej kompleksowe postrzeganie roli 
Marynarki Wojennej nie tylko jako realizato-
ra klasycznych zadań wynikających z krajo-
wych i międzynarodowych dokumentów stra-

Analizując obecną sytuację można stwierdzić, że Marynarka Wojenna przeżywa jeden 
z najtrudniejszych okresów w swojej ponad dziewięćdziesięcioletniej historii. Wielokrotnie 
przywoływana przy wielu okazjach i podkreślana przez wielu komentatorów opinia, że 
Marynarka Wojenna to „ciągłość, cierpliwość, tradycja” może już wkrótce przejść do historii. 
O ile bowiem „tradycja” jako cześć historii została nam przekazana i będzie kultywowana 
o tyle zachowanie „ciągłości” nie wygląda już tak optymistycznie, a „cierpliwość” powoli 
zbliża się do końca. Jaka jest więc przyszłość Marynarki Wojennej? Gdzie należy szukać 
rozwiązań i jakie kroki podjąć, aby nie dopuścić do spełnienia najczarniejszych scenariuszy? 

tegicznych i operacyjnych. Jak pisze w swo-
im tekście dr Marian Kukułka „Wizja Mary-
narki Wojennej 2025”: Całość sił morskich 
powinna stanowić istotny instrument odstra-
szania przed wymuszaniem zmian istniejące-
go status quo w obszarze gospodarki, handlu 
lub spornych tras żeglugowych. Posiadanie 
przez państwo odpowiednich sił morskich na 
ogół zniechęca stronę przeciwną do rozstrzy-
gania tego rodzaju kwestii spornych na po-
ziomie państwowym1. Wskazuje to na ko-
nieczność podjęcia działań w zakresie rozwo-
ju morskiego rodzaju sił zbrojnych adekwat-

1 M. Kukułka , Wizja Marynarki Wojennej 
2025, Przegląd Morski, nr 9 (039)/2010, s. 5. 

nie do bardzo dynamicznych zmian zacho-
dzących w obecnym środowisku światowego 
bezpieczeństwa. Co więcej, podkreśla to rolę 
jaką Marynarka Wojennej może odgrywać 
jako swoistego rodzaju instrument w kształ-
towaniu polityki zagranicznej państwa. Ta-
kiemu szerokiemu wachlarzowi zadań musi 
odpowiadać jedna spójna koncepcja wyko-
rzystania sił morskich, która będzie adekwat-
na do ich zdolności, posiadanych środków, 
którymi mają szanse dysponować w niedale-
kiej przyszłości. 

Do zaspokojenia tych potrzeb wymagane 
są przede wszystkim dobrze alokowane i na 
odpowiednim poziomie zaplanowane środki 

Co dalej ...    Cz. I
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głych należy stwier-
dzić iż środki finan-
sowe umieszczone 
w PMT pozwalają w 
ograniczonym za-
kresie zabezpieczyć 
eksploatację UiSW, 
jego remont, zastę-
powanie wyeksplo-
atowanego sprzętu 
czy dostosowanie go 
do wymagań współ-
czesnego pola wal-
ki.

W tym miejscu 
musimy sobie zda-
wać sprawę, że po-
ziom finansowania 
Sił Zbrojnych RP 
w tym i naszego 
morskiego rodzaju 
sił zbrojnych jest ści-
śle związany z kon-
dycją gospodarki 
i tym samym wielko-
ścią PKB (bo to od 

PKB zależy wielkość „kawałka tortu”, który do swojej dyspozycji 
dostaje Minister ON).

Pozyskanie nowego UiSW (jego budowa czy zakup) to wyzwa-
nia daleko wykraczające poza możliwości budżetu w obszarze 
modernizacji technicznej dedykowanego dla MW w ramach PMT 
czyli również wydatków ponoszonych na realizację PO. 

Realizacja odtworzenia potencjału Marynarki Wojennej jest 
możliwa poprzez wypracowanie wizji rozwoju, która po akcepta-
cji najwyższych czynników państwowych w perspektywie długo-
falowej pozwoli na osiągnięcie tego celu. Dotychczasowe starania 
kolejnych dowódców MW zostały dostrzeżone i wsparte przez 
Komisję Obrony Narodowej Sejmu RP, która po raz pierwszy 
w 2008 roku jednomyślnie uchwaliła Dezyderat nr 1. Zapropono-
wała ona utworzenie wieloletniego „Narodowego Programu Bu-
dowy Okrętów”. Przewidywał on pozyskanie dodatkowego finan-
sowania (od roku 2016) w wysokości 0,05 PKB spoza budżetu 
MON, którego pierwowzorem jest program dedykowany Siłom 
Powietrznym (F-16). Na potrzebę utworzenia programu odbudo-
wy potencjału Marynarki Wojennej SKON wskazała ponownie 
w dwóch kolejnych dezyderatach: jesienią 2008r. i w 2010r.

Środki finansowe pozyskane spoza budżetu MON gwarantowa-
łyby zapewnienie realizacji NPBO. Dla celów planistycznych 
można założyć że owe 0,05% PKB to około 9 mld. zł. w ciągu 10 
lat tj. (2016 – 2025). Jednocześnie spodziewać się można że PO 
będzie kontynuowany w kolejnej 10-latce czyli w latach 2019- 
2028. Załóżmy że na poziomie również (tak jak obecnie trwający 
2009-2018) około 5 mld zł. 

Zatem razem, czysto teoretycznie, Marynarka Wojenna miałaby 
do dyspozycji kwotę około 19 mld zł w latach 2009 – 2028. 

Mając na uwadze ww. uwarunkowania finansowe oraz znając 
wynik Strategicznego Przeglądu Obronnego w zakresie potrzeb 
operacyjnych Marynarki Wojennej można rozpocząć dyskusję na 
temat „ co dalej…” ? 

c.d.n.

finansowe. Fundusze te muszą gwarantować 
pozyskanie, modernizację i remont uzbroje-
nia i sprzętu wojskowego (UiSW), zakup czę-
ści zamiennych, środków bojowych oraz re-
alizację prac rozwojowych i wdrożeniowych. 
Zgodnie z dzisiejszą praktyką umieszcza się 
je w Planie Modernizacji Technicznej (PMT), 
który jest jednym z pięciu centralnych pla-
nów rzeczowych (CPR)2. PMT sporządza się 
w perspektywie dwu i dziesięcioletniej i tak 
na chwilę obecną funkcjonują w MW odpo-
wiednio PMT na lata 2011-2012 i PMT na 
lata 2009-2018. W ramach PMT 2009-2018 
wyodrębniono absolutne priorytety i „ubra-
no” je w Program Operacyjny „Modernizacja 
MW” (PO). W ramach PO realizowanych jest 
na chwilę obecną osiem projektów: korweta 
wielozadaniowa t. GAWRON, niszczyciel 
min t. KORMORAN II, OP nowego typu , 
modernizacja okrętów rakietowych t. 660 do 
standardu RBS-15 Mk3, remont i moderniza-
cja fregat rakietowych t. OHP, ndR MW, re-
mont okrętów rakietowych t. 1241 RE, re-
mont okrętów podwodnych t. KOBBEN3. Na 
ich realizację przewidziano około 5 mld zł.

