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88. rocznica 88. rocznica 
Marynarki WMarynarki Wojennejojennej

Podniesieniem wielkiej gali banderowej na

okrętach Marynarki Wojennej rozpoczęto

uroczystości rocznicowe. Złożono kwiaty

na Płycie Marynarza Polskiego oraz na

mogiłach Cmentarza MW. Nabożeństwo

w intencji Marynarki Wojennej celebrował

biskup polowy WP. Odbyło się „wodowanie”

biograficznej książki o bł. ks. kmdr.

Władysławie Miegoniu. Podczas koncertu

galowego wręczono odznaczenia zasłużonym

dla Marynarki Wojennej.
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Szanowni Państwo
Zbliża się najpiękniejszy okres w roku, który

staramy się spędzić w gronie Najbliższych, dzieląc
się symbolicznym opłatkiem, podarunkami i radoś-
cią ze wspólnego przeżywania wspaniałych chwil.
Niestety, nie wszystkim jest to dane. Wielu spośród
naszych Bliskich pozostanie w tym czasie na swoich
posterunkach bojowych z dala od granic naszego
kraju. Tęsknimy za nimi, ale wiemy, jak ważna jest
ich służba. To dzięki Nim, Biało-Czerwona Bandera
godnie powiewa w różnych zakątkach świata.
Czekając na rychłe spotkanie, ślemy Im
najserdeczniejsze, ciepłe, pełne miłości, świąteczne
życzenia.

Koniec roku sprzyja wspomnieniom, pod-
sumowaniom oraz planom na przyszłość. Wiele się
wydarzyło w mijającym roku. Wielką satysfakcją
napawa mnie fakt, iż pomimo skromnego stanu po-
siadania naszej floty, polskie okręty weszły na stałe w skład morskich komponentów
NATO (SNMG-1 oraz SNMCMG-1), a ORP „Bielik” i ORP „Gen. K. Pułaski”
wzięły udział w jednej z bardziej znaczących operacji sił morskich NATO - operacji
antyterrorystycznej Active Endeavour na M. Śródziemnym. Pierwszy z nich pełni
obecnie tę misję po raz drugi, a zaangażowanie i profesjonalizm załóg są wysoko
oceniane przez wyższe dowództwa NATO. W siedzibie Dowództwa Sojuszniczego
Komponentu Morskiego w Neapolu odbyły się uroczystości związane z 5. Rocznicą
powołania do życia operacji Active Endeavour, w której obok dowódcy Marynarki
Wojennej RP, udział wzięli również przedstawiciele załogi ORP „Bielik”. To najlep-
szy dowód naszego uznania przez sojuszników w tej operacji.

Jeszcze nie zamknęliśmy księgi tego roku. Na pewno dopiszemy do niej kilka
wydarzeń. Jednym z nich będzie oficjalne zakończenie działalności dwóch czasopism
Marynarki Wojennej: „Bandery” i „Przeglądu Morskiego”. Po kilkudziesięciu latach,
z żalem musimy pożegnać te rzetelne skarbnice wojennomorskich informacji.
W imieniu nie tylko swoim, ale i pozostałych Czytelników, chcę podziękować wszys-
tkim Pracownikom „Bandery” i „Przeglądu Morskiego” za lata efektywnych
starań w pełnieniu ważnej funkcji nośnika informacji o naszym morskim rodzaju sił
zbrojnych.

Szanowni Państwo
Na radosny czas Świąt, wszystkim Ludziom Morza i Ich Rodzinom, Marynarzom

pełniącym służbę z dala od domu, Emerytom Wojskowym i Kombatantom, a także
wszystkim pozostałym Czytelnikom, życzę aby w Waszych domach na trwałe
zakotwiczyły wzajemna życzliwość, miłość, ciepło i szczęście. Niech Nowy Rok
przyniesie Wam zdrowie i spełnienie marzeń zarówno tych drobnych, codziennych,
jak i wielkich.

admirał floty Roman Krzyżelewski
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Pół wieku w Marynarce Wojennej 

Zakończony rejs „Bandery”

Od kilku lat w Ministerstwie
Obrony Narodowej
przymierzano się do
przeprowadzenia gruntownej
reformy czasopism
wojskowych, która
dostosowałaby ich strukturę
do bieżących potrzeb. 
Już w końcu poprzedniej
dekady pojawiały się
koncepcje zdecydowanego
ograniczenia ilości tytułów
wydawanych 
w ramach Sił Zbrojnych RP. 
W tym momencie każdy 
z rodzajów sił zbrojnych
dysponował dwoma tytułami,
jednym o charakterze
popularno-naukowym 
i drugim publicystycznym. 
W Marynarce Wojennej tę
rolę pełniły „Przegląd
Morski” oraz  „Bandera”

Tocząca się dyskusja doprowadziła do
wniosku, że media wojskowe są
niezbędne dla realizacji polityki infor-
macyjnej MON, umożliwiając dostar-
czanie opinii publicznej wiedzy o Siłach
Zbrojnych RP i decyzjach ministerstwa.
W połowie bieżącego roku minister
zaakceptował koncepcję reformy prasy
wojskowej, co znalazło swoje odbicie 
w Zarządzeniu Nr 22/MON ministra
Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 2006
roku. 

Na jego mocy przeformowaniu ulega-
ją dotychczas istniejące w Marynarce
Wojennej i Siłach Powietrznych zespoły
redakcyjno-wydawnicze, co ma nastąpić
poprzez zamknięcie w nich 
działów czasopism, zaś całkowitej lik-
widacji ulega Zespół Redakcyjny Wojsk
Lądowych. 

W praktyce oznacza to zaprzestanie
wydawania miesięczników: „Przegląd
Morski”, „Przegląd Sił Powietrznych”,
„Przegląd Wojsk Lądowych” 
i „Bandera” oraz dwutygodników
„Wiraże” i „Wojska Lądowe”. 

Miejsce tych wszystkich jednostek
zajmie od 1 stycznia 2007 roku jedna
Redakcja Wojskowa, mająca swoją
siedzibę w Warszawie i zajmująca się

całokształtem zagadnień związanych 
z wydawaniem prasy wojskowej. 

Wymienione powyżej tytuły zostaną
zastąpione przez dwa nowe periodyki.
Jeden z nich zatytułowany „Przegląd Sił
Zbrojnych” zastąpi dotychczasowe
przeglądy poszczególnych SZ, zaś drugi
o dobrze znanym tytule „Polska Zbroj-
na” zajmie się tematyką bieżącą, przej-
mując zadania pozostałych gazet, będąc
w pewnym sensie ich kontynuatorem.

W tej sytuacji 1917 numer „Bandery”
jest już zarazem ostatnim. Przypomi-
namy więc historię i tradycje tego
niewątpliwie zasłużonego dla Marynarki
Wojennej periodyku. 

Prehistoria, czyli zanim 
pojawiła się „Bandera”

Początków prasy Marynarki Wojennej
należy upatrywać blisko 80 lat temu. 

To wtedy, w grudniu 1928 roku
światło dzienne ujrzał pierwszy numer
nowego pisma zatytułowanego
„Przegląd Morski”. Pomimo, że nie był
on bezpośrednim przodkiem „Bandery”,
gdyż istnieje z nią równolegle, to jednak
z pewnością stał się prekursorem mors-
kich czasopism wojskowych i choćby 
z tego powodu należy mu się w tym
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miejscu wzmianka.
Po zakończeniu II wojny światowej

działalność wojskowego wydawnictwa
na Wybrzeżu została wznowiona niemal
natychmiast.   9 maja 1945 roku ukazało
się pismo „Nasze Morze”. 

Po nim szybko pojawiły się nowe
tytuły. We wrześniu tego samego roku
ukazała się „Gazeta Morska”, a niespeł-
na pół roku później w kwietniu 1946
roku ilustrowany miesięcznik „Marynarz
Polski”. Samodzielność wydawnictwa
została zlikwidowana wiosną 1947 roku.
Wówczas to  podporządkowano je cen-
tralnej „Prasie Wojskowej”. 

Brak własnej gazety spowodował, iż
pojawiła się inicjatywa, aby takową zor-
ganizować. Na przełomie maja i czerwca
1950 roku por. Stanisław Woliński,
wcześniej redaktor wydawnictwa MW
rozpoczął realizację tego pomysłu. 

Nowy tytuł miał być w założeniu
przeznaczony głównie dla marynarzy 
i młodszej kadry MW. Swój udział w

tych działaniach miał późniejszy redak-
tor naczelny „Bandery” mat Jerzy
Koziarski posiadający już w tym czasie
doświadczenie jako korespondent gazet
wojskowych. 

Te starania zostały uwieńczone sukce-
sem i drukarnię opuścił pierwszy numer
nowego pisma zatytułowanego „Na
straży Wybrzeża”. Początki były
skromne. 

Na czterech stronach formatu 29x42
cm znalazły się ilustracje oraz tekst
podzielony na działy tematyczne. 

Były one charakterystyczne dla
tamtego okresu, nosiły np. tytuły „Nasi
Przodownicy” czy „Na okrętach i  w jed-
nostkach MW”. 

Gazeta wydawana była niere-
gularnie, zazwyczaj co 3-4 dni,
choć czasem okres ten wydłużał
się dwukrotnie, także objętość
nie była stała. Do końca 1950
roku ukazały się łącznie 32
numery.

Dużą część gazety zajmowały
doniesienia o tym kto jest
przodownikiem w szkoleniu czy
też kto uzyskał najlepsze wyniki
w strzelaniu. Nie mogło
zabraknąć także materiałów 
o zagrożeniu ze strony Paktu
Północnoatlantyckiego, choć 
w tym akurat przypadku treści po
obu stronach żelaznej kurtyny
wyglądały dość podobnie.
Również szata edytorska dzisiaj
wydaje się już zupełnie archaicz-
na. 

Pomimo oczywistych ogra-
niczeń wynikających z tego, iż
gazeta ukazywała się w okresie

stalinowskim i zasadnicza treść nie
mogła ulec poważniejszym zmianom,
wraz ze zdobywaniem doświadczenia
przez zespół redakcyjny powoli ulegało
to zmianie. 

Z czasem artykuły stawały się nieco
mniej sztampowe, pojawiały się nowe
formy przekazu - felietony, reportaże,
wywiady, a także opowiadania o te-
matyce marynistycznej. 

Na łamach „Na straży Wybrzeża”
pojawiać zaczęły się nazwiska autorów
znanych twórców marynistycznych.
Publikował Edmund Kosiarz, ówcześnie
słuchacz Oficerskiej Szkoły Marynarki
Wojennej i świeżo upieczony oficer,
debiutował pisarz, malarz i rysownik

Eugeniusz Koczorowski, a także znany
na Wybrzeżu fotografik Janusz
Uklejewski. 

Pewnym zmianom uległa forma
edytorska - format zwiększono do
36x49 cm, a okazyjnie ilość stron
wzrastała do sześciu. Od 1951
roku dziennik ukazywał się już
regularnie - 4 razy 
w tygodniu (z wyjątkiem
poniedziałków).

