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Z wizytą zapoznawczą 

w Marynarce Wojennej 

przebywał nowy szef Sztabu

Generalnego Wojska Polskiego 

gen. broni Franciszek Gągor. 

Odwiedził Centrum Operacji

Morskich, Akademię Marynarki

Wojennej, stocznię MW.

Był gościem załóg OORP 

„Czajka”,  

„Gen. T. Kościuszko” i  „Sokół”. 

Przebywając w bazie morskiej

na Oksywiu zapoznał się 

z przebiegiem prac  

modernizacyjnych.

Miał okazję obejrzeć sprzęt  

i bazy lotnicze MW.
Fot.: M. Kluczyński
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DemilitarDemilitaryzacja Kołobryzacja Kołobrzegu?zegu?

Komponent bojowy
Praktycznie od zakończenia kon-

frontacji pomiędzy dwoma supermo-
carstwami znanej pod nazwą Zimnej
Wojny rozpoczęła się postępująca
redukcja sił zbrojnych w Europie. 
W ślad za tym postępowały przemiany
organizacyjne, które rzecz jasna nie
ominęły Polski, w tym Marynarki
Wojennej. Jednym z symboli tego
wydarzenia było w naszym kraju
stworzenie nowej formacji mundurowej
do ochrony granic państwowych.
Nazwana Strażą Graniczną zajęła
miejsce dotychczasowych Wojsk
Obrony Pogranicza. Miało to duży
wpływ na strukturę obecności
wojskowej w Kołobrzegu. Stacjonujący
tam Bałtycki Dywizjon Okrętów
Pogranicza (BdOP) miał być na mocy
ustawy o Straży Granicznej z 12
października 1990 roku rozformowany.
Porozumienie ministra obrony naro-
dowej oraz ministra spraw
wewnętrznych doprowadziło do pozo-
stawienia części ze stacjonujących tam
okrętów w składzie Marynarki Wojennej

RP. W czerwcu 1991 roku szef Sztabu
Generalnego wydał rozkaz Nr 040/Org,
a za nim dowódca MW rozkaz Nr 079 
na mocy którego miały do dnia 
1 września powstać dwie nowe jednost-
ki: Komenda Portu Wojennego Koło-
brzeg oraz 16 Dywizjon Kutrów Zwal-
czania Okrętów Podwodnych. W całości
opierały się one na zapleczu będącym do
tej pory we władaniu BdOP. W szczegól-
ności 16 dKZOP przejął wszystkie kutry
projektu 918M, znane też jako Pilica,
bazujące do tej pory zarówno w Koło-
brzegu, jak też w Gdańsku. 

Projekt tych niewielkich, niespełna
100-tonowych jednostek powstał w
Stoczni Północnej w połowie lat 70. Ideą
było zwiększenie budowanym w tym
czasie dla WOP kutrom patrolowym
możliwości zwalczania okrętów pod-
wodnych. Otrzymały one w tym celu
dwie wyrzutnie torped SET-53M oraz
opuszczaną stację hydrolokacyjną, przez
co stały się w tamtym okresie jednymi 
z najlepiej uzbrojonych jednostek ZOP.
Cała seria 11 sztuk została zbudowana
w Stoczni Marynarki Wojennej w latach
1977-1983. Od samego początku ich

Kołobrzeg jest niespełna
pięćdziesięciotysięcznym
miastem na środkowym
wybrzeżu Polski. 
To niewątpliwie jeden 
z wakacyjnych ośrodków
turystycznych. 
W tym czasie ze wszystkich
rejonów kraju przybywa
nierzadko więcej ludzi niż jest
stałych mieszkańców. 
Jednak poza kurortem
wypoczynkowym to miasto jest
także jednym z czterech portów,
w którym na stałe stacjonują
jednostki pływające Marynarki
Wojennej RP. 
Jest spośród nich najmniejszym,
także bazujące tam siły zawsze
były raczej niewielkie, a teraz
staną się jeszcze mniejsze
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załogi prowadziły intensywne ćwiczenia
w zwalczaniu okrętów podwodnych, nie
tylko z pozostałymi siłami naszej mary-
narki, lecz także z marynarkami ZSRR 
i NRD. Zorganizowane w okrętowe
grupy poszukiwawczo-uderzeniowe,
wraz z innymi okrętami brały udział
w licznych ćwiczeniach i manewrach.
Współpracowały one również ze
śmigłowcami ZOP Mi-14PŁ stacjonują-
cymi w Darłowie. Przez całą dekadę lat
dziewięćdziesiątych kutry znajdowały
się w gotowości do wypełniania swoich
zasadniczych działań. Umiejętności
załóg były stale doskonalone w trakcie
licznych ćwiczeń, w których brały
również udział okręty podwodne. 

W trakcie jednego z ćwiczeń miała
miejsce niecodzienna dla mieszkańców
Kołobrzegu wizyta. Do portu zawinął
okręt podwodny ORP „Sokół”. Nie było-
by to możliwe gdyby nie przejęcie jed-
nostek tego typu od Norwegów, żaden
inny polski OP po prostu nie zmieściłby
się w niewielkim i płytkim wejściu.  

W zeszłym roku rozpoczęło się wyco-
fywanie jednostek: 24 marca spuszczono
po raz ostatni banderę na KZOP-169,

KZOP-173 i KZOP-
175, a 30 maja 2005
roku na kolejnych
czterech: KZOP-166,
KZOP-170, KZOP-172
i KZOP-176. Wiadomo
było, że kolejny rok
będzie ostatnim w
niedługiej historii ist-
nienia dywizjonu.
Zgodnie z podjętymi
wcześniej decyzjami 31
marca 2006 roku wyco-
fano pozostałe cztery
kutry KZOP-167,
KZOP-168, KZOP-17 
i KZOP-174. Teraz
dywizjon pozbawiony
już jednostek pływają-
cych jest w trakcie roz-
formowywania. Cały
proces zakończy się do końca lipca, tak
więc nie będzie mu dane  dotrwać do
swojego 15-lecia. Zabraknie jedynie
miesiąca.

I logistyka
Jednak najważniejszą rolę wśród koło-

brzeskich jednostek bez wątpienia pełni

komenda portu wojennego. Będąc od-
działem gospodarczym podległym 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża ma wiele
zadań związanych z zabezpieczeniem
znajdujących się w okolicy jednostek
należących do Marynarki Wojennej. W
ręku komendanta KPW Kołobrzeg
kmdra Pawła Kusza znajdują się
wszelkie niezbędne instrumenty,
pozwalające na funkcjonowanie jego
„podopiecznych”. Jego obowiązki są
bardzo rozległe. Praktycznie wszystkie
dziedziny wojskowego życia są 
w mniejszym lub większym stopniu uza-
leżnione od komendy. Oddalenie od
dużych baz powoduje, że pomimo swych
względnie niewielkich rozmiarów speł-
niane funkcje muszą być prawie identy-
czne z tymi realizowanymi przez

znacznie większe jednostki. Do dużych
osiągnięć należy zaliczyć posiadanie
nowoczesnej izby chorych wraz z ambu-
latorium spełniającym wszelkie surowe
wymagania Sanepidu. Nie zaniedbano
także kwestii ochrony środowiska. Dzię-
ki temu na terenie portu został zbu-
dowany kolektor ściekowy. Ze względu
na plany restrukturyzacji, a co za tym
idzie nieracjonalność dokonywania
znaczących inwestycji od kilku lat
ograniczone zostały środki finansowe.
Nie przeszkodziło to jednak w przepro-
wadzeniu szeregu remontów maga-
zynów, stołówki, oraz budynku
sztabowego. 

Interesującym faktem w historii KPW
w Kołobrzegu jest to, że istniała ona
trzykrotnie. Po raz pierwszy powołano ją
tuż po wojnie na mocy rozkazu NDWP
Nr 162 z 30 września 1946 roku. Swoimi
rozmiarami nie dorównywała ona w żad-
nej mierze obecnej. W etacie miała
jedynie 23 osoby personelu woj-
skowego. Także jej zadania były
ograniczone. Miała zapewnić działanie
małej przystani dla niewielkich okrętów
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patrolowych ZSRR. W tej roli komenda
funkcjonowała jedynie 4 lata i z końcem
1950 roku uległa likwidacji.

Drugi raz komendę sformowano do
obsługi okrętów Bałtyckiego Dywizjonu
Okrętów Pogranicza, a rozwiązano
w 1974 roku. Było to związane z po-
wierzeniem BdOP roli oddziału gospo-
darczego, co skutkowało przejęciem
przez niego wszystkich funkcji logisty-
cznych. Nieco ponad 15 lat później jak
już wspomniano wcześniej KPW zaist-
niało po raz trzeci. Jej pierwszym
komendantem został kmdr por. Jan
Nazarkiewicz były dowódca BdOP.
Obecny komendant, ówcześnie w stop-
niu komandora porucznika został szefem
sztabu, obecne stanowisko obejmując
w 1994 roku.

W strukturze nowosformowanej
komendy znalazła się Grupa Ratownict-
wa Morskiego. W jej skład wszedł kom-
ponent morski składający się z dwóch
okrętów ratowniczych projektu 5002. Te
zbudowane w Stoczni Ustka jednostki
otrzymały znaki R-14 i R-15 oraz nazwy
„Zbyszko” i „Maćko”. Do służby trafiły
w latach 1991-1992 i od tej pory nieprze-
rwanie pełnią służbę będąc w
gotowości do udzielenia pomocy na
morzu, kiedy tylko zaistnieje taka
konieczność. Siły morskie uzupeł-
nia Brzegowa Grupa Ratownicza,
która może nieść ratunek
bezpośrednio z brzegu, za pomocą
posiadanych szybkich półszty-
wnych łodzi motorowych. Siły
ratownicze stacjonujące w Koło-
brzegu brały udział w szeregu dzia-
łań ratowniczych. Aby doskonalić
umiejętności ratowników KPW co
roku organizuje międzynarodowe
ćwiczenia ratownicze, najczę-
ściej z udziałem sił duńskich, bądź
niemieckich. 

Skromną flotę jednostek pływają-
cych komendy uzupełniają: holo-
wnik H-9, podobnie jak okręty
ratownicze zbudowany w Ustce,
oraz barka paliwowa B-3. 

Przyszłość
Obecnie trwa proces rozfor-

mowywania 16 Dywizjonu Kutrów
ZOP. Także Komenda Portu Wojen-
nego Kołobrzeg przestanie istnieć. W
tym wypadku, ze względu na znacznie
większą ilość pracy niezbędnej do
przeprowadzenia tego procesu potrwa to
do końca roku. Nie oznacza to jednak
końca obecności Marynarki Wojennej
RP w Kołobrzegu. Do 1 sierpnia na
bazie komendy sformowany zostanie
Punkt Bazowania, bezpośrednio
podległy pod KPW Świnoujście. Nieco
inaczej rzecz ma się z siłami ratowniczy-
mi, które z dniem 1 lipca podporząd-
kowane zostaną dowódcy 3 Flotylli

Okrętów. Można powiedzieć, że dla
obserwatora z zewnątrz tak naprawdę
niewiele się  zmieni. Znikną z basenu
portowego kutry ZOP, jednak nadal
pozostaną w nim jednostki należące do
Straży Granicznej, które cały czas od
podziału sił Morskiej Brygady Okrętów
Pogranicza dzielą port z jednostkami
MW. Wiadomość ta zapewne nie za-
chwyci władz Kołobrzegu, które nie

kryły, że chętnie przejęłyby teren od
wojska. - Co raz miałem telefony z mia-
sta z pytaniem, kiedy opuścimy teren? -
mówi uśmiechając się kmdr Kusz. Tru-
dno się temu dziwić. Teren portu przyle-
ga bezpośrednio do plaży i z pewnością
lokalne władze mogłyby spodziewać się
wymiernych zysków po jego odpowied-
nim zagospodarowaniu.

Jednak najbardziej zainteresowane
ewentualnym opuszczeniem portu przez
marynarkę są stocznie znajdujące się na
terenie przylegającym do portu wojen-

nego. Zwłaszcza podmioty gospodarcze
powstałe na terenie zlikwidowanego
przedsiębiorstwa PPiUR Barka, usy-
tuowane w bezpośrednim sąsiedztwie
portu wojennego chciałyby wykorzysty-
wać drogę biegnącą przez jego teren. Nie
udało im się jednak porozumieć 
z Rejonowym Zarządem Infrastruktury,
więc takie rozwiązanie nie jest obecnie
możliwe. 

Tak więc niewiele zmieni się
dla osób postronnych, co jed-
nak reorganizacja znaczy dla
służących w Kołobrzegu żoł-
nierzy i pracowników cywil-
nych? Bez wątpienia każde
tego typu zmiany są w mniej-
szym lub większym stopniu
bolesne. Nie jest jednak tak, że
ludzie ci są pozostawieni
samym sobie. - Znacząca więk-
szość pozostanie w Kołobrzegu
na etatach Punktu Bazowania -
wyjaśnia kmdr Kusz. - Część
odchodzi na emeryturę, a dzię-
ki temu, że mieliśmy wakaty na
niektórych stanowiskach, 100%
kadry zawodowej otrzyma
propozycje dalszej służby
wojskowej. Większość pra-
cowników wojska również znaj-
dzie zatrudnienie w nowej jed-
nostce organizacyjnej - dodaje.
Podobnie sytuacja ma się w 16
dKZOP. Cała kadra jest po roz-
mowach kadrowych i więk-

szość otrzymała już propozycje. Oczy-
wiście w obecnej sytuacji nie wszyscy
będą mogli pozostać na miejscu. Więk-
szość przejdzie do jednostek 8 FOW,
niektórzy trafią też zapewne do Gdyni.
Proces poszukiwania nowych stanowisk
jest już w toku. Kadra zapoznaje się już
z miejscami kolejnej służby. Praktyki
odbywają się rotacyjnie, tak więc niek-
tórzy już je zakończyli, a pozostali albo
właśnie w nich uczestniczą, albo też
oczekują na wyjazd.  P. Gurgurewicz

Fot.: autor; archiwum 16 dKZOP.
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Zakończyło się największe tegoroczne
morskie ćwiczenie NATO „Brilliant Mariner
2006”. Wzięło w nich udział 80 okrętów,
samolotów i śmigłowców. 

Od 24 marca do 6 kwietnia realizowały one
zadania na Morzu Północnym oraz w cieśninach
Skagerrak i Kattegat. Polską Marynarkę Wojen-
ną reprezentowały: okręt podwodny ORP „Kon-
dor”, niszczyciel min ORP „Flaming” i fregata
ORP „Gen. K. Pułaski”.

Głównym celem ćwiczenia była certyfikacja
nowej, siódmej już zmiany Sił Odpowiedzi
NATO (NATO Response Force - NRF). Podczas
działań na morzu doskonalono współpracę

sztabów i jednostek morskiego komponentu NRF oraz innych
sił morskich w obliczu wielowątkowego konfliktu asyme-
trycznego. Tłem dla prowadzonego ćwiczenia był fikcyjny
konflikt, który objął akwen wschodniej części Morza Północ-
nego. Siły NRF pod flagą ONZ przybyły w rejon konfliktu  

z zadaniem ewakuowania pracowników organizacji oraz
monitorować przestrzeganie rezolucji ONZ. 

Podczas manewrów operowały w zespołach. ORP
„Flaming” działał wspólnie ze Stałym Przeciwmi-
nowym Zespołem NATO. Nasz niszczyciel min rozpoz-
nawał i łamał zagrody minowe, oczyszczał akweny 
z min i obiektów niebezpiecznych dla żeglugi,
przeprowadzał jednostki za trałem oraz kontrolował
strefę ochrony. Zespół, w którym działał odpowiadał za
wytyczanie bezpiecznych torów wodnych. ORP „Kon-
dor” wszedł w skład grupy zajmującej się rozpoznaniem
akwenów pod względem obecności jednostek przeciw-
nika. Wziął udział w kilku epizodach z okrętami nawod-
nymi pozorując m.in. ataki na morskie szlaki komunika-
cyjne oraz wymykając się siłom zwalczania okrętów
podwodnych.  Natomiast fregata ORP „Gen. K. Pułas-
ki” miała za zadanie, poza ochroną jednostek sprzymie-
rzonych oraz cywilnych, monitorować aktywność sił

morskich i powietrznych przeciwnych
stron konfliktu. W czasie manewrów
ORP „Pułaski” kilkakrotnie  współpra-
cował bezpośrednio z ORP „Flaming”
zapewniając mu ochronę przeciwlotniczą. 