Na podstawie doświadczeń z lat ubie-

2 Na podstawie decyzji ministra ON nr 
7/MON z dnia w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych 
oprócz przywołanego PMT opracowuje się 
plan zakupu środków materiałowych, inwesty-
cji budowlanych, remontów nieruchomości i in-
westycji realizowanych w ramach NSIP. 
3 Na podstawie decyzji nr 21/Org./P5 mini-

stra ON z dnia 29.03.2010r. w sprawie ustale-
nia dyrektorów programów operacyjnych 
oraz kierowników projektów zawartych 
w programach operacyjnych.

B A N D E R A

kmdr por. Artur Kończal
kmdr por. Radosław Rychter 

kmdr por. Radosłw Rychter

szef Wydziału Planowania 
Rzeczowego Oddziału 

Programowania Rozwoju 
Zarządu Planowania Rozwoju 

Marynarki Wojennej 
N-5 Sztabu MW

kmdr por. Artur Kończal

szef Wydziału Programowania 
Oddziału Programowania 

Rozwoju Zarządu Planowania 
Rozwoju Marynarki Wojennej 

N-5 Sztabu MW
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8 tysięcy mil podmorskiej żeglugi 
wspomnienia z misji „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym

Od zanurzenia do wynurzenia dni niczym się 
od siebie nie różniły. Zwykliśmy mawiać, 
że to był „Big Brother” tylko bez kamer; 
sam zaś Wielki Brat siedział w bunkrze 

w Neapolu i „wymyślał” nam zadania do wykonania. 
Okręt wychodził w morze, po kilku godzinach zanurzał 
się i dwa tygodnie go „nie było”. Wynurzenie następo-
wało kilka godzin przed wejściem do kolejnego, cza-
sem tego samego portu. Cztery-pięć dni na odtworzenie 
gotowości bojowej i kolejny patrol. 

Załoga (jak na każdym prawie okręcie) podzielona by-
ła zasadniczo na trzy zmiany, z których w danym mo-
mencie jedna pełniła wachtę na stanowiskach bojowych, 
a z dwóch pozostałych jedna była po wachcie, a druga 
przed wachtą – to taka nasza „neverending story”. 
Umownie dzień zaczynał się o 7:00 rano: pobudka, przy-
gotowanie mes, śniadanie, zmiana wachty z „trzeciej” na 
„pierwszą” i śniadanie dla pierwszej. Z tymi mesami to 
jest tak, że nie da się dłużej pospać rezygnując z posiłku 
– pomysłem konstruktorów było bowiem to, że to samo 
pomieszczenie ma nam służyć do spania, jedzenia i „to-
pienia” czasu formalnie wolnego. Ale kto patrzył na lu-
dzi projektując okręt prawie 50 lat temu. Najpierw roz-
mieszczało się uzbrojenie, mechanizmy główne, potem 
mechanizmy pomocnicze, a na koniec „wciskało” się 
gdzieś miejsca dla załogi.

Najgorsze było jednak to, że po zdanej wachcie nie by-
ło dokąd pójść, a coś trzeba było z sobą zrobić, czymś się 
zająć. Brak wyłączności na koje (jako, że jest ich mniej 
niż ludzi) powodował, że nie mieliśmy miejsc, w których 
bylibyśmy „u siebie” – kto czegoś takiego nie przeżył, 
nie zrozumie o czym mowa – to taka „à la bezdomność”. 
To jak wylosowanie hamaka na „Iskrze”, hamaka który 
w ciągu dnia trzeba było zwijać. Najbardziej brakowało 
miejsca, w którym można by poprzypinać zdjęcia rodzi-
ny, zasunąć jakąś kotarę i odciąć się od tego wszystkiego 
chociaż na chwilę. Szczytem luksusu jest kabina dowód-
cy – jedyna „jedynka” na okręcie – pozbawiona jednak-
że drzwi i usytuowana w centrali okrętu, tak by nawet od-
poczywający dowódca był zawsze w centrum wydarzeń.

Wracając do porządku dnia czyli…: PRZED WACH-
TĄ – WACHTA – PO WACHCIE – PRZED WACHTĄ 
– WACHTA – ….Obiad wypadał tak około czternastej. 
Kolejne wachty zmieniały się co cztery godziny. O 20:00 
był kolejny posiłek – kolacja. Jeść albo nie jeść – oto jest 
pytanie? Żołądek niby czegoś się domagał, ale rozum 
ostrzegał: hamuj, bo jak po powrocie wejdziesz na wagę 
to wpadniesz w przerażenie. Fakt – głównym konsumen-
tem kalorii był stres, natomiast zdrowego fizycznego wy-

siłku bardzo nam tam brakowało. Byli co praw-
da zapaleńcy, którzy próbowali się nie poddać, 
ale lekko nie mieli – największa odległość do 
pokonania w jednym odcinku to jakieś 20 me-
trów. Zabrali więc hantle, zamontowali drążek, 
robili „brzuszki”, pompki i przysiady. A gdy 
tylko wchodziliśmy do portu zaraz zaczynali 
szukać jakiejś bieżni... Na efekty nie trzeba by-
ło długo czekać. Gdy po wejściu do portu wzię-
li udział w zorganizowanym przez Ameryka-
nów biegu Martina Luthera Kinga zajęli kolej-
no 2, 4 i 5 miejsce na około 150 startujących 
osób. Żeby oddać sprawiedliwość należy przy-
znać, że część startujących nie była typowymi 
sportowcami – czasem startowały całe rodziny, 
ale sukces pozostał sukcesem. W ten sposób 
udało nam się zamieszać w ichniejszej punkta-
cji współzawodnictwa sportowego jednostek 
wchodzących w skład bazy. Mniej szczęścia 
mieliśmy za to podczas meczu piłki nożnej 
z Ukrainą (czyli załogą korwety ZOP proj. 
1124 ME noszącej nazwę TERNOPIL, również 
biorącej udział w operacji ACTIVE ENDE-
AVOUR) – ale im było łatwiej - oni swoją dru-
żynę wybierali spośród 120 osób. 