„Podniesienie Bandery”
Brak możliwości otrzymywania

bieżących informacji z powodu
braku dalekopisów powodował,
że pismo MW w formule dzienni-
ka publikowało swój serwis infor-
macyjny ze znacznym, nawet
dwudniowym opóźnieniem pub-
likując jedynie przedruki. Także
powolność posiadanej maszyny
drukarskiej utrudniała pracę,
zmuszając do wcześniejszego
zdawania materiałów. 

Ponieważ nie było szans na 
zmianę tego stanu rzeczy uznano,
że jedyną metodą na ominięcie

problemów będzie zmiana częstotliwoś-
ci ukazywania się gazety, w ten sposób
pojawił się pomysł stworzenia tygodni-
ka. 

Rezygnacja z zamieszczania i tak
zdezaktualizowanego serwisu informa-
cyjnego pozwalała na publikowanie
większej ilości materiałów z życia Mary-
narki Wojennej. 

Co więcej równolegle zmianie miał
ulec tytuł periodyku. Zapewne decyzja ta
była spowodowana październikową
odwilżą 1956 roku i chęcią choćby sym-
bolicznego zerwania z przeszłością.
Podobny proces miał miejsce także 
w innych rodzajach wojsk, np. 
w Wojskach Lotniczych przekształcono
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dziennik „Skrzydła Wolności” w
„Wiraże”.  

W wewnętrznym konkursie padały
różne propozycje tytułu nowego tygod-
nika: „Wachta”, „Na wachcie” czy też
„Nasza Bandera”. W końcu po konsul-
tacjach także z kolegami - czytelnikami
redakcja uznała, że najlepsza będzie
„Bandera” i tak już zostało. 

31 stycznia 1957 roku po raz ostatni
do czytelników trafił dziennik „Na
straży Wybrzeża”, którego siedmioletni
okres istnienia zakończył się wydaniem
1897 numerów. 

Przejście do wydawania tygodnika
nastąpiło płynnie i już z datą 3 lutego
1957 roku ukazał się pierwszy numer. 

W stosunku do swojego poprzednika
znacząco zwiększono objętość - do 12
stron, nieznacznej zmianie uległ format,
teraz czasopismo było o dwa centymetry
węższe. 

W inauguracyjnym tekście redakcja
zapowiedziała, że tygodnik stanie się
...interesujący treściowo, bogato ilus-
trowany i ciekawie łamany ...przejmuje-
my 7-letnie tradycje „Na straży
Wybrzeża” - pozostaje dawny format,
niektóre elementy graficzne. Pragniemy
jednak gorąco uczynić z „Bandery”
pismo lepsze. Czy te zamierzenia
uwieńczone zostały pełnym powodze-
niem można pozostawić jedynie ocenie
czytelników. 

Faktem jest, że zdecydowanie wzrosła
ilość zamieszczanych zdjęć, pojawiły się
rubryki hobbistyczne - szachowa,
filatelistyczna, a także muzyczna. Regułą
stało się drukowanie opowiadań i frag-
mentów książek marynistycznych, a
wśród form dziennikarskich zaczęły
dominować reportaże, wywiady, fe-
lietony i komentarze. 

Trzy dekady tygodnika
W kolejnych latach wielokrotnie

następowały korekty szaty graficznej 
i formatu. Na początku lat
sześćdziesiątych „Banderę” „złożono
na pół”, zmniejszając dwukrotnie for-
mat za czym poszło podwojenie do 
24  stron. 

Ze względu na specyfikę ówczesnej
służby wojskowej stworzył się pewien
cykl wydawniczy dostosowany do
wydarzeń w MW. W ciągu roku
dwukrotnie wcielano do służby
nowych marynarzy, jednocześnie żeg-
nając odchodzących do rezerwy. 

Trwająca trzy lata służba zasadnicza
powodowała również, że dopasowując
się do tego tygodnik w podobnym
odstępie czasu powtarzał wiele te-
matów, aby zapoznać się z nimi mogli
nowi marynarze. Powodowało to
pewien schematyzm i tym samym
zmniejszało atrakcyjność dla
żołnierzy zawodowych, ale
takie były wymogi czasów. 
Do tygodnika dołączane

były dodatki przeznaczone
dla różnych grup odbiorców.
W ten sposób do harcerzy
trafiał „Żeglarz”, z Organiza-
cją Rodzin Wojskowych przy-
gotowywano „Nasze Spra-
wy”, a podchorążowie
Wyższej Szkoły Marynarki
Wojennej uczestniczyli w redagowaniu
„Porywów”. Nie brakowało też
numerów specjalnych wydawanych np. z
okazji dużych ćwiczeń, a także przygo-
towywanych z myślą o świeżo
wcielonych  marynarzach, tzw. małych
wydań „Bandery”. Listę tę uzupełnia
kilka jednodniówek przeznaczonych dla
szkół noszących imiona związane 
z Marynarką Wojenną. 

Przez wszystkie lata ukazywania się
gazeta pozostawała czarno-biała,
jedynym odstępstwem były kolorowe
elementy na okładkach. Także poziom
druku pozostawiał wiele do życzenia.
Niska jakość papieru i druku
powodowała, że zdjęcia były mało
czytelne. Pomimo tych mankamentów
pismo spełniało swoją rolę w Marynarce
Wojennej, a przy szczupłości ówcześnie
publikowanych informacji o naszych
siłach zbrojnych stanowiło także źródło
wiedzy dla tych hobbistów spoza
środowiska wojskowego, którzy mieli do
niego dostęp. Każdy z nich z pewnością
pamięta cykl autorstwa Stanisława
Kierzkowskiego poświęcony polskim
okrętom, który w tamtych czasach był
opracowaniem pionierskim i jed-
nocześnie jednym z nielicznych dostęp-
nych źródeł traktujących o tej tematyce.

Od tygodnika do miesięcznika
W takim kształcie „Bandera” ukazy-

wała się do grudnia 1989 roku. Wtedy

też na bardzo krótko, bo jedynie na trzy
numery stała się dwutygodnikiem, a od
lutego 1990 roku miesięcznikiem. 

Ze względów ekonomicznych
nastąpiła zmiana drukarni. Miejsce doty-
chczasowej Drukarni Wojskowej w Gdy-
ni zajęła Drukarnia Sztabu MW. Nastał
ciężki okres dla czasopism wojskowych.
Wiele z nich zawiesiło czasowo ukazy-
wanie się, jednak „Banderze” dzięki
wprowadzeniu rygorów oszczędnoś-
ciowych udało się utrzymać ciągłość
wydawniczą. 

Nie obyło się to bez kosztów, stan eta-
towy redakcji zmniejszył się o połowę. 

Pomimo ówczesnych trudności
następowały także pozytywne zmiany.
Pod koniec roku 1991 do redakcji
wprowadzono komputery, co było wów-
czas nowością w prasie wojskowej. 
W lutym 1992 roku ukazał się pierwszy
numer złożony za ich pomocą, format

zmniejszono do standardowego obecnie
dla tygodników A-4. Kolejnym krokiem
naprzód było wprowadzenie kolorowej
okładki na kredowym papierze. Pojawiła
się ona po raz pierwszy w czerwcu 1993
roku, natomiast na stałe od września
1996 roku. 

W 1994 roku nastąpiła duża zmiana
organizacyjna, kiedy to redakcja „Ban-
dery” weszła wraz z redakcją „Przeglądu
Morskiego” w skład stworzonego
Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego
MW.  

W ten sposób po raz kolejny zmieniło
się miejsce drukowania naszej gazety,
które pozostało niezmienione aż do
dzisiaj.  Nie oznacza to jednak, że od
tego czasu nic nie zmieniło się 
w wyglądzie miesięcznika. 

Zmiany nie nastąpiły od razu, jednak
były znaczące. Najpierw była kolorowa
okładka, zaś niecałe trzy lata później
kolor zagościł na wszystkich stronach
„Bandery”. Pierwszy w pełni kolorowy
numer ukazał się w maju 1999 roku. 

W tym kształcie pismo przetrwało do
dnia dzisiejszego. Po wydaniu tego
numeru przejdzie ono do historii jako
samodzielny periodyk. 

Nie będzie to, miejmy nadzieję ostate-
czne pożegnanie z tytułem. Ma on ist-
nieć nadal, jednak już jako jedna z częś-
ci nowego tygodnika „Polska Zbrojna”. 

Redakcja

Redakcją kierowali od 1957 roku:
kmdr Stanisław Szmoń, 
kmdr Jerzy Koziarski, 

kmdr por. Józef Wąsiewski, 
kmdr por. Antoni Ciejpa, 

kmdr ppor. Mariusz Konarski.
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Druk: Drukarnia ZRW MW  Zam. 400/D/2006.
Numer zamknięto: 24 listopada 2006 roku.
Okładka: M. Kluczyński
Aktualny numer „Bandery” do pobrania na stronie internetowej: www.mw.mil.pl

Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów. 
Treść zamieszczanych materiałów nie zawsze odzwierciedla stanowisko redakcji.

T O P

Szanowni Czytelnicy,
trzymacie dziś w rękach
ostatni numer „Bandery”
wydawanej od ponad 50 lat
w Marynarce Wojennej. 

Zgodnie z zarządzeniem
ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 lipca br., od
nowego roku przestają 
istnieć gazety wydawane 
w rodzajach Sił Zbrojnych
RP. 

Przez wszystkie lata
wydawania „Bandery”
staraliśmy się być 
w chwilach dobrych 

i złych z ludźmi morza, towarzyszyć im w ich trudnej pracy 
w obronie morskich granic Rzeczypospolitej. 

Gościliśmy na pokładach okrętów i w jednostkach brze-
gowych. Braliśmy udział w wizytach zagranicznych polskich
okrętów, a także podczas codziennej mozolnej służby. 

Budowaliśmy wizerunek Marynarki Wojennej jako miejsca
pracy dzielnych, twardych ludzi morza. Tematyka, jaką
poruszaliśmy na łamach była bliska marynarzom, żołnierzom
zawodowym, weteranom służby, a także pracownikom wojska. 

Mimo wielu trudności związanych z wydawaniem gazety
staraliśmy się docierać do ludzi, prezentować ich problemy 
i cieszyć się z ich sukcesów. 

Publikowali u nas artykuły miłośnicy morza, zapaleńcy
zafascynowani techniką morską i tym co dzieje się we wszys-
tkich flotach świata. 

Mamy nadzieję, że nasze bliskie kontakty z Czytelnikami
nie skończą się. 

Od stycznia współtworzyć będziemy jako oddział zamiej-
scowy „Polskę Zbrojną”, której będziemy integralną częścią.
Żegnamy więc swoich Czytelników, zachęcając ich do sięgnię-
cia po nowy tytuł. I tradycyjnie tak jak zawsze życzymy
ludziom morza - stopy wody pod kilem.

kmdr ppor. Mariusz Konarski

Sekretarz Czasopism Marynarki Wojennej 
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Październik 2006 rok
15 - 20 - Zorganizowanie „Polsko-
Niemieckiego Seminarium Polityczno-
Historycznego” - Gdynia.
18 - 20 - Zintegrowane szkolenie
poligonowe orkiestr MW w CSMW 
w Ustce.

