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15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego we
wszystkich jednostkach Marynarki Wojennej odbyły się
uroczyste zbiórki, a na okrętach załogi podniosły wielką
galę banderową. Na skwerze Kościuszki w asyście
Kompanii Honorowej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej
MW złożono wieńce na Płycie Maryarza Polskiego, pod
pomnikami Żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie.
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Nie tylko dla nagródNie tylko dla nagród

Żeby zostać finalistą Olimpiady
Wiedzy Obywatelskiej WP dla Żołnierzy
Zasadniczej Służby Wojskowej, trzeba
było, zgodnie z jej regulaminem,
wykazać się znajomością obszernej liter-
atury podanej uczestnikom. Siedemnaś-
cie tytułów publikacji dawało razem
około trzech tysięcy stron fachowego
tekstu. Gdybyśmy chcieli przyrównać tę
ilość do objętości książki telefonicznej
Trójmiasta, mielibyśmy ich sześć.
Jeszcze kaseta z nagraniem filmu infor-
macyjnego o Unii Europejskiej i kandy-
dat do elitarnego grona popisujących się
przed komisją kwalifikacyjną gotowy.
Czy najlepsi ze startujących w wielkim
sprawdzianie wiedzy pochłonęli dokład-
nie taką porcję materiału? Nawet, jeśli
nie całkiem, to sporą jego część. Bo

wyniki pisemnej i ustnej części
olimpiady były naprawdę budujące. 

Nie było mocnych na żandarma
Pytania sprawdzały wiedzę olimpij-

czyków na temat histori i  Polski ,
a szczególnie tej jej części, która doty-
czyła naszego oręża i toczonych bitew,
od XVII wieku do czasów współczes-
nych. Dotyczyły również zasad
funkcjonowania Unii Europejskiej oraz
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trudno
byłoby posiąść tyle wiedzy o dawnej
i dzis ie jszej  Polsce  i  je j  miejscu
w Europie, gdyby nie zainteresowania
czy nawet pasje. Ci, którzy dotarli do
finału olimpiady, często traktują tę
rywalizację jako dodatek do upra-
wianego od wielu lat hobby. 

Spośród piętnastu uczestników

tegorocznego finału XI Olimpiady
Wiedzy Obywatelskiej, który odbywał
się w Wejherowie, zdecydowanie wyróż-
niał się szeregowy Marcin Słaboń z Od-
działu Ż a n d a r m e r i i  Wo j s k o w e j
w Krakowie. Przekonała się o tym nie
tylko komisja kwalifikacyjna i współ-
uczestnicy konkursu ale i publiczność,
jako że ustna część olimpiady odbywała
się przy udziale widzów. Każde
losowanie kolejnego pytania wzbudzało
emocje wśród uczestników. Każda kolej-
na odpowiedź Marcina Słabonia, oklas-
ki. Żandarm z Krakowa był
bezkonkurencyjny. Jurorzy bez zas-
trzeżeń przyznawali mu maksymalną
ilość punktów. Zdystansował
pozostałych finalistów i zasłużenie
sięgnął po pierwsze miejsce. 

Gratulacje, dyplomy, oklaski i... nagrody. Nierzadko atrakcyjne. Aparat fotograficzny, odtwarzacze
DVD, MP 3 lub telefon komórkowy. Przy tym, czas spędzony z dala od codziennych, rutynowych

obowiązków w jednostce. To gratyfikacje, dla których warto poświęcić czas, wertując książki,
doskonaląc umiejętności. Ale czy tylko po to?
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Marcin nie przygotowywał się do star-
tu w olimpiadzie w jakiś szczególny
sposób. Jak powiedział po rozdaniu
nagród, od dzieciństwa interesuje się his-
torią, czyta wiele fachowej literatury.
Dla niego rywalizacja olimpijska była
nie tyle konfrontacją, co przyjemnością.
Po zakończeniu służby zasadniczej
Marcin Słaboń chciałby pozostać w żan-
darmerii. Okazało się bowiem, że służba
w mundurze w żaden sposób nie wyk-
lucza pielęgnowania własnych pasji. 

Marynarze: Jarosław Frans z JW 4653,
Artur Szałański z JW 4651, Krzysztof
Kozakiewicz z JW 4934 i Maciej Lis
z JW 3868 dzielnie walczyli o miejsce
w ścisłym finale i chociaż ostatecznie
pozostali w grupie, która nie zakwali-
fikowała się do ostatniego etapu
olimpiady, to od najlepszych dzieliły ich
pojedyncze punkty.

Stawiać cele, osiągać efekty
Uświadomienie roli wojska w de-

mokratycznym i solidarnym państwie
prawa, kształtowanie w środowisku
żołnierskim postaw patriotycznych,

uświadomienie żołnierzom ich praw
wynikających z funkcjonowania w spo-
łeczeństwie obywatelskim, moty-
wowanie  do wzbogacania  wiedzy

w zakresie kształcenia obywatelskiego -
takie między innymi cele wyznaczył
Departament Wychowania i Promocji
Obronności MON, organizator
Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej
(w tegorocznej edycji wspólnie z Od-
działem Społeczno-Wychowawczym
DMW). I można mieć przekonanie
o skuteczności wysiłków na rzecz oby-
watelskiego wychowania w wojsku,
skoro laureat konkursu wysoko ocenia
znaczenie wychowawczej pracy
- Kształcenie obywatelskie daje większą
wiedzę o swoim kraju - mówił szer.
Marcin Słaboń - i mogłoby być reali-
zowane w jeszcze szerszym zakresie niż
obecnie. Pokazuje nam bowiem w dużej
mierze cel i istotę zasadniczej służby
wojskowej. Uczy tego, by więcej dawać
swojemu krajowi, służyć mu, nie tylko
mieć wobec niego wymagania.

Na ile postawa żołnierza ukształtowała
się już podczas nauki w szkole, na ile
zawdzięcza ją atmosferze domu rodzin-
nego, a w jakim stopniu przyczynili się

do tego przełożeni i wychowawcy
w wojsku, zmierzyć się nie da. Pewne
jest, że ci ostatni mogą mieć bardzo
pozytywny wpływ na uczynienie swoich
podwładnych świadomymi obywate-
lami. 

Kadra w olimpijskich potyczkach
Dowódcy pododdziałów, wykładowcy

kształcenia obywatelskiego, ofi-
cerowie i podoficerowie zawodowi
również mają okazję do zaprezentowa-
nia i  sprawdzenia  swojej  wiedzy
o s p o ł e c z e ń s t w i e  i  w y c h o w a n i u
w wojsku. To dzięki Olimpiadzie
Wiedzy Społeczno - Pedagogicznej.
W tym roku tematyką przewodnią była
60. rocznicą zakończenia II wojny świa-
towej, integracja europejska oraz
funkcjonowanie systemu edukacji oby-
watelskiej w jednostkach wojskowych.
Najważniejszym celem tej olimpiady

Najbardziej uroczysty moment - wręczenie zasłużonych nagród

Wizyta w Porcie Wojennym jest atrakcją dla żołnierzy z głębi kraju

Uczestnicy konkursu czytelniczego podczas jego części pisemnej



WRZESIEŃ 2006 BANDERA   3

jest popularyzacja w gronie kadry
zawodowej wiedzy z zakresu pedago-
giki. Właśnie po to, by wśród żołnierzy
służby zasadniczej postawy takie jak
olimpijczyków z Wejherowa były
powszechne.

Nie mniej istotne jest poszerzanie
wiadomości dotyczących integracji
europejskiej oraz historii i tradycji oręża
polskiego, a także kształtowanie wśród
dowódców świadomości o niezbędnej
wiedzy humanistycznej. 

Podobnie, jak w przypadku poprzed-
niej, finał tej olimpiady rozegrany został
w dwóch etapach. Pierwszy obejmował
część pisemną, po której komisja za-
kwalifikowała najlepszych do części ust-
nej. Po ogłoszeniu wyników etapu
pisemnego i ustnego jury wybrało
czterech zwycięzców, którzy będą
reprezentować Marynarkę Wojenną pod-
czas olimpiady na szczeblu Wojska Pol-
skiego. Są nimi: kpt. Bogdan Siudy
z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, kpt. Józef
Surowiec z  JW 3868 w Gdyni ,
por. Roman Prokopiuk z Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
oraz kpt. Andrzej Pałczyński z 8. Flotyl-
li Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 

Olimpiady, konkursy, przeglądy
Innym konkursem, przeznaczonym

wyłącznie dla żołnierzy służby zasad-
niczej jest Konkurs Czytelniczy z Zakre-
su Wiedzy o Ochronie Środowiska Natu-
ralnego „Środowisko To My”. Temu
przedsięwzięciu postawiono inne cele.
Ma ono kształtować właściwy stosunek
żołnierzy służby zasadniczej do środo-
wiska naturalnego, zarówno w skali
lokalnej, jak i globalnej. Jak każdy
konkurs i ta olimpiada ma ambicje
rozwijania wśród uczestników zaintere-
sowań, które mogłyby stać się ich hobby
czy nawet dalszą drogą zawodową.
Tegorocznymi laureatami etapu na
szczeblu Marynarki Wojennej są:
mar. Andrzej Chubert z JW 2035,
mar. Radosław Radecki z JW 2395,

mar. Sławomir Drążek z JW 4653. 
Pozostałe konkursy organizowane

przez wojsko są dostępne również dla
cywilów. Konkurs Recytatorski przycią-
ga miłośników żywego słowa i poezji
śpiewanej do klubów garnizonowych
i żołnierskich. Marynarka Wojenna od
lat zaprasza najlepszych wykonawców
do Klubu „Riwiera” w Gdyni. Na scenie
spotykają się marynarze i artyści ama-
torzy spoza wojska. Takie konfrontacje
są owocne dla obu stron. Uczestnicy
konkursu (jak i pozostałych) są pod
opieką instruktorów. Bywa, że dzięki
nim po raz pierwszy mają szansę korzys-
tać z fachowej pomocy: uczą się pracy
nad głosem, zachowania na scenie.
Dobór repertuaru wymusza przestu-
diowanie sporej części literatury. To
wiedza i umiejętności, które pozostają na
zawsze. Kształtują wrażliwość i kulturę,
wartości, które zaprocentują w przy-
szłości. Laury pierwszeństwa w tego-
rocznej edycji Konkursu Recyta-
torskiego MW przypadły marynarzowi

Wa l d e m a r o w i  G r y k a ł o w s k i e m u
z 6. OREL i Sebastianowi Ślusar-
czykowi z Klubu MW. 

Przegląd Form Teatralnych WP,
Przegląd Piosenki, Ogólnopolski
Przegląd Filmów Amatorskich „OPFA”,
Konkurs Fotografii, Biennale Twórczo-
ści Plastycznej to część tych najbardziej
znanych i organizowanych z najwięk-
szym rozmachem imprez kulturalnych
wojska. Jedne są tradycyjnie przypisane
do konkretnych ośrodków i klubów, na
przykład w Brzegu, Przemyślu czy
Zegrzu. Inne wędrują po kraju, dając
uczestnikom okazję do odwiedzania
i poznawania nowych miejsc na mapie
Polski. 

Tatiana Baczyńska
Fot.: Maciej Okrój, Krzysztof Grymułek

Złożenie kwiatów w miejscu spoczynku Jana Wejhera 

Mar. Bartłomiej Patok
w finale konkursu recytatorskiego

w Brzegu

Wystawa prac uczestników X Konkursu Fotograficznego WP
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Wraz z odzyskaniem przez państwo
polskie w 1918 roku niepodległości
Wojsko Polskie podkreślało swój histo-
ryczny rodowód oraz swoją bogatą
tradycję. Kultywowanie tradycji oręża
polskiego było jednym z istotnych czyn-
ników integrujących armię oraz umac-
niało jej więzi z polskim społeczeń-
stwem. Szczególnie duży wpływ na to
miały święta wojskowe, uroczyście
obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. 

Do tych tradycji nawiązują obecnie
żołnierze Wojska Polskiego. W okresie
II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza
obchodzono dla upamiętnienia walk
w obronie Ojczyzny, toczonych podczas
wojny polsko - bolszewickiej w latach
1919-1921, a zwłaszcza tych, które roze-
grały się w trakcie Bitwy Warszawskiej
od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. 

Wybrano 15 sierpnia. W tym dniu
w godzinach nocnych pierwsze polskie
oddziały sforsowały rzekę Wieprzę pod
Kockiem rozpoczynając kontrofensywę,
w wyniku której rozbito wojska
rosyjskiego Frontu Zachodniego pod
dowództwem Michaiła Tuchaczew-
skiego.

Ustanowienie Święta Żołnierza
sankcjonował prawnie rozkaz ministra
Spraw Wojskowych gen. broni
Stanisława Szeptyckiego, nr 126 z dnia
4 sierpnia 1923 roku. Podano w nim:
W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci

chwałę oręża polskiego, której uosobie-

niem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę

wiekopomnego rozgromienia nawały

bolszewickiej pod Warszawą święci się

pamięć poległych w walkach z wielowie-

kowym wrogiem o całość i niepodległość

Polski. 
Święto Żołnierza nie zostało nigdy

anulowane żadnym aktem prawnym.
Obchodzono je uroczyście w okresie II
wojny światowej w Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Pol-
skim do 1947 roku. W następnych latach
zaniechano jego obchodów i ustano-
wiono na 12 października Dzień Wojska
Polskiego w celu upamiętnia chrztu
bojowego, jaki przeszła podczas drugiej
wojny światowej 1 DP im. Tadeusza
Kościuszki pod Lenino. 

Po przemianach politycznych, jakie
zaszły w naszym kraju na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
od 1990 do 1992 roku Święto obcho-
dzono 3 maja, w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992

roku przywróciła obchody Święta Woj-
ska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Tegoż
roku po raz pierwszy odbyły się cen-
tralne uroczystości z okazji Święta Woj-
ska Polskiego przed Grobem Niez-
nanego Żołnierza w Warszawie.

Święto Wojska Polskiego w MW
15 sierpnia w garnizonach Marynarki

Wojennej w Gdyni, Helu i Świnoujściu
odbyły się obchody Święta Wojska Pol-
skiego. W tym dniu zorganizowano
uroczystości upamiętniające historię pol-
skiego oręża, a także przedsięwzięcia dla
publiczności. W miejscach pamięci na-
rodowej marynarze wystawili posterunki
honorowe i złożyli kwiaty. 

W tym dniu wszystkie okręty Mary-
narki Wojennej podniosły wielką galę
banderową. 

W Gdyni obchody zapoczątkowane
zostały nabożeństwem ekumenicznym
w intencji marynarzy w Kościele Garni-
zonowym MW w Gdyni Oksywiu. Po
nabożeństwie złożono kwiaty i wysta-
wiono posterunki honorowe przy
mogiłach żołnierzy na Cmentarzu MW
na Oksywiu. W południe na skwerze
Kościuszki w Gdyni, w asyście orkiestry
i Kompanii Honorowej, odbyła się
uroczystość złożenia wieńców na Płycie
Marynarza Polskiego oraz pod pomnika-
mi: Żołnierzy Armii Krajowej i Żoł-
nierzy Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie. Następnie odczytany został
Apel Pamięci Oręża Polskiego. 

W Sopocie popołudniu w Kościele
Garnizonowym, odprawiona została
msza św. w intencji Wojska Polskiego.

Po nabożeństwie złożono kwiaty pod
pomnikiem Żołnierzy AK.

W Helu świąteczny dzień rozpoczęła
msza św. w intencji Sił Zbrojnych RP
w kościele Bożego Ciała. Po nabożeń-
stwie w asyście Kompanii Honorowej,
marynarze złożyli kwiaty pod pom-
nikiem Obrońców Helu oraz wzięli
udział w Apelu Pamięci Oręża Pol-
skiego. W godzinach popołudniowych,
w porcie rybackim w Helu można było
zwiedzać okręty Marynarki Wojennej:
okręt podwodny typu Kobben, okręt
hydrograficzny ORP „Arctowski” oraz
trałowiec ORP „Wigry”. Dla zwiedzają-
cych marynarze przygotowali wojskową
grochówkę.

W Świnoujściu podobnie, jak w po-
zostałych miastach obchody Święta
Wojska Polskiego zapoczątkowała
uroczysta msza święta za Ojczyznę.
Bezpośrednio po niej złożono wieńce
i kwiaty przed pomnikiem Bohaterów
Walk i Niepodległości RP. Ponadto we

wszystkich jednostkach wojskowych
został odczytany okolicznościowy
rozkaz dowódcy MW oraz Apel Pamięci
Oręża Polskiego. 