Święta i Sylwester/Nowy Rok wypadło nam 
spędzić z dala od bliskich, z dala od domów. 
To w zasadzie brak kontaktu z rodzinami do-
skwierał nam najbardziej i był głównym źró-
dłem stresu. Stworzyliśmy system, w którym 
każdej żonie wolno było w trakcie patrolu wy-
słać jednego (koniecznie uspokajającego) 
„SMSa” za pośrednictwem naszego „anioła 
stróża” w Neapolu i sojuszniczego systemu 

na mesie po wachcie. Mesa to 9 m2 dla 25 ludzi – na szczęście 
nigdy wszyscy nie próbują tam wejść jednocześnie

wiadomość z domu, której nic nie było w stanie przebić nasi uczestnicy biegu Martina Luthera Kinga 

Hołek i jego ulubiony ciężarek

...tymczasem I Mechanik przygotowuje najbar-
dziej znienawidzoną kartkę na okręcie – listę 
prac do wykonania w najbliższym porcie
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Zgoda, zgoda… nie całe osiem było pod wodą – z Gdyni do Cherbourga szliśmy na powierzchni, no i jeszcze przejście 
przez Gibraltar – obowiązkowo na powierzchni. Ale nie o tym miałem pisać…
Nie będę także pisać o przebytych milach morskich, o zadaniach, wykrytych celach, czy efektach operacyjnych naszej 
misji na Morzu Śródziemnym. O tym napisano już wiele… Ja natomiast chciałem opowiedzieć o ludziach – o mojej 
załodze ORP „Bielik”. O tym jak znosili trudy misji, jak sobie radzili, jak tęsknili… To im dedykuję ten artykuł.
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ziemnym jakieś dwanaście godzin po zanurzeniu temperatura wewnątrz 
okrętu wzrasta do ponad 30 stopni i tak zostaje aż do wynurzenia. Chło-
dzenie oparte o wodę zaburtową (a ta potrafiła mieć 26oC) nie dawało 
pożądanych efektów. Wilgotność względna - 100% - godzinę po kąpieli 
(to szczęście spotykało nas raz na jakieś 3 dni) koszulka ponownie przy-
klejała się do pleców. Sytuację ratowały osuszacze powietrza. Gorzej, 
gdy któryś z nich przestawał działać…

Za to w powrotnej drodze, jeśli chodzi o temperaturę, błyskawicznie 
zostaliśmy przywołani do porządku. Wydawać by się mogło, że pomyli-
liśmy drogę i zamiast do kraju popłynęliśmy w stronę bieguna. Pierwsze 
pole lodowe spotkaliśmy w Zatoce Meklemburskiej. Lód, który pchali-
śmy przed sobą spowodował spadek prędkości chwilami do 1,5 węzła. 
Z pomocą przybył ORP WODNIK, który początkowo wyszukiwał dro-
gę wolną od lodu, a od wysokości Władysławowa pełnił funkcję lodoła-
macza. Temperatura na pomoście wynosiła minus 10oC , a wewnątrz 
okrętu momentami spadała do 5oC – gdy diesle ssały mroźne powietrze 
z górnego włazu do siłowni chłodząc cały okręt. Oj, rześko było.

No i tak oto kolejna nasza misja dobiegła końca. Misja, która była 
ważna i potrzebna ze względów operacyjnych, a która jednocześnie była 
dla nas sprawdzianem, jakimi jesteśmy ludźmi i jak potrafiliśmy wspól-
nie wypełnić ją do dnia, kiedy wróciliśmy do macierzystego portu.

B A N D E R A

8 tysięcy mil podmorskiej żeglugi 
wspomnienia z misji „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym

łączności VLF. Bo choć staraliśmy się pozo-
stawiać wszystkie sprawy w domu podopi-
nane na przysłowiowy ostatni guzik, to za 
każdym razem gdy udało się dodzwonić po 
wynurzeniu, słyszeliśmy „dobrze, że dzwo-
nisz, bo … się popsuło…, bo dziecko 
w szkole… , bo ten gość z ubezpieczalni… ” 
albo cos podobnego. Nic nie wywołuje więk-
szego stresu w morzu, niż poczucie bezsil-
ności w takiej sytuacji, niż świadomość, że 
nie może się pomóc, że nie może się tam 
w tym momencie być… .

Wracając jednak na okręt, to muszę przy-
znać, że w trakcie patroli zazdrościliśmy tym 
podwodniakom, którzy posiadają napędy nu-
klearne czy też niezależne od powietrza. My 
musieliśmy bowiem co jakiś czas stawać na 
chrapach, co wymagało dodatkowej czujności, 
aby nas nikt nie wykrył. Ale trzeba było nałado-
wać akumulatory. Dodatkowym utrudnieniem 
były sytuacje, kiedy w upale i przy wilgotności 
panującej na okręcie niektóre urządzenia prze-
stawały z nami rozmawiać. Na Morzu Śród-

urodziny w morzu to „100 lat” odśpie-
wane przez kolegów i tradycyjny już 
tort owocowo-warzywny

zima w centrali okrętu, rześko było ;))

sam drążek to za mało

nasi uczestnicy biegu Martina Luthera Kinga powrót z tropików - w śladzie torowym ORP „Wodnik”

szampańska atmosfera po meczu z Ukrainą

kmdr por. Piotr Pawłowski
dowódca ORP „Bielik”
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Zgoda, zgoda… nie całe osiem było pod wodą – z Gdyni do Cherbourga szliśmy na powierzchni, no i jeszcze przejście 
przez Gibraltar – obowiązkowo na powierzchni. Ale nie o tym miałem pisać…
Nie będę także pisać o przebytych milach morskich, o zadaniach, wykrytych celach, czy efektach operacyjnych naszej 
misji na Morzu Śródziemnym. O tym napisano już wiele… Ja natomiast chciałem opowiedzieć o ludziach – o mojej 
załodze ORP „Bielik”. O tym jak znosili trudy misji, jak sobie radzili, jak tęsknili… To im dedykuję ten artykuł.
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Remontowana była przede wszyst-
kim stolarka okrętowa. Wymie-
niono szoty, szafki i listwy ma-
skujące. Docieplono pomieszcze-

nia oraz zainstalowano w nich funkcjonalne 
stoły. Przeprowadzono również prace tapi-
cerskie. Wymieniono na nowe obicia koi 
wraz z wypełnieniem, a także obicia foteli 
i krzeseł. Dzięki przeprowadzonym pracom 
udało się wygospodarować nowe schowki 
oraz szafki i szafy na dokumentację i sorty 
mundurowe. Obecnie GKiM przygotowuje 
się do remontu dokowego jednostek pływa-
jących. Po zakończeniu prac stoczniowych 
kutry i motorówki, zaopatrzone dodatkowo 
w nowy system hydrograficzny QUINCY 
oraz system pozycjonowania satelitarnego 
DGPS rozpoczną sezon pomiarowy. 