W momencie przeprowadzania przez
siły NATO operacji desantowej polska
fregata dowodziła ochroną przeciwlo-
tniczą grupy desantowej. W dniu operacji
okręt przyjął na pokład dwa odziały:
włoskich i hiszpańskich sił specjalnych,
które zostały pomyślnie wysadzone 
w wyznaczonych punktach wybrzeża. 

Po lądowaniu sił specjalnych ORP
„Pułaski” przystąpił do ochrony własnych
okrętów desantowych działających 
w rejonie przybrzeżnym. Kilkakrotnie
udaremniał próby ataku ze strony szyb-
kich jednostek uderzeniowych oraz

małych nisko lecących samolotów. W końcowej fazie
manewrów okręt dokonał również kontroli jednostki cywilnej
podejrzanej o łamanie embargo na transport broni do strefy
ogarniętej konfliktem.

Oprac.: K. Łukasik
Fot.: archiwum ORP „Pułaski”

Alarm w cieśninachAlarm w cieśninach
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T O P

W maju przyjmuję obo-
wiązki kierownika Zespołu
Redakcyjno-Wydawniczego
MW. 

Jest to kolejne stanowisko,
jakie obejmuję w trakcie
kilkunastoletniej już służby
w Marynarce Wojennej.
Myślę, że jestem dobrze
przygotowany do popro-
wadzenia Zespołu. 

Z wykształcenia jestem
poligrafem, od 12 lat na

stanowiskach kierowniczych w ZRW MW. 
Pracujemy dla całej Marynarki Wojennej, wykonując

okolicznościowe druki,  dyplomy, zaproszenia. U nas
drukowane są  „Wiadomości Żeglarskie”. Wydajemy również
książki, wspomnienia i pamiętniki. 

Po swoim poprzedniku kmdr. por. Cezarym Braciszewskim
odziedziczyłem dobrze przygotowany do pracy zespół ludzi,
doskonałych fachowców w swoich dziedzinach. 

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który będziemy się
starali utrzymać w stanie sprawności, a także pozyskiwać
coraz bardziej nowoczesny. 

Postaramy się rozbudować posiadaną bazę komputerową.
Mam nadzieję, że nie dotkną nas w czasie mojej kadencji
ograniczenia i restrykcje. Chcemy utrzymać zatrudnienie na
obecnym poziomie. 

Jednakże niezależnie od zawirowań i tego co przyniesie
nam przyszłość chcemy wydawać „Przegląd Morski” i „Ban-
derę” a także służyć pomocą wszystkim, którzy się do nas
zwrócą. Oczywiście mam na myśli zakres działań, jakimi się
zajmujemy. Swoim współpracownikom chciałbym zapewnić
spokojną, stabilną pracę z możliwością rozwoju. 

Wszystkim tym, którzy zechcą uczyć się, podnosić kwali-
fikacje będę starał się pomagać i wspierać  w ich dążeniach 
i aspiracjach. Życzę im także wszelkiej pomyślności 
i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz powodzenia 
w życiu osobistym.  

kmdr por. Piotr Kowara

Kierownik Zespołu Redakcyjno - Wydawniczego MW 
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Marzec 2006 r.
* 7 - Szkolenie dla rzeczników
dyscyplinarnych.
* 12 - 7. rocznica wstąpienia Polski do
NATO.
* 20 - 21 - Zorganizowanie XVII
Konkursu Recytatorskiego na szczeblu
MW - Klub MW „Riwiera”.
* 22 - 24 - Zorganizowanie warsztatów
filmowo-fotograficznych.
* 23 - 61. rocznica zakończenia walk 
o wyzwolenie Sopotu.
* 27 - 30 - Kurs doskonalący dla
dowódców dywizjonów w zakresie
działalności społeczno-wychowawczej,
Gdynia.
* 28 - 61. rocznica zakończenia walk 
o wyzwolenie Gdyni.
* 28 - 30 - Udzielenie pomocy
organizacyjnej w szkoleniu
bibliotekarzy bibliotek oświatowych
WP, Gdynia - Sopot.

Odeszli do rezerwy:
st. chor. Henryk Dulko, 
chor. Mirosław Dadel, 
st. bosm. sztab. Henryk Badziński,
bosm. sztab. Robert Berak, 
sierż. sztab. Tomasz Buszyński, 
sierż. sztab. Marek Domagała, 
st. sierż. Henryk Staniszewski, 
bosm. Szczepan Ferens, 
st. mar. Sławomir Niespodziewany.

B.G.

Odeszli na wieczną wachtę:
kmdr Julian Ochman, 
kmdr por. Stanisław Drankiewicz,
kmdr ppor. Jan Paździor, 
kpt. Henryk Brzeziński, 
kpt. Jerzy Makowski, 
st. chor. mar. Henryk Lewiński, 
st. mar. Łukasz Lubojański.  

Panu 
kmdr. ppor. Cezaremu Walczakowi 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

O J C A
składają:

koleżanki i koledzy 
z Oddziału Organizacyjnego

Dowództwa Marynarki Wojennej

6 marca 2006 roku odszedł od nas
kmdr por. w stanie spoczynku 

Stanisław DRANKIEWICZ

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie Zmarłego

składają: 
członkowie Koła nr 19 ZBŻZ i ORWP

im. „Obrońców Oksywia” 
przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia

Informujemy Szanownych
Czytelników, że w kwietniu br.
redakcja zmieniła siedzibę. 
Z budynku przy ulicy Arciszewskich
25, byłej willi dowódcy floty adm.
Józefa Unruga przenieśliśmy się do
Portu Wojennego w Gdyni Oksywiu,
do budynku drukarni. 

Wraz z nami przeprowadziła się
również redakcja „Przeglądu
Morskiego”. 
Zmianie uległ adres korespondencyjny:
Redakcja Czasopisma MW „Bandera”
81-103 Gdynia 3, Rondo Bitwy pod
Oliwą 1. 
Wszystkie numery kontaktowe
telefonów pozostają bez zmian.

Zmiana adresu

5 kwietnia 13 dywizjon Trałowców
obchodził 60. rocznicę istnienia. 
Z tej okazji okręty stacjonujące 
w Porcie Wojennym w Helu podniosły
wielką galę banderową, a o godzinie
12:00 pododdziały wzięły udział 
w uroczystej zbiórce. 
Godzinę później odbyło się
seminarium „Historia i dzień dzisiejszy
13 dTR”. W jego trakcie miały miejsce
następujące wykłady „Działalność 
13 dTR w strukturze 9.FOW”- rys
historyczny, „Dzień dzisiejszy 13 dTR”
oraz „Działalność NiM w stałych
zespołach OPM NATO”. 
Po zakończeniu uroczystości w porcie,

z pokładu niszczyciela min ORP
„Czajka”, marynarze złożyli wieniec 
w miejscu zatopienia ORP „Wicher”.

Rocznica
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15 kwietnia, w godzinach porannych śmigłowiec Marynarki
Wojennej uratował pasażera promu „Stena Baltica”. 
U chorego wystąpiło podejrzenie zawału serca. 
Prom znajdował się 6 mil morskich na północ od Przylądka
Rozewie. 
Wysłany do akcji W-3RM „Anakonda”
przetransportował poszkodowanego 
do Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie.
Ze wstępnych informacji przekazanych
służbom ratowniczym Marynarki Wojennej
pomocy potrzebował 60-letni pasażer,
obywatel Szwecji, u którego wystąpiło
podejrzenie zawału. 
Śmigłowiec W-3RM „Anakonda” 
z 28. Eskadry Lotniczej MW pod
dowództwem kpt. mar. pil. Waldemara
Orlińskiego wystartował 
z lotniska Gdynia Babie Doły 
o godzinie 4:50. 
Chorego podjęto na pokład maszyny
ratowniczej o 05:20. 
Lekarz pokładowy śmigłowca udzielił
poszkodowanemu pierwszej pomocy
medycznej. 
Chory pasażer promu został przekazany na

oddział ratunkowy Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Oliwie o godzinie 05:40. 
Był przytomny, a jego stan oceniono jako dobry. 
Była to druga akcja ratownicza śmigłowców MW RP w tym
roku. 

Akcja ratownicza na Ba³tyku

16 kwietnia obchodzono Święto Sapera.
W Marynarce Wojennej funkcjonują
dwie jednostki saperskie: 43. Batalion
Saperów Marynarki Wojennej
wchodzący w skład 9. Flotylli Obrony
Wybrzeża w Helu oraz 8. Batalion

Saperów Marynarki Wojennej będący
częścią 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu. 
Główne zadanie obu batalionów 
to zabezpieczenie inżynieryjne działań 

8. FOW i 9. FOW. 
43. Batalion Saperów Marynarki
Wojennej powstał w 1969 roku. 
Jego zadaniem jest zabezpieczenie

inżynieryjne działań sił 9. FOW, między
innymi tworzenie zapór inżynieryjnych,
wykrywanie i likwidacja niewybuchów,
utrzymywanie infrastruktury baz
morskich, organizacja punktów poboru 

i oczyszczania wody, likwidacja
zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił
przeciwnika. 
Tylko w 2005 roku zabezpieczono 
i zniszczono blisko 8 tysięcy
przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych.
8. Batalion Saperów Marynarki
Wojennej powstał 13 sierpnia 1943 roku
w Sielcach nad Oką. 
18 marca 1945 roku za wybitny udział
w walkach o Kołobrzeg batalion
otrzymał zaszczytne miano
„Kołobrzeski” i odznaczony został
Krzyżem Virtuti Militari V Klasy. 
W Dziwnowie stacjonuje od 1957 roku.
Prowadził rozminowanie Pomorza
Zachodniego, rozbudowę fortyfikacyjną
polskiego wybrzeża oraz uczestniczył 
w wielu akcjach likwidujących rezultaty
klęsk żywiołowych. 
Na mocy decyzji Prezydenta RP w 1997
roku jednostka otrzymała sztandar
nowego wzoru również za sprawą
społeczeństwa Kamienia Pomorskiego 
i Dziwnowa. 
Za swoją działalność jednostka została
wyróżniona m.in. medalem „Za Zasługi
dla Marynarki Wojennej” oraz odznaką
„Gryf Pomorski”. 

Œwiêto Sapera w MW
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Drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej zajął Zespół
Marynarki Wojennej RP podczas IV Mistrzostw Wojska
Polskiego w Judo, które odbyły się w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we
Wrocławiu. Nasz zespół ustąpił jedynie Śląskiemu
Okręgowi Wojskowemu, a brąz przypadł zawodnikom
gospodarzy. Mistrzostwa, podczas których zmagali się
najlepsi wojskowi judocy odbyły się w terminie 29 -
31.03.2006 r. na terenie obiektów sportowych Zakładu
Wychowania Fizycznego WSOWL. 
Ogółem do Wrocławia przyjechało 78 zawodników 
i zawodniczek. W mistrzostwach wzięli udział
zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, którzy
reprezentowali 13 różnych ekip, wśród których
znalazła się po raz pierwszy w historii mistrzostw
drużyna Żandarmerii Wojskowej. Zawody były
ostatnim sprawdzianem i jednocześnie eliminacjami do
kadry Wojska Polskiego przygotowującej się do
Wojskowych Mistrzostw Świata CISM, które odbędą
się w tym roku w Chorwacji. Oto skład naszej ekipy 
i miejsca zawodników: por. Jarosław Poździk - ZS
MW (1 miejsce w kat. 100 kg), bosm. Adam Poździk -
ZS MW (1 miejsce w kat. 81 kg), st. mar. ndt. Michał
Maszota - ZS MW (1 miejsce w kat. 73 kg), kpt.
Zbigniew Kamiński - 9. FOW (2 miejsce w kat. 100
kg), st. chor. Jarosław Niewiadomski - ZS MW (2

miejsce w kat. 81 kg), por. Marek Danielewski - 3. FO 
(3 miejsce w kat. 90 kg), st. mar. zaw. Jarosław Gleński - 3.
FO (3 miejsce w kat. 66 kg), st. chor. Artur Dymowski - 3.
FO (5 miejsce w kat. 73 kg), mar. ndt. Hubert Wiśniewski -
ZS MW (5 miejsce w kat. 90 kg), chor. Tomasz Benesz - 3.
FO (7 miejsce w kat. 90 kg).

II miejsce judoków w Mistrzostwach Wojska Polskiego

Początek sezonu i już sukces !!!
Reprezentanci AMW zwyciężyli 
w międzynarodowych zawodach
„INTERNATIONAL NAUTICAL
COMPETITION 2006” w Turcji 
(10 – 13.04.2006 r.). 

Już od ośmiu lat startują w tych
mistrzostwach, odnosząc spore sukcesy.
Autorami tego sukcesu są:
ppor. mar. Michał Czerwiak,
bosm. pchor. Jarosław Mielnik,
bosm. pchor. Paweł Juśkiw,

bosmat. pchor. Nazar Steciuk,
bosm. pchor. Łukasz Motyka,
st. szer. zaw. Karol Morek.
Kierownikiem ekipy był kmdr por.
Sławomir Tybura, przygotowaniami
zajmowali się kmdr por. Dariusz
Sapiejka oraz mł. chor. sztab. Ireneusz

Kamiński. 
Bardzo duży wkład 
w przygotowanie pływaków
miał Aleksander Steciuk 
z WKS „FLOTA”
Naszymi konkurentami byli
reprezentanci Albanii,
Algierii, Azerbejdżanu,
Egiptu, Grecji, Turcji,
Ukrainy, USA i W. Brytanii. 
Na wielobój składają się
następujące dyscypliny:
pływanie, ratownictwo, prace
bosmańskie oraz żeglarstwo. 
Ratownictwo to dyscyplina,
w której startujący muszą się
wykazać wszechstronnym
wyszkoleniem. Konkurencja

polega m.in. na pływaniu w odzieży 
i holowaniu manekina. Kolejna
dyscyplina to żeglarstwo. Regaty
przeprowadzane są na jachtach
olimpijskiej klasy Laser. 

Ostatnią dyscypliną były prace
bosmańskie. Zawodnik wyciąga ciężką
cumę na pomost, następnie rzuca rzutką
do bramki na odległość 15 metrów,
musi zawiązać węzeł ratowniczy na
cumie, kolejno wsiada do łodzi
wiosłowej, płynie slalomem miedzy
bojkami, wraca do pomostu, ponownie
płynie do ostatniej bojki, odkręca szeklę
i wraca do pomostu. 

Zwyciêstwo w Turcji



Tadeusz Tracz urodzony 3 maja 1920
roku w Osmolicach w woj. lubelskim.
W wieku 18 lat na ochotnika wstąpił do
wojska. Brał udział w Kampanii
Wrześniowej 1939 roku. Służąc w od-
działach konnej artylerii, został ranny
w nogę. Po klęsce wrześniowej uniknął
niewoli i w swojej rodzinnej wiosce
włączył się do ruchu oporu przeciwko
okupantowi. W 1944 roku po wyzwole-
niu Lublina został powołany do wojska,

wybierając służbę w szeregach 1. Sa-
modzielnego Batalionu Morskiego,
zalążka odradzającej się w kraju
Marynarki Wojennej. 

Służenie w Marynarce Wojennej było
zawsze jego marzeniem. Z Batalionem
podczas wojny przeszedł drogę z Lubli-
na do Gdyni. Służąc w MW zamieszkał
na stałe w Gdyni, gdzie w 1947 roku
ożenił się z ukochaną Kazimierą. Tutaj
na świat przyszły ich dzieci - syn
Wiesław i dwie córki - Barbara i Halina.
Ukochany ojciec był im wzorem do
naśladowania. Dbał, aby jego dzieci były
dobrymi ludźmi. Zapewnił im możliwo-
ści do starannego wykształcenia i sa-
modzielnego wejścia w życie.

W okresie 30-letniej służby w Mary-
narce Wojennej zajmował stanowiska
w pionie technicznym i zaopatrzenia
Dowództwa MW.

Został odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski,
medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej
1939 roku”, odznaką honorową
„Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, medalem
„Za Zasługi dla Marynarki Wojennej”
oraz wieloma innymi odznaczeniami.

29 grudnia 1999 roku z postanowienia
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -
Aleksandra Kwaśniewskiego został
mianowany, nie będąc w czynnej służ-
bie, na stopień podporucznika Wojska
Polskiego.

Służąc wpisał się chlubnie w historię
Marynarki Wojennej RP, z poświęce-
niem zapewniał bezpieczny byt
Ojczyźnie i współobywatelom. Bohater-
sko spełnił swoją powinność wobec
Ojczyzny i historii.