Uroczystości  odbyły s ię  także
w miejscach upamiętniających historię
polskiego oręża w Rumi przy kwaterze
Żołnierzy Września 1939 roku i pod
pomnikiem Ofiar Terroru Hitlerow-
skiego, w Kosakowie pod pomnikiem
Żołnierzy WP i w kwaterze Żołnierzy
Września 1939, na cmentarzach: komu-
nalnym w Gdyni Witominie, wojennym
Obrońców Wybrzeża w Redłowie
oraz w Łężycach, na Oksywiu,
Obłużu i w Wielkim Kacku. 

Oprac.: K. Łukasik
Fot.: archiwum

Œwiêto polskiego orê¿aŒwiêto polskiego orê¿a
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T O P

Zgodnie z decyzją ministra
Obrony Narodowej podjęto dzia-
łania mające na celu wprowadze-
nie nowej organizacji działalności
wychowawczej i utworzenia
struktur wychowawczych.

Trwający od wielu lat proces
restrukturyzacji sił zbrojnych oraz
zmiany dokonujące się w ich
otoczeniu wywarły istotny wpływ
na obniżenie poziomu pracy
wychowawczej w wielu jej
obszarach. Dotyczy on między
innymi stosowania praktyki

dyscyplinarnej, kształcenia obywatelskiego, przeciwdziałania
patologiom społecznym oraz działalności kulturalno-rekreacyjnej
i współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz
środowiska wojskowego. 

Historia uczy nas, że wysokie morale pozwala, pomimo gorszego
uzbrojenia i mniejszej liczebności, wygrywać bitwy i wojny.
Przykładem może być Bitwa Warszawska, gdzie nasi żołnierze
wychowani na tradycjach patriotycznych i wzorcach osobowych
pokonali bolszewicką nawałę zagrażającą niepodległości Polski
i całej Europy.

Dlatego też utworzenie nowego korpusu przywróci należną rangę
służbową ogniwom wychowawczym, przywróci stanowiska ofi-
cerów wychowawczych w jednostkach wojskowych, a przede
wszystkim pozwoli dokonywać właściwego doboru i przygotowania
oficerów na stanowiska wychowawcze zgodnie z obowiązującą
pragmatyką kadrową. 

Nowe struktury jasno określą drogę rozwoju służbowego oficera
wychowawczego, przez co staną się one atrakcyjne dla młodych
i zdolnych oficerów. 

Utworzenie jednolitych struktur na kolejnych szczeblach organi-
zacyjnych, w tym wydziałów i sekcji oraz włączenie ich
w bezpośrednie podporządkowanie dowódcy pozwoli odpowiednio
planować oraz realizować zadania wychowawcze i kulturalno -
oświatowe w jednostkach i instytucjach wojskowych. 

Jestem głęboko przekonany, że nadanie właściwej rangi działal-
ności wychowawczej zdecydowanie wzmocni autorytet
dowódcy i jego pozycję przywódcy, a tym samym zdolności opera-
cyjne Wojska Polskiego. 

Szef

Oddziału Społeczno-Wychowawczego DMW

kmdr Ryszard Sawicki
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Lipiec 2006 roku

15 - 19 - Trzy akcje ratownicze podjęte
przez śmigłowce MW na Bałtyku
w poszukiwaniu zaginionych i uległych
wypadkom ludzi.
19 - 30 - Opracowanie w MW,
w porozumieniu z Dyrektorem
Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności, propozycji zmian
organizacyjno-etatowych w podległych
jednostkach i komórkach, dotyczących
nowej organizacji działalności
wychowawczej i odpowiednich struktur
wychowawczych.
21 - Uroczysta przysięga wojskowa
w Ustce studentów specjalistycznego
szkolenia w MW.
27 - Okręt hydrograficzny MW ORP
„Arctowski” zakończył badania wraku
niemieckiego lotniskowca „Graf
Zeppelin”, znajdującego się ponad
30 mil morskich na północ
od Władysławowa.
Odeszli do rezerwy:
kmdr Janusz Czaja, chor. Ludwik
Heliński, chor. Paweł Syposz,
st. bosm. szt. Zbigniew Wysocki,
bosm. szt. Mariusz Kowalczyk,
st. bosm. Aleksander Tarka, st. mar.,
st. mar.: Bartosz Kalitka, Przemysław
Kołodziejski, Bartłomiej Mikosz.

B. G.

Odeszli na wieczną wachtę:

kmdr Andrzej Bełdziński,
kmdr January Major,
kmdr por. Marian Rembiałkowski,
ppłk Witold Tarkiewicz,
mjr Jerzy Grużewski,
chor. Aleksander Papiernik,
chor. Jerzy Tyrała,
st. bosm. szt. Eugeniusz Mendykowski 

Kmdr. por. Cezaremu Bareckiemu
wyrazy szczerego żalu oraz głębokiego współczucia

z powodu śmierci

M a t k i
składają:
dowódca 9. FOW, oficerowie,

podoficerowie
i pracownicy wojska

Por. mar. Robertowi Rybakowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

M a t k i
składają:
koledzy i kadra 3. FO

Niszczyciel min ORP „Flaming” po raz
kolejny wejdzie w skład stałego zespołu
elitarnych Sił Odpowiedzi 
NATO - SNMCMG-1. Wspólnie
z jednostkami innych państw Sojuszu
polski okręt będzie prowadził działania
obrony przeciwminowej. Jedno
z najważniejszych zadań, które czeka
załogę ORP „Flaming” to udział
w operacji „Open Spirit 2006”, której
celem jest likwidacja niebezpiecznych
obiektów z II wojny światowej
zalegających na dnie
Bałtyku.
W składzie zespołu
polski okręt będzie
operować przez trzy
miesiące aż do końca
października,
przebywając w ciągłej
gotowości do działań.
ORP „Flaming” będzie
prowadził operacje
i ćwiczenia
w poszukiwaniu,

identyfikacji oraz niszczeniu min
morskich oraz innych obiektów
mogących zagrażać bezpiecznej
żegludze. Do tego typu działań załoga
użyje m.in. stacji hydroakustycznych
oraz zdalnie sterowanego pojazdu
podwodnego. Rejonem działań będzie
Morze Bałtyckie. W pierwszej połowie
września ORP „Flaming” weźmie udział
w operacji „Open Spirit”
u wybrzeży Estonii. Do kraju ORP
„Flaming” powróci pod koniec
października.

W ramach trwającej
reorganizacji i procesu
unowocześniania sił
Marynarki Wojennej
z dniem 1 sierpnia 2006
roku rozformowany został
16. Dywizjon Kutrów
Zwalczania Okrętów

Podwodnych
w Kołobrzegu. 
Jednocześnie Komendę
Portu Wojennego
w Kołobrzegu
przeformowano do 
statusu Punktu
Bazowania.
W jej miejsce od 31 lipca

2006 roku powstał Punkt
Bazowania. Jest to
jednostka podległa
Komendzie Portu
Wojennego
w Świnoujściu,
przeznaczona do
zabezpieczenia
logistycznego sił MW
operujących
z Kołobrzegu.
Zadania wycofywanych
okrętów przejmują
jednostki nowej generacji
o większych
możliwościach bojowych
oraz szerszym zakresie
działań.

ORP „Flaming”

Reorganizacja
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Niemiecki lotniskowiec 
Pod koniec lipca okręt hydrograficzny
Marynarki Wojennej ORP „Artcowski”
zakończył badania podwodne wraku
zalegającego na dnie Bałtyku,
ponad 30 mil morskich na
północ od Władysławowa,
na głębokości 87 metrów.
Uzyskane wyniki badań
wskazują, że jest to wrak
niemieckiego lotniskowca
„Graf Zeppelin” budowanego
w okresie II wojny światowej. 
Na wrak natrafili pracownicy
Petrobalticu podczas prac
podwodnych. W rejon
znaleziska Marynarka Wojenna
skierowała swój okręt
hydrograficzny

ORP „Arctowski” w celu
przeprowadzenia dokładnych pomiarów
hydrograficznych i analizy podwodnej
wraku. Do badań wykorzystano

echosondę wielowiązkową, sonar
holowany oraz zdalnie sterowany
pojazd podwodny.
ORP „Arctowski” prowadził badania

przez dwa dni. Przy
badaniach pracowali
specjaliści załogi okrętu,
a także Biura
Hydrograficznego MW
i Akademii Marynarki
Wojennej. Na podstawie
materiałów historycznych
i zdjęć uzyskanych
z systemów obserwacji
podwodnej dokonano
wstępnej analizy
porównawczej, z której
wynika, że badany wrak to
niemiecki „Graf Zeppelin”. 

Fina³ olimpiady 
W dniach od 9 do 10 sierpnia
w Marynarce Wojennej
odbywał się ogólnopolski
finał XI Olimpiady Wiedzy
Obywatelskiej dla żołnierzy

zasadniczej służby
wojskowej. W olimpiadzie
wystartuje 19 żołnierzy ze
wszystkich rodzajów sił
zbrojnych. 
Finał olimpiady odbył się

w Wejherowie, w hotelu
„Bliza”. Wystartowali w niej
żołnierze, którzy wcześniej
przeszli kwalifikacje od
szczebla pododdziału, aż do
wygranej na szczeblu
rodzajów sił zbrojnych.
Swoje reprezentacje
wystawiła Marynarka
Wojenna, Wojska Lądowe,
Siły Powietrzne, Garnizon
Warszawa oraz Żandarmeria
Wojskowa. Reprezentacja
MW liczyła czterech
marynarzy. 
Główne zagadnienia
olimpiady dotyczyły
współdziałania w ramach
NATO i UE, roli wojska
w demokratycznym
państwie, praw i powinności

wynikających
z funkcjonowania
w społeczeństwie oraz
tradycji polskiego oręża.
Celem olimpiady była przede
wszystkim promocja
obronności wśród żołnierzy
odbywających zasadniczą
służbę wojskową, a także
motywowanie ich do
wzbogacania wiedzy oraz
współzawodnictwa. 
Organizatorem finału
olimpiady był Departament
Wychowania i Promocji
Obronności MON, Oddział
Społeczno-Wychowawczy
Marynarki Wojennej oraz
11. Pułk Łączności MW
w Wejherowie. 

Mistrz radioorientacji 
St. chor. mar. Andrzej Olech z Zespołu
Sportowego MW zwyciężył w Mistrzostwach
Polski w Radioorientacji Sportowej. Zawody
odbywały się w dniach od 5 do 6 sierpnia
w Chojnicach. 
Złoto zdobył w kategorii wiekowej M-40
w konkurencji „foxoring” w paśmie
3,5 MHz. Uczestnicy mistrzostw rywalizowali
w konkurencjach: „foxoring” w paśmie 3,5 MHz
oraz sportowa nawigacja satelitarna (GPS).
Organizatorem mistrzostw, na zlecenie Polskiego
Związku Radioorientacji Sportowej, był
Wojskowy Klub Sportowy „Chojnice”.
Patronat nad mistrzostwami sprawował
Urząd Miasta Chojnice.
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2 czerwca 2006 roku, po długiej
i ciężkiej chorobie zmarł w Helu koman-
dor por. w stanie spocz. Tadeusz Kraw-
czyk. Marynarska służba Tadeusza
rozpoczęła się pierwszego września
1953 roku, po wstąpieniu do Oficerskiej

Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni.
Po jej ukończeniu został skierowany
24 października 1957 roku do garnizonu
Hel. Tu rozpoczął karierę zawodową.

Pierwszym etapem był 13. Dywizjon
Trałowców. Dzięki rzetelności i olbrzy-
miemu zaangażowaniu w pracy bardzo
szybko został zastępcą dowódcy ORP
„Delfin”, by w niedługim czasie sięgnąć
po upragnione stanowisko dowódcy
ORP „Czapla”.

Duża pracowitość i poświęcenie służ-
bie zaowocowały wkrótce wyznacze-
niem Tadeusz Krawczyka na dowódcę
Grupy Okrętów i jednocześnie dowódcę
ORP „Mewa”. Przełożeni, doceniając
Jego olbrzymią wiedzę wyznaczają Go
na starszego pomocnika szefa sztabu
ds. operacyjno-szkoleniowych w sztabie
13. dTR.

12 stycznia 1976 roku odszedł do jed-

nostki n a d r z ę d n e j  -  d o w ó d z t w a
9. Flotylli Obrony Wybrzeża.
Początkowo objął stanowisko starszego
pomocnika szefa Wydziału Opera-
cyjnego 9. FOW, a następnie został
zastępcą szefa tego wydziału.

Służbę w Marynarce Wojennej
zakończył w 1985 roku, odchodząc
w stan spoczynku. 

Za olbrzymi wkład pracy, zaan-
gażowanie i pełną poświęcenia służbę
był wielokrotnie odznaczany i nagra-
dzany.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się na
cmentarzu helskim 7 czerwca. W uro-
czystości, oprócz Rodziny Zmarłego
udział wzięło liczne grono przyjaciół,
znajomych i szeroki krąg marynarzy
z dowódcą 9. FOW kontradmirałem
Czesławem Dyrczem.

kmdr ppor. Zbigniew Maj

Wspomnienie

Kmdr por. w st. spocz. Tadeusz Krawczyk

Urodził się 1 lutego 1952 roku w Kutnie.
W 1975 roku ukończył Wyższą Szkołę
MW (obecną Akademię Marynarki Wojen-
nej) i rozpoczął służbę na okrętach 3. Flo-
tylli Okrętów w Gdyni. Następnie praco-
wał w ośrodku badawczo-rozwojowym
Centrum Techniki Morskiej w Gdyni.
W kolejnych latach służył w Logistyce
Marynarki Wojennej, gdzie zajmował się
eksploatacją okrętów. 

Od 1998 do 2002 roku (w okresie wejś-
cia Polski do NATO) reprezentował Mary-
narkę Wojenną w Polskim Przedsta-
wicielstwie Wojskowym przy Kwaterze
Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego
w Brukseli. Po powrocie do kraju był sze-
fem Zarządu Logistyki Sztabu MW,
a następnie szefem Planowania Logisty-
cznego (zastępcą szefa Logistyki MW).
Obecnie zastępuje szefa Sztabu Marynarki
Wojennej.

Kontradmirał Stefan Tandecki ukończył
studia w Wyższej Szkole MW: inżynier-
skie (eksploatacja siłowni okrętowych),
a następnie magisterskie w specjalności
projektowania i budowy okrętów wojen-
nych. Jest także absolwentem podyplo-
mowych studiów cywilnych w Wyższej
Szkole Morskiej w Gdyni (obecna
Akademia Morska) na kierunku elek-
trotechniki i automatyki okrętowej.
W 1997 roku ukończył roczne, podyplo-
mowe studia operacyjno-strategiczne
w Naval Command College w Newport,
w Stanach Zjednoczonych. W 2004 roku
ukończył w Stanach Zjednoczonych spec-
jalistyczny kurs dla oficerów wyższego
szczebla dowodzenia na temat planowania
zasobów obronnych. Biegle posługuje się
językiem angielskim, interesuje się his-
torią, muzyką latynoamerykańską i klasy-
czną.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego (14 sierpnia) dwóch
oficerów Marynarki Wojennej RP zostało wyróżnionych
wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
Uroczystość odbyła się w Warszawie, w Muzeum Wojska Pol-
skiego.

Wyróżnieni oficerowie Marynarki Wojennej to: admirał floty
Marek Brągoszewski - dowódca Centrum Operacji Morskich,
zastępca dowódcy Marynarki Wojennej RP oraz kontradmirał
Zygmunt Kitowski - komendant Akademii Marynarki Wojen-
nej.

Kontradmirał

Stefan Tandecki

Wpis do Księgi Honorowej
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23 czerwca 2006 roku w Dowództwie
Marynarki Wojennej odbyło się uroczyste
pożegnanie odchodzącego do rezerwy
kmdr. dypl. nawigatora Wojciecha Rą-
czki. 

Komandor Rączka po trzydziestu la-
tach służby w MW rozstał się z mun-
durem. Zawodową służbę wojskową
rozpoczął w 1979 roku, po ukończeniu
Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej
w Dęblinie, w 7. pułku lotnictwa myśli-
wsko-szturmowego w Siemirowicach,
w którym przeszedł wszystkie szczeble
dowodzenia, począwszy od kierownika
radiolokacyjnego systemu lądowa-

nia, a skończywszy na stanowisku szefa
sztabu pułku. Lata 1985-1989 w jego
karierze to okres studiów w Akademii
Sztabu Generalnego w Warszawie.