Grupa na fali
Grupa Jednostek Pływających (potocznie 

nazywana Grupą Kutrów i Motorówek) Dy-
wizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego to 
jeden z najstarszych i zarazem najbardziej ak-
tywnych pododdziałów w Marynarce Wojen-
nej. W 2010 roku jednostki pomocnicze dZH 
MW wychodziły na morze 192 razy. Działa-
nia nasze skupiają się na obszarze do 20 mil 

Zakończono remont pomieszczeń socjalnych na motorówkach 
hydrograficznych Grupy Kutrów i Motorówek dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Aktualnie jednostki przebywają 
w Stoczni Marynarki Wojennej, gdzie przechodzą remont dokowy.

DOWÓDCAMI GRUPY POMOCNICZYCH 
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH byli:
1973 r. kmdr ppor. Józef BURAS
1973 r. por. mar. Henryk KOSZKA
1984 r. st. chor. mar. Marian SCHMIDT
1987 r. kpt. mar. Wiesław MAZUREK
1993 r. kmdr ppor. Tomasz LANG
1997 r. kpt. mar. Adam SOBKÓW
1999 r. kmdr ppor. Jarosław WAJS
2007 r. kmdr ppor. Krzysztof BUĆ

morskich od brzegu. Wykonujemy prace hy-
drograficzne zarówno w basenach porto-
wych, na podejściach do portów oraz w stre-
fie przybrzeżnej wybrzeża polskiego - mówi 
kmdr ppor. Krzysztof Buć, dowódca Grupy 
Kutrów i Motorówek Dywizjonu Zabezpie-
czenia Hydrograficznego. Mając do dyspo-
zycji dwa kutry i trzy motorówki wykonujemy 
zadania praktycznie wzdłuż całego polskiego 
wybrzeża. W związku z małym zanurzeniem 
naszych jednostek pływających (0.7 m), jedy-
nie my możemy sondować dno morskie, aż do 
linii plaż - wyjaśnia dowódca. Działalność 
grupy uzależniona jest w znacznym stopniu 
od warunków atmosferycznych oraz autono-
miczności kutrów i motorówek. Przy stanie 
morza trzy przechyły motorówki mogą do-
chodzić nawet do 40 stopni. 

Grupa z tradycjami
Historia GKiM sięga początku lat sześć-

dziesiątych. W 1962 roku na wyposażenie 
Oddziału Zabezpieczenia Hydrograficznego 
przyjęto kutry hydrograficzne K-15, K-16. 
Dowódcą Grupy Jednostek Pływających 
OZH był wówczas kpt. mar. Józef Buras. 
W ramach struktur OZH stworzono grupę 
kutrów hydrograficznych, gdzie pomocni-

kiem d-cy GJP został bosm. szt. Stanisław 
Sułek oraz grupę motorówek hydrograficz-
nych (Ł-1, Ł-2), którymi dowodził bosm. 
szt. Michał Forszpaniak. W związku z po-
większającym się zakresem prac sondażo-
wych na Morzu Bałtyckim kolejny raz po-
większono potencjał jednostek hydrogra-
ficznych OZH o K – 17 (podniesienie ban-
dery 10.02.1970 r.) oraz M -15 (podniesie-
nie bandery 22.06.1971 r.). 

Blisko brzegu
Na podstawie danych archiwalnych w roz-

kazie nr 97/73 d-cy GJP z 1973 roku wymie-
nia się oficjalnie pododdział o nazwie Grupa 
Pomocniczych Jednostek Pływających.
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Po wielu zmianach etatowych i organiza-
cyjnych w OZH na dzień 02.05.1973 skład 
GPJP był następujący: 3 kutry hydrograficz-

ne (K-15, K-16, K-17), barka 
koszarowa (BK-4), 3 moto-
rówki hydrograficzne (M-15, 
Ł-3, Ł-4). Dowódcą GPJP 
rozkazem d- cy OZH został 
por. mar. Henryk Koszka. 

Realizacja wielu zadań 
sondażowych oraz prowa-
dzenie szkolenia na morzu 
spowodowało, że na począt-
ku lat osiemdziesiątych eks-
ploatowane jednostki po-

mocnicze wymagały gruntownych remon-
tów i wymiany. Na kilku jednostkach GPJP 
zostały opuszczone bandery, a niektóre jed-

W skład GRUPY KUTRÓW I MOTORÓWEK wchodzą:
• kutry hydrograficzne: K-4, K-10 

• rok budowy: 1988 - 1989; 
• wyporność: 46 ton 
• wymiary: 18.7 x 4.5 x 1.5 m 
• prędkość: 9.4 węzła

• trzy motorówki hydrograficzne: M-38, M-39, M-40 
• rok budowy: 1983 - 1984; 
• wyporność: 9.1 ton 
• wymiary: 10.9 x 3.4 x 0.7 m 
• prędkość: 8 węzłów

Kutry i motorówki wyposażone są w zintegrowane systemy hy-
drograficzne bazujące na wysokiej klasy echosondnach hy-
drograficznych oraz odbiornikach systemu satelitarnego GPS. 

nostki zostały poddane remontom i proceso-
wi modernizacji. W 1976 roku GPJP została 
doposażona w kuter hydrograficzny K-2 
a w kolejnych latach w motorówki hydrogra-
ficzne typu MH-111 (M-37, M-38, M-39, 
M-40) i kutry hydrograficzne K-2 i K - 4. 
Zakres wykonywanych prac przez GPJP nie 
zmienił się, dlatego motorówki i kutry hy-
drograficzne wyposażone w systemy hydro-
graficzne w dalszym ciągu zabezpieczają 
prace sondażowe w strefie brzegowej mor-
skiej granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
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Tradycja, to dla nas marynarzy je-
den z ważniejszych elementów 
stanowiących o ciągłości Mary-
narki Wojennej, o jej historii i co-

dziennym funkcjonowaniu. Kto przecież nie 
słyszał o świście trapowym, podniesieniu 
bandery, ukłonie banderą, czy też „psiej 
wachcie” i „wybijaniu szklanek”? Jednakże 
w polskich siłach morskich są jeszcze inne 
wydarzenia zasługujące na uwagę, które też 
stanowią o jej tradycji. To nadawanie okrę-
tom nazw jednostek już wycofanych. Swoje-
go rodzaju „przekazywanie pałeczki”, aby 
historia okrętów, na których opuszczono 
banderę była kultywowana na nowo wciela-
nych do służby. W nowożytnej Marynarce 
Wojennej mieliśmy (część z nich nadal jest 
w służbie) już trzy „Orły”, „Warszawy”, 
„Gromy”, „Sokoły”, „Kaszuby”, czy też 
„Gryfy”. Czy w ciągu najbliższych lat poja-
wi się kolejna jednostka, która po raz czwar-
ty będzie nosiła tą samą nazwę? Prawdopo-
dobnie tak, gdyż dla nowo budowanej kor-

Śledząc historię Marynarki Wojennej możemy dostrzec, że w różnych okresach 
i w różnych epokach przewijały się takie samy nazwy polskich okrętów. Czy było 
to zamierzone? A może budowniczym i dowodzącym brakowało pomysłów? 
Odpowiedź jest prosta – wszystkiemu „winna” tradycja.