(R)
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Ministerstwo Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu

W ostatnim okresie w środowisku żołnierskim oraz wśród emerytów i rencistów wojskowych
pojawiły się informacje na temat jakoby trwających w Ministerstwie Obrony Narodowej prac nad
zmianą wojskowej ustawy emerytalnej. Rozpowszechniane są plotki, iż zamierza się zabrać lub
zmniejszyć dotychczasowe uprawnienia np. wydłużyć minimalną wysługę emerytalną z 15 na 20 lat,
zmniejszyć maksymalny (75%) wymiar emerytury, zlikwidować lub zmniejszyć należności związane ze
zwolnieniem ze służby itp.

Powyższe pogłoski nie mają żadnego uzasadnienia.
Informuję zatem, że w resorcie obrony narodowej oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

nie prowadzi się ani też nie planuje żadnych prac w tym zakresie.
Kierownictwo resortu jest zainteresowane utrzymaniem aktualnego zaopatrzeniowego systemu

emerytalnego oraz dotychczasowych uprawnień żołnierzy przy zwolnieniu ze służby. Wojskowy system
emerytalny jest dobrze oceniany i postrzegany, jako system zabezpieczający materialnie żołnierzy po
zakończeniu służby wojskowej. Dlatego też żołnierze nie muszą się obawiać, iż będą
wprowadzane zmiany uszczuplające ich uprawnienia.

Stabilne przepisy emerytalne stanowią ważny element polityki kadrowej. Żołnierz dobrze
wykonujący swoje obowiązki winien mieć poczucie, że po zakończeniu wieloletniej służby ma
zagwarantowane na określonym poziomie zabezpieczenie bytu dla siebie i rodziny.

Aleksander Szczygło

Wspomnienie

Podporucznik Tadeusz Tracz
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Po zimowej przerwie w Jacht Klubie
MW „Kotwica” nastała wiosna i roz-
poczęły się przygotowania do nowego
sezonu żeglarskiego. W końcu nadszedł
długo oczekiwany dzień i tuż przed
Wielkanocą jednostki trafiły ponownie
na wodę. Jak już jachty znalazły się na
wodach mariny ponownie trzeba było na
nich umieścić elektronikę, podłączyć

sprzęt łączności, przygotować oża-
glowanie, wnieść wyposażenie
ratunkowe m.in.: tratwy i pasy
ratunkowe, pirotechnikę. Ponadto
niezbędne było również przygotowanie
wszystkich elementów związanych
z zapewnieniem odpowiednich warun-
ków socjalno-bytowych załogi. Potrzeb-
nym zabiegiem w pełni kończącym
przygotowania do nowego sezonu był

przegląd jachtów, którego dokonali pra-
cownicy Urzędu Morskiego. Miał on na
celu wydanie kart bezpieczeństwa
dopuszczających jednostki pływające do
żeglugi.

W sezonie 2006 planowane są dziesię-
cio-czternasto dniowe rejsy szkole-
niowo-stażowe po Morzu Bałtyckim.
Jacht „Tornado” weźmie udział w Ope-
racji Żagiel 2006 z wymianą załóg na
trasie Sant-Malo - Lisbona - Cadiz - La
Coruna - Antwerpia. Z okazji 70-lecia
wodowania s/y „Hetman” weźmie udział
w rejsie na Morze Północne. 

Jacht „Legia” w miesiącu lipcu i sier-
pniu będzie cumował na wyspie
Borholm. JK „Kotwica” zaprasza do
spędzenia czasu w rejsach po portach

wyspy. Wymiana załóg odbywać się
będzie w porcie Nekso lub Ronne
(dojazd promem z Kołobrzegu, Darłowa,
Łeby lub Ustki). 

W czerwcu Zarząd zaplanował regaty
połączone z festynem morskim, wielkim
grillowaniem i szantowiskiem w Łebie.

JK MW „Kotwica” prowadzi stały
nabór dzieci w wieku 9 - 14 lat do Szkół-
ki Żeglarskiej . Zajęcia odbywają się wg
odrębnego programu szkolenia Szkółki
Żeglarskiej obejmującego szkolenie
praktyczne i teoretyczne, w terenie, sali
gimnastycznej oraz siłowni i basenie
pływackim. W połowie lipca 2006 roku
planowany jest obóz żeglarski. Jak
co roku w klubie prowadzone są
szkolenia żeglarskie na stopnie

¯eglarska wiosna
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żeglarskie i motorowodne.
Oprac.: K. Łukasik

Fot.: M. Kluczyński

KONTAKT 

Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica”

Aleja Jana Pawła II 13 B

81-912 Gdynia 12

tel./fax (0-58) 620-49-59
(0-58) 626-34-76

e-mail biuro@jkmw-kotwica.pl

Terminarz JK MW

„KOTWICA”

1 maja 2006 r. O godz. 10:00 regaty
o Puchar Komandora JK MW
„Kotwica”; 

1 maja 2006 r. O godz. 17:00 otwarcie
sezonu żeglarskiego, uroczyste
podniesienie bandery JK MW
„Kotwica”; 

2 - 3 maja 2006 r. Święto Żagli wg
odrębnego programu; 

01 czerwca 2006 r. Dzień Dziecka
pod Żaglami; 

14 - 18 czerwca 2006 r. Klubowe
regaty na trasie Gdynia - Łeba -
Władysławowo - Gdynia, połączone
z wieloma atrakcjami i festynem
w Łebie; 

22 - 24.06.2006 r. Regaty o Puchar
Dowódcy Marynarki Wojennej RP; 

22 - 24.06.2006 r. Regaty o Puchar
Dowódcy Marynarki Wojennej RP
w klasie OPTY MIST; 

25.06.2006 r. Regaty Bieg Kaprów; 
21.10.2006 r. O godz. 09:00 regaty

o Puchar Komendanta Ośrodka Szkole-
nia Żeglarskiego Marynarki Wojennej
RP; 

21.10.2006 r. O godz. 16:00 uroczyste
zakończenie sezonu żeglarskiego oraz
opuszczenie bandery JK MW „Kotwica”.

Biuro Klubu czynne jest
Poniedziałek i Czwartek 

13:00-18:00

Wtorek, Środa i Piątek 
9:00-15:00
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Gabinet kierownika Zespołu Redak-
cyjno-Wydawniczego kmdr. por.
Cezarego Braciszewskiego to małe
muzeum. Przez lata służby zgromadził
wiele pamiątek związanych z jego drogą
życiową. Dziś żegna się z mundurem, ze
służbą w Zespole Redakcyjno-
Wydawniczym MW.

Do Marynarki Wojennej trafił jak
wielu młodych mężczyzn zafascy-
nowanych morskim rodzajem sił zbroj-
nych. Najpierw do CSS MW w Ustce,
a później jako marynarz na ORP
„Warszawa”. Piastował wiele różnych
funkcji, jednak najbardziej w pamięci
pozostał mu pewien majowy dzień,
kiedy to spotkał kmdr. Zenona Gro-
madzkiego. To była krótka rozmowa.
Zapytał czy jest gotów do podjęcia kolej-
nego w swoim życiu wyzwania, czy obej-
mie funkcję kierownika ZRW MW.

- Nie miałem na to zbytniej ochoty -
wspomina komandor Braciszewski. 
- Obchodziliśmy wtedy 80-lecie MW

i w związku z tym miałem mnóstwo zajęć.

Jednakże komandor Gromadzki nalegał.

Oświadczył, że jest po rozmowie z do-

wódcą MW i zdecydowali, że to ja mam

podjąć to wyzwanie.

Później były kolejne rozmowy. Decy-
dująca była z dowódcą MW. Zapadły
konkretne ustalenia i decyzje. Nie wahał
się dłużej. Znał wielu ludzi w zespole.
Najściślej współpracował z punktem
poligraficznym w DMW. Nie wiedział,
że zaopatrując ZRW w nowy sprzęt
(dwukolorowa maszyna offsetowa)
w grudniu 1997 r., będzie to zakup dla

zespołu, którym będzie niedługo
kierował. Ułatwieniem było to, że Gro-
madzki wcześniej skierował go na prak-
tykę do ZRW. Poznał pracujących tam
ludzi, sprzęt.

Przed przyjściem do zespołu jego
wiedza związana z poligrafią i wy-
dawnictwem była „hobbystyczna”.

Dopiero w trakcie pełnienia obowiąz-
ków kierownika poznawał ogrom
swoich zadań. - Po pewnym czasie zrozu-

miałem obawy, jakie niektórzy mieli

przed wyznaczeniem mnie na stanowisko

- opowiada C. Braciszewski. 
Wyzwaniem było kierowanie ludźmi

o różnych specjalnościach, od dzien-
nikarza po specjalistę offsetowego.

Od pierwszych dni wybrał metodę sys-
tematycznej pracy. Cel, jaki sobie wyz-
naczył nie był prosty do wykonania, ale
powoli i on i załoga go realizowali.
Zakładał, że jego podwładni systematy-
cznie będą podnosić poziom swego wy-
kształcenia. Pomagał każdemu, kto chciał
się uczyć. W zespole przybyło doktoran-
tów, magistrów i maturzystów. Nastąpiła
też znacząca poprawa stanu posiadania,
np. w sprzęt komputerowy. Zaczynali od
komputera z programem Word 3.11 i dy-
skiem 560 MB, teraz jest 8 profesjonal-
nych stanowisk komputerowych. Ten
sprzęt umożliwia dziś wykonanie
kolorowych materiałów

- Na pierwszym spotkaniu z ludźmi

powiedziałem, że stworzymy zespół -
kontynuuje Braciszewski. Myślę, że

udało się nam to osiągnąć.

Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW
pracuje dla całej marynarki wykonując
okolicznościowe druki, dyplomy,
zaproszenia i inne wydawnictwa.
Wydawało się, że praca toczy się stałym
rytmem, niestety w dobie różnych
ograniczeń restrykcje dotknęły również
firmy kierowanej przez komandora
Braciszewskiego. Ograniczono ilość
etatów. Z zespołu musiało odejść 15 pra-
cowników. Było to dla wszystkich
przykre przeżycie. 

Do tego doszły perypetie lokalowe
„Bandery”. Od kłódek i łańcuchów na
bramie przy ulicy Sienkiewicza poprzez
pracę „na stojąco” w jednym
pomieszczeniu w DMW, willę Unruga,
aż w końcu kilka dni temu w budynku

drukarni wydziału wydawniczego na
Oksywiu.

Niespełniona została wydana dawno
temu decyzja o remoncie. Pomimo
zapewnień i wcześniejszych decyzji
pozostała jedynie marzeniem.

Dzięki inicjatywie komandora Braci-
szewskiego ZRW zaczął wydawać książ-
ki. Jedną z pierwszych była w 1998 roku
„Ochrona zabytków architektury obron-
nej”. W ubiegłym roku zespół wydał
5 książek, a w br. już dwie i pracuje nad
następnymi, w tym autorstwa Waltera
Patera „Admirałowie 1918-2005”.

- Zdecydowałem się na odejście ze

służby - podsumowuje Braciszewski -
moja decyzja wypływa z moich oso-

bistych przemyśleń i zastanowienia się

nad sensem życia, a także próbą podję-

cia nowych wyzwań. Pozostawiam

zespół w dobrych rękach. Moim następcą

będzie mój kolega i współpracownik

kmdr ppor. Piotr Kowara.  
Krzysztof Wygnał

Fot.: M. Kluczyński

Spe³nione marzenia

Chciałbym podziękować wszystkim tym, których spotkałem na

swojej wojskowej drodze „w walce” z morskim żywiołem

i nie tylko, z którymi udało mi się zrobić masę wspaniałych

rzeczy. O tym na pewno nigdy nie zapomnę.
kmdr por. Cezary Braciszewski



Szanowni Panowie!
Władze Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym

oraz Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego
uznały za stosowne poinformować Szanownych Panów o istnie-
niu i działalności wymienionej wyżej Fundacji.

Fundacja została powołana do życia przez władze Związku
Byłych Żołnierzy Zawodowych w marcu 1992 roku. Działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. Nr
46 z 1991 r., poz. 203 - tekst jednolity) i Statutu Fundacji.

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i za-
sobów materialnych na społeczną pomoc socjalną i zdrowotną na
rzecz:

*   emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin;
* byłych żołnierzy zawodowych niebędących emerytami

wojskowymi zrzeszonych w związku (ZBŻZ i OR WP) oraz ich
współmałżonków;

*  wdów i sierot po zmarłych żołnierzach zawodowych.
Świadczona przez Fundację pomoc materialna jest przez-

naczana na:
1) finansowe doraźne wsparcie działań związanych z opieką

socjalną nad osobami samotnymi, niepełnosprawnymi i przewle-
kle chorymi;

2) doraźną pomoc finansową w przypadku trudnych warunków
materialnych i w razie zdarzeń losowych;

3) częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilita-
cyjnego i sprzętu ułatwiającego życie;

4) uzupełnienie środków na ochronę zdrowia, w przypadku dłu-
gotrwałej choroby powodującej znaczący wzrost kosztów utrzy-
mania, ze względu na konieczność zakupu drogich leków i opłatę
zabiegów rehabilitacyjnych;

5) pomoc materialną dla sierot po żołnierzach zawodowych,
które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji material-
nej i zdrowotnej.

Jako środowisko żołnierskie - w imię żołnierskiej solidarności -
nie możemy zapominać i pozostawać obojętnymi na niedobry los
naszych dawnych i niedawnych współtowarzyszy służby oraz
członków ich rodzin.

Apelujemy do Was, Koledzy w mundurach, okażcie gotowość
przyjścia z pomocą materialną tym osobom z naszego żołnier-
skiego środowiska, które tej pomocy bardzo potrzebują. Za
pośrednictwem Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom
Wojskowym będzie ona trafnie adresowana do tych osób, które
najbardziej jej potrzebują i oczekują. Zadeklarowaną pomoc
można zrealizować w formie jednorazowej darowizny z uposaże-
nia w ciągu roku kalendarzowego lub w postaci „cegiełki” o no-
minale „2” lub „5” złotych, dostępnej u pełnomocników Fundacji
działających przy Wojewódzkich i Rejonowych Zarządach
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego. Szczególną formę pomocy może stanowić
zadeklarowanie 1 % od podatku dochodowego jako darowizny na
rzecz Fundacji.

Fundacja od 9 czerwca 2004 roku jest organizacją pożytku pub-
licznego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS
0000137138.

Dobrym sercem przyczyniajcie się Panowie Oficerowie,
Podoficerowie i Szeregowi Zawodowi, do realizacji fundacyjnego

hasła: 
„Pomóż dzisiaj kolegom w potrzebie

- jutro koledzy pomogą Tobie!”

Konto bankowe Fundacji: 13 1060 0076 0000 4010 5000 3254 
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Co do sztuki
W kolejnym odcinku naszego cyklu przedstawiamy stronę

można by rzec obowiązkową zwłaszcza dla osób interesują-
cych się największą marynarką wojenną świata, czyli United
States Navy. Jest to oficjalny wykaz wszystkich jednostek pły-
wających amerykańskiej marynarki. Witryna pod nazwą Naval
Vessel Register została umieszczona pod adresem
http://www.nvr.navy.mil 

Wygląd strony jest bardzo prosty i nawet osobie nieobez-
nanej z obcymi językami nie powinno sprawić trudności
odnalezienie potrzebnych informacji. Pod nagłówkiem
tytułowym umieszczono pięć przycisków-odnośników za
pomocą, których trafimy do poszczególnych rozdziałów
strony. 

Jeśli poszukujemy informacji o konkretnej jednostce
najprostszą metodą dotarcia do niej jest skorzystanie z opcji
szybkiego wyszukiwania - quickfind. Dzięki niej trafiamy na
stronę, gdzie wszystkie jednostki pogrupowane zostały według
zróżnicowanych kryteriów. Jeśli wiemy, że okręt, którego
szukamy jest w służbie wybieramy spis active vessels. Analo-
gicznie można zobaczyć alfabetyczne wykazy jednostek
wycofanych, posegregowanych według numerów identyfika-
cyjnych, klas okrętów czy też po prostu nazwy. 

Jeśli jednak chcemy zapoznać się z nieco ogólniejszymi
informacjami powinniśmy na głównej stronie wybrać przycisk
Ships. Na tej podstronie można już zobaczyć np., jaki jest
obecny stan marynarki amerykańskiej. Jest on na bieżąco aktu-
alizowany, obecnie podany pochodzi z 10 kwietnia 2006 roku
i możemy się z niego dowiedzieć, że Amerykanie dysponują
m.in. 12 lotniskowcami, 14 okrętami podwodnymi uzbrojony-
mi w rakiety balistyczne i 91 bojowymi okrętami nawodnymi
(w tej kategorii mieszczą się krążowniki, niszczyciele i fre-
gaty).