W związku z tym, że na początku lat
dziewięćdziesiątych zaistniała potrzeba
dokonania poważnych zmian struktur ist-
niejącego lotnictwa Marynarki Wojennej,
w Dowództwie MW powołano specjalną
Grupę Organizacyjno-Przygotowawczą
najbardziej doświadczonych oficerów,
których zadaniem było zaproponować
utworzenie nowoczesnych struktur lot-
nictwa morskiego, dostosowanych do
wymagań współczesności. W składzie tej
grupy był również kmdr Wojciech
Rączka, który wraz z innymi oficera-
mi doprowadził do utworzenia w 1994
roku najpierw dowództwa brygady,
a w ślad za nim jednostek bojowych
i logistycznych Brygady Lotnictwa MW.

W nowo utworzonej brygadzie kmdr
Rączka służył dziesięć lat, pełniąc kolej-
ne stanowiska służbowe, aby w 1998
roku objąć stanowisko szefa sztabu bry-
gady.

W czerwcu 2004 roku, z chwilą prze-

niesienia do Dowództwa MW zakończył
swoją 25-letnią przygodę z lotnictwem
morskim, zostawiając w jego szeregach
wielu wiernych przyjaciół i kolegów.

W Dowództwie MW objął obowiązki
szefa Oddziału Planowania Logisty-
cznego (N4) - Logistyki DMW. Pełnił je
do chwili pożegnania z mundurem,
a swym profesjonalizmem, wiedzą i po-
stawą osobistą bardzo szybko zdobył
uznanie zarówno przełożonych, podwład-
nych, jak i współpracowników. 

Dzień pożegnania z mundurem był dla
komandora Wojciecha Rączki dniem
szczególnym, gdyż rozstawał się z tym,
co uwielbiał, a co pochłonęło mu połowę
życia osobistego.

Za te trzydzieści lat wzorowej służby
w strukturach Marynarki Wojennej RP,
w imieniu dowódcy MW, w otoczeniu
kolegów i najbliższych współpracow-
ników pożegnał go wiceadmirał Tomasz
Mathea, dziękując za wszystkie lata służ-
by dla dobra Marynarki Wojennej, życząc
jednocześnie wszelkiej pomyślności
w cywilu i w życiu osobistym.

Fot.: autor Dariusz Dębski

Szkolenie studentów w MW
Na mocy ustawy sejmowej z 13.09.2002 roku studenci i

absolwenci wyższych uczelni uzyskali możliwość uregulowania
swojego stosunku do służby wojskowej w trakcie odbywania
studiów lub po ich ukończeniu. Ochotnicy, którzy na drugim
roku studiów podejmą decyzję o uczęszczaniu w trakcie jednego
semestru na dodatkowe zajęcia z przysposobienia obronnego
mogą w trakcie letniej przerwy wakacyjnej odbyć 6-tygodniowe
szkolenie wojskowe, zdać egzamin i przejść do rezerwy
kadrowej sił zbrojnych w stopniu kaprala (mata). Ci, którzy się
na to nie zdecydują mogą być powołani po ukończeniu studiów
na 3-miesięczne przeszkolenie. 

Po raz trzeci grupa 200 studentów część swoich wakacji
spędza na poligonach, w obiektach szkoleniowych Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i w Ośrodku Szkolenia
Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni. Zdecydowana większość
szkoli się w Ustce w specjalnościach: łączność, logistyka,

wykrywanie i likwidacja skażeń, mechanika siłowni okrę-
towych, pokładowa, ogólnomorska. W OSNiP WP szkoli
się 60 logistyków. W trakcie szkolenia studenci zdobywają
podstawowe umiejętności żołnierskie i wiedzę specjalistyczną
niezbędną na szczeblu dowódcy drużyny. Zapoznają się także
z nowoczesną techniką wojskową i ugruntowują ogólną wiedzę
obronną. 

Od lipca do września zostaną przeszkolone w MW 2 turnusy,
łącznie 400 studentów. Ta forma rozliczenia się z wojskiem ma
wśród studentów wielu zwolenników. Mimo intensywności
szkolenia (10 godzin dziennie) wymagającego kondycji fizy-
cznej i intelektualnej uczestnicy są zadowoleni, bo w relatywnie
krótkim czasie zyskują stopień podoficera rezerwy i mogą na
długo przed ukończeniem studiów zaplanować swoją karierę
zawodową, mając odsłużone wojsko, co dla wielu pracodawców
nie jest bez znaczenia.

Fot.: autor                                                  Marian Jarczyński

Po¿egnanie z mundurem

Kmdr dypl. Wojciech Rączka
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L
ato odeszło, ale zanim wakacyjne
wspomnienia schowamy razem
z kolorowymi fotografiami do

albumu, zajrzyjmy do nich raz jeszcze.
Ważną częścią czerwcowych Dni

Morza jest Święto Marynarki Wojennej
przypadające co roku na ostatnią
niedzielę czerwca. Od ponad pół wieku
uatrakcyjnia je Klub Marynarki Wojen-
nej „Riwiera”. Podczas tegorocznego
Święta MW zaprosiliśmy do wspólnej
zabawy żądnych pierwszych waka-
cyjnych wrażeń przedstawicieli naj-
młodszego pokolenia. I trafiliśmy w se-
dno. Program dwudniowego weeken-
dowego festynu przyciągnął na plac
między Klubem a budynkiem Muzeum
MW i Bulwarem Nadmorskim tłumy
dzieci, młodzieży oraz podążających za
nimi dorosłych. 

Artystyczną ekspresję można było
wyrazić w konkursie plastycznym, malo-
waniu twarzy, jak i popisach karaoke.
Zręczność sprawdzić w unihokeju, cel-
ność w trafianiu rzutką. Konkursy sprzy-
jały nie tylko małym artystom i sportow-
com. Można też było spróbować szczęś-

cia w kole fortuny i stanąć w kolejce po
dokładkę doskonałej grochówki. 

Warto było popisać się wiedzą
marynistyczną w quizie, odpowiadając
na przykład na pytanie, czy choroba

morska powstaje jedynie na skutek tęs-
knoty za rejsami. Na uczestników tych
zmagań czekały nagrody. 

Ciekawość uczestników festynu
wzbudzała ekspozycja sprzętu łączności
z 11. Pułku Łączności w Wejherowie
oraz sprzętu nurka i  płetwonurka
z Ośrodka Szkolenia Nurków i Płet-
wonurków Wojska Polskiego. 

Aplauz wzbudzały występy dziewcząt
z Zespołu Tanecznego Klubu MW „Róże
Wiatru”. 

Festyn udał się znakomicie, a na
Gdynian czekają kolejne imprezy orga-
nizowane przez Klub MW.

Kolejną imprezą, w której będzie
można wziąć udział całą rodziną jest
„Rajd Pieczonego Ziemniaka”. Orga-
nizuje go Koło 35 Oddziału PTTK
MW. 7 października miłośnicy turystyki
wyruszą na dwie trasy: z Rumi oraz
z Niemotowa. Zakończenie rajdu
odbędzie się w JW 2035 w Demptowie.

Tatiana Baczyńska

Fot.: autorEkspozycje przyciągały uwagę wielu spacerowiczów

Na kolorowy makijaż trzeba było poczekać w kolejce
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Niewiele jest miejsc, gdzie można nie tylko spotkać
znane osoby ze świata artystycznego, ale też mieć przy-
jemność porozmawiania z nimi. „Riwiera” gościła już
niemało takich sław. Uroda i bezpretensjonalny wdzięk
Grażyny Szapołowskiej, elegancja i poczucie humoru
Beaty Tyszkiewicz czy błyskotliwe komentarze prof.
Władysława Bartoszewskiego, to wszystko mogli osobiś-
cie poznać uczestnicy Biesiad Literackich, na które wejś-
cie jest bezpłatne. Po wakacjach zapraszamy na kolejną
edycję tej cyklicznej imprezy. Szczegółowe informacje
znajdują się w comiesięcznych wydaniach folderu Klubu.

Jak najpiękniej utrwalić urodę wybrzeża i zachować
dla następnych pokoleń tradycje morskich sił zbrojnych?
Najlepiej poprzez sztukę. Już od pięciu lat Klub MW jest
organizatorem plenerów malarskich, a od ubiegłego roku
także filmowo-fotograficznych. Uczestniczą w nich arty-
ści związani z marynarką oraz twórcy wywodzący się
z kadry. Tej jesieni, w drugiej połowie września, kilku-
nastoosobowa grupa malarzy i fotografów będzie pra-
cowała w Orzechowie pod Ustką. Plon ich wysiłków
obejrzymy już w listopadzie, na tradycyjnym wernisażu
poplenerowym w sali kolumnowej „Riwiery”.

Wychowujemy młode pokolenie na ludzi sprawnych
i wrażliwych na sztukę. Dbają o to instruktorzy tańca,
sztuk plastycznych, muzyki i fotografii.

Lekcje pokazowe dla rodziców emocjonują małe
tancerki oraz ich instruktorkę Lidię Konkel. „Riwiera”
zaprasza dzieci na zajęcia Koła Tanecznego. Adeptki
tańca mają szansę w przyszłości wejść do zespołu
„Róże Wiatru” wielokrotnie nagradzanego na konkur-
sach i przeglądach. Dla dorosłych klub przygotował
zajęcia aerobiku. Odbywają się one dwa razy w tygod-
niu.

Miłośnicy fotografii także znajdą coś dla siebie
w „Riwierze”. Poza wystawami zdjęć, które od
jesieni będą gościły w klubie, fotografikom
amatorom proponujemy uczestnictwo
w Konkursie Fotograficznym Marynarki Wojen-
nej. Jego finał jest przewidziany na 26 września.
Informacji o regulaminie należy szukać u Henryka
Nagrodzkiego, instruktora „Riwiery”.
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Z
okazji Święta Wojska Polskiego
w Ośrodku Szkolenia Nurków
i Płetwonurków WP im. kmdr.

Stanisława Mielczarka odbyła się
uroczysta zbiórka pododdziałów.
W święcie wziął udział dowódca Mary-
narki Wojennej RP admirał floty Roman
Krzyżelewski, zaproszeni goście, pra-
cownicy wojska. 

Obchody rozpoczął dowódca jednostki
kmdr por. Andrzej Such, witając dowód-
cę MW i składając mu meldunek. Na
maszt podniesiono flagę Marynarki
Wojennej. Odczytano okolicznościowe
rozkazy. Adm. R. Krzyżelewski udeko-
rował żołnierzy ośrodka przyznanymi im
medalami resortowymi, wyróżniającym
się wręczono  nagrody rzeczowe. 

Odczytano również rozkaz o mia-
nowaniu na stopień kaprala w korpusie
osobowym logistyki podchorążych,
którzy odbyli szkolenie w OSNiP WP.
Do Marynarki Wojennej zgłosiło się
dwustu studentów z uczelni cywilnych

z całej Polski. Kurs rozpoczęto na
początku lipca w Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce i Ośrodku
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. 

Szkolenie wojskowe, jakie dla studen-
tów cywilnych przygotowali marynarze
jest najbardziej zaawansowanym pod
względem specjalistycznym szkoleniem
w kraju. Pierwszy etap nauki obejmował
poznawanie budowy i zasady obcho-
dzenia się z bronią, zajęcia medyczne,
saperskie, inżynieryjne, taktyczne
i ogniowe. Przygotowano również zaję-
cia z obrony przeciwlotniczej, obrony
przed bronią masowego rażenia, tereno-
znawstwa, ochrony środowiska,
wychowania fizycznego, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz profilaktyki
przeciwpożarowej. Okres szkolenia pod-
stawowego zakończył się złożeniem
przysięgi wojskowej. Następnie studenci
pogłębiali swoją wiedzę w poszczegól-

nych specjalno-
ściach. Poznawali
systemy łączności,
mechanikę okrę-
tową, nawigację,
logistykę. 

Ukończony kurs
uprawnia młodych
ludzi do ubiegania
się po zakończeniu
studiów do odbycia
d o d a t k o w e g o
przeszkolenia dla
oficerów rezerwy. 

G ł ó w n y m
zadaniem Ośrodka

Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP
jest szkolenie specjalistyczne żołnierzy

zawodowych i zasadniczej służby
wojskowej dla potrzeb Marynarki
Wojennej RP, Wojsk Lądowych i Sił
Powietrznych, a także współdziałanie na
zasadach organu doradczego z Szefos-
twem Ratownictwa morskiego w zakre-
sie doskonalenia, testowania, usprawnia-
nia i polepszania parametrów sprzętu
ratowniczego i nurkowego. 

Uroczystości Święta Wojska Pol-
skiego zakończyła defilada podod-
działów.

K. W.

Fot.: K. Łukasik 

Studenci w OSNiP WP
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MORSKIMORSKI

INTERNETINTERNET

Podwodny œwiat
W czasie tegorocznych wakacji sporą sensacją stało się

odnalezienie wraku niemieckiego lotniskowca z czasu II
wojny światowej Graf Zeppelin. Jest to kolejna po Steubenie

czy Wilhelmie Gustloffie jednostka, która spoczęła na
dnie, wzbudzająca duże zainteresowanie nurków. Podwodna
eksploracja to nadal dość mało rozpowszechniony u nas
sposób spędzania wolnego czasu. Pomimo tego w Internecie
można znaleźć strony poświęcone tej tematyce. Jedną z takich
witryn jest Nurkowa Polska, umieszczona pod adresem
http://www.nurkowa-polska.pl 

Na pierwszy rzut oka układ graficzny wydaje się nieco mało
czytelny. Do poruszania się po zasobach strony przewidziano
dwa paski z odnośnikami, umieszczone po bokach ekranu. Po
prawej znalazł się między innymi katalog sprzętu nurkowego,
za pomocą, którego można zapoznać się ze wszystkimi
niezbędnymi akcesoriami. Znajdziemy tam, poza takimi oczy-
wistymi elementami wyposażenia, jak skafandry czy maski
także i coś dla bardziej zaawansowanego miłośnika podwod-
nych eskapad, jak choćby komputery nurkowe czy skutery. 

Zasadniczą treść stanowią licznie zamieszczone artykuły.
Przedstawiane są w nich różnorodne zagadnienia, które można
by podsumować zdaniem „wszystko o nurkowaniu, co płet-
wonurek chce i powinien wiedzieć”. Odnośniki, kierujące nas
do tej części znajdziemy po lewej stronie. Gama poruszanych
tematów jest rzeczywiście imponująca. Znajdziemy tam infor-
macje o polskich jeziorach, a także o żyjących tam zwierzętach
i roślinach. Niestety po bliższym przyjrzeniu się widać, że są
one jeszcze dalece niekompletne. Przykładowo w dziale „świat
zwierząt” znajdują się opisy jedynie 5. gatunków raków, nato-
miast nie znajdziemy choćby słowa o rybach będących bez
wątpienia liczniejszymi mieszkańcami wód.

Pomimo takich niedostatków można tę stronę polecić adep-
tom nurkowania. Na pewno dowiedzą się z niej wielu
pożytecznych rzeczy, zwłaszcza na początku swej fascynacji.
Jeśli zaś zdecydują się na przygodę w podwodnym świecie, to
umożliwi im ona kontakt z doświadczonymi instruktorami,
którzy bezpiecznie wprowadzą ich w arkana tego sportu. 

Przemysław Gurgurewicz

Wojskowy Telefon Zaufania

tel. w Warszawie 022 687-48-00, 

CA MON 87-48-00 jest czynny: 

od poniedziałku do soboty w godzinach

12.00 - 18.00

z wyjątkiem dni uznanych przez

ustawę za dzień wolny od pracy.

Wojskowy Telefon Zaufania jest usy-
tuowany w Departamencie Wychowania i Pro-
mocji Obronności. Służy do zgłaszania prob-
lemów w szczególności związanych ze

zjawiskiem „fali” w wojsku. Jest dostępny dla
żołnierzy, ich rodzin i bliskich oraz wszystkich
innych zainteresowanych osób.

Celem ustanowienia 
Wojskowego Telefonu Zaufania jest:

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

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

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

4) pozyskiwanie informacji aktualizujących
wiedzę na temat zjawiska „fali”.
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W
idmo wybuchu wojny
zmusiło pracowników Poczty
Polskiej w Gdańsku do pod-

jęcia przygotowania obrony. Od marca
1939 roku wprowadzono wzmocnione
dyżury nocne. Od dłuższego czasu dzia-
łała zakonspirowana organizacja samoo-
brony kierowana początkowo przez
Alfonsa Flisykowskiego. Następnie do
zadań związanych z obroną Poczty Pol-
skiej oddelegowano ppor. Konrada Gu-
derskiego. W połowie sierpnia 1939
roku personel poczty zostaje wzmoc-
niony przez 10 pracowników z Gdyni
i Bydgoszczy będących podoficerami
rezerwy. Na dwa dni przed wybuchem
wojny pocztowcy zostają zaopatrzeni
w trzy lekkie karabiny maszynowe, broń
ręczną, granaty oraz amunicję. W nocy
z 31 sierpnia na 1 września został ogło-
szony stan pogotowia bojowego. Otwar-
to tajną instrukcję „Tj”, zawierającą
rozkaz obrony Poczty Polskiej. Dowód-
cą obrony został ppor. Konrad Guderski.