Odeszli do rezerwy:
st. chor. Jarosław Gniech, 
sierż. szt. Mieczysław Drozd, 
bosmat Michał Losek, 
st. mar. Jarosław Wójcik.

Odeszli na wieczną wachtę:

kmdr Eugeniusz Kozak, 
ks. kap. Franciszek Kaszubowski, 
kmdr por. Zbigniew Śmietanka, 
chor. Józef Langer, 
st. bosm. szt. Jan Jaszyński, 
st. sierż. szt. Zbigniew Manowski, 
st. bosm. szt. Jan Marciniak

4 - 9 września odbył się XXXV
jubileuszowy Centralny Zlot Turystów
Wojska Polskiego
„Mazowsze-2006”.
Marynarkę Wojenną
reprezentował Oddział
PTTK MW RP 
z prezesem
Mirosławem
Lewandowskim na
czele. 
Wśród 25. osobowej
grupy turystów -
marynarzy znaleźli się
przedstawiciele:
Klubów Turystyki:
pieszej „Marwojek”,
górskiej „Wierchy”,
kajakowej „Delfin”,
kolarskiej 
„Na Fali”, „Zawrat”
oraz Koła nr 35.
Organizatorami
tegorocznego zlotu byli: Departament
Wychowania i Promocji Obronności
Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Dom Wojska Polskiego, Klub
Dowództwa Garnizonu Warszawa 

i Stołeczny Oddział
Wojskowy PTTK
przy Domu Wojska
Polskiego 
w Warszawie. 
Głównym celem 
i motywem
tegorocznego zlotu
była promocja
walorów
krajoznawczych
ziemi mazowieckiej
oraz popularyzacja
aktywnego
wypoczynku, 

a także wymiana doświadczeń 
w zakresie organizacji turystyki 
i rekreacji 
w środowisku wojskowym.
Dokonano podsumowania zarówno
tegorocznego zlotu, jak i całej
działalności turystycznej Sił Zbrojnych
RP w 2006 roku.
W tym roku grupa z marynarki
otrzymała wiele zaszczytnych
wyróżnień. 
I tak tytuł „Turysty 2006 Roku Sił
Zbrojnych” i okazały puchar otrzymał
Henryk Wacewicz - prezes Klubu
Turystyki Górskiej „Wierchy”, 
a najlepszym klubem w 2006 roku 
w Siłach Zbrojnych RP został Klub
Turystyki Kajakowej „Na Fali” 
im. E. Jeziorowskiego. 

Centralny Zlot Turystów

9 listopada nasze Siły Powietrzne
wzbogaciły się o wielozadaniowe
samoloty bojowe F-16 C/D Block 52+
firmy Lockheed Martin z USA.
W bazie lotniczej w Krzesinach miała
miejsce ceremonia nadania imienia 
i poświęcenia nowego samolotu.
Imię „Jastrząb” nadała mu matka
chrzestna, żona Prezydenta RP Maria
Kaczyńska. 
W uroczystości Dowództwo MW
reprezentowali admirałowie: Marek
Brągoszewski oraz Maciej Węglewski.

„Jastrz¹b” dla Si³ Powietrznych

17 listopada 2006 roku odszedł 
na wieczną wachtę

kmdr por. w stanie spoczynku

Marian DZIEKAN

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie Zmarłego 

składają: 
komendant, kadra i pracownicy wojska 

Zespołu Informatyki Marynarki Wojennej
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17 listopada odbyła się uroczystość 
40 - lecia 1. Wojskowego Ośrodka
Metrologii jako kontynuatora tradycji
Ośrodka Metrologii Marynarki Wojen-
nej oraz inauguracja działalności  Ośrod-
ka w nowych strukturach Metrologii
Wojskowej.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem
meldunku dyrektorowi Wojskowego

Centrum Metrologii - Naczelnemu
Metrologowi Wojska Polskiego mgr inż.
Stanisławowi Dąbrowskiemu przez
dyrektora 1. WOM kmdr. por. Janusza
Cyrulika. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnoś-
cią: prezes Głównego Urzędu Miar
Włodzimierz Sanocki, dyrektor Okrę-
gowego Urzędu Miar w Gdańsku mgr
inż. Tomasz Michalik, szef Szefostwa
Budowy i Eksploatacji Okrętów
Logistyki Marynarki Wojennej kmdr
Czesław Sikora, główny specjalista -
Metrolog Logistyki Marynarki Wojennej
kmdr Adam Chudziński, zastępca dyrek-
tora Centralnego Wojskowego Ośrodka
Metrologii ppłk mgr inż. Ireneusz Dawi-
dowicz. 

W uroczystościach udział brali
również dyrektorzy Wojskowych Ośrod-
ków Metrologii z Bydgoszczy, Wrocła-
wia i Radomia oraz Specjalistycznego
Wojskowego Ośrodka Metrologii w Poz-
naniu. Gośćmi byli również dowódcy
jednostek wojskowych, komendanci,
kadra i pracownicy Ośrodka oraz  per-
sonel 1. Wojskowego Ośrodka
Metrologii. Dyrektor 1. WOM przywitał
wszystkich przybyłych gości, następnie
w wygłoszonym referacie przypomniał
40 - letnią historię Ośrodka oraz
metrologii w Marynarce Wojennej. 

W drugim referacie kmdr ppor. Zbig-
niew Andrzejczak przedstawił osiągnię-
cia Ośrodka oraz jego bazę pomiarową.
Następnie były wystąpienia zapro-
szonych gości. Na wstępie głos zabrał
prezes Głównego Urzędu Miar Wło-
dzimierz Sanoki, który podkreślił wagę
metrologii jako służby, wysoki poziom
techniczny, wyposażenia pomiarowego

oraz umiejętności personelu
wojskowych laboratoriów pomia-
rowych. Dyrektor Wojskowego Centrum
Metrologii - Naczelny Metrolog Wojska
Polskiego stwierdził, że optymistycznie
spogląda na nowe przedsięwzięcia i jest
przekonany, że potencjał intelektualny
kadry i pracowników 1. WOM pozwolą
sprostać nowym wyzwaniom w dalszej
działalności Ośrodka i w tym
uroczystym dniu życzył Dyrektorowi,
wszystkim żołnierzom zawodowym 
i pracownikom 1. WOM twórczej kon-

tynuacji dotychczasowych osiągnięć w
pracy zawodowej. 

Przedstawiciel Logistyki Marynarki
Wojennej kmdr Czesław Sikora pod-
kreślił rzetelność  i fachowość personelu
Ośrodka. Życzył dalszych sukcesów 
1. WOM w realizacji zadań na rzecz
MW, rozwoju metrologii wojskowej,
utrzymania na wysokim poziomie para-
metrów techniki bojowej. Do życzeń
przyłączyli się również dyrektorzy
Wojskowych Ośrodków Metrologii. 

Na ręce Dyrektora 1. WOM
przekazano listy gratulacyjne 
i upominki. 

Dyrektor Wojskowego Centrum
Metrologii wręczył wyróżnienia byłym
pracownikom Ośrodka Metrologii Mary-
narki Wojennej oraz kadrze i pracow-
nikom 1. Wojskowego Ośrodka
Metrologii. 

Kmdr por. Janusz Cyrulik po-
dziękował wszystkim przybyłym goś-
ciom za przekazane życzenia i upominki
dla 1. WOM. Zapewnił wszystkich
gości, że działalność 1. Wojskowego

Ośrodka Metrologii będzie kontynuacją
bogatej i wspaniałej tradycji metrologii
w Marynarce Wojennej, a nadanie przez
dyrektora Wojskowego Centrum
Metrologii nazwy 1. Wojskowy Ośrodek
Metrologii  podkreśla jego walory, doda-
je prestiżu i jednocześnie zobowiązuje
do rzetelnego wykonywania obo-
wiązków oraz przodownictwa.

J.C.

Fot.: Jacek Dworakowski

40 - lecie Metrologii w Marynarce Wojennej
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4 września 2006 roku w WKS „FLOTA” Gdynia powołano
nową sekcję sportową - „Rugby siedmioosobowe”.
Kierownikiem sekcji i zarazem pierwszym trenerem został
reprezentant Polski Rugby 7 chor. mar. Daniel Kowalski,
który na co dzień służy w dOR na ORP „Grom”. 
Nowa dyscyplina zaczyna być dostrzegana wśród kadry
zawodowej i marynarzy. 
Obecnie sekcja jest w stanie tworzenia. Na treningi, które na
razie odbywają się dwa razy w tygodniu przychodzi
kilkanaście osób. 
Rugbiści zapraszają na trening wszystkich, którzy lubią sport
i chcą spróbować czegoś nowego, chcą poznać nowych ludzi

i nowe miejsca. 
Rugby to wyjątkowa dyscyplina sportu, w której spełnić się
może zarówno tzw. „mięśniak”, jak i szybki „chudzielec”. 
O rugbiście mówi się, że to skończony atleta, który ma
wytrzymałość długodystansowca, szybkość sprintera, siłę
zapaśnika, zwinność judoki. 
Rugby również uczy poszanowanie rywala, zasad fair play,
woli walki i ambicji.  

Obecnie na treningi przychodzą marynarze, którzy trenowali
do tej pory sporty siłowe, judo, lekkoatletykę i piłkę nożną
oraz „cywile”, którzy grali do niedawna w trójmiejskich
klubach rugby. 
W celu uzyskania więcej informacji proszę dzwonić do WKS
„FLOTA” (626-20-12).

Marynarzu zostañ RUGBYST¥!

W 2003 roku Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej
RP ufundowało nagrodę dla wybranego absolwenta
wojskowych studiów dziennych Akademii
Marynarki Wojennej w postaci „zestawu
meteorologicznego”. 
Nagroda przyznawana jest corocznie
absolwentowi, który uzyskał najwyższe
uznanie i zaufanie kolegów. 
Wręczana jest przez przedstawiciela
Stowarzyszenia, w trakcie uroczystej
inauguracji roku akademickiego w Akademii
MW. 
Stanowi pomost pomiędzy najmłodszym
pokoleniem oficerów, a Stowarzyszeniem
Oficerów Marynarki Wojennej RP. 
Lidera integracji wybiera, w sposób
demokratyczny, stan osobowy
danego rocznika AMW z Wydziału Nawigacji
i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału
Mechaniczno-Elektrycznego. 
Do tej pory nagrody otrzymali: 
ppor. mar. inż. Wojciech Klein w 2003 roku, 

ppor. mar. inż. Krzysztof Mikłaszewski w 2004 roku, 
ppor. mar. mgr inż. Jacek Herrmann w 2006 roku. 