Osobny wykaz zawiera macierzyste porty wraz z bazujący-
mi tam okrętami. Jest także rozdział poświęcony wszelkim
użytkownikom dawnych okrętów US Navy. Oprócz takich
państw jak choćby Polska, których marynarki eksploatują ex
amerykańskie jednostki, można tam znaleźć także administra-
cje morskie, stocznie czy organizacje, które przejęły spuściznę
po wojsku na potrzeby muzealne. 

Przemysław Gurgurewicz

A P E LA P E L
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Zawsze przychodzi taki moment,
kiedy dzień
nie zaczyna się na lotnisku.
Nie siada się na swoim miejscu 
w kabinie i nie wsłuchuje się
w warkot silnika. Kolejne komendy,
pozwolenie startu
i maszyna odrywa się od pasa
startowego, podnosi się nad
płytę lotniska... tego już nie ma.
Jak zamknąć w kilku słowach historię
kilkudziesięciu lat? Czy jest możliwe,
by na jednej lub paru kartkach
papieru opisać zdarzenia,
ludzi z całym bogactwem ich przeżyć,
dokonań? Oczywiście, możliwe nie
jest. Tego można
dokonać tylko w książce,
a i tu autor może trafić na
niebezpieczeństwo pominięcia czegoś
lub kogoś. Nie inaczej rzecz się ma
z historią czterdziestu pięciu lat
istnienia Morskiego Klubu Seniorów
Lotnictwa Oddziału SSLW - Gdynia.
Z okazji jubileuszu klubu powstaje
książka traktując o początkach tej
organizacji, poprzez kolejne lata jej
istnienia. Do dziś. 
Zanim do rąk czytelników trafi ta
publikacja, spójrzmy na te
czterdzieści pięć lat...  z lotu ptaka 

Zasłużona dla lotnictwa morskiego,
płk pil. Zofia Andrychowska, rodzynka
w męskim gronie, o klubowych spotka-
niach mówi, że są dla niej bardzo ważne.
Dają jej poczucie więzi ze śro-
dowiskiem, pozwalają powrócić do
wspomnień i wspólnych dla wielu
pilotów przeżyć. Podobnie czują inni
członkowie klubu. Oni także przychodzą
na kolejne spotkania, by nie tracić kon-

taktu z ludźmi, którzy po pożegnaniu się
ze służbą bardzo często wyprowadzają
się w odległe od garnizonu miejsca.
Dlatego szukają tych, którzy mieli
podobne doświadczenia, podobne życie -
życie pilota. Płk. Z. Andrychowska
określa to krótko - chce być wśród
swoich. Prezes Morskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa, płk w st. spocz. pil.
Aleksy Antoniewicz uważa, że każdemu

lotnikowi mógłby życzyć podobnej służ-
by. Tak jego zdaniem była spokojna i nie
obfitowała w żadne szczególnie przykre
wydarzenia. Od momentu odejścia na
emeryturę nie siadał w kabinie pilota.
Ani on ani jego przyjaciele i koledzy
z Klubu. Dlaczego? Na to pytanie mógł-
by odpowiedzieć tylko każdy z nich
z osobna. Może nie było okazji, może
z innego powodu. 

Weteranów lotnictwa, pilotów cy-

wilnych oraz wojskowych jest w Klubie
blisko siedemdziesięciu. Klub powstał
w 1961 roku i utrzymuje kontakty
z Aeroklubem Gdańskim, jednostkami
lotniczymi, a szczególnie jednostkami
lotnictwa morskiego. Byli piloci starają
się zaszczepić swoją pasję w młodym
pokoleniu. Chętnie organizują prelekcje
dla uczniów trójmiejskich szkół, na
których propagują wiedzę o polskim lot-
nictwie, jego historii i sukcesach
sportowych. 

Dzięki inicjatywie i niemałemu zaan-
gażowaniu członków Klubu oraz
społeczności Ziemi Kościerskiej ufun-
dowany został obelisk z pamiątkową
tablicą poświęconą płk pil. Franciszkowi
Hynkowi, uczestnikowi walk w obronie
ojczyzny podczas obu wojen świa-
towych. Odsłonięcie obelisku miało
miejsce w 1969 roku. Dziesięć lat
później seniorzy lotnictwa morskiego
zainicjowali upamiętnienie obecności
w Pucku Morskiego Dywizjonu Lotnic-
twa, dziś już tylko części historii tego
miasta. 

Kiedy w 1998 roku w Chicago odby-
wał się w Światowy Zjazd Lotników
Polskich, nie zabrakło tam również
przedstawicieli gdyńskiego Klubu. Rok
2001 był jubileuszowy dla tej organiza-
cji. Z okazji 40-lecia jej powstania
w Babich Dołach odbyło się uroczyste
spotkanie kilku pokoleń lotników.
Jubileusz upamiętniono wydaniem
okolicznościowego medalu.

Tatiana Baczyńska
Fot.: M. Konarski

Morski Klub Seniorów
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Zmagania na scenie trudne są nawet
dla zawodowych aktorów, jeśli ich
występ jest oglądany nie tylko przez
publiczność, ale również przez
jurorów. Cóż dopiero dla amatorów,
nieprzywykłych ani do stawania
przed widownią, ani do świadomości,
że każdy gest, każde wypowiedziane
słowo, będą oceniane przez
profesjonalistów. 
Konkurs Recytatorski
Wojska Polskiego jest często dla wielu
żołnierzy pierwszą szansą na
zaprezentowania swoich umiejętności
i talentu. Miejscem tegorocznych
popisów konkursowych na szczeblu
Marynarki Wojennej był Klub MW
„Riwiera” w Gdyni 

Siedemnasty raz miłośnicy żywego
słowa próbują swoich sił w Konkursie
Recytatorskim Wojska Polskiego. Jest
on integralną częścią Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Bywa, że
jego laureaci trafiają później do szkół

teatralnych. Przeprowadzane w Rodza-
jach Sił Zbrojnych i Okręgach Woj-
skowych przeglądy amatorskiej twór-
czości scenicznej wyłaniają najcie-
kawsze i najbardziej dojrzałe artysty-
cznie programy recytatorów, mono-
dramistów i śpiewających poezję.

Tak było również w Gdyni, w Klubie
MW „Riwiera” podczas czterech
konkursowych turniejów: Recyta-
torskiego, Poezji Śpiewanej, Wywie-
dzione ze Słowa i Teatru Jednego Akto-
ra. W tym roku na scenę wyszło szesnas-
tu uczestników. Prezentowało się sześciu
recytatorów, trzy zespoły śpiewające
poezję, soliści i jeden żołnierz, który brał
udział w turnieju Wywiedzione ze
Słowa. Uczestnikami byli nie tylko
żołnierze. Znaleźli się wśród nich

również artyści - amatorzy nie woj-
skowi, pracujący z instruktorami z klu-
bów żołnierskich i garnizonowych
Marynarki Wojennej. Ale w tym roku,
wyjątkowo wielu marynarzy wystąpiło
przed publicznością i jurorami. To
cieszy, tym bardziej, że poezja recy-
towana czy śpiewana lub teatr, zdają się
przyciągać niewielu spośród młodych
ludzi. 

A dobre przygotowanie repertuaru
wymaga niemałego oczytania, zapału i wie-
le pracy. 

Tu ogromną rolę mają do odegrania
instruktorzy teatralni pracujący w insty-
tucjach kultury marynarki. Od tego, jak
przygotują swoich podopiecznych
zależy, z czym wrócą oni do swoich jed-
nostek. Ale ważniejsze od nagród jest
chyba to, że start w Konkursie Recyta-
torskim może być dla niektórych uczest-
ników spotkaniem z literaturą, która
stanie się ich życiową pasją.

Repertuar recytatorów i śpiewających
poezję to najczęściej klasyka gatunku.
Nie inaczej było w tym roku. Ze sceny

mogliśmy usłyszeć interpretacje Asnyka,
Mickiewicza, Norwida, Gałczyńskiego.
Podobnie śpiewający poezję, wybierali
najczęściej Kaczmarskiego i Okudżawę.
Znalazły się wyjątki. Usłyszeliśmy frag-
menty prozy Katarzyny Grocholi oraz
Barbary Rosiek. 

Tegoroczni zwycięzcy konkursu prze-
prowadzonego na szczeblu MW, mar.
Waldemar Grykałowski z 6 Ośrodka
Radioelektronicznego i Sebastian
Ślusarczyk z Klubu MW „Riwiera” będą
reprezentowali marynarkę na Spotka-
niach Finałowych Konkursu w Brzegu. 

Za laureatów brzeskich finałów
będziemy trzymać kciuki podczas
Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego. Wykonawcy reprezentujący
wojsko nie raz odnosili w tej prestiżowej
imprezie znaczące sukcesy artystyczne
wchodząc do krajowej „czołówki” recy-
tatorskiej sceny amatorskiej. Zoba-
czymy, jak powiedzie im się tym razem.

Tatiana Baczyńska
Fot.: M. Kluczyński

Pokochaæ sztukê ¿ywego s³owa

Rada Artystyczna przyznała:
W Turnieju Recytatorskim tytuł laureata:

mar. Waldemarowi Grykałowskiemu  z 6 OREL,
wyróżnienie w tym turnieju: mar. Tomaszowi Skrzypczakowi z KŻ Rozewie,

nagrodę specjalną Kierownika Klubu MW:
mar. Adrianowi Waśniewskiemu z 1 MPS.

Tytuł laureataTurnieju Poezji Śpiewanej:
Sebastianowi Ślusarczykowi z Klubu MW „Riwiera”,

wyróżnienie w tym turnieju: mar. Adrianowi Waśniewskiemu
i mar. Piotrowi Zyskowskiemu z 1 MPS,

nagrodę specjalną Kierownika Klubu MW w tym turnieju:
mar. Dariuszowi Adamskiemu z KG w Darłowie.

W Turnieju Wywiedzione ze Słowa wyróżnienie:
mar. Adrianowi Sekretarczykowi z KŻ Babie Doły.
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Marynarka Wojenna kojarzy się
zazwyczaj z siłami morskimi. To oczy-
wiste, to właśnie okręty stanowią jej
zasadniczy i najbardziej widoczny ele-
ment składowy. Jednakże w mary-
narkach musi znajdować się wiele
innych oddziałów, bez których jednostki
pływające nie mogłyby funkcjonować.
Często są niepozorne i nie zwracają na
siebie niczyjej uwagi, a jednak to ludzie
wykonujący pracę w takich miejscach
umożliwiają kolegom na morzu wypeł-
niać swoje obowiązki. Bez wątpienia do
tego typu jednostek należy Baza Tech-
niczna Marynarki Wojennej dowodzona
przez kmdr. Jana Leszczyńskiego. 

7 kwietnia bieżącego roku ta zasłu-
żona jednostka obchodziła swoje święto.
Swoją obecnością imprezę zaszczyciło
wielu oficerów na czele z dowódcą 3 FO
kontradmirałem Jerzym Patzem.

Tradycyjnie w tym dniu miejsce miała
uroczysta zbiórka w trakcie, której wrę-
czono nominacje na wyższe stopnie,
a wyróżniający się żołnierze i pracowni-

cy wojska otrzymali nagrody.
Dodatkowo dziesięciu marynarzy

zostało uhonorowanych odznaką
„Wzorowy Marynarz”.

Nietypowym akcentem było pożeg-
nanie żołnierzy rezerwy wezwanych na
okresowe szkolenie. Stanowili oni
znaczącą grupę - łącznie około stu ludzi.
Na zakończenie tej krótkiej przygody
z wojskiem ustawili się do pamiąt-
kowego z d j ę c i a  w r a z  z  d o w ó d c ą
3 Flotylli Okrętów.

Święto jednostki jest obchodzone na
pamiątkę wydarzenia sprzed 43 lat,
kiedy na Helu pojawili się pierwsi ofi-
cerowie mający organizować nową
i wówczas ściśle tajną jednostkę. Stopień
tajności skrywający bazę był tak duży, że
nawet nazwa - 3 Składnica Broni Pod-
wodnej nie oddawała jej rzeczywistego
charakteru. Tak naprawdę, zarówno
składnica, jak i nowosformowany

Niezast¹piony brzeg
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3 Dywizjon Kutrów Torpedowych otrzy-
mały za zadanie obsługę najnowszego
ówcześnie uzbrojenia, jakim były rakiety
woda-woda P-15. Pierwsze rakiety
przyjęto na wyposażenie w styczniu
1964 roku, a już 30 kwietnia składnica
osiągnęła gotowość do ich przygotowa-
nia i podania na okręty. Swoje umiejęt-
ności żołnierze mogli sprawdzić już
w parę dni później przygotowując pier-
wszą rakietę, z sukcesem wystrzeloną
11 maja z pokładu ORP „Hel”. 

W lipcu 1966 roku składnica wzięła
udział w Warszawie w Defiladzie 1000-
Lecia Utworzenia Państwa Polskiego.
Po jej zakończeniu pododdział nie wró-
cił już na Hel lecz do nowych obiektów
w Gdyni Demptowie. Tak rozpoczął się
nowy etap w historii jednostki. W tym
czasie trwał jej dynamiczny rozwój
wiążący się z przejściem na nową orga-
nizację. W związku z wprowadzeniem
do służby niszczyciela rakietowego ORP
„Warszawa” w składnicy powstaje kolej-
na bateria techniczna zajmująca się
obsługą techniczną rakiet woda-powie-
trze RZ-61. 

1 sierpnia 1971 roku 3 Składnica
Broni Podwodnej zostaje przefor-

mowana otrzymując nazwę Bazy Tech-
nicznej Marynarki Wojennej, której
struktura organizacyjna została znacznie
rozbudowana i dostosowana do czekają-
cych zadań. Zmieniona koncepcja przy-
gotowywania i podawania rakiet
spowodowała, że trzeba było przeszkolić
ludzi i przygotować sprzęt umożliwiają-
cy przeprowadzenie procesu przygo-
towania rakiet w warunkach polowych,
oraz podanie ich w dowolnym porcie
polskiego wybrzeża. Spowodowało to
pod koniec 1972 roku przesunięcie ostat-
niego pododdziału pozostającego
jeszcze na Helu do Gdyni. Decyzja ta
usprawniła dowodzenie oraz stworzyła
lepsze warunki do obsługi technicznej
całego uzbrojenia rakietowego będącego
na wyposażeniu jednostki. W lipcu 1973
roku w BT MW utworzono dodatkowo

Warsztat Remontu Rakiet. Kolejne lata
dekady lat 70. upłynęły na szkoleniu
stanów osobowych oraz rozbudowie
zaplecza.

Wraz z pojawieniem się począwszy od
1983 roku nowych okrętów rakietowych
proj. 1241 baza przyjęła nowe rakiety

woda-woda typu P-21/22. 
Kolejne zmiany organizacyjne mają

miejsce w roku 1988. Wtedy to po
rozwiązaniu 9 Dywizjonu Artylerii Nad-
brzeżnej w Ustce powstaje, w jej miejsce
nowa bateria techniczna podległa Bazie
Technicznej. 

Kolejne znaczące wydarzenie w his-
torii jednostki zaszło 1 czerwca 1992
roku, kiedy zgodnie z rozkazem dowód-
cy MW została podporządkowana
dowódcy 3 Flotylli Okrętów.

Dlaczego przytoczyliśmy tu historię
jednostki? Nie jest to związane jedynie
z kolejną rocznicą powstania jednostki,
lecz także z niecodziennym wydarze-
niem, jakim było otworzenia nowej sali
tradycji. Tam właśnie znalazły się
wszystkie te i wiele innych informacji
z historii bazy. Zapoznać się tam można

także z wszystkimi gromadzonymi do tej
pory wyróżnieniami. Nie zabrakło także
zdjęć i modeli rakiet, jakie przez lata ist-
nienia były obsługiwane w Gdyni
Demptowie.

Przemysław Gurgurewicz
Fot.: autor
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Nawigacyjne przedsięwzięcie
Koncepcja stworzenia globalnego sys-

temu nawigacji satelitarnej w Europie
pojawiła się już pod koniec lat 80 XX
wieku. Jednak z realizacją planów trzeba
było poczekać do momentu zaan-
gażowania się Europejskiej Agencji
Kosmicznej i Unii Europejskiej w proces
jego tworzenia. Projekt budowy syste-
mu, którego pełną funkcjonalność
przewiduje się na rok 2010, stanowi
obecnie jeden z priorytetów europejskiej
polityki kosmicznej. Jest także drugim
etapem wypełniania Europejskiego Pro-
gramu Nawigacji Satelitarnej.