W tym czasie rejon Poczty Polskiej
został otoczony trzema pierścieniami
formacji SS i policji.

Atak na Pocztę Polską rozpoczął się
o 4:45 równocześnie z ostrzałem Wester-
platte przez pancernik Schleswig-Hol-
stein. Nieco wcześniej ok. 4:00 budynek
został pozbawiony prądu oraz połą-
czenia telefonicznego. 

Siły niemieckie szturmujące pocztę
składały się ze specjalnego oddziału
gdańskiej Policji Porządkowej oraz
pododdziałów SS Wachsturmbann „E”
i SS-Heimwehr Danzig. Atakiem
dowodził komendant gdańskiej Policji
Porządkowej pułkownik Willi Bethke,
a odpowiedzialność operacyjną za akcję
służb bezpieczeństwa ponosił szef
gdańskiej policji SS-Oberführer Johann
Schäffer. Oddziały te dysponowały
oprócz broni ręcznej samochodem
pancernym ADGZ. Natomiast w gmachu
poczty na placu Heweliusza w Wolnym

Mieście Gdańsku
z chwilą wybuchu
wojny przebywało
43 pocztowców pol-
skich z Gdańska,
1 0  p o c z t o w c ó w
z Gdyni i Byd-
goszczy, 1 kolejarz
polski z Gdańska
oraz dozorca domu,
jego żona i  ich
10-letnia wycho-
wanica.

Plan ataku opra-
cowany przez
Niemców w lipcu

1939 roku zakładał zdobycie poczty
przez ścianę z sąsiedniego budynku
Krajowego Urzędu Pracy. Równocześnie
trzy grupy szturmowe miały związać siły

obrońców i wedrzeć
się do gmachu od
frontu. Według za-
łożeń opracowanych
przez Sztab Główny
Wojska Polskiego
pocztowcy mieli się
utrzymać przez około
sześć godzin, do czasu
wsparcia przez część
Armii Pomorze. 

Pierwszy atak nie-
miecki zakończył się
n i e p o w o d z e n i e m .
Równocześnie został
odparty atak od strony Urzędu Pracy,
gdzie wybito dziury w ścianach. Podczas
tego szturmu śmierć poniósł dowódca
obrony ppor. Konrad Guderski, a jego
miejsce zajął Alfons Flisykowski.

Około godziny jedenastej niemieckie
oddziały zostały wzmocnione dwoma
działami kalibru 75 mm. Drugi atak,
który miał już wsparcie artyleryjskie,
także zakończył się niepowodzeniem. 

Około 15:00 niemiecki dowódca
zarządził przerwę w szturmie i dał pocz-
towcom dwie godziny na kapitulację.
Równocześnie została sprowadzona
haubica kal. 105 mm, a saperzy wykona-
li podkop pod ścianą poczty, w którym
założyli 600-kilogramowy ładunek
wybuchowy. Po upływie ultimatum
o godzinie siedemnastej ładunek został
odpalony, burząc część ścian budynku,
a oddziały niemieckie przy wsparciu
trzech dział ruszyły do szturmu zajmując
część poczty. W tym czasie obrona

została ograniczona do piwnic, gdzie
przed ostrzałem schronili się obrońcy.
Około 18:00 pod pocztę sprowadzono
motopompy, które do piwnic wpom-
powały benzynę, następnie za pomocą
miotaczy ognia podpalono ją. W wyniku
tych działań żywcem spłonęło praw-
dopodobnie pięciu pocztowców (Brunon
Marszałkowski, Stanisław Rekowski,
Bronisław Szulc oraz dwaj niezidenty-
fikowani).

O godzinie dziewiętnastej po czternas-
tu godzinach bohaterskiej obrony podję-
to decyzję o kapitulacji.

Jako pierwszy z białą flagą wyszedł
dyrektor dr Jan Michoń, który został zas-
trzelony. Po nim wyszedł naczelnik
Józef Wąsik i on również został zas-
trzelony. Według innej wersji, najpierw
został zaatakowany miotaczem ognia,

a dopiero później zastrzelony. Później
z budynku wyszła reszta obrońców.
Niektórzy ubrani w mundury pocztow-
ców, inni mieli na sobie ubrania cywilne.
Wielu miało osmalone włosy i twarze
czarne od sadzy. Załadowano ich na
ciężarówkę i odwieziono do „Victoria-
Schule”, gdzie funkcjonował punkt
zborny dla aresztowanych na terenie
Gdańska Polaków. Szesnastu rannych
odwieziono do szpitala.

Podczas obrony śmierć poniosło
ośmiu pocztowców, kolejnych sześciu
zmarło w szpitalu na skutek odnie-
sionych ran, czterem osobom udało się
uciec i ukryć, pozostałych skazano
w dwóch procesach na śmierć. Wyrok
wykonano prawdopodobnie 5 paździer-
nika 1939 roku. 

Oprac.: K. Łukasik

Fot.: archiwum

Bohaterskie 14 godzin
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Krótka historia
Przeszło 30 lat temu 11.04.1976 roku

odbyło się I Walne Zebranie Wyborcze
JKM „Kotwica” - Sekcja w Świnoujściu.
W zebraniu uczestniczyło 65 osób. Pod-
czas spotkania określono kierunki dzia-
łalności żeglarskiej w garnizonie Mary-
narki Wojennej w Świnoujściu. Przyjęto
Statut JKM „Kotwica” z Gdyni jako
własny, wybrano pierwsze władze
sekcji. W ogólnych założeniach sekcja
miała być klubem uprawiającym przede
wszystkim żeglarstwo morskie, opiera-
jąc swą pracę o szeroką bazę społeczną,

propagując żeglarstwo, które wychowuje
i kształtuje charakter człowieka morza.

Zdano sobie sprawę, że żeglarstwo

morskie wymaga nie tylko sprawności
fizycznej, odwagi, wytrzymałości na
trudy, ale też wiedzy morskiej z dzie-
dziny nawigacji, geografii, kartografii,
znajomości morza i jego zjawisk.
Wymaga znajomości języków obcych
i wielu pokrewnych umiejętności, które
powinna posiadać kadra Marynarki
Wojennej. W tym czasie do dyspozycji
żeglarzy pozostaje jeden jacht s/y Bałtyk

klasy RASMUSSEN - 30 m
2

żagla, bez
silnika, na którym Tadeusz Durczak -
pierwszy dowódca Grupy Jachtów pływał
z marynarzami, którzy brali udział
w pracach na terenie przystani i przy
budowie obiektu klubowego. Rok 1976
to również czas przyjęcia z OSZŻMW
w Gdyni pewnej liczby jachtów m.in.
dwóch jednostek klasy DRAGON:
Swaróg i Perkun oraz jednej klasy
RASMUSSEN s/y Bosmat. Wraz z upły-
wem czasu w Jacht Klubie przybywało
nowych jachtów. W początkowym okre-
sie rozwoju świnoujskiej „Kotwicy” jed-
nostki, które tu trafiały klub zawdzięcza
m.in. przychylności ówczesnego koman-
dora JKM „Kotwica” z Gdyni Tadeusza
Siwca i szefa Sztabu MW kontradmirała
Kazimierza Bossego. Obecnie stan po-
siadania obejmuje:
* 2 jachty klasy OPAL: s/y Bosmat -

klubowy, s/y Mat - użyczony,
* 3 jachty klasy 1/4 tony: s/y Hornet,

Paź, Petrel - klubowe,
* 2 jachty klasy NEFRYT: s/y Akwa-

maryn - klubowy i s/y Turmalin -
użyczony,

* 1 jacht klasy C - 24 s/y Swaróg - uży-
czony,

* 2 jachty klasy OMEGA: s/y Olga

i Nina - użyczone.
Szkolenie
Działalność statutowa to m.in. szkole-

nie żeglarskie. Klub ma uprawnienia do
szkolenia na podstawowe stopnie
żeglarskie. Od 1977 roku wyszkolono
w Świnoujściu ponad trzystu żeglarzy
i ponad dwustu sterników jachtowych.
Od 1993 roku rozpoczęto również
szkolenie motorowodne. Pierwszych 13
żeglarzy zdobywa patenty sternika
motorowodnego. W oparciu o klub
„matkę” podwyższane są kwalifikacje
żeglarzy. W 1994 roku patenty mor-
skiego sternika motorowodnego
uzyskały 4 osoby, kapitana motorowod-
nego 3 osoby, instruktora motorowod-
nego 2 osoby. Siedem lat temu klub
rozpoczął systematyczne szkolenia
sterników i starszych sterników motoro-
wodnych. Łącznie wyszkolono około
trzysta osób.

Oprac.: K. Łukasik

Fot.: archiwum

Klub znad Œwiny
Komandorami klubu zostali:

11.04.1976: Janusz Rutkowski
21.11.1979: Karol Gryc
26.03.1983: Jerzy Marszałkowski
15.03.1986: Marian Siemczonek
07.02.1988: Marian Siemczonek
07.12.1991: Andrzej Uhruski
09.12.1995: Karol Gryc
11.03.2000: Karol Gryc

Pierwszy Zarząd Jacht Klubu:

Jerzy Świątek - sekretarz
Ryszard Makiewicz - kapitan

ds. sportowych
Jerzy Marszałkowski - kapitan

ds. propagandy
Marian Siemczonek - członek 
Karol Gryc - członek 

Kontakt
JKMW „Kotwica” O/Świnoujście

ul. Steyera 6
72-604 Świnoujście 

tel./fax +48 91 321-9435
tel. +48 91 324-2535 

e-mail: kotwica@swinoujscie.com.pl
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W 86. rocznicę startu

pierwszego polskiego

wodnopłatowca z banderą

Marynarki Wojennej

na burcie lotnicy morscy

z Gdyńskiej Brygady

Lotnictwa MW

oraz 28. Eskadry Lotniczej

obchodzili swoje święto

W bazie lotnictwa morskiego na
Babich Dołach do uroczystego apelu,
z udziałem Kompanii Honorowej
i Orkiestry Reprezentacyjnej MW
stanęli lotnicy w marynarskich
mundurach. W uroczystości wzięli
udział m.in.: zastępca szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego kmdr
Dariusz Miętkiewicz, wicewojewoda
pomorski Piotr Karczewski, starosta
sławieński Grzegorz Januszewski,
zastępca dowódcy MW admirał floty
Marek Brągoszewski, kontradm. pil.

rez. Zbigniew Smolarek, przedsta-
wiciele Petrobalticu, przemysłu lot-
niczego, dyrekcja puckiego gim-
nazjum im. Morskiego Dywizjonu
Lotniczego, lotnicy z Morskiego
Klubu Seniorów Lotnictwa, ludzie

morza i rodziny lotników. 
Gości powitał i honory gospodarza

pełnił dowódca Gdyńskiej Brygady
Lotnictwa MW kmdr dypl. pil.
Stanisław Ciołek. 

Po defiladzie pododdziałów i or-
kiestry przedstawiciele seniorów lot-
nictwa i aktualnie służących lotników
oddali hołd bohaterom naszych mor-
skich skrzydeł. Uczczono ich pamięć
zrzucając w toń morską wieniec
z pokładu śmigłowca „Sokół”. 

Wkrótce nadleciał An-28 TD,
z załogą dowodzoną przez kpt. mar.
pil. Sławomira Knapa. Pilot zaprezen-
tował pokaz pilotażu indywidualnego,
w tym lot na jednym pracującym sil-
niku oraz zrzucił na spadochronie
manekina. 

Po nim dynamiczny pokaz lotu na

Œwiêto mo



WRZESIEŃ   2006   BANDERA  17

śmigłowcu pokładowym SH-2 „Sea-
sprite” przedstawił por. mar. pil.
Mieczysław Wakowski. Wykonał
m.in. zawis z opuszczoną sondą

hydroakustyczną oraz szybkie podej-
ście do lądowania z wypuszczonym
podwoziem. Jako ciekawostkę można
dodać, że w kluczu Kamanów lata
urodziwa nawigator ppor. mar.
Agnieszka Spyra. 

Dużym uznaniem cieszył się pokaz

ratownictwa w
wykonaniu załogi
„Anakondy” chor.
szt. mar. pil.

W a l d e m a r a
D o m a ń s k i e g o .
Ratownik pokła-
dowy chor. mar.
Krzysztof Wasylczuk zaprezentował
podejmowanie rannego za pomocą
noszy. 

Dzięki ofiarno-
ści załóg „Ana-
kond” wykonują-
cych rocznie
kilkadziesiąt akcji
ratowniczych na
morzu wielu
ludziom ocalono
życie. 

Na zakończenie
pokazów „balet”
na śmigłowcu
bojowym Mi-24
wykonał kpt. pil.

Mieczysław Mocek z 56. Pułku
Śmigłowców Bojowych z Ino-
wrocławia. 

Po podniebnych ewolucjach
rozpoczęła się „lotnicza familiada”
dla lotników oraz ich rodzin. Zaintere-
sowani mogli obejrzeć wystawę
sprzętu latającego lotnictwa mor-
skiego, z czego chętnie korzystali
najmłodsi, zasiadając za sterami
statków powietrznych. 

Ponadto można było zaspokoić
apetyt wspaniałą wojskową
grochówką. 

Mariusz Konarski

Fot.: autor

rskich skrzyde³
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W celu poprawy danych

otrzymywanych z dotychczas

istniejących systemów nawigacji

satelitarnej w Europie powstał

Europejski System Wspomagania

Satelitarnego - EGNOS jako

„nakładka ulepszająca”

na amerykański GPS i rosyjski

GLONASS. Zwiększa dokładność,

dostępność, ciągłość i wiarygodność

działania tych systemów, co sprzyja

możliwościom jego bardzo szerokiego

wykorzystywania. Dzięki takiej

charakterystyce spełnia

on wymagania stawiane przez

wszystkie rodzaje transportu,

włączając w to użytkowników

lotnictwa cywilnego oraz transportu

morskiego i lądowego

Poprawić GPS

System EGNOS (European Geosta-
tionary Navigation Overlay Service)
stanowi integralną cześć Trans-Europej-
skiej Sieci Transportowej. Został zapro-
jektowany tak, aby zapewnić nieprzer-
waną ciągłość działania przez naj-
bliższych kilkanaście lat, wspomagać
działania systemów GPS i GLONASS,
a w przyszłości stać się także elementem
globalnego systemu nawigacji sateli-
tarnej Galileo.

Głównym celem działania systemu
EGNOS jest dostarczanie informacji
„ulepszających” dane generowane przez
systemy globalnej nawigacji satelitarnej.
Dzięki jego funkcjonowaniu zdecy-
dowanej poprawie ulegają podstawowe
parametry nawigacyjne systemów
GPS i GLONASS. Umożliwi on
przestrzenną lokalizację z dokładnością
do kilku metrów na mapie numerycznej,
zarówno pojedynczych ruchomych
obiektów, jak i całych zespołów
pojazdów. Pozwoli na precyzyjne
kierowanie ruchem samolotów i statków,
transportem i komunikacją drogową,

koordynację takich służb ratowniczych
jak: pogotowie ratunkowe, straż pożar-
na, policja, pogotowie techniczne.
EGNOS umożliwi też szybkie uzyski-
wanie danych dla Systemów Informacji
Geograficznej niezbędnych w adminis-
tracji i zarządzaniu. Może być wyko-
rzystywany do pomiarów geodezyjnych
oraz w rybołówstwie, rolnictwie,
leśnictwie, gospodarce wodnej, ochronie
środowiska.

Architektura systemu

Jego architektura, której elementy
rozmieszczone są po całej Europie skła-
da się z czterech następujących segmen-
tów: kosmicznego (przestrzennego),
naziemnego (kontroli), użytkownika
oraz infrastruktury wspierającej. Dość
znacząco rozbudowana konstrukcja sys-
temu wymuszona jest poprzez sposób
jego działania. Sprowadza się ona
bowiem do zapewnienia dostępności
sygnałów satelitarnych zawierających
informacje regionalne na temat

funkcjonowania systemu użytkownikom
znajdującym się w regionie ECAC.
European Civil Aviation Conference jest
międzyrządową organizacją powstałą w
1955 roku zrzeszającą obecnie 42 kraje.
Jej głównym celem jest promowanie
ciągłego rozwoju bezpieczeństwa, wy-
dajności i utrzymywania europejskiego
systemu transportu powietrznego - w re-
jonie działania systemu. System może
być jednak wykorzystywany na o wiele
większym obszarze. Swoje usługi ofer-
ować może na całym terenie znajdu-
jącym się  w zasięgu transmisji
satelitów geostacjonarnych, uwzględnia-
jąc tym samym północną Afrykę oraz
wschodnią część Rosji.