Liderzy integracji Akademii Marynarki Wojennej 



GRUDZIEŃ   2006   BANDERA  9

P E R Y S K O P

6 listopada kontradmirał Minko
Kavaldzhiev, dowódca Marynarki
Wojennej Bułgarii złożył jednodniową
wizytę w polskich siłach morskich.
Kontradmirał Kavaldzhiev spotkał się
z dowódcą Marynarki Wojennej RP
admirałem floty Romanem
Krzyżelewskim. Zapoznał się
z działaniem polskiego Centrum
Operacji Morskich oraz odwiedził
Akademię Marynarki Wojennej i Bazę
Morską w Gdyni Oksywiu.
Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego
powitania przed budynkiem Dowództwa
Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Dowódcy omówili kierunki współpracy
pomiędzy flotami obu państw. Strona
polska przedstawiła zadania i struktury
MW RP oraz swoje doświadczenia
w zakresie współpracy
międzynarodowej w ramach NATO
i Partnerstwa dla Pokoju. Były to
głównie doświadczenia wyniesione
z międzynarodowych ćwiczeń i operacji

morskich. Rocznie
jednostki polskiej
MW uczestniczą
w kilkudziesięciu
przedsięwzięciach
międzynarodowych
głównie na Bałtyku,
w rejonie Cieśnin
Bałtyckich, Morza
Północnego, a także
na Atlantyku
i Morzu
Śródziemnym.
Po rozmowach
w Dowództwie MW
delegacji bułgarskiej zaprezentowane
zostało Centrum Operacji Morskich,
odpowiadające za koordynację działań
jednostek MW operujących na morzu,
w powietrzu oraz na lądzie. Następnie
strona polska przedstawiła możliwości
szkoleniowe AMW, przygotowującej
kadry oficerskie do służby w MW. 
Delegacja bułgarska odwiedziła Bazę
Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

Kontradmirał Minko Kavaldzhiev
spotkał się z załogami fregaty
rakietowej, okrętu podwodnego
i rakietowego, które na co dzień
wykonują zadania w ramach
współdziałania z NATO. 
Na zakończenie wizyty delegacja
bułgarska odwiedziła okręt-muzeum
ORP „Błyskawica”, gdzie
zaprezentowane zostały polskie tradycje
i historia.

Dowódca Si³ Morskich Francji w Gdyni
Admirał Alain Oudot de Dainville
dowódca Sił Morskich Francji złożył
wizytę w Marynarce Wojennej. Spotkał
się z dowódcą Marynarki Wojennej RP
admirałem floty Romanem
Krzyżelewskim, zapoznał z działaniem
polskiego Centrum Operacji Morskich,
odwiedził Bazę Morską w Gdyni
Oksywiu, Akademię Marynarki 
Wojennej, Brygadę Lotnictwa MW oraz
lokalne przedsiębiorstwa zajmujące się
produkcją na rzecz sił morskich.
Swoją wizytę w Polsce admirał Alain
Oudot de Dainville rozpoczął od
rozmów w Sztabie Generalnym WP
oraz Ministerstwie Obrony Narodowej
w Warszawie. 
Podczas wizyty w MW dowódcy

rozmawiali na temat
bezpieczeństwa morskiego i współpracy
międzynarodowej pomiędzy flotami obu
państw. Strona polska przedstawiła
obecne zadania i struktury MW oraz
efekty dotychczasowych działań
polskich jednostek na forum
międzynarodowym, zarówno w ramach

NATO, jak i Partnerstwa dla Pokoju. 
Delegacji francuskiej zaprezentowany
został polski system dowodzenia siłami
morskimi i COM, które odpowiada 
za koordynację działań jednostek MW
na morzu, w powietrzu i na lądzie.
W Bazie Morskiej w Gdyni Oksywiu
admirał de Dainville spotkał się
z załogami polskich okrętów. 
Następnie delegacja francuska
odwiedziła AMW, gdzie przedstawiony
został system kształcenia
i przygotowania do służby oficerów

MW. Na zakończenie wizyty strona
polska zaprezentowała wyposażenie
Brygady Lotnictwa MW wykonującej
m.in. zadania patrolowo-rozpoznawcze
oraz ratownictwa morskiego. 

Ponad dwustu specjalistów
z ośmiu państw wzięło udział
w XV konferencji nt. Roli

nawigacji w zabezpieczeniu

działalności ludzkiej na

morzu - „Navsup 2006”.
Konferencję zorganizowała
Akademia Marynarki
Wojennej w Gdyni.
Było to największe w Polsce
forum dyskusyjne i wymiany
doświadczeń na temat

nawigacji. 
Konferencja trwała trzy dni

od 15 do 17 listopada.
Inauguracja obrad odbyła się
15 listopada, o godzinie
09:00, w auli AMW. Podczas
obrad zaprezentowanych
zostało ponad 100
specjalistycznych referatów.
Swoimi doświadczeniami
i wynikami badań podzieliło
się ponad dwustu
specjalistów z Polski, Czech,
Holandii, Niemiec,
Norwegii, Rosji, Szwecji

i Wielkiej Brytanii. 
Byli to naukowcy
z Marynarki Wojennej,
Polskiej Akademii Nauk,
z urzędów morskich,
wyższych uczelni
technicznych,
przedsiębiorstw gospodarki
morskiej i innych instytucji
zajmujących się
nawigacyjnym
zabezpieczeniem działalności
ludzkiej na morzu.

Wizyta dowódcy MW Bu³garii

Konferencja w Akademii Marynarki Wojennej
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88 lat temu, 11 listopada 1918 roku,
po ponad stu dwudziestu latach niewoli
i ucisku pod zaborami Polska odzyska³a
niepodleg³oœæ. Z tej okazji po raz kolejny
w Gdyni, punktualnie w po³udnie z placu
Konstytucji w kierunku skweru
Koœciuszki wyruszy³a „Parada
Niepodleg³oœci”

Gdyńska parada jest kontynuacją
przedwojennej tradycji świętowania
odzyskania niepodległości w mieście.
Trasa przemarszu niepodległościowego
pochodu tradycyjnie prowadziła z placu
Konstytucji przez ulicę 10 Lutego na
skwer Kościuszki. Organizatorzy tego-
rocznego przemarszu tak jak i poprzed-
nich przywiązują dużą wagę do tego, aby
swoim klimatem nawiązywały one do
pierwowzorów sprzed drugiej wojny
światowej.

Paradę otwierał konny oddział Straży
Miejskiej, zaraz za nim podążali
członkowie Stowarzyszenia Kawaleryj-
skiego „Krakus”. Cześć grupy jadąca
konno prezentowała umundurowanie
wraz z wyposażeniem Gdyńskiego

Szwadronu Krakusów. Pozostali zapre-
zentowali się jako plutonu kolarzy
1 Morskiego Pułku Strzelców. Obie for-
macje broniły Wybrzeża i Gdyni we
wrześniu 1939 roku. Za nimi konno de-
filował marszałek Józef Piłsudski z adiu-
tantem, a przednimi maszerował generał
Józef Haller. W postać marszałka wcielił
się gdyński podróżnik Radosław

Tyślewicz, a generała Konrad
Brodewicz. 

W tegorocznej paradzie nie mogło
zabraknąć Orkiestry Reprezentacyjnej
MW, podchorążych z Akademii Mary-
narki Wojennej, którzy tradycyjnie
maszerowali w historycznym umundu-
rowaniu. Ponadto w przemarszu udział
wzięli m.in. przedstawicielie Aka-
demii Morskiej w Gdyni, członkowie
Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi
Wielkiej, Starszych Mechaników Mor-
skich oraz Elektryków Okrętowych. Byli
też reprezentanci władz miasta, sejmu
i senatu RP, członkowie Bractwa
Kurkowego, Cechu Rzemiosła i Przed-
siębiorczości, Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego, Orkiestra Stoczniowa,
harcerze z ZHR i ZHP, młodzież gdyń-
skich szkół, kibice ze Stowarzyszenia
Kibiców Arki Gdynia, przedstawiciele
YMKI Gdynia oraz Stowarzyszenia
Morsów Gdyńskich. Paradę zamykał
zabytkowy wóz strażacki oraz samo-
chody i motocykle członków Sto-
warzyszenia Miłośników Pojazdów
Zabytkowych.

Po dotarciu na skwer Kościuszki
uczestnicy parady oraz mieszkańcy
Gdyni zebrali się wokół Płyty Mary-
narza Polskiego, gdzie w asyście Kom-
pani Honorowej KPW Gdynia i Or-
kiestry Reprezentacyjnej MW został
odczytany rozkaz okolicznościowy
dowódcy MW oraz złożono kwiaty, od-
dając tym samym hołd wszystkim tym,
którzy walczyli o niepodległość naszego
kraju.

W Marynarce Wojennej Święto
Niepodległości uczczono podniesieniem
wielkiej gali banderowej. Marynarze
wystawili posterunki honorowe oraz
złożyli wiązanki kwiatów w miejscach
pamięci narodowej. W kościołach odpra-
wiono nabożeństwa w intencji Ojczyzny.
Uroczystości odbywały się z udziałem
wojskowej asysty honorowej.

Fot.: autor                Krzysztof Łukasik

Niepodleg³oœciowe tradycje
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27 listopada 2006 roku to święto
dwóch bliźniaczych okrętów hydro-
graficznych - ORP „Arctowski” i ORP
„Heweliusz” z Dywizjonu Zabezpie-
czenia Hydrograficznego MW w Gdyni.
24 lata temu, 27.11.1982 roku po raz
pierwszy podniesiono biało-czerwoną
banderę wojenną na obydwu nowo
wdrożonych do służby jednostkach
hydrograficznych i włączono je w skład
Oddziału Zabezpieczenia Hydrogra-
ficznego, przemianowanego w 1987
roku na Dywizjon Zabezpieczenia
Hydrograficznego MW. Dywizjonem
dowodzi kmdr Andrzej Kowalski.

Okręty hydrograficzne ORP „He-
weliusz” (OH 265) i ORP „Arctowski”
(OH 266) są przeznaczone do
prowadzenia przybrzeżnych i pełno-
morskich prac sondażowych oraz
wykonywania pomiarów hydrogra-
ficznych, meteorologicznych i oceano-
graficznych w ramach nawigacyjno-
hydrograficznego zabezpieczenia dzia-
łań sił Marynarki Wojennej RP.
Głównym zadaniem okrętów jest
zbieranie danych na podstawie, których
tworzy się nowe oraz aktualizuje już ist-
niejące mapy morskie oraz szeroko rozu-
miane publikacje nautyczne. Prowadze-
nie prac sondażowych polega na zbiera-
niu danych batymetrycznych (głęboko-
ści akwenów) uzyskiwanych z sond pio-
nowych, jak również prowadzenie
trałowania hydroakustycznego, czyli

poszukiwania za
pomocą sonaru
bocznego przeszkód
nawigacyjnych zale-
gających na dnie
morskim. 

„Bliźniaki” dys-
ponują nowoczes-
nym i zaawan-
sowanym techno-
logicznie sprzętem
pomiarowym. Na
w y p o s a ż e n i u
okrętów są m.in.:
echosonda wielo-
wiązkowa, kadłu-
bowy oraz cyfrowy
sonar holowany,

system pozycjo-
nowania podwod-
nego oraz magne-
tometr. Moderniza-
cja i doposażenie
okrętów w nowo-
czesne urządzenia
h y d r o g r a f i c z n e
w znacznym stopniu
poprawiło efektyw-
ność pracy. Okręty
co roku wykonują
prace sondażowe,
dostarczając wciąż
nowych, aktualnych
danych na podsta-
wie, których Biuro Hydrograficzne
Marynarki Wojennej tworzy użyteczną
i czytelną dla marynarzy informację.