System Galileo jest europejskim
odpowiednikiem amerykańskiego syste-
mu GPS (Global Positioning System)
oraz rosyjskiego GLONASS (Global
Orbiting Navigation Satellite System).
W odróżnieniu od GPS-u i GLONASS-a
Galileo z założenia jest systemem
cywilnym, nad którym kontrolę spra-
wować będzie międzynarodowe grono
specjalistów, gwarantujące ciągłość jego
pracy. Forma takiego zarządzania ma
również zalety o charakterze polity-

cznym i ekonomicznym. Zapewni ona
rządom państw europejskich kontrolę
nad systemem oraz stały dostęp do
wiarygodnych informacji, a także
utworzy około 150 000 nowych miejsc

pracy oraz ułatwi europejskim przed-
siębiorcą wejście na poszerzający się
rynek usług opartych o nawigację
satelitarną.

Teraźniejszość i przyszłość
Obecnie użytkownicy korzystający

z nawigacji satelitarnej muszą określać
swoją pozycję na podstawie wskazań
systemów wojskowych.  GPS jak
i GLONASS, charakteryzują się właśnie
militarnym pochodzeniem nie gwarantu-
ją zwykłemu prywatnemu użytkowni-
kowi poprawności i nieprzerywalności
działania.

Ponieważ określanie pozycji przy
wykorzystywaniu sygnałów satelitar-
nych to już standard w nawigacji
morskiej, a w niedalekiej przyszłości

stanie się także podstawowym źródłem
informacji o położeniu i parametrach
ruchu na lądzie i w powietrzu, zakłóce-
nia w nadawaniu sygnałów przez opera-
torów tych systemów mogłyby spo-
wodować sytuacje niebezpieczne,
zagrażające bezpośrednio życiu. Dlatego
też Europa zdecydowała się na stworze-
nie własnego, niezależnego, znajdu-
jącego się pod cywilną kontrolą systemu
nawigacji satelitarnej, współpracującego
i będącego kompatybilnym z obecnie już
istniejącym. Według założeń ma
zapewnić większą dokładność i dostęp-
ność swoich sygnałów nawet na dużych
szerokościach geograficznych (do 75o),
gwarantując tym samym znajdującym
się na północnych terenach Europy
użytkownikom pełnię możliwości
funkcjonalności systemu.

Podział ról
Galileo jest wspólnym projektem

Europejskiej Agencji Kosmicznej (Euro-
pean Space Agency) i Unii Europejskiej.
W ramach tej współpracy Komisja

Europejska odpowiedzialna jest za poli-
tyczną stronę projektu, architekturę sys-
temu, korzyści ekonomiczne oraz
zaspokajanie potrzeb użytkowników.
Natomiast Europejska Agencja Kos-
miczna odpowiada za techniczną stronę
projektu. A więc definiowanie i rozwój
systemu, sprawdzanie poprawności dzia-
łania satelitów na orbitach, jak również
kontrolowanie pracy elementów naziem-
nych. ESA pracuje ponadto nad rozwo-
jem nowych technologii, które będą
wykorzystywane w systemach sate-
litarnych i infrastrukturze naziemnej. Są
to m.in. precyzyjne zegary instalowane
na pokładach satelitów, generatory syg-
nałów wysyłanych z satelitów, źródła
mocy, anteny, transpondery teleme-

Poprowadzi nas Galileo
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tryczne. Inżynierowie z Europejskiej
Agencji Kosmicznej prowadzą również
prace nad technologiami, które będą
wykorzystywane w odbiornikach syste-
mu Galileo.

Mimo, że odpowiedzialność za
tworzenie globalnego systemu nawigacji
satelitarnej spoczywa głównie na dwóch
wyżej wymienionych organizacjach,
w późniejszej fazie nadzór nad rozwo-
jem technicznym i operacyjnym systemu
zostanie przekazany w ręce prywatne na
zasadzie partnerstwa publiczno-prywa-
tnego. Polegać ono będzie na tym, że za
realizację pierwszych faz tworzenia sys-
temu odpowiada sektor publiczny, nato-
miast faza wdrażania satelitów, a następ-
nie utrzymanie systemu będzie już
spoczywać w rękach koncesjonariusza.

Będzie on na zasadach komercyjnych
zarządzał systemem znajdującym się
jednak pod stałym nadzorem międzyna-
rodowego ciała kontrolnego - Superviso-
ry Authority.

W budowę Galileo zaangażowanych

jest wiele krajów i to nie tylko europej-
skich. W odróżnieniu od pozostałych
systemów, które zostały stworzone przez

jedno państwo, otwartość na wkład
międzynarodowego kapitału pozwoliła
na pozyskanie nowych środków finan-
sowych i zaowocowała już podpisaniem
porozumienia o współpracy z Chinami
i Izraelem, a wciąż prowadzone są roz-
mowy z innymi zainteresowanymi.

Zalety
Zaletą systemu Galileo będzie możli-

wość współpracy z innymi systemami
nawigacyjnymi (GPS, GLONASS,
EGNOS, LORAN-C), jak również
i z nienawigacyjnymi. Przewiduje się, że
na rynku telekomunikacyjnym nastąpi
rewolucja, gdy wprowadzony system
Galileo zostanie połączony z systemami
GSM i UMTS, zapewniając komu-
nikację oraz pozycjonowanie na bardzo
wysokim poziomie. Szczególnie ważna
jest także kompatybilność Galileo

z GPS. Współpraca ta pozwoli, bowiem
na uzyskanie dostępności sygnałów
satelitarnych na powierzchniach 95%
zurbanizowanych terenów (obecne
możliwości oferowane przez GPS
zapewniają tylko 50% pokrycia terenu).
Z tego też powodu przyjęto dla podsta-
wowego serwisu systemu Galileo tę
samą częstotliwość jaką będzie posiadał
nowy cywilny sygnał systemu GPS.
Galileo będzie posiadał również większe
szerokości pasm nadawania zapewniając
większą dokładność, a przede wszystkim
silniejszy sygnał. Pozwoli to na wyko-
rzystywanie nawigacji satelitarnej także
w budynkach i tunelach.

Istotnym przełomem w tworzeniu
nakładających się systemów było
zawarte 26 czerwca 2004 roku porozu-
mienie pomiędzy Stanami Zjednoczony-
mi, a Komisją Europejską w sprawie
zasad wspólnego funkcjonowania
amerykańskiego systemu GPS i europej-

skiego Galileo. Na mocy tego porozu-
mienia rozwiązano kwestię ich współis-
tnienia. Komisja zgodziła się na zawęże-
nie komercyjnego pasma pokrywającego
się z wojskowym GPS, natomiast strona
amerykańska zadeklarowała nie wyłą-
czanie pasma komercyjnego.

Galileo będzie pierwszym system
satelitarnym zaspokajającym potrzeby
użytkowników cywilnych na całym
świecie, jeżeli chodzi o radionawigację,
pozycjonowanie i synchronizację.
Uwzględniając wymagania związane
z kooperacją, z GPS Galileo zaoferuje
nowe możliwości, zwiększając tym
samym potencjał sektora nawiga-
cyjnego, korygując przy okazji niektóre
niedociągnięcia istniejących systemów
nawigacji satelitarnej. 

Oprac.: K. Łukasik 
Fot.: Internet
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Po wyzwoleniu 28 marca 1945 roku
Gdyni wojska niemieckie wycofały się
na Kępę Oksywską. Schroniły się wów-
czas na niej resztki 7. i 46. korpusu
pancernego będącego w składzie 4. zmo-
toryzowanej dywizji grenadierów
pancernych SS-Polizei, która walczyła
wcześniej pod Janowem. Znalazła się tu
również 7. dywizja pancerna, 83. 215. i
227. dywizja piechoty, 32. dywizja
piechoty formowana na Pomorzu i 226.
brygada dział samobieżnych oraz sześć
batalionów piechoty morskiej. Siły te,
dowodzone były przez dowódcę 7 kor-
pusu pancernego gen. por. Boekh-
Behrensa. Przez cały czas Niemców
wspierały ogniem ciężkie krążowniki
„Lutzow” i „Prinz Eugen”, 

Walki w rejonie Kępy rozpoczęły się
bezpośrednio po oswobodzeniu Gdyni.

Od strony południowej prowadził je
radziecki 13 korpus armijny. Natomiast
od strony zachodniej i północnej
atakował 40 korpus ze składu 19 armii.
W dniach 29 i 30 marca radzieckie woj-
ska prowadziły rozpoznanie struktury
niemieckiej obrony, starając się znaleźć
w niej słabe punkty. W tym dniu 3 bata-
lion czołgów l Brygady Pancernej

imienia Bohaterów Wester-
platte natarł z rejonu Chy-
loni na Pogórze, natrafił jed-
nak na silny ogień artylerii
przeciwpancernej i na
skutek poniesionych strat
musiał się wycofać. W re-
jonie Dębogórza od połud-
nia 31 marca toczyły się
zacięte walki. Jednostki
niemieckie, mając nadzieję
ewakuacji drogą morską,
bezpośrednio po pojawieniu
się sowieckich czołgów,
wspieranych przez działa

pancerne, otwarły gwałtowny ogień
artyleryjski, a w nocy kilkakrotnie prze-
chodziły do kontrataków. 1 kwietnia do
natarcia przeszły jednostki radzieckie
wspierane przez dwa bataliony polskich
czołgów. Jednostki te opanowały
majątek Suchy Dwór, jednak Niemcy
przeprowadzając kontratak zdołali odbić
tę miejscowość. W nocy jeszcze raz Ro-

sjanie zajęli majątek lecz i tym razem nie
na długo, gdyż nad ranem 2 kwietnia
odbiły go kontratakujące jednostki
niemieckie. Żołnierze radzieccy po raz
trzeci opanowali Suchy Dwór. Tym
razem zdołal i  u t rzymać majątek
w swych rękach.

W następnych trzech dniach trwały
zacięte walki w rejonie Pogórza i Ko-
sakowa. Południową część Pogórza
zdobyto 5 kwietnia. Tego dnia żołnierze
10. gwardyjskiej dywizji zdobyli
Kosakowo, Mechelinki i Rewę. Ocalałe
oddziały niemieckie, bombardowane
i ostrzeliwane bez przerwy przez
samoloty i artylerię, atakowane przez
piechotę i czołgi, aby uniknąć całkowitej
zagłady pospiesznie ewakuowały się na
Hel. Dowództwo Kriegsmarine

przeprowadziło spec-
jalną akcję ewakua-
cyjną, podczas której
w ciągu pięciu godzin
nocnych z 4 na 5 kwie-
tnia przewieziono
wszystkimi możliwymi
wodnymi środkami
transportu na Półwysep
Helski około 30 tysięcy
uciekinierów i 10 tysię-
cy żołnierzy, nie
ponosząc strat w lu-
dziach. Akcja ta
zyskała miano najwię-

kszej akcji humanitarnej ostatnich dni
drugiej wojny światowej na Bałtyku.
W godzinach popołudniowych 5 kwiet-
nia walki na Kępie niemal całkowicie
ucichły. Zdobyto Babie Doły, a następnie
- Nowe Obłuże. Tego dnia, około 17:00,
zdobyto także Oksywie - ostatni punkt
oporu niemieckiego w rejonie Gdyni. 

Oprac.: K. Łukasik
Fot.: archiwum

Ostatni punkt oporu
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Polskie okrêty

Dzieje polskiej floty (XXI)
Polska Marynarka Wojenna stanowiła

(wspólnie z Kanadą) trzecią siłę morską
po flotach: brytyjskiej i amerykańskiej,
w bitwie o Atlantyk. Razem z nimi
skutecznie blokowała dążenia nazis-
towskich Niemiec do przerwania dostaw
sprzętu wojennego z kontynentu ame-
rykańskiego do Wielkiej Brytanii.

Zanim doszło do osiągnięcia przez
aliantów zdecydowanej przewagi na
morzu, musieli oni stoczyć z Kriegsma-
rine i Luftwaffe wiele ciężkich bitew,
okupionych poważnymi stratami w lu-
dziach i okrętach. Przyczyniły się do

tego zwłaszcza tzw. wilcze stada - grupy
niemieckich okrętów podwodnych, które
nawet nie oszczędzały załóg zatopio-
nych przez siebie jednostek przeciwnika.

W tej walce na śmierć i życie PMW
zaangażowała wszystkie swoje i wy-
dzierżawione od Brytyjczyków okręty.

Oto ważniejsze epizody z walk i dzia-
łań polskich marynarzy:

We wrześniu 1941 roku OORP
„Piorun” i „Garland” eskortowały bry-
tyjskie konwoje do oblężonej przez
Niemców Malty. Pierwszy z nich osła-
niał także lotniskowiec „Ark Royal”
i odprowadzał do Gibraltaru poważnie
uszkodzony pancernik „Nelson”.

W czerwcu 1942 roku idąc w konwoju
i śpiesząc na pomoc brytyjskiemu
niszczycielowi „Badsworth”, zatonął
wraz z 14 polskimi marynarzami
niszczyciel „Kujawiak”.

Po agresji Rze-
szy na ZSRR,
ruszyły konwoje
z zaopatrzeniem
wojennym do
Murmańska i Ar-
c h a n g i e l s k a .
2 maja 1941
roku, w jednym
z nich, został
pomyłkowo zato-
piony przez okrę-
ty - b r y t y j s k i
i norweski, polski
okręt podwodny
„ J a s t r z ą b ” .

Śmierć poniosło 5 polskich marynarzy.
Wkrótce zginęło ich 26 na uszkodzonym
przez lotnictwo „Garlandzie”. W lutym
1943 roku ORP „Burza” przyczynił się
do zatopienia przez Amerykanów pod-
wodnego pirata. Bardzo nieszczęśliwym
był październik, w którym na storpe-

dowanym polskim niszczycielu
„Orkanie” zginęło 178 ludzi.

Polski ścigacz „S-2” uszkodził dwa
niemieckie ścigacze torpedowe na
wodach przybrzeżnych zachodniej
Europy.

Nasze okręty walczyły w ekstremal-
nych warunkach klimatycznych i po-
godowych, w sytuacjach, kiedy wróg
krył się pod wodą. Załogi nie miały
czasu na wypoczynek, najczęściej nie
było także ich wymiany.

Duch męstwa i walki pokonał te
wszystkie przeszkody.

B. Grzegorczyk

Rys.: autor       

Zbudowany został w Stoczni Admiralicji w Nikołajew-
sku w Rosji na początku XX wieku. Był w tym czasie
najpotężniejszym okrętem Rosji i jej dumą. Prawdziwy
kolos, mało zwrotny i przyciężki pancernik posiadał
w dwóch olbrzymich wieżach cztery 305 mm armaty.
Długość każdej z luf wynosiła 12,2 m.

W kazamatach pancernika znajdowało się 16 armat
kalibru 152 mm. W różnych innych miejscach okręt miał
22 armaty mniejszego kalibru, 2 armaty używane podczas
desantowania. Wyposażony był także w 5 wyrzutni torpe-
dowych oraz wielkokalibrowe karabiny maszynowe typu
„Maksim”.

Załoga liczyła 731 marynarzy, w tym 26 oficerów.
Wśród nich był duchowny.

Okręt zasłynął głównie z buntu marynarzy w 1905 roku oraz
filmu Sergiusza Eisensteina.                  L. S.   Rys.: B. G. 

Okrêty œwiata

„KniaŸ Potiomkin - Tawriczeskij”
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W trakcie zeszłorocznych targów mili-
tarnych Balt Military Expo podpisano
umowę na dostawę do Wojsk Obrony
Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej
nowych zestawów artyleryjskich „Blen-
da”. Było to ważne wydarzenie na
drodze do zwiększenia efektywności
obrony przed przeciwnikiem powie-
trznym. Strategiczny program moderni-
zacji OPL zakłada także wprowadzenie
innych środków. Przykładem tego są
również trafiające do pododdziałów

nowoczesne, wyprodukowane w Polsce
przenośne zestawy rakietowe „Grom”.
Doskonalone są także środki rozpozna-
nia, czemu służyć ma wprowadzenie
stacji radiolokacyjnej N-22. 

Przeciwlotniczy Zestaw Artyleryjski
„Blenda” został opracowany przez pols-
kich inżynierów, aby zwiększyć możli-
wości użycia używanych od lat armat
S-60 kalibru 57 mm. Jego zaletą jest
duża skuteczność ognia, która wynika
z precyzyjnego, automatycznego, kie-
rowania każdą z armat oraz zas-
tosowanie nowoczesnych pasywnych
sensorów optoelektronicznych. Klu-
czową rolę w składzie baterii pełni wóz
dowodzenia WD-95. Umieszczono w nim
aparaturę wykrywania i śledzenia celów,
kierowania baterią armat, a także sprzęt
łączności umożliwiający współpracę ze
stanowiskiem dowodzenia wyższego
szczebla. Aby wykorzystać możliwości
nowego systemu kierowania zmoderni-
zowane zostały także same armaty S-60.
Zastosowane rozwiązania w wysokim
stopniu utrudniają wykrycie stanowiska
zestawu przez przeciwnika powie-

trznego.
W dniach 29-30 marca 2006 roku na

Centralnym Poligonie Sił Powietrznych
w Ustce odbyły się strzelania z wyko-
rzystaniem nowego zestawu, który trafił
już do 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego
wchodzącego w skład 9 Flotylli Obrony
Wybrzeża. Celem wykonywanych zadań
było sprawdzenie nowoczesnej techniki
bojowej wdrażanej do pododdziałów
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Mary-
narki Wojennej.