Ślązacy, Krakowiacy  
i Kujawiacy na wachcie

wety wielozadaniowej typu Gawron propo-
nuje się między innymi nazwę ORP Ślązak. 
Zanim jednak nowy okręt podniesie po raz 
pierwszy biało-czerwoną banderę, warto 
przypomnieć dzieje poprzedników, które no-
siły nazwy związane z regionami Polski.

Historia odtworzonej Marynarki Wojennej 
rozpoczęła się w listopadzie 1918 roku, ale 
pierwsze bojowe jednostki dotarły do Polski 
dopiero w 1921 roku. W kwietniu podniesio-
no bandery na dwóch kanonierkach zakupio-
nych w Finlandii, a w grudniu służbę w Ma-
rynarce Wojennej rozpoczęło 6 torpedowców. 
Były to okręty przyznane Polsce w 1919 roku 
przez Radę Ambasadorów w ramach podzia-
łu niemieckiej Kaiserliche Marine. Przyjęły 
one nazwy regionów Polski podkreślając ich 
przynależność do Rzeczpospolitej. OORP 
Ślązak, Krakowiak, Kujawiak, Podhalanin 
(pierwotna nazwa Góral), Kaszub i Mazur 
przeszły na przełomie września i październi-
ka 1921 roku z Wielkiej Brytanii do Polski. 
Część z nich zostało wcześniej wyremonto-

wanych w brytyjskiej stoczni w Rosyth. Po 
próbach rozpoczęły one służbę w Polskiej 
Marynarce Wojennej w nowo sformowanym 
Dywizjonie Torpedowców. Dzięki tym okrę-
tom wyszkoliły się kadry dla przyszłych no-
woczesnych niszczycieli, które w latach 
30-stych zasiliły siły morskie. To na nich 
ukształtowany został system szkolenia po-
zwalający na dobre przygotowanie załóg 
w morskim rzemiośle, czego dowodem były 
działania naszej floty podczas II wojny świa-
towej. Większość torpedowców została wy-
cofana z linii w latach 1936-1937, ale niektó-
re z tych okrętów nadal były wykorzystywane 
przez marynarzy. Między innymi ORP Ślą-
zak był okrętem ćwiczebnym stanowiącym 
cel dla lotnictwa, ORP Kujawiak służył jako 
tender i okręt-cel dla okrętów podwodnych, 
a we wrześniu 1939 roku był pływającym za-
pasowym zbiornikiem ropy dla okrętów bojo-
wych. Torpedowce, które dotrwały do rozpo-
częcia wojny podzieliły los innych jednostek 
w kraju – zostały zatopione bądź przejęte 
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przez flotę niemiecką – część z nich następ-
nie została pocięta na złom, a dzieje niektó-
rych z nich do dzisiaj pozostają nieznane. 

Nie minęło kilka lat, a w PMW pojawiły 
się kolejne okręty, które przejęły nazwy po 
torpedowcach – OORP Ślązak, Kujawiak 
i Krakowiak. Były to nowo wybudowane 
niszczyciele typu Hunt II (Blankey), popular-
nie zwane „eskortowymi”. Zostały pozyskane 
od sprzymierzeńców na mocy umowy z listo-
pada 1939 roku o współpracy pomiędzy pol-
ską i brytyjską marynarką wojenną oraz na 
podstawie tajnego protokołu do tej umowy 
podpisanego w grudniu 1940 roku. Jako 
pierwszy biało-czerwoną banderę podniósł 
ORP Krakowiak w kwietniu 1941 roku. Mie-
siąc później został wcielony ORP Kujawiak, 
a w kwietniu 1942 roku polskie siły morskie 
wzmocniła kolejna jednostka – ORP Ślązak. 
Niestety nie wszystkie te jednostki doczekały 
szczęśliwie końca wojny. ORP Kujawiak 
podczas udziału w operacji Harpoon, której 
zadaniem było dostarczenie zaopatrzenia dla 
walczącej Malty z Wielkiej Brytanii przez 
Cieśninę Gibraltarską, wszedł na minę i zato-
nął zaledwie kilka mil morskich od celu. Na 
okręcie zginęło 13 członków załogi, a kilku-
nastu następnych zostało rannych. Pozostałe 
dwa niszczyciele prowadziły działania do 
ostatnich dni wojny. ORP Ślązak osłaniał 
konwoje, uczestniczył w rajdzie na Dieppe 
(w tej akcji okrętem dowodził komandor pod-
porucznik, późniejszy kontradmirał, Romu-
ald Nałęcz-Tymiński), zestrzeliwując 4 samo-
loty wroga, brał udział w operacji pod Saler-
no. Wspólnie z ORP Krakowiak uczestniczył 
w lądowaniu w Normandii osłaniając jed-
nostki desantowe w rejonie plaży Sword. W 
kwietniu 1945 roku okręt wszedł do bazy 
Kriegsmarine w Wilhelmshaven, która wcze-
śniej została opanowana przez żołnierzy pol-
skiej 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez 
generała Stanisława Maczka. ORP Krako-
wiak również uczestniczył w osłonie konwo-
jów, a także brał udział w operacji Anklet, 
wspierał wojska sprzymierzonych podczas lą-

dowania na Sycylii, a także brał udział w bi-
twie o Dodekanezy. Oba okręty zostały 
zwrócone Wielkiej Brytanii 28 września 
1946 roku. Później ORP Ślązak został prze-
kazany Marynarce Wojennej Indii, gdzie pod 
nazwą Godavari służył aż do 1976 roku. 
ORP Krakowiak natomiast rozpoczął służbę 
w Royal Navy. W 1947 roku został przenie-
siony do Floty Rezerwowej, którą reprezento-
wał na rewii morskiej podczas koronacji Elż-
biety II. 12 lat później, w 1959 roku, został 
wycofany ze służby i zezłomowany. 