Prócz „czysto” hydrograficznych
zadań, „Heweliusz” i „Arctowski” sys-
tematycznie zabezpieczają ćwiczenia sił
Marynarki Wojennej, w ramach których
wystawiają pływające oznakowanie
nawigacyjne, prowadzą ochronę rejonu
ćwiczeń oraz wykonują inne zadania na
potrzeby działań sił MW. W ramach
takiej działalności załoga ORP
„Heweliusz” zebrała cenne doświad-
czenia uczestnicząc w międzynaro-
dowych ćwiczeniach „Strong Resolve
2002”. 

Wielokrotnie w naszej historii okręty
współpracowały z instytucjami cywilny-
mi, takimi jak Polska Akademia Nauk,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej czy Uniwersytet Gdański, czego
efektem były wspólne rejsy szkoleniowo
- badawcze. Nieograniczona dzielność

morska pozwoliła okrętom uczestniczyć
w ekspedycjach naukowych na obu
półkulach globu. (M.in. wyprawy na
Antarktydę oraz Spitsbergen). 

W ramach rutynowego zbierania
danych sondażowych zdarzają się spek-
takularne znaleziska i wydarzenia.
W maju 2004 roku załoga ORP „Arc-
towski” odnalazła wrak poszukiwanego
od niemal 60 lat niemieckiego liniowca
„General von Steuben”, a załoga ORP
„Heweliusz” wraz z ekipą z AMW
przeprowadziła jego identyfikację za
pomocą pojazdu podwodnego ROV.
W marcu ORP „Heweliusz” reprezen-
tował Polską Służbę Hydrograficzną na
największej w tym roku prestiżowej
konferencji i wystawie „Oceanology

International 2006” w Londynie. Latem
tego roku ORP „Arctowski”  wraz
z ekipą z AMW przeprowadził identy-
fikację odnalezionego przez Petrobaltic

wraku lotniskowca „Graf Zeppelin”. 
W trakcie prac hydrograficznych

wykonywanych przez „bliźniaki” odkry-
wane oraz identyfikowane są nowe
wraki, weryfikowane są pozycje zna-
nych już przeszkód nawigacyjnych,
a zbierane dane sondażowe przyczyniają
się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi.
Okręty hydrograficzne regularnie odby-
wają rejsy do portów polskich i za-
granicznych, realizując różnorodne
zadania oraz godnie reprezentują polską
banderę wojenną na wielu morzach
i oceanach. 

Więcej informacji o okrętach oraz
dZH MW na stronie:
www.dzh.mw.mil.pl)

Dariusz Beczek, Marek Czarnecki

Fot.: archiwum

Œwiêto „bliŸniaków” 

ORP „Arctowski”:
dowódca okrętu - kmdr ppor. Dariusz
Beczek, matka chrzestna: Krystyna
Tokarska - Kierek. 

ORP „Heweliusz”:
dowódca okrętu - kmdr ppor. Marek
Czarnecki, matka chrzestna: Teresa

Bossy. 
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Taka opinia na temat rodzimej sztuki

kulinarnej mogłaby paść

z ust Roberta Makłowicza lub Karola

Okrasy. Tymczasem słowa

te wypowiedział bp Tadeusz Pieronek,

w książce „Kościół bez znieczulenia”,

która była przyczynkiem

do spotkania hierarchy kościoła

rzymskokatolickiego z uczestnikami

kolejnej „Biesiady Literackiej”

w Klubie „Riwiera”

Książka biskupa Pieronka nie traktuje
o fascynacjach kulinarnych dostojników
kościelnych, chociaż autor nie kryje, że
nieobce mu są przyjemności stołu i że
sam potrafi nieźle radzić sobie w kuchni.
Publikacja jest zapisem rozmowy z bi-
skupem, którą przeprowadził dzien-
nikarz „Tygodnika Powszechnego”,
Marek Zając. Padły w niej pytania o to,
jaką rolę pełni w Kościele prawo kano-
niczne, o spotkania biskupa Pieronka
z kardynałem Wojtyłą, o sposoby refor-
mowania kościoła, a także o relacje
państwo-kościół w III Rzeczypospolitej. 

Gość Klubu MW i Biblioteki
Miejskiej równie chętnie odpowiadał na

wszystkie pytania, zadawane mu
przez uczestników spotkania i pro-
wadzącego „Biesiady Literackie”
Krystiana Nehrebeckiego, nie pomi-
jając takich, które mógłby uznać za
kłopotliwe.

Pytano na przykład o to, czy można
jeszcze odnaleźć Boga w pełnych
zgiełku miastach, europejskich
aglomeracjach i o to, dlaczego ksiądz
biskup wystąpił w reklamie promu-
jącej książkę polecaną przez „Gazetę
Wyborczą”. Biskup Pieronek lekko

uśmiechając się, zapewnił, że obecność
nie jest kwestią miejsca lepszego czy
gorszego. A w reklamie przygotowanej
przez „GW” wystąpił chociażby, dlatego
że nie poprosił o to „Nasz Dziennik”.

Spotkanie z biskupem Tadeuszem
Pieronkiem trwało znacznie dłużej, niż
zaplanowali to organizatorzy. Niewy-
soki, mówiący niezbyt donośnym
głosem, jeden z najbardziej popularnych
hierarchów polskiego kościoła, chociaż
uśmiechał się dość rzadko, to sprawił, że
atmosfera w sali kolumnowej Klubu
„Riwiera” była serdeczna. A może
sprawił to także żart Krystiana
Neherbeckiego, który na samym
początku spotkania zapytał - zanim

wszedłem tu z naszym gościem byliście

państwo podekscytowani i uśmiechnięci,

dlaczego teraz wszyscy zrobiliście takie

poważne miny?...
Fot.: autor              Tatiana Baczyńska

Informacje o kolejnych spotkaniach
z cyklu „Biesiady Literackie” można
znaleźć w comiesięcznych folderach
Klubu MW „Riwiera”, w bibliotece

Klubu oraz na stronie www.klub-
riwiera.mw.mil.pl 

„Mieszanie kuchni jest karygodnym b³êdem. Nie mogê siê nadziwiæ, ¿e w polskich ksi¹¿kach
kucharskich zamieszcza siê przepisy na oryginalne zagraniczne potrawy, ale niektóre sk³adniki

zastêpuje produktami polskimi. Lepiej sobie daæ spokój z gotowaniem”.
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MORSKIMORSKI

INTERNETINTERNET

Wszystkim doskonale jest znana strona internetowa Marynarki
Wojennej RP. Jeśli przyjrzeć się jej dokładnie okazuje się, że
część z umieszczonych na niej odnośników prowadzi nie do pod-
stron, a do właściwie całkiem samodzielnych sieciowych bytów.
Tak właśnie jest w przypadku Dywizjonu Zabezpieczenia Hydro-
graficznego, który postarał się, aby pod adresem
http://www.dzh.mw.mil.pl znalazła się autorska praca wykonana
przez tę jednostkę. 

Na stronie zaprezentowano wszystkie najważniejsze informacje
o dywizjonie. Trzeba przyznać, że zrobiono to w bardzo przej-
rzystej formie. Również nie można niczego zarzucić oprawie
graficznej, dzięki czemu już przy pierwszym kontakcie robi ona
znakomite wrażenie. Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi
działami jest bardzo proste i nie musimy się obawiać, że są gdzieś
pochowane odnośniki prowadzące do jakichś informacji. Po lewej
stronie zgrupowano działy opisujące dywizjon, gdzie wymieniono
najważniejsze osoby w jednostce, pododdziały wchodzące w jej
skład, a także historię i ciekawostki. Zwłaszcza te ostatnie warto
przejrzeć, gdyż dotyczą m.in. informacji o odnalezionych
wrakach, a jak powszechnie wiadomo to właśnie na koncie dZH
jest zidentyfikowanie leżącego na dnie Bałtyku lotniskowca Graf
Zeppelin czy statku Steuben. Tutaj mamy możliwość uzyskania
źródłowych informacji o tych wydarzeniach. Są one uzupełnione
materiałami graficznymi pokazującymi np. obraz sonarowy
wraku czy też zdjęcia z oględzin. Jest to cenny dodatek i szkoda
jedynie, że ich rozmiary są małe, co zmniejsza czytelność. 

Pod nagłówkiem umieszczono odnośniki do działu aktualności,
fotogalerii, a także dane teleadresowe dywizjonu. Właściwie nie
wymaga on komentarza. Są tam prezentowane wszystkie
ważniejsze wydarzenia z życia jednostki. Fotoreportaże pełnią
podobną rolę jak aktualności, jednak co sugeruje nazwa wyłącznie
za pomocą materiału fotograficznego. Wiele z prezentowanych
zdjęć jest wysokiej jakości i można mieć zastrzeżenie jedynie do
ich niewielkich rozmiarów, które utrudniają ich podziwianie. 

Przemysław Gurgurewicz 

Urzêdowa strona
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„Zostañ ¿o³nierzem zawodowym” - postscriptum
Przeglądając jedno z ostatnich wydań

„Bandery” (z października 2006 roku)
natknęłam się na artykuł pod zachęcają-
cym tytułem „Zostań żołnierzem
zawodowym” (s.10-11). Już pierwsze li-
nijki tekstu tam zamieszczonego wskazy-
wały jednoznacznie, że są w nim poru-
szane sprawy, z którymi mam do
czynienia na co dzień - zagadnienia
związane z korpusem podoficerów i szere-
gowych zawodowych. Uważna lektura
cytowanego powyżej artykułu spowo-
dowała to, że postanowiłam odnieść się do
treści w nim zawartych, czego wyrazem
jest poniższy tekst.

We wstępie pragnę wyrazić swoje zado-
wolenie, podzielane zresztą także przez
moich współpracowników i przełożonych
z faktu poruszenia przez Redakcję „Ban-
dery” spraw związanych z procedurami
pozyskiwania kandydatów do zawodowej
służby wojskowej, zarówno w korpusie
podoficerów, jak i szeregowych zawo-
dowych. Jest to niezwykle istotne z pun-
ktu widzenia Marynarki Wojennej RP,
która rzeczywiście ma pewne niewielkie
problemy z zapewnieniem odpowiedniej
ilości kandydatów do tej służby. W naszej
ocenie wynikają one jednak przede wszys-
tkim z niepełnej wiedzy potencjalnych
kandydatów na temat procedur ubiegania
się i powoływania. Stąd też poruszenie tej
tematyki przez Państwa jest niezwykle
cennym działaniem mogącym przyczynić
się do poprawy istniejącego stanu rzeczy. 

Jednakże w cytowanym wcześniej
artykule znalazły się informacje zdezaktu-
alizowane i niepełne (np. dane zamiesz-
czone w tabelce), mogące wprowadzić
pewne zamieszanie w działaniach
prowadzonych przez odpowiednie komór-
ki organizacyjne MW, zajmujące się
sprawami powoływania do zawodowej
służby wojskowej, a także dawać mylny
pogląd ewentualnym kandydatom i kan-
dydatkom do takiej służby, co do rzeczy-
wistych warunków i możliwości ich
powoływania. 