Podczas dwudniowych zmagań, prze-
ciwlotnicy z Ustki mieli okazję
prowadzić ogień do realnych celów
powietrznych. Korzystając z warunków
poligonowych przeprowadzili również
sprawdzanie wykorzystania możliwości
taktyczno-bojowych sprzętu. Podczas
strzelań, mimo że dla większości mary-
narzy były to pierwsze strzelania
artyleryjskie, obsługi armat oraz wozu
dowodzenia wykazały się wysokim
poziomem wyszkolenia oraz praktyczną
znajomością artyleryjskiego rzemiosła.

Przemysław Gurgurewicz

Fot.: M. Kluczyński

Artyleryjski sprawdzian
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Nerwica, bo o niej będzie mowa, jest
coraz bardziej rozpowszechnionym stanem
psychicznym. Wg niektórych obliczeń 30 %
ludzi dorosłych cierpi na różnorodne stany
nerwowe. Szacunki te są jednak bardzo
płynne, szczególnie jeżeli weźmiemy pod
uwagę takie dolegliwości, które nie charak-
teryzują się ani patologicznymi stanami
lękowymi, ani szczególnie intensywnymi
objawami. Zresztą czy nerwica to stan
spoza tzw. dobrostanu człowieka. W uszach
brzmią mi słowa piosenki „...nerwica -
w granicach normy”.

Choć może się to wydawać niewiary-
godne, niektórzy są tak przyzwyczajeni
i przywiązani do swojego stanu, że wkłada-
ją osobisty wysiłek w podtrzymanie
objawów. 

Tradycyjna klasyfikacja dzieliła nerwice
na lękową, nerwicę natręctw, histerie i fo-
bie. Później do określenia głównego zaczę-
to dołączać różne przymiotniki, które w za-
łożeniu miały uszczegółowiać rodzaj stanu
psychicznego. W ten sposób, wbrew zamia-
rom, zamiast precyzji nazewnictwa, poja-
wiła się i często do dziś jest używana cała
gama różnych odmian stanów ner-
wicowych, powodując zamieszanie w tej
i tak specyficznej materii. 

Naturą nerwicy jest zmienność i dyna-
mizm. Objawy, często bardzo złożone,
umiejscawiają się na pograniczu różnych
ich postaci, mogą przejawiać się w za-
chowaniu, nastroju, stanie somatycznym

albo wszystkich tych sferach jednocześnie.
Dlatego trudne jest, jeżeli nie niemożliwe,
przedstawienie plastycznego, jednorodnego
opisu „osoby z nerwicą”. Z tego samego
powodu, czasami możemy mieć trudności
w zorientowaniu się, że człowiek z blis-
kiego otoczenia potrzebuje pomocy,
ponieważ stereotypowy skrót myślowy,
który aktywizuje się na wyżej wspomniane

hasło, to roztrzęsiony, zalękniony człowiek,
ewentualnie ktoś wybuchowy, łatwo irytu-
jący się. Tymczasem nerwica i jej objawy
bardzo często bywa maskowana, ukrywana,
są też ludzie, którzy swoje stany wyol-
brzymiają, czyniąc z nich centrum zaintere-
sowania otoczenia i dodatkowy argument
stosowany do osiągnięcia swoich celów. 

Co szczególnie ciekawe zewnętrzne prze-
jawy stanów nerwicowych są ściśle uza-
leżnione od czynników kulturowych i stan-
dardu życia. I tak na przykład, wielkie
i spektakularne napady histerii, na jakie
masowo cierpiały damy poprzedniego
stulecia, dzisiaj już prawie nie występują.
Zmieniła się tylko forma objawu, dos-
tosowała do współczesnych warunków
i czasów. 

Nerwica zakłóca kontakt z rzeczywistoś-
cią. Człowiek w mniejszym stopniu, choć
nie patologicznym, kieruje się własnym

interesem, logicznymi racjami, a bardziej,
uświadomionym bądź nie, lękiem i wiele
podejmowanych działań, ma na celu ten lęk
zminimalizować. Nawet, jeżeli zabiegi
przynoszą oczekiwane efekty, to nie są one
trwałe. Dlatego lek nerwicowy często nazywa
się wolno płynącym, aby podkreślić jego dłu-
gotrwały, z pozoru niezauważalny, lecz
korozyjny wpływ na psychikę człowieka. 

Może się wydawać, że nerwica nie ma
większego znaczenia, nie przeszkadza
człowiekowi w bardziej lub mniej normal-
nym wykonywaniu obowiązków, może
nawet pozostać niezauważona. Bywa jed-
nak przyczyną schorzeń, prowadzi do
wtórnych nawarstwień o wiele poważ-
niejszych niż sam stan nerwicowy. Dlatego
spójrzmy wnikliwiej na siebie już dziś, bo
kto wie lepiej, co i jak nam w duszy gra?

Kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk 

PORADY BANDERY

Pod koniec marca wody Zatoki Gdańskiej odwiedził
niecodzienny gość. Gościem tym znanym zapewne wszystkim
z filmów i książek, był wieloryb. Niespodzianka była tym
większa, że wielorybem tym był 12 metrowy humbak (łac.
Megaptera novaeangliae). Pomimo swoich znacznych rozmia-
rów był to osobnik młodociany. Dorośli przedstawiciele tego
gatunku mierzą około 19 m (samice) a ich waga osiąga do
65 ton. Wieloryb ten, prawdopodobnie żerując na ławicach
szprota, przepłynął Morze Północne, następnie przez cieśniny

duńskie wpłynął
na wody połud-
niowego Bałtyku
docierając do
Z a t o k i
Gdańskiej. Jest
mało prawdo-
podobne, że
osobnik ten się
zgubił, ponieważ

są one doskonałymi nawigatorami. Poza tym humbaki
widziane były w wodach Zatoki już kilkakrotnie, ostatni taki
przypadek miał miejsce w latach siedemdziesiątych. Ten
ogromny ssak morski, zwany również długopłetwcem ze
względu na długie płetwy piersiowe, zasiedla wszystkie
oceany świata. Żywi się zooplanktonem, małymi rybami
i głowonogami morskimi. Potrafi płynąć z prędkością 27 km/h,
nurkować do głębokości 250 m i wytrzymywać bez tlenu do

30 minut. Znany jest z swoich akrobatycznych wyskoków
ponad powierzchnię wody, przy których wynurza większą
część swojego ciała i opada w wodę z hukiem przypominają-
cym wystrzał armatni. Zupełnie wyjątkowy jest jego śpiew
godowy, składających się z niskich dźwięków słyszanych na
przestrzeni setek kilometrów potrafiących wprawić w rezonans
kadłuby statków. Ciąża u tych ogromnych stworzeń trwa do 12
miesięcy, a urodzony „dzidziuś” waży 1 t i mierzy około 4,5 m.
Wypija on w ciągu jednego dnia przeszło 500 litrów mleka,
zawierającego znacznie więcej białka i tłuszczu niż mleko
krowie. Mały humbak usamodzielnia się dopiero w czwartym
roku życia, wcześniej bez opieki matki ginie. 

Jak się ocenia, jeszcze pod koniec XVIII w. na świecie żyło
250 000 humbaków, niestety w skutek intensywnych i bezli-
tosnych polowań wielorybników przez dwa ostatnie stulecia
ich liczba spadła zaledwie do około 10 000 sztuk. Tysiące tych
pięknych zwierząt ginęło dla mięsa i tranu. Mordowano nawet
samice opiekujące się młodymi. Pozostawione bez opieki
maluchy ginęły z głodu lub padały ofiarą drapieżników. Na
szczęście od kilkunastu lat ssak ten jest pod pełną ochroną,
a liczebność ich zaczęła powoli wzrastać. Jednak 10 tys. sztuk
to niewiele i nadal potrzebne są różne zabiegi ochronne.
Ochronie ssaków morskich poświęcona była, odbywająca się
w Gdyni, międzynarodowa konferencja, która zbiegła się
w czasie z odwiedzinami niecodziennego gościa. Miejmy
nadzieję, że te wspaniałe zwierzęta przetrwają by swoim
pojawianiem się u brzegów Zatoki Gdańskiej stwarzać sen-
sację wśród naszych wnucząt.                    

Marcin Ryś

Niecodzienny goœæ

Tylko spokojnie
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Kontrtorpedowiec ORP „Wicher”
został zbudowany w stoczni Chantiers
Naval Francais. Jako wzór posłużyły
okręty typu Bourrasque-Simoun, które
jak się okazało, budziły wiele zastrzeżeń
strony polskiej. Wyszło to na jaw już po
tym, jak 2 kwietnia 1926 roku podpisano
umowę na budowę we francuskiej
stoczni dwóch kontrtorpedowców - ORP
„Wicher” i ORP „Burza”. Przedstawi-
ciele Polskiej Marynarki Wojennej pod
kierunkiem kmdr. por. inż. Xawerego
Czernickiego zażądali zmian konstruk-
cyjnych, które jednak nie zmieniły
radykalnie walorów bojowych tych
okrętów. Konsekwencją zmian było duże
opóźnienie w przekazaniu pierwszego
okrętu i dopiero 8 lipca 1930 roku pod-
niesiono w porcie Cherbourg polską ban-
derę na pierwszym polskim kontrtorpe-
dowcu ORP „Wicher”. 

W latach poprzedzających wojnę
Wicher był jednym z bardziej aktywnych
okrętów PMW i odbył wiele rejsów
reprezentacyjnych do portów bałtyckich.
Wykonał nawet jedyny w tych latach rejs
oceaniczny polskiego okrętu do Madery,
przywożąc stamtąd marszałka Piłsud-
skiego. 

W roku 1939 dowódcą okrętu został
kmdr por. Stefan de Walden. 30 sierpnia
do brytyjskich portów odpłynęły trzy
polskie niszczyciele. Jedynym, jaki
pozostał był ORP „Wicher”, który miał
ubezpieczać ORP „Gryf” podczas ope-
racji minowania Zatoki Gdańskiej. 

Już rankiem 1 września nad portem
Oksywie pojawiły się trzy niemieckie
samoloty, które zostały ostrzelane m.in.
przez broń maszynową Wichra. Utarczki
z Luftwaffe trwały przez kilka godzin,
a po południu nadeszło potwierdzenie
wykonania operacji „Rurka”, czyli
minowania. Gdy cały zespół okrętów -
„Wicher”, „Gryf”, sześć trałow-
ców i dwie kanonierki - skierował się
w kierunku Helu pojawiły się Ju 87B
z IV(Stuka)./LG 1. Niemieckie Stukasy
rzuciły się na polską eskadrę, która
odpowiedziała ogniem. Od bliskich
wybuchów ucierpiał „Wicher”, ale prze-
cieki kadłuba szybko naprawiono. Nie
wiedząc o odwołaniu operacji „Rurka”,
okręt zajął wyznaczoną pozycję naprze-

ciw Pillau (dzisiaj Bałtijsk). Najpierw
pojawiły się tam dwa niemieckie
niszczyciele, potem lekki krążownik
typu Leipzig. Aby nie narażać na szwank
operacji „Rurka” kmdr de Walden,
przepuścił je bez otwierania ognia...
ORP „Wicher” wrócił do helskiego
portu, gdzie dowiedziano się o odwoła-
niu „Rurki”. 

Następnego dnia z okrętu zdjęto na ląd
torpedy i miny. Gdy rankiem 3 września
na wodach Zatoki Gdańskiej pojawiły
się dwa niemieckie niszczyciele, na pol-
skich okrętach ogłoszono alarm.
Niemieckie okręty podeszły do Helu na
odległość 16 km i o 6:50 otworzyły
ogień. Początkowo de Walden czeka na
otwarcie ognia przez stojącego obok
„Gryfa”, ale stamtąd nie dociera sygnał
o podziale celów. Wreszcie Gryf strzela,
zaraz potem odzywają się armaty
„Wichra”. 

Niemiecki niszczyciel Leberecht
Maaß został trafiony dwoma pociskami,
ale chyba żaden z nich nie został wys-
trzelony przez „Wichra”. 

Skuteczny opór polskich okrętów miał
też poważny skutek uboczny - do ich
neutralizacji przystąpiła Luftwaffe. Już
około 9:00 nadleciało 11 Ju 87B z 4
Staffel Trägergruppe 186 prowadzonych
przez Hptm. Blattnera, kierując ataki na
Gryfa, który został poważnie uszkod-

zony. Dwie godziny później Stukasy
wróciły, ale znów ORP „Wicher”
uniknął ciosów. 

Stukasy wróciły o 14:15, biorąc na cel
ORP „Wicher”. Tym razem Hptm. Blat-
tner posłużył się prostym podstępem.
Wraz z dziewięcioma załogami krążył
nad portem na znacznej wysokości ścią-
gając na siebie ogień artylerii. Jak się
okazało polscy kanonierzy mieli dobre
oko. Jeden z pocisków eksplodował tuż
pod Junkersem, którego załogę stanowił
pilot Uffz. Czuprna i radiooperator Uffz.
Meinhardt. Dym, ogień i gejzer wody -
obaj Niemcy zginęli. 

Nagle znad półwyspu, tuż nad korona-
mi drzew pojawiły się trzy Stukasy. Pier-
wszego pilotował Oblt. Rummel, który
trafił 250 kg bombą w dziób „Wichra”,
rozrywając go aż do pomostu. Drugi
atakował Lt. Karl-Heinz Lion, którego
bomby wybuchły tuż przy prawej burcie
niszczyciela, zdzierając blachy poszycia,
co spowodowało przecieki i silny
przechył na burtę. Kolejne dwie bomby
po 50 kg z trzeciego bombowca
trafiły w śródokręcie. 

Zginął jeden marynarz, 21 zostało ran-
nych. Po zakończeniu wrześniowych
walk Niemcy ustawili wrak na równej
stępce, po czym odholowali go poza hel-
ski port i osadzili na mieliźnie. Po
wojnie wrak ponownie odholowano, tym
razem do Zatoki Puckiej i zatopiono na
mieliźnie, gdzie do roku 1955 służył
jako tarcza strzelnicza dla pilotów lot-
nictwa morskiego. 

Krzysztof Janowicz

Pierwszy muszkieter Polskiej Marynarki Wojennej

ORP „WICHER”
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Mało znaną postacią w dziejach
naszych morskich skrzydeł jest
organizator i dowódca odtwo-

rzonej po II wojnie światowej pierwszej
jednostki lotnictwa morskiego kmdr por.
pil. Aleksander Majewski. 

Urodził się 6 maja 1899 roku w No-
worosyjsku na Kaukazie. Ukończył 7-
klasową szkołę realną w Charkowie gdy
wybuchła I wojna światowa. W maju
1915 roku rozpoczął służbę w armii
rosyjskiej jako ochotnik. Od listopada
1915 roku do maja 1916 roku przebywa
w Oficerskiej Szkole Piechoty w
Tyflisie, skąd jako chorąży wyrusza na
front. Dowodzi kompanią w 86 Pułku
Piechoty. W październiku 1916 roku
awansuje do stopnia porucznika i zostaje
adiutantem, a następnie dowódcą
szwadronu w 2 Pułku Kawalerii. Od
lutego 1918 roku do października 1919
roku walczy nad Donem w ramach
Armii Czerwonej. 

W Wojsku Polskim służy od grudnia
1919 roku jako szeregowiec w 52
Pułku Piechoty. W lutym 1920 roku
zapada na tyfus i do lipca tego roku
przebywa w szpitalu wojskowym. Po
wyzdrowieniu skierowany na dwu-
miesięczny kurs wyszkoleniowy do
Lublina. Tam przywrócono mu oficers-
ki stopień mianując porucznikiem ze
starszeństwem od czerwca 1919 roku.
Dowodzi kompanią w pułku piechoty.

Następnie otrzymuje skierowanie z
dniem 1 stycznia 1924 roku do Szkoły
Pilotów w Bydgoszczy. W maju 1925
roku kończy szkołę jako pilot.
Początkowo przydzielony do organizu-
jącego się 6 Pułku Lotniczego we
Lwowie jako oficer materiałowy, a od
października 1925 roku odkomen-
derowany do 64 Eskadry Liniowej. 