W połowie lat 50-tych XX wieku Mary-
narka Wojenna starała się pozyskać nowe 
okręty podwodne. Miało to związek z pogar-
szającym się stanem technicznym OORP Ryś 
i Żbik, które były pierwszymi polskimi okrę-
tami podwodnymi zakupionymi jeszcze na 
początku lat trzydziestych we Francji. Wybór 
padł na rosyjskie małe okręty podwodne typu 
M (Malutka) serii XV bis. Sześć takich okrę-
tów, które wcześniej od końca lat 40-tych 
wchodziły w skład Floty Bałtyckiej, zostało 
wydzierżawionych od ZSRR. Nie przypadko-
wo po przybyciu do Polski część z nich prze-
jęła nazwy swoich znamienitych poprzedni-
ków. We flocie pojawił się znowu „Ślązak”, 
„Kujawiak” i „Krakowiak”. Na tych okrętach 
szkoliło się nowe pokolenie podwodników. 
Należy wspomnieć, że oprócz intensywnej 
eksploatacji, ćwiczeń i manewrów, OORP 
Kujawiak i Krakowiak w 1957 roku odbyły 
rejs na Morze Północne. Jak wspominał ś.p.  
kmdr Ryszard Kuraż, który służył na tych 
okrętach, miały one wysoką dzielność mor-
ską, lecz nie były 
przyjazne dla mary-
narzy pod względem 
socjalnym – było na 
nich bardzo mało 
miejsca dla załogi. 
W 1962 roku wszyst-
kie jednostki stały się 
własnością polskiej 
Marynarki Wojennej. 
Nie posłużyły jednak 

długo. Proces ich wycofania rozpoczął się już 
rok później, a na ostatnim okręcie banderę 
opuszczono w 1966 roku. Zgodnie z decyzją 
ówczesnego dowódcy Marynarki Wojennej 
po wycofaniu ORP Ślązak miał trafić do 41 
Dywizjonu Okrętów Ratowniczych jako 
„PN-01”, ORP Kujawiak miał służyć jako 
makieta treningowa dla szkolenia słuchaczy 
WSMW i specjalistów ratownictwa w zakre-
sie walki o żywotność okrętu, a ORP Krako-
wiak miał być przekazany do Rejonowej 
Zbiornicy Złomu w Gdańsku. Jednakże losy 
tych okrętów potoczyły się zgoła odmiennie. 
ORP Ślązak został umyślnie zatopiony na 
Zatoce Puckiej w pobliżu Jastarni i spoczywa 
na głębokości 30,5 metrów. Podobnie stało 
się też z ORP Kujawiak, który spoczywa na 
głębokości 5 metrów na Zatoce Puckiej (Ry-
bitwia Mielizna) i do dzisiaj można zobaczyć 
jego kiosk wystający ponad lustro wody.

Minęło już przeszło 45 lat kiedy to ostat-
ni okręt noszący nazwę związaną z regio-
nem Polski (wyjątkiem jest tutaj korweta 
ORP Kaszub) został wycofany ze służby. 
Czy już niedługo zobaczymy nowego „Ślą-
zaka” na morzach i ocenach? A może 
w niedalekiej przyszłości pojawią się na-
stępne korwety i obok „Ślązaka” zobaczy-
my „Krakowiaka” i „Kujawiaka”? Nowe 
okręty na pewno z godnością nosiłyby hi-
storyczne nazwy. 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

okręty na pewno z godnością nosiłyby hi-
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kmdr ppor. rez. Zdzisław Kryger
bandera@mw.mil.pl

W kwietniu 2010 roku armaty 
ORP „Błyskawica” po latach 
przemówiły ponownie. Szkoda, że 
w wyjątkowo smutnych 
okolicznościach. Po wielu 
staraniach udało się ostatecznie 
uzyskać pełną akceptację dla 
montażu armat salutowych na 
pokładzie okrętu. Nikt wówczas 
nie mógł przewidzieć, że przyjdzie 
im „zadebiutować” przy okazji 
uroczystości pogrzebowych 
Dowódcy Marynarki Wojennej ś.p. 
admirała floty Andrzeja Karwety, 
który był bardzo przychylnie 
nastawiony do tego 
przedsięwzięcia.

Zasady oddawania salutów okrętowych 
w naszej flocie regulują zapisy regula-
minu służby na okrętach Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej 

(RSO), obowiązującego w swojej obecnej formie 
od 1990 roku. Zgodnie z jego postanowieniami 
okręty oddają honory od wschodu do zachodu 
słońca, a na kotwicy lub podczas postoju w por-
cie – od podniesienia do spuszczenia bandery. 
Dotyczy to również salutu armatniego, który jest 
oddawany zgodnie z przyjętymi zwyczajami 
międzynarodowymi. Jest zrozumiałe, że ta for-
ma uhonorowania wymaga wcześniejszego po-
rozumienia zainteresowanych stron. Podczas wy-
konywania salutów honorowych, świątecznych 
i osobistych pojedyncze wystrzały są oddawane 
w równych odstępach co pięć sekund, a w przy-
padku salutów żałobnych – co minutę. Przy salu-
tach osobistych podnosi się na maszcie flagę te-
go państwa, które honorowana osoba reprezentu-
je lub flagę należną osobie, na której cześć odda-
wany jest salut. Przy salutach żałobnych te flagi 
oraz bandera i proporzec MW są opuszczane do 
połowy. Jeśli w obcym porcie podniesiony jest 
znak głowy państwa wizytowanego, to salut 
uważa się za osobisty. To zaledwie tylko część 
z regulaminowych postanowień. Na kolejnych 
stronach dokumentu dowiadujemy się również 
dokładnie ile wystrzałów „przysługuje” konkret-
nym osobom oraz jak powinna wyglądać sama 
procedura ich oddania.

Salut nie do daszka

Chociaż obecnie przyjęło się uważać 21 wy-
strzałów za salut narodowy to w istocie nikt nie 
potrafi dokładnie powiedzieć skąd się ta liczba 
wzięła. Można snuć domysły związane z nume-
rologią. Przecież m.in. liczby 3, 7, 12 od dawna 
uważane są za magiczne. A że marynarska brać 
od zawsze była przesądna stąd być może taki 
wybór. Jedno jest pewne, u swego zarania okrę-
towy salut armatni miał na celu okazanie czy-
stych intencji strzelającego. Załadowanie śre-
dniowiecznej armaty nie było bowiem ani ła-
twe, ani bezpieczne. Dlatego po „honorowym” 
opróżnieniu swoich armat okręt stawał się nie-
mal bezbronny co miało udowadniać, że przy-
bywa z dobrymi zamiarami.