W związku z powyższym chciałabym
przedstawić kilka istotnych informacji
mogących pomóc wszystkim tym chęt-
nym, którzy chcieliby zostać żołnierzem
zawodowym w korpusie szeregowych
zawodowych. Niezwykle istotnym tutaj
zagadnieniem jest znajomość „ścieżki”
postępowania. 

Każdy chętny, zarówno żołnierz rezer-
wy, jak i osoba cywilna, która nie odbyła
szkolenia wojskowego powinna w pier-
wszej kolejności zgłosić się do Wojskowej

Komendy Uzupełnień (WKU), właściwej
ze względu na adres zamieszkania kandy-
data do zawodowej służby wojskowej.
Tam powinien on zostać zapoznany
z przepisami normującymi przebieg tej
służby, a następnie skierowany do jednos-
tek wojskowych posiadających wakaty na
stanowiskach zgodnych z posiadanymi
przez kandydata kwalifikacjami. Informa-
cja o ewentualnych wakatach w jednos-
tkach MW jest przesyłana do WKU przez
Oddział Personalny DMW za pośred-
nictwem Wojewódzkich Sztabów
Wojskowych (WSzW). 

W danej jednostce, po rozmowie z jej
dowódcą kandydat na żołnierza zawo-
dowego uzyskuje zaświadczenie o możli-
wości wyznaczenia go na dane stano-
wisko. Posiadając ww. zaświadczenie
kandydat powinien je dostarczyć do swo-
jego WKU. Na jego podstawie są następ-
nie kompletowane stosowne dokumenty
wchodzące w skład tzw. Teczki Akt Per-
sonalnych (TAP), a kandydat jest kiero-
wany do właściwej komisji lekarskiej
celem ustalenia jego zdolności fizy-
cznej i psychologicznej do pełnienia
zawodowej służby wojskowej. Osoby,
które chciałyby pełnić tę służbę w jednos-
tkach MW w charakterze członków załóg
jednostek pływających lub nurków są
kierowane do Wojskowej Komisji
Morsko-Lekarskiej (WKML), pozostali
do Terenowych Komisji Lekarskich
(TKL).

Po skompletowaniu wszelkich niezbęd-
nych dokumentów (między innymi:
świadectwa ukończenia szkół, kursów,
świadectwa pracy, zaświadczenia z Kra-
jowego Rejestru Karnego o niekaralności,
decyzje komisji lekarskich) Komendant
WKU przesyła TAP kandydata do Szefa
Sztabu Generalnego WP, gdzie zostaje on
ujęty w ewidencji. Następnie teczka taka
jest przesyłana do Oddziału Personalnego
DMW i kierowana do Wydziału Podofi-
cerów i Szeregowych Zawodowych.
Należy tu wspomnieć, że dokumenty
każdego z kandydatów podlegają akcep-
tacji: dowódcy jednostki, dowódcy Flotyl-
li (w przypadku podległości) i ostatecznie
dowódcy Marynarki Wojennej. Po
przeprowadzeniu ww. procedur postę-
powania przesyła się tak skompletowaną
Teczkę Akt Personalnych ponownie do
Szefa Sztabu Generalnego WP. Warto tu
zaznaczyć, że skierowanie danego
żołnierza do jednostki celem podpisania
z nim kontraktu jest możliwe dopiero po
otrzymaniu rozkazu personalnego Szefa

Sztabu Generalnego WP o powołaniu
danego kandydata do zawodowej służby
wojskowej.

Procedury te, jak widać nie są skompli-
kowane i w większości przypadków, przy
prawidłowym wypełnieniu dokumentów,
zachowaniu terminów i zasad ich prze-
syłania proces ten zamyka się w okresie
około 3 miesięcy.

Pisząc o warunkach, jakie powinien
spełnić ewentualny kandydat do służby
w korpusie szeregowych zawodowych
niezwykle istotną rzeczą dla niego są
postanowienia artykułu 11 z ustawy
z 11 września 2003 roku o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 179 z 2003 r., poz. 1750).
Artykuł ten mówi o tym, że jeżeli prze-
mawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił
Zbrojnych „do zawodowej służby
wojskowej można powołać, w korpusie
szeregowych zawodowych” osobę, która
pomimo niespełnienia warunków
określonych w artykule 10, punkt 3 -
ukończyła, co najmniej gimnazjum, posia-
da przygotowanie zawodowe oraz
szczególne kwalifikacje lub umiejętności.
Powyższe ma zastosowanie chociażby
w przypadku powoływania kobiet do
zawodowej służby wojskowej w korpusie
szeregowych zawodowych np. w charak-
terze pielęgniarek, gdzie mamy w prak-
tyce do czynienia z osobami, które do-
tychczas nie odbywały zasadniczej służby
wojskowej. Osoby takie zostają w pier-
wszej kolejności powołane i mianowane
na stopień wojskowy starszego szere-
gowego (starszego marynarza), a następ-
nie rozpoczynają pełnienie zawodowej
służby wojskowej.

Pozostaje mi mieć głęboką nadzieję, że
przytoczone informacje uzupełnią treści
artykułu „Zostań żołnierzem zawo-
dowym” zawartego w „Banderze” z paź-
dziernika 2006 roku, a poprzez wyjaśnie-
nie obowiązujących procedur związanych
z obiegiem dokumentów będą stanowić
swego rodzaju ułatwienie dla potencjal-
nych kandydatów na żołnierzy zawo-
dowych w korpusie szeregowych zawo-
dowych. 

Szczegółowe informacje można także
uzyskać bezpośrednio w Oddziale

Personalnym DMW - tel. 0-58 626 38 21.
Monika Grabiec

Inspektor w Wydziale Podoficerów

i Szeregowych Zawodowych OP DMW



Turyści i osoby odwiedzające w tym
roku Gdynię poza sezonem wciąż mogą
fotografować się na tle Okrętu-Muzeum
ORP „Błyskawica”. Chociaż sezon wy-
stawienniczy skończył się w listopadzie,
to jednak niszczyciel, dowodzony od
2002 roku przez kmdr. por. Jerzego
Łubkowskiego będzie nadal cumował
przy skwerze Kościuszki. A wszystko to
za sprawą ubiegłorocznego remontu
w Stoczni Marynarki Wojennej.Okręt,
zbudowany w latach 1935-37 w angiel-
skiej stoczni „John Samuel White”
w Cowes będzie udostępniony do
zwiedzania w maju. W tym roku zwie-
dziło go 150 tys. osób.

ORP „Błyskawica” w trakcie II wojny
światowej przebył 146 mil morskich,
osłaniał 83 konwoje, przeprowadził 108
patroli bojowych, uczestniczył w zato-
pieniu 2 okrętów nawodnych, uszkodził
3 okręty podwodne i zestrzelił 4 samolo-

ty. Do kraju powrócił w lipcu 1947 roku.
Od maja 1976 roku pełni rolę jednostki
muzealnej, a także funkcje reprezenta-
cyjne Dowództwa Marynarki Wojennej.
Ma tu także swoją siedzibę Towarzystwo
Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyska-
wica”. W 2006 roku dwukrotnie -
w maju i październiku okręt wizytował
minister Obrony Narodowej Radosław
Sikorski.

Poza prestiżowymi wizytami dowód-
ców Sił Morskich państw NATO oraz
m.in. dowódcy MW Bułgarii, wg infor-
macji uzyskanych od dyrektora Muzeum
MW kmdr. por. Sławomira Kudeli, na
okręcie odbyło się ok. 100 różnego
rodzaju uroczystości. Wśród nich były
spotkania, konferencje, sympozja, pro-
mocje absolwentów AMW na pierwszy
stopień oficerski, 7-krotne „wodowania”
książek o tematyce morskiej, m.in., Hen-
ryka Pestki „Biała jak mewa. ORP

„Iskra” 1926-48”oraz nomina-
cje i odznaczenia kadry i pra-
cowników MW. Do najbar-
dziej znaczących spotkań
należał Światowy Zjazd
Absolwentów Korpusów II RP
oraz IV Światowy Zjazd Mary-
narzy, zorganizowany w opar-
ciu o Muzeum MW i Oddział
Społeczno-Wychowawczy
DMW, kierowany przez kmdr.
Ryszarda Sawickiego.

W maju na niszczycielu zo-
stała podpisana współpraca po-
między „Błyskawicą” i kana-
dyjskim okrętem HMCS „Haida”.

Tu także odbyły się pasowa-
nia na pierwszoklasistów,
przyrzeczenia harcerskie, pre-
lekcje dla szkół i przedszkoli.

Wszystko po to, aby kształtować
świadomość i wychowywać w duchu
„Polski Morskiej”.

Na okręcie nie zabrakło również

mediów. 15 razy swoje programy reali-
zowała tu TVP, m.in. w sierpniu, w ra-
mach programu „Kawa czy herbata”,
telewizja regionalna i stacje radiowe.
Dzięki nim widzowie i słuchacze z całej
Polski zapoznali się z codziennym
życiem „Błyskawicy”, ceremoniałem
morskim, RSO, podnoszeniem i opu-
szczaniem bandery,  wybi janiem
szklanek, witaniem i żegnaniem przy
trapie.

- ORP „Błyskawica”, pomimo że nie
wykonuje zadań bojowych jest
ambasadorem tradycji i historii Mary-
narki Wojennej, w tym 1000-letnich
dziejów i dążeń narodu polskiego ku
morzu - powiedział dyrektor Muzeum
MW, zapraszając za rok zwiedzających
na gościnny pokład okrętu.

Renata Kreja

Fot.: K. Łukasik
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Z „B³yskawic¹” w tle
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W pierwszej dekadzie listopada na lot-
nisko w Babich Dołach zawitali
niezwykli goście. Na płycie postojowej
pojawiły się dwa pomalowane w plamy
kamuflażu śmigłowce Sokół. Na pozór
nie było to niczym niezwykłym. Po-
stronny obserwator mógłby sądzić, że to
wizyta lotników z Wojsk Lądowych.
Jednak przy bliższej obserwacji okazało
się, że na śmigłowcach wcale nie wid-
nieją biało-czerwone szachownice, a trój-
kolorowe kokardy - znaki rozpoznawcze
lotnictwa Czech.

Zapewne każdy zapyta, co robią Czesi
nad morzem, skoro w swojej ojczyźnie
mają do czynienia, co najwyżej z woda-
mi Dunaju lub jeziorami. Oba goszczące
w Gdyni śmigłowce należą do 233
Eskadry Śmigłowców Poszukiwawczo-
Ratowniczych (233 vrtulnikova letka
SAR) dowodzonej przez majora Martina
Pojara. Na co dzień jednostka stacjonuje
w południowo-zachodniej części Czech
na lotnisku Plzen-Line. Pełni ona niejako

podwójną rolę funkcjonując zarówno
w systemie poszukiwania i ratownictwa,
jak również używając swoich śmigłow-
ców w roli latających karetek pogotowia.
Jest to zauważalna różnica w stosunku
do naszego kraju, gdyż u nas ten drugi
rodzaj zadań wykonują maszyny
należące do Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. 