Użytkownicy systemu

Technologia kosmiczna pełni już
obecnie kluczową rolę w maksymali-
zowaniu bezpieczeństwa w transporcie
ludzi jak i towarów. Dlatego też
głównym użytkownikiem systemu
będzie sektor usług transportowych.

Wspomóc nawigacjê
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Działanie systemu wpłynie na transport
drogowy, kolejowy czy żeglugę śródlą-
dową. Polepszy koordynację ruchu i bez-
pieczeństwo. Pozytywnie wpłynie także
na funkcjonowanie służb porządkowych,
policji, służby zdrowia, komunikacji
miejskiej, taksówek, firm przewo-
zowych czy turystów, dla których znajo-
mość pozycji i parametrów ruchu jest
także bardzo ważną informacją. Poza
aspektem bezpieczeństwa EGNOS
będzie również wspierał zarządzanie
pewnymi operacjami w transporcie. Poz-
woli na dokładne określanie czasu
dostarczania przesyłek jak również

wpłynie na poprawę obsługi klienta,
dzięki możliwości informowania go
o ewentualnych opóźnieniach i ich
powodach. 

W sektorze powietrznym umożliwi
latanie bez uwzględniania tuneli powie-
trznych. Zapewni redukcję czasu lotu
i zużycia paliwa. Pozwoli na pewniejsze
wykonywanie manewrów lądowania
niezależnie od warunków pogodowych,
redukując opóźnienia, odwołania lotów,
lądowania na lotniskach alternatywnych.
Zwiększy przepustowość pasów star-
towych oraz bezpieczeństwo na lot-
niskach i lądowiskach. Ułatwi naziemnej
kontroli lotów obsługę ruchu lotniczego,
redukując jednocześnie infrastrukturę
naziemną.

W sektorze morskim ułatwi nawi-
gację, zarządzanie i administrowanie

ruchem statków,
w y k o n y w a n i e
manewrów porto-
wych, analizowanie
wypadków i katas-
trof,  eksplorację
i eksploatację dna
morskiego jak rów-
nież prowadzenie
połowów.

W transporcie
naziemnym przy-
czyni się do opty-
malizacji szlaków
drogowych i ich

większej kontroli.
Pozwoli na dokła-
dne administrowa-
nie pojazdów po-
przez ich ciągłe
śledzenie i pre-
cyzyjne rejestro-
wanie ich pozycji.

W transporcie
kolejowym korzyś-

ci, j a k i e  b ę d ą
z wprowadzenia
systemu, związane
są z oszczędnościa-
mi finansowymi
właścicieli linii
kolejowych. Dzięki
systemowi nie bę-
dzie konieczne nad-
mierne okablowy-
wania torów.
U s p r a w n i o n e
zostaną przejazdy
kolei, skróceniu ulegnie czas oczekiwa-
nia na przejazdach kolejowych. Ograni-
czona zostanie także ilość niebez-
piecznych sytuacji i wypadków. 

Przyszłość

Na przestrzeni najbliższych kilkunastu
lat system EGNOS przyczyni się do zde-

cydowanego rozwoju technologi-
cznego i ekonomicznego nie tylko
gospodarki europejskiej, ale również
i światowej. Dzięki polepszeniu efekty-
wności swego działania i wiarygodności
funkcjonowania będzie mógł w momen-
cie osiągnięcia pełnej operacyjności
(według zapewnień przedstawicieli
Europejskiej Agencji Kosmicznej miało
to nastąpić na początku roku 2006 roku)

być z powodzeniem wykorzystywany
w aplikacjach związanych z bez-
pieczeństwem życia, zwiększając tym
samym asortyment swoich usług.
Zaoferuje również wiele nowych zas-
tosowań, rozbudowując potencjalny
rynek nawigacji satelitarnej, który
według szacunków ma osiągnąć około
50 mld € w ciągu kilkunastu lat. Kwota
ta może ulec jeszcze zwiększeniu
szczególnie, że w roku 2004 Rada Unii
Europejskiej podjęła ostateczną decyzję
o włączeniu systemu EGNOS do struk-
tur powstającego globalnego systemu
nawigacji satelitarnej Galileo.

Oprac.: K. Łukasik

Fot.: Internet

Elementy składowe systemu:
* segment kosmiczny - 3 satelity geostacjonarne obejmujące zasięgiem całą

Europę;
* segment naziemny:

34 stacje pomiarowo-obserwacyjne (Ranging and Integrity Monitoring
Stations - RIMS) odczytujące depesze nawigacyjne z satelitów GPS;

4  stacje kontrolne (Mission Control Center - MCC) przetwarzające dane
i obliczające poprawki różnicowe;

6 stacji transmitujących (Navigation Land Earth Station - NLES)
wysyłających poprawki do satelitów, które następnie przekazują je do
użytkowników.
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Zalety militarne cyplu helskiego
zostały dostrzeżone już przed II wojną
światową jako potencjalne miejsce do
ustawienia baterii artylerii nadbrzeżnej
zdolnej kontrolować akwen Zatoki
Gdańskiej. Jednak pierwsze konkretne
prace zostały przeprowadzone przez Pol-
ską Marynarkę Wojenną dopiero
w połowie lat trzydziestych.

Po zdobyciu Helu Niemcy, doceniając
znaczenie i zalety taktyczne tego miej-
sca, uruchomili uszkodzone podczas
działań wojennych baterie i włączyli je
do swojego systemu obrony, której rdzeń
miała stanowić nieukończona ostate-
cznie bateria kalibru 406 mm. 

Po wojnie cypel nadal miał ogromne
znaczenie strategiczne. W związku z tym
24 lutego 1950 roku zatwierdzono
założenia planu artyleryjskiej obrony
Wybrzeża, wykonane przez Dowództwo
MW. Projekt przewidywał utworzenie
oprócz baterii kalibru 130 mm, również
cztery baterie przeciwkutrowe, tzw.
„sztyletowe” z działami kalibru 85-
100 mm. Ostatecznie sformowano tylko
dwie baterie kalibru 100 mm typu
B-34U na Helu i w Gdyni Oksywiu.

Mimo wątpliwości dotyczących loka-
lizacji baterii na Helu ówczesny dowód-
ca MW kontradmirał Winogradow
zatwierdził budowę obu BAS-ów.
Obiekty 27. BAS-u zlokalizowano na
południowo-zachodnim krańcu cypla
helskiego, w bezpośredniej bliskości
13. BAS-u. Ostateczna decyzja w spra-
wie powstania helskich sztyletów
zapadła w marcu 1955 roku. Ze względu
na wspomniane bl iskie  sąs iedz-

two 13. BAS-u, przy budowie nowej
artylerii zdecydowano się
na częściowe wykorzys-
tanie już istniejącego
zaplecza, m.in: bazy
koszarowej i schronu dla
załogi. 

Cztery stanowiska
ogniowe wykonano wg
standardowego projektu
radzieckiej działobitni
dla działa B-34U. Usta-
wione one były niemal
w linii prostej względem
siebie. Każde stanowisko
posiadało dwa schowki
amunicyjne o łącznej
pojemności 84 pocisków
oraz wnęki na butle
sprężonego powietrza
zasilające instalacje do-
syłacza i odrzutu (łącznie
8 butli). Wszystkie dzia-
łobitnie zostały połą-
czone wąskim kory-
tarzem, którym można
było również dostać się
do magazynów amuni-
cyjnych. Za stanowiska-
mi ogniowymi zbudowano GPKO
w formie czterokondygnacyjnej wieży,
a obok znajdowało się Stanowisko
Dowodzenia i schron z agregatem zasila-
jącym. Z tyłu przy samej drodze znaj-
dowała się Centrala Artyleryjska. Na
prawym skrzydle BAS-u zlokalizowano
dwa schrony dla reflektora i jego agre-
gatu.

25 lutego 1957 roku 27. BAS oficjal-

nie włączono w skład Marynarki
Wojennej z etatem 106 wojskowych.
W 1963 roku połączono go z sąsiednim
13. BAS-em w jedną baterię jako
27. BAS.

W połowie 1965 roku bateria przeszła
ze struktur Dowództwa Jednostek Nad-
brzeżnych do 9. Flotylli Obrony
Wybrzeża w Helu. Rozkazem dowódcy
MW z dnia 15 czerwca 1974 roku bate-

ria została rozformowana.
Sprzęt baterii postawiono w stan stałej

konserwacji, z której zrezygnowano
w 1977 roku. W latach 90. pocięto na
złom 3 działa B-34U. Pozostawiono
jedno na stanowisku nr 1, stanowiące
atrakcję turystyczną w okresie letnim.

Oprac.: K. Łukasik

Fot.: autor

Helskie sztylety

Zadaniem baterii było:
* zwalczanie kutrów torpedowych

nieprzyjaciela operujących na Zatoce
Puckiej oraz podejściach do portu
w Gdyni i Helu;

* zwalczanie okrętów desantowych
nieprzyjaciela przedzierających się
w kierunku Gdyni;

* wzmocnienie obrony przeciwlot-
niczej Helu oraz Kępy Oksywskiej.
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Polskie okrêty

Dzieje polskiej floty (XXIV)
W wyniku korzystnych dla wielkich

mocarstw i zgubnych dla Polski porozu-
mień w Jałcie i Poczdamie znalazła się
ona w całkowitej zależności od ZSRR.
Stąd realizowana w kraju polityka
obronna zmierzała do wykonawstwa
narzuconych planów w obliczu
przewidywanego konfliktu zbrojnego
z Zachodem. Polska, istniejąc w po-
zornie partnerskim Układzie Warszaw-
skim nigdy nie była dopuszczona do
rzeczywistych, strategicznych zamierzeń
silnego militarnie wschodniego sąsiada.

Ówczesne władze w kraju, podporząd-
kowane Związkowi Radzieckiemu
z wrogością odnosiły się do legalnego
rządu RP w Londynie, starając się
wymazać z historii osiągnięcia bojowe

Polskich Sił Zbrojnych i Polskiej Mary-
narki Wojennej, działających przy boku
aliantów zachodnich.

Chwilową nadzieją na suwerenność
Polski było powołanie Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej, uzna-

wanego, chociaż za mało popieranego
przez Zachód. W odniesieniu do Mary-
narki Wojennej podjęto wówczas próby
sprowadzenia do kraju polskich okrętów
oraz marynarzy z rozwiązanej w Wiel-
kiej Brytanii PMW.

Pod dyktatem wschodniego mocars-
twa tworzono nową Marynarkę, do
której zgłaszali się ludzie, w tym wielu
przedwojennych dowódców i specjali-
stów morskich, którzy wierzyli, że
w dogodnej, przyszłej sytuacji polity-
cznej silna flota będzie stanowić ogniwo
niezależności i suwerenności. 

Tymczasem sprawy przedstawiały się
następująco: 26 października 1944 roku
w Lublinie zaczął się organizować zapa-
sowy batalion Marynarki Wojennej,

w skład którego
weszli marynarze,
specjaliści morscy,
ludzie związani
z żeglugą i prze-
mysłem okrę-
towym, a także ofi-
cerowie radzieccy
- morscy specja-
liści.

Batalion pod
d o w ó d z t w e m
kmdr. Karola

Kopca, w składzie 3 kompanii: kompanii
morskich specjalistów pokładowych,
kompanii morskich specjalistów tech-
nicznych i kompanii strzelców morskich,
w lutym 1945 roku znalazł się we
Włocławku, gdzie przemianowano go na

1 Samodzielny Morski Batalion Zapa-
sowy.

W kwietniu był już w Gdańsku i Gdy-
ni, gdzie jego marynarze zabezpieczali
obiekty związane z przemysłem
morskim, przejmując je kolejno od
wojennych władz radzieckich. Z relacji
kilku marynarzy, dzisiaj kombatantów,
wynika, że często udzielali pomocy mal-
tretowanej przez część żołnierzy
radzieckich ludności niemieckiej.

Niezależnie od narzuconej ideologii
wielu oficerów batalionu zarówno
w czasie służby, jak również będąc
w rezerwie nawet publicznie przenosiło
do środowisk marynarskich patriotyczne
treści, m.in. kmdr Władysław Trzciński
i kmdr Władysław Jereczek, obaj przed-
wojenni oficerowie.

Rys.: autor                 B. Grzegorczyk

Najstarszy na świecie okręt pozostaje do tej pory w Stanach
Zjednoczonych w służbie czynnej. Zwodowany został
21 października 1797 roku w Bostonie. Odniósł wiele
zwycięstw w bitwach morskich z flotą brytyjską.
Przeprowadził wiele operacji przeciwko piratom
morskim na Atlantyku, Morzu Śródziemnym i Morzu
Karaibskim.

Jego zbudowane z białego dębu amerykańskiego burty
skutecznie chroniły przed pociskami przeciwnika.

Okręt był wielokrotnie remontowany. W 1931 roku
odbył długi rejs przy wybrzeżach USA, zawijając do 90
portów.

Do dziś okręt można oglądać w Bostonie.
Charakterystyka:
długość - ponad 90 m, szerokość - 13,25 m, zanurze-

nie - 5,01 m, pojemność - 1576 BRT, powierzchnia żagli
- 3970 m, załoga 460 marynarzy, uzbrojenie - 38 armat,
w tym 28 armat - 24-funtowych i 10 armat - 12-funtowych.
Ogółem 50 furt armatnich.

Rys. B. Grzegorczyk                                                     L. S.

Okrêty œwiata

„Constitution”
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Z dużym zaciekawieniem przyjąłem
zaproszenie na lipcowy spływ nurkowy
rzeką Piaśnicą. Podobnie jak kilka
poprzednich weekendów i ten zapo-
wiadał niemały skwar. Jak się zorien-
towałem część miłośników tego rodzaju
imprez miała już za sobą biwak w odda-
lonej o kilka kilometrów znanej nad-
morskiej miejscowości Dębki. Z każdą
chwilą w wyznaczonym przez organiza-
torów punkcie „na moście”, co chwila
przybywało nowych twarzy. Łąka nad

brzegiem wkrótce zaroiła się gromadą,
w większości młodych ludzi, choć nie
brakowało chętnych w wieku średnim
i znacznie powyżej. Przeważali męż-
czyźni. Ich było najbardziej widać i sły-
chać. Im bliżej południa, a więc momen-
tu startu, obok „uzbrojonych” w płetwy,
fajki, okulary i skafandry piankowe
pojawiały się grupki chętnych do poko-
nania rzeki na pontonach i kajakach.
Jeszcze tylko kilka informacji dotyczą-
cych bezpieczeństwa, przebiegu spływu,
ostatnie formalności związane z uczest-
nictwem i wreszcie pada komenda
„start”. 

Zgodnie z utartym w poprzednich la-
tach zwyczajem, za pilotem prowadzą-

cym w różnych odstępach, niemal
bezszelestnie wyruszają, co bardziej
niecierpliwi uczestnicy. Warunki zna-
komite, płycizny na przemian z głębszy-
mi miejscami, roślinność szuwarowa
i niewielki nurt. Wśród płynących są
debiutanci oraz doświadczeni wyjadacze,
jak chociażby Zbigniew Zajączkowski.
Od początku do końca płynął on tuż za
pilotem wraz z młodą adeptką tej sztuki.
I jako pierwsi w niespełna dwie godziny
dotarli do ujścia Piaśnicy do morza,

pokonując w świet-
nej dyspozycji pię-
c i o k i l o m e t r o w y
dystans. Przez kilka-
dziesiąt dalszych
minut docierali do
mety następni, a na

końcu za łog i
kajakowe i ponto-
nowe.

Siedemdziesięciu
żądnych wrażeń
śmiałków, w zasa-
dzie bez większego

trudu pokonało tę wąziutką i zarośniętą
rzekę. Była to duża frajda, ale i niemałe
wyzwanie, bo stopień wtajemniczenia
w arkana pływania w płetwach, podob-
nie jak i wiek był bardzo zróżnicowany.
Wszystko jednak skończyło się szczęśli-
wie. Stąd gratulacje dla organizatora
i inicjatora spływu nurkowego Jerzego
Pomiana. W sobie wiadomy sposób
potrafił skrzyknąć entuzjastów spływów,
znaleźć do pomocy osoby tak, jak i on
zafascynowane wodnymi eskapadami. 