W wieku XX i obecnie do salutowania rzad-
ko używa się armat artylerii głównej okrętów. 
Zamiast tego zastosowanie znajdują starsze, 
mało użyteczne do celów bojowych egzempla-
rze uzbrojenia artyleryjskiego. Podczas, gdy 
przedwojenne polskie okręty PMW używały 
do oddawania salutu swojego zasadniczego 
uzbrojenia, a okręt reprezentacyjny ORP „Bał-

tyk” starych, uzyskanych w drodze zakupów 
we Francji, armat Hotchkiss, obecnie „Błyska-
wica” oddaje honory ze specjalnie do tego ce-
lu opracowanych 73 mm gładkolufowych ar-
mat salutowych. Armata 2A28S to w istocie 
niezbyt udane dziecko radzieckich konstrukto-
rów. Stosowana była początkowo w bojowych 
wozach piechoty BWP-1. Stąd tak dużo tych 
luf w polskim arsenale. Miała jednak dwie za-
sadnicze wady: nieduży kąt podniesienia oraz 
niewystarczająca prędkość pocisku. To ostat-
nie ograniczenie przysparza również dzisiaj 
kłopotów obsłudze na „Błyskawicy”, która 
skarży się na męczące zacięcia mechanizmów 
po oddaniu strzału. Mimo tej niedogodności 
załoga okrętu pozytywnie jednak postrzega 
możliwość legalnego „robienia hałasu” z oka-
zji kolejnych rocznic i świąt państwowych. 
I oby tylko radosne chwile były powodem, dla 
którego „żyjąca” artyleria na tym okręcie mia-
ła okazję przemówić.



NR 4 | KWIECIEŃ 2011 15     

B A N D E R A

Pięć pierścieni do „Pioruna”

drukowane na jedwabiu flagi. Model napędza-
ją 3 silniki elektryczne firmy GRAUPNER 
SPEED 400, źródło napięcia stanowi nowo-
czesny pakiet litowo-polimerowy firmy PO-
LYQUEST pozwalający na ciągłe pływanie na 
3 silnikach przez około 60 minut. Porucznik 
Sałak wykonał w modelu wały napędowe 
z rurki miedzianej oraz nierdzewnego prętu 
mosiężnego. Wały wypełnione są w środku 
specjalnym smarem. Najwięcej zdrowia kosz-
towało mnie wykonanie z drucika miedziane-
go 5 pierścieni celownika przeziernikowego 
„Kołonka”, z których największy miał średni-
cę 5 milimetrów a najmniejszy około 1,5 mili-
metrów. Było ciężko ale w modelarstwie nie 
ma rzeczy niemożliwych - tłumaczy modelarz. 
Dodaje, że wodowanie modelu okrętu w zasa-
dzie jeszcze nie było. Ale załoga okrętu posta-
nowiła zaprosić mnie wraz z modelem na 17. 
rocznicę podniesienia bandery ORP „Pio-
run”, co traktuję jako swego rodzaju wodowa-
nie. W końcu skoro można wodować książki 

B A N D E R A

Komandorowi Mirosławowi BADUROWICZOWI

z powodu śmierci

OJCA

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
koleżanki i koledzy z Oddziału Infrastruktury Wojskowej,

Ochrony Środowiska i Dyslokacji N-5 Sztabu MW

Z powodu śmierci 

komandora porucznika Henryka NOWACKIEGO

córce Alicji ŁYKO 
oraz jej Rodzinie

wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia
redakcja miesięcznika Marynarki Wojennej „Bandera”

Porucznik marynarki Piotr Sałak bu-
dował model przez dwa lata. Jak sam 
policzył musiało to być w sumie oko-
ło 2190 godzin. Czasami budowa 

trwała prawie całą dobę z przerwami na po-
siłki, a innym razem miałem długie, kilkutygo-
dniowe przestoje związane na przykład z cze-
kaniem na zamówione w Niemczech mosiężne 
śruby napędowe czy też żarówki o średnicy 1,5 
milimetra - opowiada modelarz. 

Model „Pioruna” zbudowany jest z polisty-
renu i spienionego PCV. Główna zaleta two-
rzywa sztucznego to wodoodporność i łatwość 
obróbki. Poza tym, jak mówi Piotr Sałak, poli-
styren jest materiałem na tyle przyjaznym, że 
jedynie na etapie szpachlowania i szlifowania 
kadłuba, trzeba zmienić warsztat pracy na 
piwnicę, by zbytnio nie przeszkadzać pozosta-
łym domownikom. Miniaturowy okręt jest 
wyposażony między innymi w mosiężne śru-
by napędowe, miniaturowe żarówki do świateł 
nawigacyjnych oraz sprowadzane z Niemiec 

Ponad dwa tysiące godzin trwało wybudowanie przez porucznika marynarki Piotra Sałaka 
modelu okrętu ORP „Piorun”. Niespełna metrowej długości jednostka jest wyposażona między 
innymi w trzy silniki elektryczne, mosiężne śruby napędowe, miniaturowe żarówki do świateł 
nawigacyjnych oraz drukowane na jedwabiu flagi.

na ORP „Błyskawica” to ja zwodowałem swój 
model na ORP „Piorun” - śmieje się porucz-
nik Sałak. Warto też zaznaczyć, że we wrze-
śniu na jednym z gdańskich zbiorników reten-
cyjnych przeprowadziłem intensywne próby 
prawie gotowego modelu. Przebiegły one zna-
komicie. Model jest wyważony, ładnie zacho-
wuje się na fali i jak powiedział dowódca jed-
nego z okrętów rakietowych, który wówczas 
mi towarzyszył: z pewnej odległości modelu 
nie sposób odróżnić od rzeczywistego okrętu 
i pod względem wyglądu i zachowania na wo-
dzie. To był dla mnie największy komplement - 
dodaje modelarz. 

Porucznik marynarki Piotr Sałak na co 
dzień pracuje w jednej z jednostek brzego-
wych Marynarki Wojennej. Modelarstwem 
zajmuje się od dziecka.
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Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

wych Marynarki Wojennej. Modelarstwem 
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A może maraton?
Zbliża się okres testów sprawnościowych w polskiej armii. Większość żołnierzy przygotowywać 
się będzie do koronnej konkurencji egzaminu – biegu na 3 tysiące metrów. Co zrobić 
z wypracowaną na bieżni formą? A może pomyśleć o zmierzeniu się z królewskim dystansem? 
O tym, jak należy przygotować się do startu w maratonie rozmawiam z mistrzem Wojska 
Polskiego 2010 w biegu na dystansie 42 195 metrów bosmanem Romanem Elwartem.