Pomimo dużej odległości oraz
zupełnie innych warunków, w jakich
przychodzi im działać czeska jednostka
ma sporo wspólnego z kluczem ratow-
niczym naszej 28. Eskadry Lotniczej.
Wynika to z faktu, że jedynym typem
eksploatowanych tam śmigłowców są
polskie W-3A Sokół będące bliskimi
krewnymi Anakondy. Do Czech 11
maszyn tego typu trafiło 10 lat temu
w drodze wymiany na 10 myśliwców

MiG-29. Polskie śmigłowce zostały tam
dobrze ocenione. Pytany o ocenę mjr
Pojar uznał, że pod względem
wyposażenia awionicznego Sokół jest
najlepszym śmigłowcem, na jakim latał.
Bez wątpienia ma on odpowiednie
porównanie, gdyż wcześniej spędził
wiele godzin za sterami Mi-8, Mi-17,
a także bojowych Mi-24. 

Tegoroczna wizyta ma na celu za-
początkowanie obustronnej współpracy
pomiędzy obiema eskadrami. Czesi
chcieli zobaczyć jak wygląda specyfika
lotów nad morzem oraz poznać się lepiej
z polskimi kolegami. Taka wizyta jest
także doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń. Doświadczeń tym cen-
niejszych, że eksploatując praktycznie
ten sam typ śmigłowca istnieje możli-
wość bezpośredniego zaczerpnięcia od

siebie różnych rozwiązań. 
Wspólne loty zostały zaplanowane na

trzeci dzień pobytu czeskich lotników
w Polsce. Pierwsze trzy wyloty odby-
wały się na pokładzie naszej Anakondy.
Wraz z komandorami: Cezarym Wia-
trakiem i Waldemarem Orlińskim za
sterami zasiadali czescy piloci. W czasie
półgodzinnego lotu mieli oni okazję pod
okiem polskich kolegów zapoznać się
z warunkami panującymi w okolicach
lotniska przed przystąpieniem do
samodzielnych lotów. Przed południem
do Anakondy dołączyły oba czeskie

Niecodzienna wizyta
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Sokoły, które wykonały lot zapoznawczy
po kręgu. W jego trakcie wszystkie
śmigłowce zebrały się w szyk tworząc

mieszane polsko-czeskie ugrupowanie. 
Kiedy już wszyscy w komplecie wylą-

dowali nadszedł czas na krótką przerwę,

po której w powietrze wznosiły się już
jedynie czeskie maszyny ze swoimi
załogami, choć i nasi piloci mieli okazję

zasiąść za sterami Sokołów i porównać je
z naszymi Anakondami. O ile technika
pilotażu nad lądem czy morzem nie różni

się od siebie znacząco, to z pewnością
dla gości nowością i atrakcją była
współpraca z okrętem Marynarki Wojen-
nej.

Wizyta, która zakończyła się w piątek
10 listopada jest pierwszą, ale nie ostat-
nią. W planach jest utrzymanie stałych
kontaktów i obustronnych wizyt. Major
Pojar poinformował nas, że planuje
coroczny przylot do Gdyni, być może
w bardziej sprzyjającej porze roku.
Także strona polska zamierza złożyć
rewizytę w Czechach. Wstępnie zakłada
się, ze dojdzie do niej w przyszłym,
ewentualnie w 2008 roku. Tak, czy
inaczej podwaliny pod częstsze kontakty
zostały już położone, a czeskim lot-
nikom mówimy do zobaczenia w przy-
szłym roku.

Przemysław Gurgurewicz 

Fot.: autor
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Dzisiaj bardzo chętnie wielu

powołuje się na Piłsudskiego

dla własnych celów. W jego

bogatej spuściźnie znajduje się

wypowiedź jakże adekwatna

i prowokująca mnie do tego,

aby wziąć pióro w dłoń

20 kwietnia 1922 roku powiedział
w Wilnie: /…/Albowiem jestem wyznaw-
cą zasady, że ten, kto nie szanuje i nie
ceni swojej przeszłości, ten nie jest
godzien szacunku teraźniejszości, ani ma
prawa do przyszłości. 

Rzadko powołuję się na ów cytat.
Wówczas jedynie, gdy sytuacja tego
wymaga, gdy brak już innych argumen-
tów. 

Warszawa postanowiła zlikwidować
Banderę. Uzasadnia się to z pewnością
wysokimi kosztami itp. A jeżeli potem
okaże się, że wzrosną one w dwójnasób,
to już będzie zupełnie inna bajka.
Warszawa rządzi się swoimi prawami.

Stamtąd jest zbyt daleko nad 500 kilo-
metrowe wybrzeże, do Gdyni - morskiej
stolicy, jak ją nazywano przed wojną -
by dostrzec potrzebę zachowania niszo-
wego pisma marynarskiego.

Lotnicy i marynarze mają podzielić los
tych pism okręgowych, które zlikwi-
dowano znacznie wcześniej. No bo po co
pisać o jakimś żołnierzu, lotniku czy
marynarzu, który czegoś dokona? 

W trakcie moich licznych spotkań
z marynarzami w rezerwie, wielokrotnie
z dumą pokazywali mi wycinki z Ban-
der, w których o nich napisano. I nie

było dla nich ważne, że papier był kiep-
ski, że zdjęcie słabiutkie. Mieli w prze-
szłości swoje pięć minut. Być może
jedyny raz w życiu znaleźli się na stro-
nicach prasy. 

Obecnie ma być jeden tytuł. Pomimo
pobożnych życzeń, że wszystkie rodzaje
sił zbrojnych zaistnieją w tak zwanych
wkładkach w Polsce Zbrojnej, obawiam
się, że zniknie ostatnia wojskowa try-
buna podejmująca sprawę Polski
Morskiej. Tak jakby programowo była
ona zbyteczna. Czy jest sens rozpisywać
się o jakichś tam wojnach na morzach,
okrętach, udziale w nich polskich mary-

narzy? Dlaczego niedobitki - uczestnicy
II wojny światowej, zwłaszcza żyjący
gdzieś na świecie, mają dostawać Ban-
derę i czytać ją (jak często pisali ze
łzami w oczach?). Po co pisać o historii,
o życiu współczesnej MW RP? Wszak
trzeba było aż wystąpienia b. prezydenta
RP na uchodźstwie R. Kaczorowskiego,
aż spotkania ministerialnego, by ORP
Błyskawica pozostał w MW RP! To
zadziwiające, jak bardzo komuś zależy,
aby skreślić wszystko, co pozwala od-
działywać wychowawczo, patriotycznie,
budować dumę z przynależności do
morskiego RSZ!

A podobno morale należy do niezwyk-
le ważnych składowych, o które zawsze
zabiegają wszyscy przełożeni.

W czasach II RP, w okresie prawdzi-
wych kłopotów finansowych powstał
Przegląd Morski. Londyńskie Sto-
warzyszenie Marynarki Wojennej do
niedawna właściwie tylko dla siebie, dla
marynarzy - uczestników walk
wydawało Nasze Sygnały. 

Zatem raz jeszcze retoryczne pytanie:
Dlaczego Bandera musi upaść?

Zacząłem pisywać od 1962 roku, moja
przygoda z tygodnikiem Bandera
zaczęła się wraz z początkiem lat
osiemdziesiątych. Wówczas obowiązy-
wały istotne ograniczenia w postaci
kilkunastu przepisów o ochronie tajem-
nicy. Lista kilku oficerów z podanymi
stopniami uchodziła za poufną. Trzeba
było z tym walczyć i udawało się dosyć

Odp³ywaj¹cej w mg³ê 
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skutecznie. Doprowadziło to do począt-
kowo mało zabawnej dla mnie sytuacji,
kiedy notatka o powrocie 34 plm z OPK
do MW opublikowana w Żołnierzu Wol-
ności, posłużyła za pretekst do tego, aby
oznajmić uroczyście i bardzo poufnie, że
MW ukrywa lotnictwo w swoich szere-
gach, a w konsekwencji ja osobiście
miałem doprowadzić do zerwania
rozmów paryskich.

Rozpoczynałem terminowanie w Ban-
derze pod ręką mojego przyjaciela, kole-
gi i mentora Jerzego Koziarskiego. Pod
koniec 1989 roku rozpoczęła się seria
„jazdy w dół”, od przejścia pisma z tygo-
dnika na miesięcznik. Ta „jazda” była
ostra. Od lutego 1990 roku Bandera była

już miesięcznikiem. W ciągu kolej-
nych 3 miesięcy koszty druku w gdyń-
skiej Drukarni Wojskowej wzrosły dzie-
sięciokrotnie! Naszą ambicją było uczy-
nić wszystko, aby nie upaść ani przerwać
ciągłości wydawania. Porozumieliśmy
się z drukarnią sztabu i na jej linotypach
powstał pierwszy numer o 8 stronach. To
była prawdziwie ręczna robota, niczym
na drukarce domowej. Do tego cały
zespół musiał składać gazetę, pakować,
kolportować... Były, rzecz jasna, sprzeci-
wy ale skoro szef sam pracuje...

Przemiany, uporczywa walka o utrzy-
manie tytułu dały mi wątpliwą satys-
fakcję. Jako jedyne pismo w OW i RSZ
utrzymaliśmy ciągłość wydań. Swoiście
pojętą przez Warszawę „nagrodą” było
pozostawienie nas na dotychczasowej,
bo wystarczającej „głodowej racji” pod
koniec roku, kiedy sytuacja ekonomicz-
na się poprawiła i inne pisma otrzymały

godne fundusze.
Zaczęli odchodzić nasi wspaniali

dziennikarze. J. Koziarski odszedł
jeszcze w lutym. Z końcem roku
zabrakło w zespole H. Nagrodzkiego,
K. Wygnała, A. Kuczery, St. Kierzkow-
skiego, K. Popławskiej-Czerwonko...

W styczniu 1992 roku wyszedł ostatni
numer Bandery liczący 16 stron. Od
kilku miesięcy trwały boje w DMW
o środki na zakup komputera bądź
uzyskania któregoś ze stojących w szta-
bie bez zajęcia. 

W lutym - nowy format A-4, skład
komputerowy, 24 strony - napisałem
wtedy m.in.: w deprecjacji słowa

pisanego doszliśmy tak daleko, że rok
miniony zakończył się bilansem 172
stron przekazanych czytelnikom. Z dru-
giej strony można powiedzieć - znając
możliwości drukarni sztabu MW - to były
aż 172 strony. Dość powiedzieć, że pier-
wsza kolorowa okładka pojawiła się
z okazji 75-lecia PMW, zaczęliśmy także
drukować w offsecie. Kolejna barwna
okładka ukazała się w listopadzie
1993 roku. Na jej drugiej stronie umieś-
ciliśmy znaki MW RP. Mam niejaką
satysfakcję, widząc tu i ówdzie ową stro-
niczkę, wiszącą nadal na ścianach
u kolegów i przyjaciół...

Komputerowa obróbka Bandery to
dzieło H. Połchowskiego, a później
A. Ciejpy. Wszyscy uczyliśmy się
nowego i okazało się, że możemy
pomieścić znacznie więcej materiału, niż
w epoce druku na linotypach. Przypom-
nę tylko, że szpalta przygotowana w ze-
cerni ważyła ok. 30 kg, a zecer musiał

umieć czytać tekst lustrzany.
W czerwcu 1998 roku wydaliśmy pier-

wszy barwny numer pisma liczący 40
stron, a kolor na dobre zagościł w rok
później. 