W kilka godzin później rozpoczęły się
entuzjastycznie przyjmowane gry,
zabawy, konkursy, zarówno zręcznoś-
ciowe, jak i humorystyczne. I wszystko
to przy wtórze skwierczących na grillu

wiktuałów, w niebywale dobrych nastro-
jach. Tak chyba potrafi się delektować
przyrodą i przygodą tylko wodniacka
brać. Za sympatyczną atmosferę
dziękowano sobie wzajemnie. Odnosi
się to zarówno do nowicjuszy, jak i mało-

latów, grup klubowych,  rodzin-
nych i przybyłych samotnie.

Dwie rzeczy wydają się być po tych
zmaganiach łatwe do przewidzenia. Po
pierwsze, że za rok, będzie piąty,
jubileuszowy spływ na tym samym
akwenie. Wszystko też wskazuje na to,
że odrodzi się niebawem Morski Klub
Płetwonurków, który zapisał tak piękne
karty w historii marynarskiego oddziału
PTTK w Gdyni. Deklaracje takie składa-
ją m.in. uczestnicy spływu, którzy
niemal przed pół wiekiem oddali się
swej życiowej pasji, jaką jest swobodne
nurkowanie. Przed laty tworzyli w kraju
i w wojsku zręby sportowo-rekrea-
cyjnego nurkowania w płetwach. Dzisiaj
są nadal entuzjastami wodniackich
wypraw, zmagań na wodzie i pod wodą
oraz podziwiania przestworzy oglą-
danych poniżej lustra wody.

Andrzej Tokarski

Fot.: Jerzy Pomian

W p³etwach, na pontonach i kajakach

Sp³yw Piaœnic¹ do morSp³yw Piaœnic¹ do mor zaza
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- Rozumiesz?, a co z tego wynika?,
udowodnij to, to nielogiczne, to tylko
kilka przykładowych uwag i komentarzy
naprowadzających rozmówcę na racjo-
nalne tory myślenia. Myślenie (w do-
myśle logiczne), wnioskowanie przy-
czynowo - skutkowe, to niezwykle ważne
i esencjonalne operacje umysłowe
stanowiące podstawę rozwoju intelektu-
alnego człowieka i całej ludzkości. Kon-
cepcje logiczne, racjonalne, matematy-
cznie uzasadnione przekładają się na
wynalazki ułatwiające codzienne życie
i często mają wartość ponadczasową.
Podejście racjonalne jest tym pożądanym
i wychowując dzieci, także je tego
uczymy. 

Małym dzieciom światy: realny i wy-
imaginowany mylą się czasami, a nie-
kiedy celowo wkraczają do tego
bajkowego. Bawiąc się, dzieci realizują
swoje potrzeby i życzenia w świecie
pozornym, fikcyjnym. I nie chodzi tu
tylko o natychmiastowe urzeczywistnie-
nie jakiegoś życzenia. W tym na poły
wyobrażonym świecie mają okazję
wyrazić się ich pragnienia i emocje. 

Freud bardzo niekonwencjonalnie
opisał zabawę, przeciwstawiając ją nie
temu, co poważne, lecz na drugim krańcu
kontinuum umieszczając realizm. Tym
samym podkreślił to, że istotą zabawy nie
jest radość i wesołość, ale przeby-

wanie w wymyślonym świecie fantazji. 
Taki układ, współistnienie świata

racjonalnego i spoza tej reguły uwalnia
od surowego i monotonnego, dwuwymia-
rowego świata konieczności, przenosząc
do krainy możliwości. 

Dopuszczając, oprócz zasad rozu-
mowych, również inne możliwości

funkcjonowania świata - naszego
mikroświata - stwarzamy sobie o wiele
więcej dróg wiodących do rozwiązania
codziennych spraw. 

Wraz z wiekiem i dojrzewaniem wiemy
i rozumiemy coraz więcej, odrzucając to,
co wymyka się poznaniu. Nawet, jeżeli
nie negujemy tego wprost, to często
sprawiamy takie wrażenie. Tylko nasza
racjonalna, „wyrozumowana” społeczna

twarz zasługuje, w odczuciu wielu, na to,
aby pokazać ją światu. Fantazje, emocje,
przekonania - już nie. Są one osobiste,
sekretne, intymne. - Dziecinne, nielogi-

czne, śmieszne. Takich ocen się oba-
wiamy?

Wielu, bardzo wielu, świetnie udaje się
kreować spójny wizerunek, pozbawiony
bardziej osobistego rysu. Czynią to tak
dobrze, że sami w niego wierzą. Poza
normą, formą, konwenansem i logicznym

wywodem nie pokazują światu nic.
A przecież kiedyś czuli...

Prawie każdy zgadza się z twierdze-
niem, że nawet w dorosłym człowieku
ciągle istnieje dziecięca sfera marzeń,
pragnień i magicznego myślenia, choć
często bywa tłumiona i spychana do kąta
podświadomości. 

Ironią losu jest, że dopiero sytuacje
trudne, zagrażające, dramatyczne budzą
w człowieku tę uśpioną sferę. W sytuac-
jach życiowo ekstremalnych, kiedy
zależy nam na czymś tak bardzo, że
bardziej już nie może, robimy coś, czego
logicznie uzasadnić się nie da. Wierzymy
jednak, że to przyniesie oczekiwany
skutek...i przynosi. Cuda? Podobno
zdarzają się tym, którzy w nie wierzą.

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

PORADY BANDERY

Uwierz w cuda

Ropa naftowa, dokładniej opisana w poprzednim artykule,
jak wiemy, jest szczególne niebezpieczna dla wszystkich
środowisk wodnych. Przypominają nam o tym media,
szczególnie po większych katastrofach morskich tankowców,
kiedy to do środowiska przedostają się ogromne ilości tej
cieczy. Tak, jak to było w przypadku opisanych wcześniej
katastrof tankowców Torry Canyon (1967 rok) lub Exxon

Valdez (1989 rok), gdy ropa, która wyciekła z nich zniszczyła
nieodwracalnie setki kilometrów kwadratowych. 

Rozlana ropa unosi się na powierzchni wody, rozchodząc się
na boki od miejsca wylewu, tak długo aż uzyska grubość
molekularną. Możemy czasami taką warstwę dojrzeć w postaci
kolorowo połyskującej plamy na powierzchni wody.

Rozprzestrzenianiu się rozlewu olejowego sprzyja wiatr oraz
falowanie morskie. 

Cieniutka warstwa na powierzchni morza, rozprzestrzeniona
na tysiącach kilometrów kwadratowych, skutecznie zapobiega
przedostawaniu się tlenu atmosferycznego w głąb toni wodnej.
Brak rozrzedzonego tlenu w wodzie jest zabójczy dla wszyst-
kich organizmów morskich, które dusząc się giną. Rozwijają
się w tych warunkach różne organizmy beztlenowe, które
mogą dodatkowo wytwarzać trujące toksyny. Masowo giną też
ptaki morskie, które zwabione pozornie spokojną wodą, siada-
ją na niej. W przeciągu kilku chwil olej oblepia pióra ptaka,
który zanurzając się próbuje go spłukać wodą, a w konsek-
wencji pokrywa się on smarem coraz bardziej. Zlepione pióra
nie spełniają już swojej roli izolującej przed stratą ciepła, nie
pozwalają też na ucieczkę. Organizm ptaka stopniowo się
wychładza i ginie on, nie mogąc się wydostać z plamy rozlewu
olejowego. Nawet, jeśli uda mu się uciec, a pokrycie piór ropą
będzie niewielkie to i tak zwierzę to ma małe szanse na przeży-
cie. Zaniepokojone stara się usunąć lepką substancję z piór.
Próbując czyścić pióra jednocześnie połyka trującą maź, co
doprowadza do nieodwracalnego zatrucia toksynami i powol-
nej śmierci. 

Obecnie jest kilka sposobów walki z rozlewem olejowym.
Najskuteczniejszym jest po prostu niedopuszczenie do jego
powstania. Jeśli jednak do tego dojdzie, to w pierwszej kolej-
ności należy nie dopuścić do rozprzestrzeniania się plamy
ropy, a następnie jak najszybciej ją usunąć. 

Skuteczne metody walki z nią opiszę w następnym artykule. 
M. Ryś

Wojna z rop¹ (2)
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W historii Marynarki Wojennej
służyły trzy okręty noszące imię stolicy
Polski. Pierwszą jednostką był monitor
rzeczny ORP „Warszawa” należący w la-
tach 1920-1939 do Flotylli Wiślanej
i Pińskiej. Następnie, w latach 1970-
1986 miał ją niszczyciel rakietowy pro-
jektu 56 AE. Od 1988 roku opisany
poniżej ORP „Warszawa” typu Kashin.

9 stycznia 1988 roku w gdyńskim Por-
cie Wojennym podniesiono banderę na
nowym niszczycielu radzieckiego pro-
jektu 61MP, ORP „Warszawa” o nu-
merze burtowym „271”. Przejął on
nazwę po swoim poprzedniku, który
został wycofany dwa lata wcześniej.
Nowy nabytek Marynarki Wojennej nie
był jednostką nowo powstałą. Służbę
rozpoczął jeszcze w marynarce ZSRR,
która przyjęła go na uzbrojenie blisko 20
lat wcześniej jako okręt ZOP. Stępkę pod
jednostkę położono 15 listopada 1966
roku w Stoczni im. 61 Komunardów
w Nikołajewie nad Morzem Czarnym.
Była to 12 jednostka tego typu, która
powstała w tym zakładzie. 

Wodowanie okrętu odbyło się 6 lutego
1966 roku. Banderę marynarki wojennej
ZSRR podniesiono 27 grudnia 1969
roku. Okręt otrzymał nazwę „Smiełyj”
i został wcielony do Floty Czarno-
morskiej. Po dziewięciu latach służby
okręt zmodernizowano w stoczni
w Nikołajewie do standardu w  61MP,

instalując na nim m.in. wyrzutnie
rakiet woda-woda oraz wzmoc-
niono środki ZOP. 

Po remoncie jednostkę prze-
bazowano na Bałtyk, gdzie zasilił
Flotę Bałtycką. Wydzierżawiony
przez stronę Polską przybył do
Gdyni wraz z radziecką załogą na
przełomie października i listopada
1987 roku. Zanim jednak trafił do
naszej floty, przeszedł w stoczni
leningradzkiej remont. Jednym
z istotnych punktów dzierżawy
było to, iż okręt nie mógł przejść
żadnej modernizacji realizowanej
przez stronę polską, a jego zwrot
do właściciela musiał odbyć się po
uprzednim przeprowadzeniu re-
montu średniego. Tak więc MW
otrzymała przestarzałą jednostkę

i tego stanu nie mogła w żaden
sposób zmienić. Przez cały okres

służby w Polsce ORP „Warszawa” orga-
nizacyjnie przynależny był do 3. Flo-
tylli Okrętów w Gdyni. 

Jego pierwszym dowódcą został kmdr
por. Jerzy Wójcik, po nim od październi-
ka 1990 roku dowodzenie przejął kmdr
por. Zdzisław Płaczek. Pod dowódz-
twem tych dwóch oficerów „Warszawa”
odbyła swoje wszystkie rejsy zagra-
niczne. Pierwszy był do Londynu
w dniach 9-12 maja 1989 roku, kolejny
od 11 do 14 września do Sztokholmu,
a od 5 do 9 października tego samego
roku do dwóch portów w Niemczech:
Warnemünde i Rostocku. Pod
dowództwem komandora Płaczka okręt
odwiedził w dniach 7-10 kwietnia 1992
roku niemiecką Kilonię, a w okresie
1-10 września tego samego roku Am-
sterdam. 

Po zmianach, jakie zaszły w Europie
na początku lat dziewięćdziesiątych
postanowiono wykupić jednostkę.
Nastąpiło to na przełomie 1992/93 roku,
kiedy okręt stał się własnością naszego
kraju. Jesienią 1993 roku skierowano go
na remont średni do Stoczni Marynarki
Wojennej w Gdyni. Po nim nastąpił
okres realizacji kolejnych ćwiczeń mor-
skich, coraz częściej prowadzonych
wspólnie z partnerami zagraniczny-
mi, a  potem w ramach sojuszu NATO.
W listopadzie 1998 roku dowództwo nad

okrętem przejął kmdr ppor. Krzysztof
Maćkowiak, jak się okazało ostatni
pełnoprawny dowódca ORP „Warsza-
wa”. 5 grudnia 2003 roku na niszczy-
cielu opuszczono banderę Marynarki
Wojennej i okręt przekazano Agencji
Mienia Wojskowego celem zagospo-
darowania. Jak można było podejrzewać
nie było chętnych do zakupu sprawnego,
lecz leciwego okrętu bojowego. Tym
samym podjęto decyzję o sprzedaży jed-
nostki na złom po uprzednim zdemon-
towaniu części wyposażenia. Pod koniec
sierpnia 2005 roku jednostkę prze-
holowano do Gdańska celem zezło-
mowania. 

Oprac.: K. Łukasik

Fot.: M. Kluczyński

ORP „WORP „Warszawa”arszawa”

Dane techniczne:
wymiary:  długość całkowita - 146,2 metra,

szerokość całkowita - 15,8 metra;
zanurzenie bez podkadłubowej stacji

hydrolokacyjnej - 4,8 metra;
zanurzenie z podkadłubową stacją

hydrolokacyjną - 6,8 metra;
wyporność: standardowa - 3850 ton,

normalna - 4250 ton, pełna - 4950 ton;
napęd główny: cztery turbiny gazowe,

po dwie typu DE-59P i DE-59L o mocy
24000 KM każda;

prędkość: maksymalna - 35 węzłów,
ekonomiczna - 18 węzłów;

zasięg: przy prędkości ekonom. - 5000 mil
morskich, przy prędkości maksymalnej -
2700 mil morskich;

autonomiczność: 20 dób;
załoga ok. 320 osób.

Uzbrojenie:
dwie podwójne armaty morskie kalibru

76 mm AK-726, zapas 280 naboi;
cztery szybkostrzelne, sześciolufowe armaty

morskie kalibru 30 mm AK-630M,
zapas 12000 naboi;

dwie pojedyncze wyrzutnie KT-97 dla rakiet
przeciwokrętowych P-21 i P-22 Termit 2
(SS-N-2C Modified Styx), zapas
4 rakiety;

dwie podwójne wyrzutnie ZIF-101 dla rakiet
przeciwokrętowo-przeciwlotniczych
RZ-61 (SA-N-1 Modified Goa), zapas
32 rakiety;

pięciorurowa wyrzutnia torpedowa PTA-53-61
kalibru 533 mm dla torped przeciw
okrętom podwodnym SET-53M, zapas
5 torped;

dwie dwunastoprowadnicowe wyrzutnie
RBU-6000 dla rakietowych bomb
głębinowych RGB-60, zapas 120 bomb.
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J
adąc trasą Gdynia - Hel, po prawej
stronie na wysokości Pucka
zauważymy stare hangary i po-

rośnięte trawą pole wzlotów. 
Obecnie mają tam swą siedzibę różne

firmy m.in. Puckie Zakłady Mecha-
niczne. Mało kto wie, że w tym miejscu
latem 1945 roku, rodziło się powojenne
polskie lotnictwo morskie.

Pierwsze decyzje w tym kierunku
zapadły 7 lipca 1945 roku, gdy naczelny
dowódca Wojska Polskiego wydał
rozkaz o sformowaniu klucza lotniczego
dla potrzeb odtwarzanej Marynarki
Wojennej. Klucz ten składał się z 2. sa-
molotów typu Po-2. Jego zaopatrzeniem
i obsługą miało się zajmować lotnictwo
Wojska Polskiego.

Niebawem, bo z początkiem sierpnia
1945 roku, do puckiej bazy przybyła
komisja z kpt. mar. obs. Eustachym
Szczepaniukiem na czele. Teren bazy,
hangary, magazyny, pole wzlotów,
które zastali okazało się zdatne do dal-
szego użytkowania po nielicznych
naprawach i uporządkowaniu.
Należało w pierwszej kolejności
oczyścić go z gnoju, gruzu i zgniłych
kartofli. Poza tym było tam też kilka
wagonów złomu żelaznego i alu-
miniowego. Znaleziono i rzeczy
wartościowe, takie jak: 4 jachty bez
ożaglowania, a w magazynie amuni-
cyjnym bomby małego kalibru i amu-
nicję małokalibrową. 

Do ochrony lotniska w Pucku został
wyznaczony st. bosm. pil. Jan Klupś
z kadry Marynarki Wojennej. Dostał on
pod swoją komendę 12. marynarzy.
Był to podoficer, który znał dobrze to
miejsce, gdyż służył w bazującym tu
przed wojną Morskim Dywizjonie Lot-
niczym od 1924 roku.