W tej eskadrze pełni kolejno funkcje
od szefa pilotażu do dowódcy włącznie. 

1 stycznia 1930 roku otrzymuje awans
na kapitana. W marcu tego roku zostaje
dowódcą 63 Eskadry Towarzyszącej.
Funkcję tę pełni do grudnia 1933 roku po
czym zostaje skierowany na kurs kapi-
tanów i rotmistrzów do Rembertowa. Po
powrocie z kursu w maju 1934 roku
został oficerem taktycznym 64 Eskadry
Liniowej.

Następnie dowodzi Eskadrą Tre-
ningową 6 PL. W maju 1936 roku
odkomenderowany do 5 Pułku Lot-
niczego w Lidzie na identyczne
stanowisko. Z Lidy otrzymał
skierowanie do Szkoły Podoficerów Lot-
nictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy
na dowódcę oddziału portowego. 

W maju 1939 roku przeniesiono go do
Centralnej Bazy Lotniczej w Brześciu
nad Bugiem. Po ukończeniu kursu OPL
został dowódcą dywizjonu OPL i środ-
ków czynnych brzeskiej bazy. 

Dowodził we wrześniu 1939 roku
obroną plot twierdzy w Brześciu nad
Bugiem. Po klęsce wrześniowej prze-
dostał się na Zachód. Początkowo do
PSP we Francji, a następnie do Anglii. 

We Francji organizował szkolenie
obserwatorów lotniczych w Bordeaux.
W Anglii pełnił różne kierownicze
stanowiska w szkolnictwie lotniczym,

m. in. w Szkole Strzelców Samolo-
towych w Jurby. Za lewicowe sympatie
odsunięty od bojowego dowodzenia.
W 1944 roku przeszedł do cywilnego
lotnictwa angielskiego. Na jego niepełne
bojowe wykorzystanie wpłynęły
poglądy, a zwłaszcza jego przynależność
do lewicowej organizacji „Jedność 
i Czyn”, działającej wśród Polaków w
Wielkiej Brytanii. 

Do Polski powrócił w listopadzie 1945
roku. Skierowano go do Oficerskiej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie na zastępcę
komendanta szkoły ds. wyszkolenia lot-
niczego. W kwietniu 1947 roku przenie-
siony do Dowództwa Wojsk Lotniczych
na stanowisko pomocnika szefa wydzia-
łu wyszkolenia bojowego dla szkół
wojskowych, które zajmował do 1 maja
1948 roku. Dzięki organizatorskim

umiejętnościom powierzono mu zadanie
odtworzenia lotnictwa morskiego w
Polsce. Zorganizował pierwszą po
wojnie Eskadrę Lotniczą Marynarki
Wojennej w Wicku Morskim, którą
dowodził od maja 1948 roku do kwietnia
1949 roku. Jako jedyny lotnik w nowej
jednostce posiadał praktyczne umieję-
tności latania nad morzem. Pozostały
personel latający pochodził z różnych
pułków Wojsk Lotniczych i ze specyfiką
latania nad morzem zetknął się pierwszy
raz. Świadczy to o ogromie pracy
szkoleniowej, jaką komandor Majewski

musiał podjąć. 
Po ucieczce na wiosnę 1949 roku

ppor. pil. Arkadiusza Korobczyńskiego
na samolocie Ił-2 do Szwecji, aresz-
towany przez Informację Wojskową.
Sąd MW w Gdyni skazał go na 4 lata
więzienia i degradację do stopnia
marynarza. Najwyższy Sąd Wojskowy
złagodził wyrok i ukarał aresz-
towaniem na 1 rok i 6 miesięcy oraz
degradacją do stopnia kapitana. Po
„październikowej odwilży” w 1956
roku wyrok uchylono i sprawę umo-
rzono. 

W styczniu 1957 roku zrehabili-
towany powrócił do służby w mary-
narskim mundurze. Został skierowany
na stanowisko st. pomocnika szefa
Oddziału Obrony Plot Dowództwa
Marynarki Wojennej. Otrzymał ze-
zwolenie na dalsze wykonywanie
lotów. 

Latał na samolotach tłokowych sła-
bosilnikowych. Odszedł na emeryturę 15
stycznia 1960 roku. Po przejściu na
emeryturę pracował w gdańskim od-
dziale PLL „LOT” na stanowisku
zastępcy dyrektora ds. zabezpieczenia
lotów. Równolegle zajmował się działal-
nością społeczną. Był współorganiza-
torem powstałego w 1961 roku Klubu
Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie
Gdańskim i trzykrotnie jego prezesem.

Zmarł 6 maja 1980 roku w Gdyni.
Uhonorowano go wieloma odznaczenia-
mi, w tym Krzyżem Komandorskim i
Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz wieloma medala-
mi wojskowymi: polskimi, francuskimi,
angielskimi i radzieckimi.

oprac.: Mariusz Konarski

Fot.: archiwum rodziny Majewskich

Lotnik nie tylko morski
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A jak duży jest to problem przekonali
się również Polacy, kiedy na początku
marca do gdańskiego Portu Północnego
wpłynął holenderski statek pasażerski
„Rotterdam”. Okazało się, że jednostka
ta jest wprost nafaszerowana azbestem,
który użyto na nim m.in. do zabezpiecza-
nia grodzi i ścianek działowych oraz 
izolacji termicznej rurociągów. 

Sytuacja była tak niebezpieczna, że do
niektórych pomieszczeń można było
wchodzić tylko w strojach ochronnych
i maskach, już nie mówiąc o wykonywa-
niu jakiejkolwiek pracy. 

W jaki sposób holenderskiej spółce
Woonbron, która jest właścicielem
statku udało się znaleźć firmę gotową do
pracy w takich warunkach w Polsce nie
wiadomo, ale by zrozumieć jaką bombę
nam podrzucono warto przypomnieć
losy lotniskowca Clemenceau, który
przez złośliwców jest nazywany

azbestowym latającym Holendrem.
Ta nazwa nie jest wcale na wyrost,

gdyż okręt ten, pomimo że 25 września
1997 roku został wycofany ze służby 
(po 36 latach) pływa sobie bez stałej
załogi i to na spore odległości, zawsze
jednak wracając do Francji. 

Co najgorsze ten stary lotniskowiec
ma wyporność około 27 000 ton. 

Pozbawiony siłowni musi być ciągnię-
ty przez kilka holowników i pchaczy, 
a jak pokazuje historia takie podróże
mogą się kiedyś zakończyć tragedią.

Historia podróży Clemenceau jest
bardzo ciekawa. Początkowo zaintere-
sowanie starym lotniskowcem wykazała
jedna z hiszpańskich stoczni, która po
wyciągnięciu azbestu miała rozebrać
okręt na części. Na przeszkodzie stanęły
jednak przepisy Unii Europejskiej, fak-
tycznie uniemożliwiające przepro-
wadzenie antyazbestowej operacji na

Azbestowe okrêtyAzbestowe okrêty
Nikt we Francji się nie

spodziewał, że po wycofaniu ze

służby lotniskowca Clemenceau

mogą być z nim jakiekolwiek

problemy. Tym bardziej, że drugi

okręt tego typu - Foch udało się

korzystnie sprzedać do Brazylii,

gdzie nadal jest w służbie

operacyjnej. 

Tymczasem wszystkie

dotychczasowe próby rozebrania

i wyzłomowania Clemenceau,

skończyły się fiaskiem. 

Jednostka ta wydaje się być

niezniszczalna, ale nie dlatego, 

że jest ona jakąś wyjątkową

superkonstrukcją, ale dlatego, że

przy jej budowie wykorzystano

ogromne ilości azbestu 



terenie unijnym (aż się prosi pytanie,
jakim cudem myślano, że unijna Polska
może zrobić to, czego nie mogła zrobić
również unijna Hiszpania). 

Kontrakt nie wypalił a stary lot-
niskowiec znowu zaczął straszyć na
redzie Tulonu.

Drugą podróż ex - Clemenceau odbył
do Turcji, jednak i w tym przypadku
operacja się nie udała i po proteście
ekologów Francuzi musieli ponownie
obsadzić okręt swoją załogą i odholować
go do Francji. W tym przypadku było to
już bardzo kosztowe.

Ostatnim miejscem rozbiórki miała
być hinduska stocznia Shree Ram Scrap
Vessel d’Alang (indyjski stan Gujarat),
podobno wynajęta do tego zadania przez
jedną z firm niemieckich. Obrońcy
środowiska złożyli jednak skargę do

Francuskiego Trubunału w Wersalu,
który nakazał zawrócenie okrętu.
Zaprotestował również rząd Indii,
którego sąd polecił, aby przed doko-
naniem rozbiórki dokonać oceny stanu
technicznego okrętu i sprawdzić czy
prace, jakie mają zostać wykonane nie
będą sprzeczne z postanowieniami Kon-
wencji z Bale.

Ostatecznie okręt został zatrzymany
na Morzu Arabskim po przebyciu pra-
wie całej drogi (koszt przebycia tej trasy
to ponad 2,5 miliona euro). Widząc co
się dzieje, francuski prezydent Jacques
Chirac rozkazał 15 lutego 2006 roku
zawrócić lotniskowiec z powrotem do
Francji. I znowu sławny Clemenceau
ruszył w długi rejs, jednak tym razem
wokół Afryki. Pomimo niebezpieczeń-
stwa związanego z pogodą ta trasa po-
zwoliła wyeliminować wszelkie proble-
my związane z bezpiecznym przejściem
przez Kanał Sueski (a w tym także
opłaty - ok.1,3 miliona euro). Przy czym
w tym przypadku, 1 milion euro musiał
wyłożyć na tę podróż rząd francuski.

Najbardziej cieszy się Greenpeace i
trzy francuskie grupy antyazbestowe,
które od początku głosiły, że stary lot-
niskowiec jest zagrożeniem dla
środowiska i ludzi. Nie zgadzały się
również z raportem ekspertów o

oczyszczeniu okrętu z substancji niebez-
piecznych. Oficjalne raporty wskazują,
że usunięto z okrętu 115 ze 160 ton tych
substancji, a pozostałej części (45 ton)
nie da się usunąć bez naruszenia struktu-
ry okrętu i bez uszkodzenia żywotnych
części okrętu. Według oceny Greenpeace
na lotniskowcu pozostało jeszcze jednak
od 500 do 1000 ton substancji toksy-
cznych. Decyzja Chiraca zostało
okrzyknięta jako „Zwycięstwo dla hin-
duskich robotników” i ostrzeżenie dla
bogatych rządów, które chcą toksyczne
odpady składować na terenie biednych
państw.

Biuro prezydenta Chiraca podało
również oficjalnie, że okręt pozostanie
na wodach francuskich w pozycji stand-
by, która zapewni pełne bezpieczeństwo
do czasu, aż znalezione zostanie ostate-
cznie rozwiązanie, pozwalające na jego
wyzłomowanie. Jako wstępne miejsce
tej operacji wskazano stocznię w Breś-
cie, a całe przedsięwzięcie ma kosz-
tować około 10 milionów euro. Francuzi
ironicznie przypominają, że projekt

takiego rozwiązania został zapro-
ponowany już dwa lata temu, ale nie
został wtedy przychylnie przyjęty. Pona-
dto marynarka Francuska już rozpoczęła
oficjalne dochodzenie na temat ilości
azbestu, jaka przed podróżą do Indii

została zdjęta z okrętu, po to by określić
czy rozbiórka w Indiach była w ogóle
możliwa.

Cała ta sprawa wydaje się mało ważna
dla Polaków, ale tylko pozornie. 

Na naszych jednostkach pływających
również wykorzystywano azbest z tym,
że do tego czasu nikt z tego nie robił
większego problemu. Jednak sprawa
Clemenceau pokazała, że dalej nie
będzie już tak łatwo i wyzłomowanie
starego okrętu może być równie trudne
w Polsce, jak i we Francji.

I nawet jeżeli szantażem finansowym
będzie ktoś próbował zmusić nieprzygo-
towanych robotników do pracy przy
azbeście, to można mieć nadzieję, że
przepisy unijne temu skutecznie zapo-
biegną. Chyba, że rzeczywiście się do
tego „odazbestowania” porządnie przy-
gotujemy.

Maksymilian Dura

Fot.: Marine Nationale, M.Ryan CID.
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Opuszczony  „Clemenceau” na redzie Tulonu w 2002 r.

Stary lotniskowiec niejednokrotnie był świadkiem spektakularnych

protestów ekologów
Lotniskowiec „Clemenceau” w czasie swojej służby
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Poczet marynarskich twórców

Stateczny i elegancki mężczyzna,
w lapidarnych wypowiedziach ujmujący
sens i sedno sprawy, ożywia się, gdy
mówi o Gdyni, jej dziejach, ludziach
i przyszłości miasta.

Tutaj od początku mieszkają jego
rodzice i krewni, on pokochał je na
zawsze.

W złowieszczy dzień 1 września 1939
roku miał pójść do szkoły. W dwóch
klasach niemieckiej, systematycznie
bity, dowiedział się od Himmlera, że
polskiemu dziecku wystarczy liczyć do
stu. Niechcący, nauczył się po niemiecku
odczytywać napisy - „Psom i Polakom
wstęp na plażę wzbroniony”

Pomimo szykan i zagrożenia był mini-
strantem. 

Kiedy było późno, włoscy oficerowie
z jednostki zadymiania Gdyni,
odprowadzali go do domu. 

Tu także było niebezpiecznie, babcia
działała w konspiracji, rodzice należeli
do Tajnego Hufca Harcerzy. Pomimo
nacisków, nie przyjęli „volkslisty. Na
zabranych przez Niemców polskich
armatach z Oksywia, mały Kazik wyrył

polskie orły.
Po wojnie ukończył trzy fakultety:

wydział rybacki, organizację i za-
rządzanie oraz andragogikę. 

Od 40 lat jest popularyzatorem wiedzy
dla dorosłych, do tego organizatorem
turystyki, pisarzem i publicystą. 

Jest żonaty (cały czas z tą jedną), ma
dwoje dzieci i troje wnucząt. Jest ofi-
cerem rezerwy.

Napisał przewodniki po Gdyni 
i Trójmieście, oparty na relacjach
gdynian, świetny „Bedeker Gdyński”,
książkę - „Dzieje sądownictwa
gdyńskiego”, wiele skryptów
związanych z wiedzą morską i ponad sto
artykułów do gazet i czasopism, w tym

do czasopism MW - „Bandery” i „Prze-
glądu Morskiego”. Jest lektorem, prze-
wodnikiem turystycznym. 

Dla środowiska MW organizował
wspólnie z legendą turystyki - 
S. Dzierżakiem rajdy z udziałem nawet
400 osób. 

Obecnie przygotowuje opracowanie
na temat „cywilnego” życia admirała

J. Unruga oraz książkę „Gdy-
nianie o kaszubskich korzeniach”.
Jest encyklopedią wiedzy o
regionie nadmorskim. 

Współdziała i przyjaźni się 
z wieloma wybitnymi animatora-
mi kultury i życia publicznego.

Stara się nie tylko zapełniać
„białe plamy historii” Trójmiasta,
ale wskazuje w swoich pracach na
szereg racjonalnych działań
dowódców morskiej i lądowej
obrony Wybrzeża, m.in. płk. 
S. Dąbka, który by ocalić miasto,
przeniósł działania zbrojne na
Oksywie. 

Jest orędownikiem silnej Polski
morskiej. Przede wszystkim 
utrwala dzieło „szarych ludzi” -
Gdynię, która dzięki ich pokole-
niowemu dziedzictwu oraz mrów-
czej pracy, stawia miasto wśród
najlepiej rozwijających się 
w Europie.                      

Fot.: K.M.                         L.S.

Autor

Jego dzie³o

Kazimierz Małkowski

„...należy przede wszystkim utrwalić te wydarzenia, 

które jeszcze pamiętają najstarsi gdynianie, 

będący świadkami narodzin nowoczesnego portu i miasta”
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SPORT

W dniu 22 marca 2006 roku w Cen-
trum Konferencyjnym Wojska Polskiego
w obecności ministra Obrony Naro-
dowej Radosława Sikorskiego, ministra
w Kancelarii Prezydenta Ewy Junczyk-
Ziomeckiej oraz zastępcy szefa Sztabu
Generalnego WP gen. broni Lecha
Konopki odbyła się uroczysta Gala
Sportu Wojskowego, na której pod-
sumowano działalność sportową w
Siłach Zbrojnych RP za 2005 rok.

Marynarka Wojenna RP za zajęcie 
II miejsca w Siłach Zbrojnych otrzymała
okazały puchar, który odebrał szef
Szkolenia Morskiego kontradmirał
Andrzej Rosiński. Natomiast komendant
Portu Wojennego w Gdyni kmdr

Jarosław Zygmunt otrzymał puchar dla
KPW Gdynia za osiągnięcie najlepszych
wyników w sporcie powszechnym 
w Marynarce Wojennej RP. 