Od czego zacząć przygotowania do tak 
trudnego dystansu?

Maraton to bardzo wymagający przeciw-
nik. W czasie biegu zachodzą w organizmie 
liczne przemiany chemiczne. Po prostu nie 
można zaczynać od zera. Zanim podejmiemy 
decyzję o rozpoczęciu przygotowań udajmy 
się do lekarza i zróbmy podstawowe badania 
– EKG lub echo serca, oraz badania kontrol-
ne morfologi krwi i biochemi. Nie można do-
puścić do sytuacji kiedy niebezpiecznie prze-
ciążymy możliwości naszego organizmu.

Jak dobrać wyposażenie do treningu?
Najważniejsze są buty, na nich nie na-

leży oszczędzać. Muszą być solidne i mieć 
wysoka amortyzację. Pamiętajmy, że z reguły 
maraton biegnie się po asfalcie i na takiej na-
wierzchni powinno się biegać przynajmniej 
dwa razy w tygodniu. Amortyzacja na takiej 
nawierzchni dość szybko się zużywa. Dlate-
go też warto mieć przynajmniej dwie pary 
obuwia – jedna do treningu (but masywny 
pół startowy), i drugi but startowy dopasowa-
ny do masy ciała o odpowiedniej sprężysto-
ści. Jeżeli biegamy dużo w crossie to również 
było by wskazane posiadać buty crossowe.

A jak wygląda dieta maratończyka?
Nie preferuje dokładnej specyfikacji 

TABELA TRENINGOWA – cykl 7-dniowy
Każdy trening musi być poprzedzony odpowiednią rozgrzewką i ćwiczeniami rozciągającymi, 
które również powinny zakończyć trening.
PONIEDZIAŁEK - bieg tempowy , tzw. tempo ostre: 5 km truchtu – 8 x 200 m mocnym tem-
pem biegowym (przeplatane 2-3 minutami truchtu) – 3 km truchtu;
WTOREK – trening siłowy (podbiegi): 5 km truchtu – 8x150 m podbiegu (nachylenie wznie-
sienie ok. 6%) przeplatane 2-3 minutami truchtu – 3 km truchtu
ŚRODA – rozbieganie: bieg ciągły w wolnym tempie na dystansie ok. 20-25 km 
CZWARTEK – tempo długie: 5 km truchtu – 4x1500 mocnym tempem (przeplatane odpo-
czynkiem w truchcie trwającym tyle samo co przebiegnięcie dystansu 1500 m mocnym tem-
pem) – 3 km truchtu
PIĄTEK – siła biegowa: 5 km truchtu – 3x100 m skip A (bieg z wysoko uniesionymi kolana-
mi), 3x100 wieloskok (przeskoki z jednej nogi na drugą), 3x100 podbiegi (wszystko przeplata-
ne 100 m truchtu) – 5 km truchtu
SOBOTA – rozbieganie: bieg ciągły w wolnym tempie na dystansie ok. 15 km+ rytmy 
10x100m
NIEDZIELA – rozbieganie: bieg ciągły w wolnym tempie na dystansie ok. 25-30 km.

Bosman Roman ELWART ur.: 
6 czerwca 1972 r. w Pucku
Miejsce służby: Punkt Obser-
wacyjny nr 25 (CWTiD MW)
Największe sukcesy:
• Maraton: 1. miejsce w Mi-

strzostwach Wojska Polskie-
go w Maratonie (32. Maraton 
Warszawski)

• 100 km: 22. miejsce w Pucharze Europy 
w Holandii i 28. miejsce w Pucharze 
Świata w Seulu.

dietetycznej. Wystarczy by pożywienie do-
starczało odpowiedniej ilości białek i węglo-
wodanów oraz minimalnej tłuszczów. Warto 
pamiętać o tym by się nie napychać. Jeść ra-
czej mniejsze posiłki, a częściej np. 5 razy 
dziennie. W trakcie długich biegów bardzo 
wskazane jest przyjmowanie wszelkiego ro-
dzaju napoi izotonicznych z dużą zawartością 
węglowodanów, batonów i żeli energetycz-
nych, podczas zawodów stosujmy odżywki 
sprawdzone wcześniej w treningu. Pamiętaj-
my o ciągłym nawadnianiu organizmu ponie-
waż maksymalne nawodnienie jest najważ-
niejsze w prawidłowej pracy organizmu.

O jakiej porze dnia trenować?
Najlepsze pory na trening to wczesny 

ranek (na czczo) albo późno popołudniu. Jak 
już wchodzę w ostatnią fazę przygotowań do 
startu to trenuję dwa razy dziennie, właśnie 
rano i popołudniu.

Jak wygląda trening przegotowujący do 
maratonu?

Ja przygotowuje się w cyklu 12 tygodnio-
wym, trenując 7 dni w tygodniu [tabela tre-
ningowa obok – przyp. red.]. Jest bowiem 
kilka elementów, które trzeba wyćwiczyć, 
a nie można robić wszystkiego na raz. Zaczy-
nam tydzień od biegu tempowego (tzw. tem-

po ostre), we wtorek wykonuję trening siłowy 
(tzw. podbiegi), następnie w środę rozbiega-
nie, w czwartek tzw. tempo długie, a w piątek 
siłę biegową. Sobotę i niedzielę poświęcam 
na rozbieganie. Ten cykl jest dość wymagają-
cy. Sam dystans pokonywany w jego trakcie 
sporo przekracza 100 kilometrów. A to prze-
cież dopiero pierwszy z 12 tygodni treningu. 
Z każdym następnym zwiększam dystanse 
i obciążenie.

A jak mogłaby trenować osoba mniej 
zaawansowana?

Schemat pozostaje podobny. Można za-
miast 7 dni treningowych przyjąć cykl 
4-dniowy. Trzeba poświęcić jeden dzień na 
budowanie tempa, trzeci na siłę biegową, 
drugi i czwarty na rozbieganie. Dystanse na-
leży dobierać w miarę możliwości i systema-
tycznie zwiększać – z każdym tygodniem 
o około 10%.

Jakieś ostatnie rady dla osób marzących 
o ukończeniu maratonu?

Są trzy prawidła treningu do maratonu: sa-
modyscyplina, systematyczność i odpoczynek. 
Pierwsze dwie, to wartości oczywiste dla osią-
gnięcia praktycznie każdego celu. A dlaczego 
odpoczynek? Należy pamiętać, że po każdym 
treningu organizm musi mieć czas, aby mógł 
się odbudować. Bez odpoczynku nie dość, że 
o kontuzję łatwiej, to postępy przychodzą 
znacznie wolniej lub wcale.

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl
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