Pierwszymi samolotami odtwarzanego
lotnictwa morskiego były poniemieckie
samoloty łącznikowe Fieseler Fi-156C,
„Storch” (bocian). Maszyny te zna-
leziono podczas przeszukiwania terenu.
Cztery odnaleziono na Helu, a ponadto
w Wierzchucinie odkryto 20 silników do
nich typu „Argus”. Niestety zgroma-
dzone samoloty wymagały przeglądu 
i remontu. 

Dzięki porozumieniu Dowództwa
Marynarki Wojennej i zakładów lot-
niczych w Mielcu 2 „Storchy” po remon-
cie powróciły do lotnictwa morskiego.

W celu zabezpieczenia wykonania
zadań państwowych i pracy operacyjnej
Dowództwa MW na terenie Obszaru
Nadmorskiego, Naczelne Dowództwo
WP wydało stosowne rozkazy we

wrześniu 1946 roku. Stwierdzano w
nich, że dowódca Okręgu Wojskowego
VI do 10 grudnia 1946 roku przekaże
Dowódcy MW przewidziany do rozfor-
mowania klucz lotniczy i włączy go do
etatu Dowództwa Marynarki Wojennej.
W składzie tego klucza znajdowali się:
dowódca klucza, 2. pilotów, nawigator,
mechanik, 3. majstrów silnikowych oraz
2-3 samoloty łącznikowe typu Po-2.

Dwa samoloty łącznikowe Po-2,
zwane też pieszczotliwie „kukuruźnika-
mi” przybyły 18 grudnia 1946 roku do
Pucka. Przylecieli nimi: chor. pil. Józef
Jasiński, który później został dowódcą

klucza, chor. pil. Leopold Kocyła, plut.
Longin Matorewicz (technik klucza)
oraz  kpr. Zygmunt Pawlak (mech.
samolotowy). 

W lipcu 1947 roku sformowano 
w ramach Dowództwa MW - Szefostwo
Lotnictwa. Na jego czele stanął kmdr
ppor. obs. Eustachy Szczepaniuk. Jego
zastępcą został kmdr ppor. obs. Alek-
sander Krawczyk. Obaj panowie przed
wojną latali w Morskim Dywizjonie Lot-
niczym w Pucku i brali udział w walkach
w obronie Wybrzeża. 

Szefostwu Lotnictwa został pod-
porządkowany klucz lotniczy MW,
zarazem przeniesiono go na nowy etat
klucza lotniczego Dowództwa Marynar-

ki Wojennej. Etat ten nie różnił się od
poprzedniego, obejmował 4 oficerów, 

4 podoficerów i 2-3 samoloty
łącznikowe Po-2. 

Według pisma szefa Lotnictwa do
Szefa Oddziału I Sztabu Generalnego
WP z października 1947 roku - zadaniem
klucza lotniczego DMW były loty,
których zadaniem było utrzymanie
łączności operacyjnej Dowództwa MW
w Gdyni z poszczególnymi jednostkami
Marynarki Wojennej, które były
rozmieszczone wzdłuż całego Wybrzeża.
Można jednak przypuszczać, że wyżsi
oficerowie z Dowództwa MW w przy-
padku podróży służbowych do stolicy
korzystali również z usług samolotów.

Patrząc na godziny nalotu jednego
samolotu można sądzić, że wyko-
rzystywano je bardzo intensywnie. 

Mało znanym jest fakt, że w Pucku
kultywowano tradycje Morskiego
Dywizjonu Lotniczego i w latach czter-
dziestych obchodzono święto 15 lipca -
rocznicę startu pierwszego
hydroplanu z wymalowaną banderą
Marynarki Wojennej na burcie. Na
teren bazy przychodzili wówczas
mieszkańcy, urządzano festyn połą-
czony z lotami pasażerskim nad Zatoką
Pucką. 

Większość personelu wojskowego
stanowili przedwojenni podoficerowie
zawodowi, którzy pełnili służbę w pier-
wszej jednostce lotnictwa morskiego II
Rzeczpospolitej. 

Samoloty były niestety w znacznej
części wyeksploatowane i wymagały
częstych remontów. 

W związku z rozbudową lotnictwa
morskiego i formowaniem mieszanej
eskadry lotniczej, na mocy rozkazu mi-
nistra Obrony Narodowej z 6 września
1948 roku klucz lotniczy Dowództwa
MW wcielono do etatu Eskadry Lot-
niczej MW. Odtąd klucz przyjął etatową
nazwę Klucz Łącznikowy MW. Przez
cały okres swojego istnienia ten podod-
dział lotniczy bazował na lotnisku 
w Pucku. 

27 listopada 1950 roku Marynarka
Wojenna opuściła pucką bazę lotniczą,
przekazując teren władzom cywilnym.
W latach siedemdziesiątych, z inicjaty-
wy seniorów lotnictwa, przy bramie
dawnej bazy postawiono obelisk poświę-
cony lotnikom polskim poległym nad
morzami w okresie minionej wojny. 

Kinga Chwedoruk

Lotnicze ślady w PuckuLotnicze ślady w Pucku
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W Związku Radzieckim zbudowano

łącznie 243 atomowe okręty

podwodne rozlicznych podklas

i projektów. Jeśli dodamy do nich

ponad 1000 jednostek o napędzie

dieslowskim, będących w linii od

czasów ostatniego cara do obecnego

prezydenta Federacji Rosyjskiej,

to mamy odpowiedź, od czego zależy

potęga morska tego, przede

wszystkim, lądowego mocarstwa.

Przyznanie priorytetu rozbudowie sił

podwodnych pozwoliło w krótkim

czasie zwiększyć możliwości

uderzeniowe naszej marynarki

wojennej, stworzyć potężną

przeciwwagę dla głównych sił floty

przeciwnika na oceanicznych teatrach

działań i drogą mniejszych nakładów,

środków i czasu zwielokrotnić potęgę

morską kraju, jaką mógłby posiadać

w ewentualnej wojnie - pisał,

studiowany do dziś przez

Amerykanów i idących być może za

jego ideą Chińczyków, radziecki

morski teoretyk admirał Siergiej

Gorszkow 

Marynarka Wojenna Federacji
Rosyjskiej czci w 2006 roku stulecie
powstania sił podwodnych jako
samodzielnego rodzaju sił floty. Rosja
w 1917 roku, w czasie I wojny świa-
towej, posiadała 73 okręty podwodne,
ZSRR w przeddzień II  wojny -
212.  W 1958 roku,
kiedy rozpoczęto
budowę pierwszej
jednostki o napędzie
nuklearnym, w linii
było 250 okrętów
o napędzie dies-
lowskim. W 1959
roku flota posiadała
już pierwszy okręt
mogący wystrzelić
rakietę balistyczną.
Dość powiedzieć, że w całym Związku
Radzieckim zbudowano 243 atomowe
okręty podwodne rozlicznych podklas
i projektów. Obecnie rosyjska flota
ma na liście w „Jane’s  Fight ing
Ships”  41 OP o napędzie  nuk-
learnym (w tym 3 w budowie) i 20
OP o napędzie klasycznym. Dodać do

nich należy 6 pomo-
cniczych atomo-
wych okrętów pod-
wodnych, służących
jako bazy, okręty
doświadczalne, ba-
dawcze czy rato-
wnicze. 

We współczesnych warunkach siły
podwodne Federacji Rosyjskiej wraz z lo-
tnictwem morskim uzbrojonym w pocis-
ki rakietowe stanowią jeden z głównych
rodzajów sił floty rosyjskiej. W ich skład
wchodzą okręty podwodne różnych klas.
Rosjanie dzielą je na wielozadaniowe
oraz strategicznego i specjalnego przez-
naczenia. Podstawą morskich strate-
gicznych sił nuklearnych, które stanowią
część triady strategicznych sił nuk-
learnych (pozostałe to wyrzutnie lądowe
strategicznych sił rakietowych i lotnic-
two strategiczne sił powietrznych) są
okręty podwodne - nosiciele rakiet.

Siły podwodne Rosji zorganizowane
są w dywizjony, te z kolei w brygady
oraz dywizje, które podlegają dowódcy
eskadry OP lub dowodzącemu flotą. Dla
przypomnienia, Marynarka Wojenna
Federacji Rosyjskiej posiada cztery
floty: Czarnomorską, Bałtycką, Północ-
ną oraz Oceanu Spokojnego. Powyższa
struktura, w opinii naczelnika Sztabu
Głównego Floty Wojennomorskiej
admirała M. Ł. Abramowa sprawdza się
i należy ją zachować.

Rozwój sił podwodnych do 2010 roku,
przede wszystkim strategicznych, został

potraktowany priorytetowo w ramach
„narodowej polityki Rosji na oceanie
światowym” i ujęty w ukazie prezydenta
Rosji. Przewiduje się w nim m.in.
budownictwo nowych OP w takiej skali,
by utrzymywać „minimalny dostate-
czny” potencjał jądrowy.

Rozpoczęła się końcowa faza prac nad
wdrożeniem perspektywicznego syste-
mu rakietowo-nuklearnego, pierwszego
od czasów upadku ZSRR. W jego skład
będzie wchodzić nowy okrętowy kom-
pleks strategicznego przeznaczenia
Buława (oznaczenie  NATO: SS-
NX-30). Rakietowe pociski balistyczne,
podobne do rozmieszczanych na lądzie

Podwodna potêga Rosji

SSGN typ Yasen

SSN typ Akula



Topol-M (NATO: SS-27) ,  jednak
o mniejszych możliwościach przenika-
nia przez obronę przeciwrakietową, niż
uważane za niewrażliwe na nią pociski
Topol-M, mają zasięg 10000 km, dużą
dokładność trafienia (ocenia się ją na
350 m) i głowice nuklearne o mocy
550 kT. Przewiduje się, że będzie on na
wyposażeniu OP - nosicieli rakiet
czwartej generacji typu Borey. Pomyślne
testy przeprowadzano w końcu 2005
roku na OP typu 941 Akuła (Typhoon).

Uzupełnia się skład sił podwodnych.
W grudniu 2001 roku do służby wszedł
nowy OP proj. 971 (Akula II), ener-
gicznie prowadzone są prace nad projek-
tem 955, 885 (Yasen). W 2006 roku
w skład Floty Bałtyckiej oczekuje się
wejścia OP typu 677 nowej generacji
o napędzie klasycznym. U następcy typu
Kilo przewidziano możliwość instalacji
napędu niezależnego od powietrza
(AIP). Będzie nosił nazwę „Sankt
Petersburg”. Na razie nic nie wiadomo
o budowie seryjnej takich jednostek dla
rosyjskiej floty. Eksperci twierdzą, że
nowy nabytek będzie jednostką poka-
zową. Rosjanie rokują duże nadzieje
w eksportowej wersji proj. 677, zwanej
Amur. 

Pierwszoplanowym zadaniem jest
zakończenie budowy dwóch SSBN pro-
jektu 955 (Borey). Pierwszy z serii „Jurij
Dołgorukij”, zwodowany został przed
10. laty. Olbrzymie opóźnienie wiąże
się z przeprojektowaniem jednostki, ze
względu na zastosowanie nowo-
cześniejszych, niż początkowo zakła-
dano, rakiet (Buława) i kłopotami budże-
towymi. Bliźniacza jednostka będzie
nosić imię „Aleksandr Newskij”. Kolej-
ną nowością będzie pierwszy wielo-
zadaniowy okręt podwodny o napędzie
nuklearnym projektu 885 (NATO:Yasen)
„Siewierodwinsk”. Konieczne jest

rozwinięcie produkcji seryjnej wspom-
nianych wyżej OP, z uwagi na wycofy-
wanie ze służby licznych jednostek,
m.in. typu Akula I i Victor III. Do 2010
roku ma być zakończona wielka opera-
cja złomowania i utylizacji olbrzymiego
atomowego arsenału w postaci 94 OP.
Wspierają te przedsięwzięcie finansowo
byli protagoniści z okresu zimnej wojny:
USA, Niemcy, Kanada W. Brytania,
Włochy i Japonia. 

Niektórzy powiedzą, że to nie bardzo

znaczące sukcesy. I będą mieli rację…

Jednak budowa i rozwój floty to zadanie

dla całej gospodarki kraju - przyznaje na
łamach „Wojennoj Mysli” z marca 2006
roku adm. M. Ł. Abramow. Podkreśla,
że upadek ekonomiczny państwa w la-
tach 90. przełożył się na rozwój jego sił
morskich. Dodaje, że cały kraj bardzo
drogo, w znaczeniu moralnym i mate-
rialnym, kosztowała tragedia „Kurs-
ka” w 2000 roku. 

W planach podnoszenia gotowości
bojowej w 2006 roku, podobnie jak
w ubiegłych latach, znalazły się wyjścia

okrętów bezpośrednio w rejon bieguna
północnego. Celem „lodowych rejsów”
jest nie tylko wykonanie bojowych
zadań, ale też prowadzenie badań baty-
metrycznych w strefie izobaty 2000 m na
zewnętrznej granicy szelfu kontynental-
nego rosyjskiej części strefy arktycznej,
aż do bieguna północnego.

Marynarka wojenna kontynuuje uno-
wocześnianie systemu kierowania siłami
podwodnymi na morzu, zwiększa skry-
tość i niezawodność doprowadzenia do
nich sygnałów kierowania walką.
Rozpoczęto wdrażanie automatycznego
systemu dowodzenia. Próby w tzw.
reżimie bojowym wykazały jego
skuteczność w kierowaniu siłami ze

stanowisk dowodzenia sztabu general-
nego, jak i marynarki wojennej. Oprócz
tego w skład wyposażenia OP wchodzą
nowe podwodne akustyczne stacje
łączności. Budowany jest jednolity sys-
tem obserwacji sytuacji podwodnej.
Poprawi on możliwości wykrycia i kla-
syfikacji celów podwodnych o niskim
poziomie szumów na dużych odległo-
ściach i da odpowiedni czas do wypra-
cowania danych do użycia uzbrojenia.

Poziom techniczny uzbrojenia i wypo-
sażenia OP wymaga od załóg profesjo-
nalizmu. Stąd głównodowodzący SM
Rosji nakazał w bieżącym roku pełne
ukompletowanie wszystkich załóg
bojowych OP Floty Północnej oraz
Oceanu Spokojnego na zasadzie służby
kontraktowej. Przed flotą stoi jednak
problem zapewnienia zachęt material-
nych dla kandydatów do ciężkiej i nie-
bezpiecznej służby pod wodą. 

Jerzy Bojko

Fot.: Federation of American Scientists,
US Departament of  Defense.
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SSN typ Victory III 

Złomowany OP typ Oskar
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Poczet marynarskich twórców

Stare, bardzo stare skrzypce na ścianie
w domu Piotra zdradzają miłość właści-
ciela domu do muzyki i wywołują
wspomnienia o dziadku, ojcu, którzy
również uprawiali muzykowanie. Senior
rodziny grał na skrzypcach. Dwie ciotki
były pianistkami. On sam już w szkole

podstawowej grał na flecie, później
w młodzieżowej orkiestrze w Chełmnie,
gdzie również uczęszczał do szkoły
muzycznej.

W Wejherowie już był muzykującym
elewem. Dalej - jak mówi - losy
potoczyły się całkiem zwyczajnie. Cho-
ciaż nie zupełnie tak było. Trafił jako
muzyk, później muzyk solista na 27 lat
do Marynarki Wojennej i tak zostało do
dzisiaj.

Piotr jest młodym człowiekiem, a na
długoletni okres służby wpłynął wczes-
ny wiek wstąpienia (16 lat) do mary-
narskiej orkiestry. 

W Orkiestrze Reprezentacyjnej MW
radzi sobie zupełnie dobrze. Jest
muzykiem solistą, gra na flecie i gitarze.
Oprócz działalności zawodowej,
prowadzi kilkuosobowy zespół muzy-
czno-wokalny.

Wspólnie z żoną wychowują dwoje
dzieci: Karolinę, uczennicę 6 klasy
zdradzającą  talenty muzyczne i 3-let-

niego Pawełka. 
Drugą pasją Piotra jest

majsterkowanie. Tylko czasu jest na
wszystko zbyt mało. 

Plany na przyszłość? - Jeszcze

zobaczymy - mówi i spogląda na wiszące
na ścianie skrzypce. 

Jego dzieło w zasadzie jest bardziej
zespołowe, aniżeli indywidualne. 

Spędził wiele lat w jednej orkiestrze.
Sam maestro Ireneusz Stromski, wyma-
gający, ale potrafiący nauczyć szef,
przyjął go prawie jak syna. Do dziś
chwali sobie Piotr jego nie tylko peda-
gogiczne, ale i koleżeńskie podejście do
muzyków.