W trakcie spotkania medalem „Za
zasługi w rozwoju Kultury Fizycznej 
w Wojsku Polskim” uhonorowano dzia-
łaczy na rzecz sportu wojskowego.
Medal otrzymali: kpt. Jerzy Gołąbek
(Zespół Sportowy MW), st. chor. szt.
Mirosław Brusiło (JW 4934 Wej-
herowo), mł. chor. szt. Robert Rap-

siewicz (Zespół Sportowy MW), mł.
chor. szt. Stanisław Suprynowicz
(Zespół Sportowy MW), st. bosm. Jacek
Muller (Zespół Sportowy MW).

Podsumowując tegoroczną galę minis-
ter Obrony Narodowej Radosław Sikorki
przekazał gratulacje laureatom pod-
kreślając, że ich sukcesy powinny być
motywacją dla wszystkich żołnierzy
Wojska Polskiego do poprawienia włas-
nej kondycji fizycznej.

Oprac.: Robert Rapsiewicz 

Podsumowanie dzia³alnoœci sportowej 

kmdr Jarosław Zygmunt odbiera
wyróżnienie

Kontradm. Andrzej Rosiński odbiera puchar

Na terenie obiektów sportowych 
3. Flotylli Okrętów, Akademii Marynar-
ki Wojennej i 6. ORel. odbyła się  I edy-
cja Mistrzostw Marynarki Wojennej RP.
Mistrzostwa zorganizowane zostały w
lutym br. w następujących dyscyplinach:
tenis stołowy, piłka siatkowa i wy-
ciskanie sztangi leżąc. 

W mistrzostwach startowało łącznie
190 zawodników reprezentujących 
8 zespołów sportowych: Centrum Ope-
racji Morskich, AMW,  3. FO, 8. FOW,
9. FOW, CSMW  Ustka, BL MW, 
1 MPS/OSNiP WP. W piłce siatkowej
zwyciężył zespół Bazy Lotniczej MW
przed COM i 8. FOW. 

W tenisie stołowym kadry indywidual-
nie zwycięstwo przypadło st. chor. szt.
Jackowi Zdunkowskiemu z COM, 
II miejsce zajął bosmat Tomasz
Błaszkowski, a III miejsce st. chor.
Paweł Peszko - obaj z 3. FO. 

Wśród marynarzy służby zasadniczej
pierwsze trzy miejsca przedstawiają się

następująco: I m. st. mar. ndt. Prze-
mysław Włodarz (COM), II m. st. mar.
ndt.  Andrzej Witkowski  (3. FO), III m.
mar. Fabian Bendzmer (3. FO). 

Natomiast wyciskanie sztangi leżąc
odbywało się z podziałem na kategorie
wiekowe. 

Najstarszym zawodnikiem zawodów
był kmdr por. rez. Zbigniew Podgórski
były szef  WF i Sportu w MW, który był
propagatorem tej dyscypliny. Jego
dewizą jest „do 100 lat co rok wycisnąć
leżąc 100 kg”. Zwycięzcą w kategorii
służby zasadniczej i nadterminowej
został pchor. Marek Dudziński (AMW),
w kategorii kadry do lat 40 mat Dawid
Meler (3. FO), w kategorii powyżej lat
40 kpt. Jerzy Gołąbek (3. FO), 
a w kategorii  emerytów, rencistów i pra-
cowników wojska bosm. szt. rez. Woj-
ciech Grabowski (3. FO). 

Klasyfikacja Mistrzostw Marynarki
Wojennej RP po I edycji przedstawia się
następująco: I miejsce zajmuje 3. FO 

z 21 pkt., II miejsce COM z 18 pkt., 
a na  III miejscu plasuje się 8. FOW 
z 15 pkt. 

Oprac.: Robert Rapsiewicz

I edycja Mistrzostw MW 
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SzachySzachy
Zadanie szachowe „Kto wygrywa?” 

Ustawienia planszy
Białe: Kf2, a4, g4, g3.
Czarne: Ke7, a5, h7.

Ekipa „Korsarza” zdobywa Puchar za trzecie miejsce 
w Mistrzostwach WP, a ppłk. rez. Zygmunt Pioch reprezen-
tować będzie drużynę narodową w Mistrzostwach NATO, 
w Londynie, które rozegrane zostaną w dniach 21-31 sierpnia
br.  

„Riwiera” jest opoką dla rosnącego w siłę SKF-u, który za
cel zasadniczy postawił sobie w bieżącym roku wejście do  
I-ej Ligi Szachowej. Zespół wzmacnia się o arcm. Piotra Mur-
dzię, a o miejsca w drużynie rozpoczyna się rywalizacja do
której włączają się szachiści w marynarskich mundurach. To
efekt dobrze układającej się współpracy klubu MW i SKF - u.
Dla szachów wybrzeżowych potrzebne jest rozpoczęcie
szkolenia dzieci i młodzieży z rejonu gdyńskiego. 
Wyniki Mistrzostw WP w szachach, na rok 2006 .
Turniej indywidualny - VIII  rund: 
1. Maciej Nurkiewicz, - 7 pkt. Warszawa;
2. Rafał Przedmojski, - 6,5 pkt. Warszawa;
3 Zygmunt Pioch, - 6,5 pkt. Gdynia;
4. Kukuła - 6,5 pkt. Grudziądz.
Turniej drużynowy:
1. SKG - Warszawa;
2. JW 1123 Grudziądz;
3. SKF „Korsarz” przy „Riwierze”- Gdynia.
IV turniej GRAND PRIX- Korsarz (rozegrany 01.04.06 r.)
1. Wiesław  Libura 7,5 pkt; 2. Sławomir Wilmanowicz 
7,0 pkt; 3. Andrzej Sitek 6,5 pkt.                      Z. Kabat

Rozwiązanie zostanie nagrodzone książką.
Proszę przesyłać je na adres:

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

W poprzedniej recenzji wspomniany
został 304 Dywizjon Bombowy w Wiel-
kiej Brytanii. 

Jak się okazało wzmianka ta niejako
wywołała temat i w tym numerze
omówiona zostanie książka poświęcona
tej właśnie jednostce. Monografia zaty-
tułowana Dywizjon 304 Wellingtony

przeciw U-bootom (choć na okładce
widnieje jedynie anglojęzyczny tytuł
304 Squadron), stanowi kolejną pub-
likację Mariusza Konarskiego poświę-
coną historii morskich skrzydeł. 

Wydania podjęło się Wydawnictwo
Stratus, a co interesujące publikacja
ukazała się jednocześnie w dwóch wer-
sjach językowych: polskiej oraz angiel-
skiej. Stąd też taka forma tytułu na
okładce, która w obu przypadkach jest
identyczna. 

Ta niewielka, niespełna stustronicowa
książeczka formatu B5 nieco wbrew
tytułowi nie ogranicza się do okresu
podległości jednostki pod Lotnictwo
Obrony Wybrzeża (Coastal Command),
a  zawiera kompletną historię dywizjonu
od jego powstania w sierpniu 1940 roku,
do rozformowania sześć lat później. 

Cechą charakterystyczną omawianego
wydawnictwa jest wysoki poziom
poligraficzny oraz bardzo duża ilość
ilustracji. W części zasadniczej tylko na
jednej stronie nie ma zdjęcia, na
pozostałych jest ich zazwyczaj po kilka.
Należy też w tym miejscu dodać, że
znakomita większość spośród nich nie
była jeszcze do tej pory publikowana, co
znacząco podnosi ich wartość. Prawdzi-

wym rarytasem są umieszczone z tyłu
okładki dwa oryginalne kolorowe zdję-
cia polskiego Wellingtona Mk X. 

Część ilustracyjną uzupełnia 16 tablic
barwnych, na których zaprezentowano
sylwetki samolotów dywizjonu poczyna-
jąc od pierwszych Fairey Battle, po
Halifaxy i  Warwicki używane w koń-
cowym, transportowym epizodzie his-
torii jednostki.

Materiał zamieszczony w publikacji
skupia się zasadniczo na działaniach
operacyjnych trzysta czwartego. 

Tak więc zapoznajemy się kolejno
z pierwszymi nalotami na niemieckie
cele militarne na kontynencie podczas
przynależności polskiego dywizjonu do
Bomber Command, tytułowym tropie-
niem niemieckich okrętów podwodnych,
oraz jego dalszym losem po zakończeniu
wojny. 

Tekst jest wzbogacony licznymi
wspomnieniami i relacjami uczestników
opisywanych wydarzeń, co zdecy-
dowanie go ożywia. Uzupełnienie
stanowi 10 stron załączników, wśród
których jest m.in. lista strat poniesionych
przez 304 Dywizjon.

Przemysław Gurgurewicz

Nagrodę książkową  za rozwiązanie zadania  
z nr 2 „Bandery” otrzymał: 

mar. Dariusz Otworowski z OSNiPWP - Gdynia.
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Dla jednych zwyczajne znaki nawiga-
cyjne, dla innych nie tylko. Prawdziwi
żeglarze widzą je nieco inaczej, oto-
czone nimbem tajemniczości, wrośnięte
w tradycje ziemi, na której stoją, bardzo
urokliwe. Szkoda, że tylko niektóre, tak
jak okręty posiadają imiona. 

Wiążą się z nimi ciekawe legendy,
czasy chwały, tragedie i smutki. Bywają
nawiedzane przez duchy.

W niedawnych jeszcze czasach, 
w pobliżu latarń chowano obsługujących
je ludzi, którzy zabierali w wieczność
bogatą wiedzę o morzu i jego skarbach.
Bywało, że zakopywali wyrzucone 
z wraków przedmioty, a potem o nich
zapominali.

Jeszcze przed ostatnią wojną wieść
gminna niosła o zjawie starej, helskiej

latarni, był to latarnik, który zginął od
wybuchu pocisku w lufie działa sygna-
lizacyjnego. Spod nieistniejącej już
oksywskiej latarni, żołnierze  września
strzelali z karabinów do samolotów
bombardujących port.

Rozewska bliza jest świadkiem
tragedii z 1807 roku. Zatonęło w jej
pobliżu, w sztormie, kilka francuskich
okrętów wraz z załogami, biorącymi
udział w kampanii rosyjskiej. Była

inspiracją dla twórczości Stefana Żerom-
skiego. Za polskość oddał życie jej
latarnik Leon Wzorek. 

Z okien latarni morskiej w Nowym
Porcie i pancernika „Schlezwig Hol-
stein” padły na Westerplatte pierwsze
strzały II wojny światowej. 

Inną ciekawostką tego obiektu była
tzw. kula czasu - umieszczony na wieży
kulisty obiekt, który wznosząc się 
i opadając, wskazywał określony czas.
Gdańszczanie myślą o przywróceniu
tego unikatowego urządzenia. Latarnia
jest własnością Stefana Jacka Michalaka
z USA i Kanady, który za własne
pieniądze ją wyremontował.

Wiele ciekawych latarni niszczeje,
chociażby ta w Darłówku, zalewana
przez morskie fale. Interesującą jest

„Kikut” w rejonie Świnoujścia, zbu-
dowana z zebranych, polnych kamieni,
rozciąga się z niej wspaniały widok na
Woliński Park Narodowy. Na terenie
Słowińskiego Parku Narodowego znaj-
duje się urokliwa latarnia „Czołpino”
z widokiem na wydmy.

Ze szwedzkim potopem związana jest
„Góra Szwedów” w pobliżu Helu. W
tym miejscu pułkownik Lanckroński
ostrzelał skutecznie okręt szwedzkiego

admirała Klausa Fleminga. 
Także wojenne dzieje wiążą się 

z latarnią w Kołobrzegu, zdobytą
wraz z miastem przez I AWP. Tu poległo
wielu żołnierzy i dokonano kolejnego
aktu zaślubin wojska z morzem. 

Z kolei latarnia morska w Niechorzu
była zaminowana przez żołnierzy
niemieckich. Słynna jest ze swoich
dwustu schodów.

Swoistą latarnię posiada Sopot, po-
wstałą na szczycie obudowy komina
Zakładu Balneologicznego. 

Zainstalowano tu po wojnie światło
nawigacyjne. 

Na środkowym Wybrzeżu wznosi się
nieuszkodzona od 1904 roku latarnia
„Stilo”. Najwyższą jest 68 metrowa
latarnia w Świnoujściu, koło której

rośnie pięćsetletni „dąb latarników”. 
W dobrą pogodę, można z niej dostrzec
kredowe klify niedalekiej Rugii.

Można by jeszcze o latarniach
wiele, o tym, że wysyłają w czasie mgły
sygnały dźwiękowe. O ich cichych
bohaterach, latarnikach, którzy niejedno
wiedzą i przeżyli niemało.

L.S.

Rys. B.Grzegorczyk  

Latarnie magiczneLatarnie magiczne
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”. Wśród czytelników, którzy nadeślą 
do 5 czerwca  prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę.

K R Z Y ¯ Ó W K A
Poziomo: 1. Zamiłowanie do czegoś ; 5. Harcerz; 8. Jednostka

monetarna Indii; 9. Samuraj który opuścił swojego pana; 
10. Bylina wodna z rodziny grzybieniowatych; 11. System pracy;
12. Potocznie totolotek; 15. Rodzaj dwukołowej taczki; 
18. Odwrotna strona medalu; 19. Biała broń; 21. Śródziemno-
morska wyspa; 24. Siedziba władz państwowych Rosji; 
27. Karciany kolor; 28. Azjatyckie państwo;  29. Imię żeńskie; 
30. Afrykańskie państwo; 31. Wyniesiona część skorupy ziemskiej
ograniczona uskokami, zrąb; 32. Mowa środowiskowa, żargon.

Pionowo: 1. Morski rozbójnik; 2. Wyższa izba parlamentu; 
3. Ryba z rodziny rajokształtnych występująca w oceanie
Indyjskim; 4. Polski tygodnik społeczno polityczny; 5. Różnica
między przychodami a rozchodami ; 6. Dychawica; 7. Jednostka
indukcji magnetycznej; 13. Wielkie europejskie jezioro; 
14. Wybrany król do czasu koronacji; 16. Ocenia napoje na pod-
stawie smaku; 17. Miasto na trasie Warszawa Kielce; 
20. Np. papierów wartościowych; 21. Członek zgromadzenia
zakonnego; 22. Przywódca partii politycznej; 23. Wynik kontroli
technicznej; 24. Pojedyncze uderzenie w dzwon okrętowy; 
25. Polskie włókno poliestrowe; 26. Wielka rzeka francuska.   

Zb. Chińcza

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 dadzą rozwiązanie.

Zbudowano ją w
1887 roku i w
październiku zapalono
na niej pierwsze
światło. 

Miała pomóc stat-
kom, które minęły już
Półwysep Helski. Była
umieszczona na wy-
sokim klifie i składała
się z ośmiokątnej wieży
i budynku latarników. 

Już w 1933 roku zli-
kwidowano ją gdyż
dostatecznie spełniały
swoją funkcję światła
naprowadzające na port
Gdyni. Budynek prze-
jęła administracja woj-

skowa. W czasie II wojny cały budynek został zniszczony, a do
dziś nie zachowało się nic po tej latarni. 

Nie ma na ten temat materiałów źródłowych, jest to teren
wojskowy, więc o poszukiwaniach nie ma mowy. 

Czasami zdarzają się w kolekcjach zbieraczy kartek pocz-
towych stare wizerunki tej latarni. Trudno coś więcej
powiedzieć i wywnioskować gdzie dokładnie ją zbudowano. 

Ł.K.

Rys. B. Grzegorczyk

Charakterystyka latarni

Wysokość wieży: 10 m
Wysokość światła 46,5 m n.p.m
Zasięg światła: 8 Mm
Pozycja: szer. geogr. 54°33’09” N, 

dług. geogr. 18°33’46” E, 
Światło: Białe błyskowe; okres 3 s. 

Blask Oksywia



W dniach 25 - 26 marca w Trójmieście 

przebywała Komisja Stała Zgromadzenia

Parlamentarnego NATO. 

Pierwszego dnia parlamentarzyści 

z 26 państw Sojuszu przebywali w AMW,

gdzie omawiali sprawy związane z sytuacją

międzynarodową w Europie i na świecie. 

W drugim dniu byli gośćmi załogi okrętu

hydrograficznego ORP „Arctowski”. 

Na Westerplatte oddali hołd bohaterskim

obrońcom polskiego Wybrzeża.
Fot.: M. Kluczyński

Parlamentarzyści NATO 

w Gdyni