W grze na flecie Piotr jest mistrzem. 
Posiada zdolności organizacyjne.

Zanim stworzył z kolegami z Orkiestry
Reprezentacyjnej MW własny zespół
instrumentalno-wokalny myślał o tym,
by pisać muzykę do słów piosenek
zaprzyjaźnionych autorów. Zajmuje się
tym w tej chwili. Ten samorodek muzy-

czny z czasów dzieciństwa wciąż się
rozwija.

Owszem zarobkuje grając także do

kotleta, bo trzeba utrzymać rodzinę. Ten
również artystyczny zakres działania
pozwala jednak zachować kondycję
muzyczną. Stwarza też sytuacje, które
można wykorzystać w pisaniu i kom-
ponowaniu. 

L.S.

Fot.: B.G. oraz archiwum P.S. L.S.

Autor

Jego dzie³o

Piotr Stachewicz

„Muzyka jest dla mnie wszystkim, 

również chlebem powszednim...”
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SPORT

Porucznik Jarosław Poździk z Zespołu
Sportowego Marynarki Wojennej RP,
podczas VIII Mistrzostw Świata Judo
Masters stanął na najwyższym podium. 

Mis t rzos twa rozegrane  zos ta ły
w dniach od 26 czerwca do 1 lipca we
Francji. Złoty medal wywalczył w ka-
tegorii wagowej do 100 kg. Porucznik
Jarosław Poździk jest kierownikiem
sekcji judo w ZS MW i trenerem klasy
pierwszej w tej olimpijskiej dyscyplinie. 

Oprac.: Robert Rapsiewicz

Judoka z zespo³u sportowego MW mistrJudoka z zespo³u sportowego MW mistr zem œwiatazem œwiata

Polskie Siły Morskie zajęły 8. miejsce w Wojskowych Mis-
trzostwach Świata w pięcioboju morskim. Zawody odbyły się
w dniach 01.07 - 09.07.2006 roku w Istambule (Turcja).
Przeprowadzono je już po raz 43. a organizowane były pod
patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego
(CISM). W zawodach uczestniczyło 19 zawodniczek i 68. za-
wodników z 14. państw: Turcji, Norwegii, Niemiec, Szwecji,
Włoch, Finlandii, Brazylii, Hiszpanii, Pakistanu, Danii, Rosji,
Chorwacji, Republiki Południowej Afryki oraz Polski. Trzon
naszej reprezentacji składał się z zawodników Zespołu Spor-
towego Marynarki Wojennej RP. Należy wspomnieć, że jest to
najlepsze miejsce naszej reprezentacji w dotychczasowych
startach w tej dyscyplinie. Szefem ekipy był kmdr por. Dariusz
Adamczyk, kapitanem drużyny kmdr ppor. Krzysztof Saba,
trenerem koordynatorem kpt. Jerzy Gołąbek, a trenerem

st. chor. Jan Szymczuk. W skład reprezentacji wchodzili:
- st. mar. zaw. Karol Morek (ZS MW) - indywidualnie

17. miejsce,
- st. mar. zaw. Jacek Śliwiński (ZS MW) - indywidualnie

22. miejsce,
- mar. Mateusz Szurmiej (ZS MW) - indywidualnie 

34. miejsce,
- pchor. Łukasz Motyka (AMW) - indywidualnie 50.

miejsce,
- st. mar. zaw. Wojciech Kaczmarzyk (ZS MW) -

indywidualnie 54. miejsce,
- pchor. Dagmara Cierpisz (AMW) - indywidualnie

16. miejsce.
Pięciobój morski jako dyscyplina CISM istnieje w NATO od

1954 roku. Składa się z pięciu konkurencji, które oddają
charakter specyficznej
i ciężkiej służby na
morzu. Są to:

a) tor przeszkód o dłu-
gości 300 m,

b) ratowanie życia -
konkurencja z elementa-
mi ratowniczymi /75 m/,

c) pływanie użytecz-
ne - wodny tor prze-
szkód w płetwach
/125 m/,

d) prace bosmańskie -
umiejętności żeglarskie
połączone z wiosło-
waniem /270 m/,

e) cross na dystansie
3000 m połączony ze
s t r z e l a n i e m ,
wiosłowaniem i rzutem
granatem.

Opracował:
Robert Rapsiewicz

Marynarka WMarynarka Wojenna RP ojenna RP 
podczas Wpodczas Wojskowych Mistrojskowych Mistr zostw Œwiata w piêcioboju morskimzostw Œwiata w piêcioboju morskim
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SzachySzachy
Zadanie nr 8. 
Białe rozpoczynają. 
Czy czarne potrafią wygrać?

Święto Marynarki Wojennej w tygodniu obchodów
Dni Morza przypada tradycyjnie w niedzielę. 

Program obchodów wzbogaciła w tym roku symul-
tana szachowa grana przez mistrza Wacława Rawicza-
Galińskiego w sali kolumnowej Klubu MW
„Riwiera”. 

Mistrz odniósł 18 zwycięstw.
W symultanie uczestniczyło 20 zawodników, w tym

15 młodocianych od 7 do 15 lat.
Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowy

dyplom i koktajl od prezesa SKF „Korsarz” działa-
jącego w Klubie MW „Riwiera”. 

1.07.2006 roku odbył się VII turniej szachowy
Grand Prix. Startowało 28 zawodników. 

Zwyciężył mistrz Adam Cichocki. 
Zdobył 8 z 9 punktów. 
Po 7 rozgrywkach prowadzi Wacław Rawicz-Galiń-

ski z 42 punktami. 

Rozwiązanie zostanie nagrodzone książką.
Proszę przesyłać je na adres:

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

Pół roku temu w tej rubryce miałem
okazję opisywać książkę Janusza Kró-
likowskiego poświęconą polskim admi-
rałom okresu powojennego. 

Była to wówczas praca pionierska. Od
tamtej pory minęło niewiele czasu i sytu-
acja uległa zmianie. Przed okresem
wakacyjnym ukazała się bowiem nowa,
znacznie pełniejsza pozycja autorstwa
Waltera Patera zatytułowana Admi-
rałowie 1918-2005. 

Jest to typowy słownik biograficzny
zawierający informacje o admirałach

oraz generałach polskiej Marynarki
Wojennej. 

Autor przygotował informator histo-
ryczny o znacznie szerszej formule - stąd
też książka podzielona jest na dwie częś-
ci: Admirałowie i generałowie Marynar-
ki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Inni admirałowie i generałowie.
Pierwsza, stanowiąca zarazem zasa-
dniczą część książki, zawiera 73
biogramy. 

Ujęto tam admirałów i generałów,
służących w Marynarce Wojennej.
Znalazły się tu również opisy wyższych
oficerów MW, którzy stopnie general-
skie uzyskali służąc poza marynarką,
przebywając w stanie spoczynku lub 
jak  gen. bryg. Stanisław Dąbek,
pośmiertnie. 

Nie zabrakło także Polaków, którzy
stopnie te uzyskali podczas służby w
marynarkach wojennych państw zabor-
czych rosyjskiej i austro-węgierskiej
oraz pełniących służbę poza marynarką:
w Straży Granicznej, Nadwiślańskich
Jednostkach Wojskowych MSW oraz
Wojskowych Służbach Informacyjnych. 

Wydawałoby się, że zakres rodzajowy
admirałów przyjęty w tej części książki
jest wyczerpujący, a jednak mimo tego
pozostało 26 nazwisk, które swoje
miejsce znalazły w kolejnym rozdziale
Inni admirałowie i generałowie. 

Przedstawiono tam m.in. sylwetki ofi-
cerów służących w Marynarce Wojen-

nej, którzy jednak stopnie generalskie
uzyskali już poza nią, generałów WP
służących wcześniej jako wyżsi ofi-
cerowie w marynarce rosyjskiej czy też
admirałów i generałów austro-węgiers-
kich i rosyjskich polskiego pochodzenia,
którzy pomimo powrotu po 1918 roku 
do Polski nie podjęli służby w siłach
zbrojnych.   

Aby zebrać wszystkie te informacje
autor dotarł do dużej ilości materiałów,
w tym źródłowych zgromadzonych 
w Muzeum Marynarki Wojennej,
Oddziale Kadr DMW, Centralnym
Archiwum Wojskowym oraz w archi-
wach londyńskich.

Poza biogramami w książce znalazły
się także fotografie przedstawionych
osób, które zebrano na 11. wydzielonych
stronach. Zdobycie wszystkich wi-
zerunków nie było aktualnie możliwe 
i załączony zbiór, choć wzbogaca pu-
blikację, jednak nie wyczerpuje zagad-
nienia.

Bez wątpienia praca Waltera Patera
jest kolejnym dużym krokiem na drodze
do stworzenia kompletnego słownika
biograficznego polskiej admiralicji 
i będzie niezwykle cenną pozycją 
w zbiorach wszystkich osób zaintere-
sowanych naszą Marynarką Wojenną. 

Przemysław Gurgurewicz 
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Już po raz ósmy Akademia Marynarki
Wojennej gościła nastolatki przebywa-
jące w Gdyni na kolejnej edycji
Młodzieżowych Marynistycznych
Obozów Proobronnych. Dzięki przy-
chylności Dowództwa MW, za sprawą
Oddziału Społeczno-Wychowawczego
DMW oraz Zarządu Oddziału PTTK
MW młodzież z prawie całej Polski,
ucząca się w szkołach noszących imiona
związane z Marynarką Wojenną RP,
miała okazję „na żywo” zapoznać się
z realiami marynarskiej służby. Oczy-
wiście też z jej historią, tradycjami
i zwyczajami. Do tej pory z tej formy
zorganizowanego wypoczynku skorzys-
tało ok. 1000 młodych ludzi.

W realizację programu zaangażowana
była ponadto kadra z: 3. FO, OSNiP WP,
BL MW, Zespołu Sportowego MW, ORP
„Błyskawica”, Klubu MW „Riwiera”
i Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego. 

Dla młodzieży w trakcie trzech 14-
dniowych turnusów przygotowano
wiele atrakcji i niespodzianek, zwią-
zanych z poznawaniem Trójmiasta i nad-

morskiego regionu. Chłopcy i dziewczę-
ta zafascynowani byli wizytą na okrę-
tach. Szczególnie duże wrażenie
wywarły na nich Kobbeny i obser-
wowanie obowiązków zaokrętowanych
na nich marynarzy. Na długo pozostanie
też w ich pamięci wypróbowanie swoich
sił na symulatorze samolotu „Bryza”
w Siemirowicach. Młodsi obozowicze
mocno przeżywali pobyt w indiańskiej
wiosce, w Zelistrzewie, gdzie poznali
piosenki i tańce mające wywołać deszcz.
Tam też w lesie przeszli próbę odwagi
w czasie kilkugodzinnej nocy duchów.

Kolejne dni wypełnione były wieloma
atrakcyjnymi wycieczkami po Kaszu-
bach. Należała do nich wyprawa do Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu
w Szymbarku, w którym znajduje się
najdłuższa deska świata, mająca
36,83 m, wpisana 12 czerwca 2002 roku
do Księgi Guinnessa. Tam też wczuli się
w grozę doświadczeń partyzantów Gryfa
Pomorskiego, chroniących się podczas
nalotu w podziemnym bunkrze. W cał-
kowitej ciemności, rozświetlanej

wybuchami, w ogłu-
szającym hałasie
samolotów i odgło-
sów strzelania
uświadomili sobie,
że czas wojny to nie
tylko bohaterstwo,
ale i lęk przed cier-
pieniem i śmiercią. 

Na zamku
krzyżackim w Gnie-
wie również nie
zabrakło emocji.
A to za sprawą akty-
w n e g o  u d z i a ł u

w prezentacji, tematycznie związanej z
historią rycerstwa i uzbrojenia. W jej
trakcie celnością w strzelaniu z kuszy
wykazała się Zarina Tuliszka ze
Świnoujścia - jedna z młodszych
uczestniczek obozu. Pobyt w Chmielnie,
w Muzeum Kaszubskiej Ceramiki
Neclów zaowocował możliwością włas-
noręcznego wykonania naczyń glini-
anych, a w Będominie, w Muzeum
Hymnu Narodowego przyswojeniem
wiedzy o Józefie Wybickim.

Wakacyjny wypoczynek połączony
był z lekcjami patriotyzmu. Zdaniem
komendanta obozu, kmdr. por. rez.
Tadeusza Zarzyckiego, który tę funkcję
sprawuje już po raz szósty, najlepiej
uczyć tego w historycznych miejscach.
Na Westerplatte zatem młodzież, po
wysłuchaniu informacji o bohaterskiej
obronie polskich żołnierzy, oddaje hołd
mjr. Henrykowi Sucharskiemi, składając
na jego grobie wiązanki kwiatów.
Zwiedzanie ORP „Błyskawica” i pro-

jekcje filmów w Salonie Kaprów dały
możliwość zdobycia wiedzy o historii
Marynarki Wojennej.

W programie nie zabrakło oczywiście
plażowania, rejsów po Zatoce Gdań-
skiej, sesji fotograficznej z fokami
w Helu, zajęć sportowych na obiektach
Zespołu Sportowego MW oraz spotkania
z Neptunem i jego orszakiem. W Neptu-
naliach dowodziła gdynianka Marta
Rychter, która w tym roku była na obozie
marynistycznym po raz piąty.

Ciekawostką może być także fakt, iż
jego 3-krotna uczestniczka Iza
Wytryskus z Wołomina, w tegorocznej
edycji pełniła funkcję wychowawczyni. 

Udane wakacje w MW młodzież
zawdzięcza Komendantowi Akademii
Marynarki Wojennej, osobom fun-
kcyjnym, z Tadeuszem Zarzyckim na
czele, entuzjaście sportu z WKS „Flota”
chor. Robertowi Rapsiewiczowi oraz
życzliwości dowódców jednostek
goszczących na swoim terenie młodych
sympatyków morskiego rodzaju sił
zbrojnych oraz opiece merytorycznej
kmdr. Ryszarda Sawickiego.

Renata Kreja
Fot.: T. Zarzycki

WWakacyjna prakacyjna pr zygoda zygoda 
z Marynark¹ Wz Marynark¹ Wojenn¹ojenn¹
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”. Wśród czytelników, którzy nadeślą 
do 5 października  prawidłowe rozwiązanie,  rozlosujemy nagrodę.

K R Z Y ¯ Ó W K A
Poziomo: 1. Góruje nad okrętem; 5. Sytuacja bez wyjścia;

8. Prom ze Świnoujścia do ...; 9. Ujęcie, złapanie; 10. Zamek
błyskawiczny; 11. Zwykłe napomnienie, pouczenie;
12. Artystyczna tkanina ścienna na Wawelu; 15. Imię żeńskie;
18. Lampa elektronowa, mająca osiem elektrod; 19. Mała ilość
płynu; 21. Umowa o pracę; 24. Znak zodiaku; 27. Tarcza
Zeusa; 28. Czar, urok, wdzięk; 29. Pokaz, zwłaszcza mody;
30. Wypłacana przez ZUS; 31. Ewolucja narciarska;
32. Azjatyckie państwo.

Pionowo: 1. Narząd chwytny ośmiornicy; 2. Żar, spiekota;
3. Romek i Atomek; 4. Zbiorowe, dobrowolne zaprzestanie
pracy; 5. Coś absolutnie doskonałego; 6. Część dłoni;
7. Płochliwa w lesie; 13. Duży drapieżnik oceaniczny;
14. Jedna z elektrod; 16. Kończy spór; 17. Romeo i ...; 20. Ku-
pujący w sklepie; 21. Jednostka natężenia prądu; 22. Zimowe
legowisko niedźwiedzia; 23. Osłaniają płuca; 24. Prowizo-
ryczny budynek; 25. Jednoślad, poruszany mięśniami
nóg; 26. Afrykańskie jezioro.                     Zb. Chińcza 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 6 dadzą rozwiązanie.



Po zakończeniu podstawowego szkolenia wojskowego

500 marynarzy służby zasadniczej oraz 200 studentów uczelni

cywilnych, którzy w wakacje odbywają wojskowe przeszkolenie

w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i Ośrodku Szkolenia

Nurków i Płetwonurków WP złożyło uroczyście przysięgę

wojskową. Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się 21 lipca na

usteckiej promenadzie nadmorskiej. Wzięli w niej udział przełożeni

i najbliżsi przysięgających oraz mieszkańcy Ustki i wczasowicze.

Wśród honorowych gości obecny był zastępca dowódcy MW,

dowódca Centrum Operacji Morskich admirał floty

Marek Brągoszewski. Wyróżniający się marynarze i studenci oraz

ich rodzice zostali uhonorowani pismami gratulacyjnymi.

PrPrzysięgam...zysięgam...