Doskonaliliśmy nasze pismo, które
miało w atrakcyjnej formie pokazywać
współczesność i przeszłość marynarki.
Chcieliśmy, aby marynarze, kadra, rezer-
wiści MW, kombatanci w kraju i za-
granicą znajdowali w Banderze coś dla
siebie. Chyba nam się to udawało, gdyż
coraz więcej osób zwracało się do
Dowództwa MW i redakcji o prenume-
ratę. Pismo było wręcz rozchwytywane
w sztabach, często do marynarzy trafiało
niewiele egzemplarzy. Licznie zgłaszali
się hobbyści, specjaliści od tematyki
morskiej, ludzie mieszkający za granicą.
Nieustannie potwierdzała się teza, że
pismo służy naszym środowiskom, że
jest potrzebne oraz interesujące. 

Żeby nie był to tylko pean na cześć
mojego okresu pracy, powiem, iż nie
brakowało różnych wpadek oraz
nieustannej walki o zespół, o dobre
warunki pracy. A do tego kolory się roz-
jeżdżały, tekst nagle się urywał, papier
bywał kiepski, psuły się maszyny itp.
Ogromnie wiele wysiłku trzeba było
poświęcić komuś na wytłumaczenie, że
jedna klatka filmowa nie oznacza jed-
nego zdjęcia w piśmie. 

Nic także nie zapowiadało katastrofy,
kiedy odchodziłem w 2000 roku do re-
zerwy. 

Bandera ma przestać istnieć. Wielka
szkoda. Zatem nie będzie wspomnień ani
ewentualnych opisów nowych wyda-
rzeń.

Bandera ma na swoim koncie - jako
pierwsza instytucja MW - oficjalne na-
wiązanie kontaktów z londyńskim Sto-
warzyszeniem MW. Dowódca powie-
dział: - „Jeżeli z tego będzie draka, to ja
nic o tym nie wiem i dostaniesz za
swoje”. Potem znalazłem się w składzie
pierwszej trzyosobowej półoficjalnej
jeszcze delegacji w SMW. 

Pozostaną wspomnienia, nikt więcej
nie będzie miał szansy na czytanie Ban-
dery. Mamy na rozkaz zniknąć we mgle.
Wielka szkoda, zwłaszcza, że marynarzy
też trzeba uczyć, zaciekawiać, budować
postawy patriotyczne. Tego w Gdyni,
Helu, Kołobrzegu czy Świnoujściu
Warszawa nie zrobi.

kmdr por. rez. Józef Wąsiewski

Fot.: archiwum
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Na początku stycznia 1952 roku
w Szefostwie Sztabu Generalnego WP
została zaakceptowana lokalizacja siód-
mej z kolei baterii artylerii stałej, której
został nadany numer 25. Tym razem
wybór padł na Gdańsk Stogi. Nowo sfor-
mowana bateria liczyła sobie stu pięć-
dziesięciu etatowych żołnierzy i dwóch
pracowników cywilnych. Od 6 lipca
1955 roku 25. BAS wszedł w skład
32. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej.
W listopadzie następnego roku zgodnie
z rozkazem dowódcy MW liczba etatów
wojskowych została zredukowana do 52
żołnierzy. Po rozformowaniu 15 czerwca
1957 roku 32. DAN-u, BAS został pod-
porządkowany Dowództwu Jednostek
Nadbrzeżnych. Natomiast w połowie
1965 roku został przypisany do struktur
9. FOW w Helu. Wraz z nastaniem lat
siedemdziesiątych gdański BAS spotkał
ten sam los, co pozostałe baterie na
Wybrzeżu. Najpierw przeszedł w stan
ciągłej konserwacji, z której zrezyg-
nowano w 1977 roku. Poza tym specy-

ficzne usytuowanie obiektów oraz
plany rozbudowy Portu Północ-
nego doprowadziły do szybkiego
rozformowania jednostki. Podczas
budowy nowego terminalu
zbożowo-paszowego zostały zlik-
widowane niektóre obiekty
dwudziestki piątki m.in.: trzy
stanowiska ogniowe oraz schron
dla obsługi.

Stanowiska ogniowe 25. BAS-u
zostały zbudowane według stan-
dardowego projektu działobitni
dla dział 130 mm. 

Główny Punkt Kierowania
Ogniem (GPKO) zlokalizowano
na lewym skrzydle, w pobliżu
koszar, w postaci 5-kondygna-
cyjnej wieży integralnie połą-
czonej ze schronem dowodzenia.
Grubość ścian schronu wynosiła
170 cm, a stropu 130 cm. 

Ściany i strop wieży miały
różne grubości: średnio od 50 do
30 cm. Na 5. kondygnacji zamon-

towano dalocelownik WBK-
1, a piętro niżej dalmierz
DM-4 o bazie optycznej 4 m.
Schron i wieżę łączył przelo-
towy korytarz. W schronie
umieszczono maszynownię,
aparaturę filtrowentylacyjną i po-
mieszczenia socjalne załogi. Aby
umożliwić transport wyposaże-
nia wielkogabarytowego zapro-
jektowano specjalne wyjście
techniczne z maszynowni. Około
1956 roku dobudowano na
szczycie wieży stację radaru
artyleryjskiego Załp-B. Nato-
miast Zapasowy Punkt Kierowa-
nia Ogniem (ZPKO) zbudowano
na prawym skrzydle za stano-
wiskami ogniowymi. Była to
5-kondygnacyjna żelbetowa kon-
strukcja szkieletowa, która była

s t o s o w a n a
również w in-
nych b a t e -
r i a c h  w kil-
ku wersjach
różniących się
wysokośc ią .
Na szczycie umiesz-
czono pancerną ko-
pu łę  dalmierza
DM-4, a przed nim
d a l o c e l o w n i k

WBK-1.
Schron elektrowni 25. BAS-u stano-

wił żelbetowy obiekt o grubości
ścian i stropu 150 cm. Podobnie jak inne
obiekty baterii był przysypany ziemią,
na kształt wydmy. 

Główne pomieszczenia schronu
stanowiły dwie hale, gdzie znajdowały
się dwa agregaty prądotwórcze
napędzane dwoma silnikami wysoko-
prężnymi. Po lewej stronie znajdowała
się podstacja wysokiego napięcia z 3 lub
4 transformatorami. Po prawej stronie
było pomieszczenie hydroforni i małe
pomieszczenie socjalne. Montaż i de-
montaż wyposażenia obywał się przez
wejście techniczne w elewacji schronu,
zabezpieczane podczas użytkowania
stalowymi dwuteownikami. Po bokach
wejścia umieszczono dwa małe
pomieszczenia ze zbiornikami pali-
wa i wody do chłodzenia.

Do głównych zadań baterii
należała bezpośrednia obrona portu
w Gdańsku oraz obrona wschodnich

akwenów Zatoki Gdańskiej.
Oprac.: K. Łukasik

Opracowano na podstawie: www.bas.tpf.pl
Fot.: P. Gurgurewicz

Gdañski 25. BAS

Obiekty 25 BAS-u
- 4 stanowiska ogniowe z działami 130 mm,
-  centrala artyleryjska,
-  GPKO,
-  ZPKO,
-  magazyn amunicji,
-  dwa magazyny amunicji specjalnej,
-  dwa wzmocnione punkty obserwacyjne,
-  dwa schrony obsługi.
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Polskie okrêty

Dzieje polskiej floty (XXVII)
Jej rozwój po wojnie jest dość skom-

plikowany i różnorodny, wymagający
szczegółowego podejścia do opisu, na co
nie pozwala szczupłość strony, dlatego
ograniczam się tylko do kilku zagadnień
wkomponowanych w temat. 

Lata 1950-1956, to najbardziej po
wrześniu 1939 roku czarny okres MW.
Jej kierownictwo było w rękach ofi-
cerów radzieckich, którzy przy pomocy
usłużnych im „wiernym, ale miernym”
ludziom i instytucjom w wojsku reali-
zowali politykę wynaradawiania. Ze
szczególną zajadłością odnosili się oni
do przedwojennej kadry MW, skazując
na śmierć lub długoletnie więzienie w

sfingowanych procesach wielu niewin-
nych ludzi - oficerów, podoficerów i ma-
rynarzy. Dużo ludzi zwolniono z za-
wodowej służby. Niektórym polecono
opuścić miejsce dotychczasowego za-
mieszkania.

Rosjanie decydowali o kierunkach

rozwoju MW, realizując nie bez trudno-
ści różne programy w oparciu o wyty-
czne z Moskwy, reagującej zwięk-
szaniem potencjału militarnego w obli-
czu rzekomego zagrożenia z Zachodu.
Podpisany w 1955 roku Układ Warsza-
wski sprawił, że wydzielone jednostki
MW znalazły się w składzie Zjedno-
czonej Floty Bałtyckiej, podejmu-
jącej w stosunku do przeciwnika
planowane zamiary ofensywne w ra-
mach tzw. uderzenia wyprzedzającego. 

MW, stając się rodzajem sił zbroj-
nych, rozwijała się mimo wszystko wol-
niej aniżeli przewidywały to odpowied-
nie plany. Mogła wykonywać zadania

o b r o n n e .
Z r e a l i z o -
wano plan
rozwoju arty-
lerii nadbrze-
żnej i pod-
o d d z i a ł ó w
o c h r o n y .
Dość dyna-
m i c z n i e
wzrosła li-
czba dzierża-
wionych od

ZSRR i budowanych we własnych stocz-
niach małych jednostek oraz samolotów.
Na wysokim poziomie stało szkolnictwo
morskie.

Rok „odwilży” - 1956 przyniósł zmia-
ny, chociaż ogólny kurs polityczny się
nie zmienił. Pozbyto się oficerów

radzieckich i znienawidzonych w MW
obcych wzorców umundurowania.

W latach sześćdziesiątych potrzeby
i rozwój MW zdeterminowane są wspól-
nym działaniem na Bałtyku trzech flot
po 1955 roku doszła flota NRD oraz
działaniem w warunkach ewentualnego
wybuchu wojny jądrowej. Wzrost liczby
okrętów, także budowanych w polskich
stoczniach, nie szedł w parze z ówczes-
nymi ich wymogami bojowymi. Zdarza-
ło się, że niedostatki nadrabiano dmiąc
rzekomymi sukcesami w tubę propa-
gandową. Na początku lat osiemdziesią-
tych MW posiadała 263 okręty i pomoc-
nicze jednostki pływające, w tym okręty
desantowe. Udział MW w składzie
całego wojska wynosił około 5,2%.
Flota mogła wykonywać już samodziel-
nie morskie zadania. Ich zasięg i charak-
ter wyznaczało jednak wschodnie mo-
carstwo.

Należy podkreślić, że polska flota była
tylko rzekomym partnerem w soju-
szniczej triadzie. Polscy oficerowie nie
byli dopuszczani do tzw. tajemnic strate-
gicznych, a nawet wielu operacyjnych
ówczesnego sprzymierzeńca.

W sytuacji politycznej, w której po-
dział świata wydawał się faktem doko-
nanym, zdecydowana większość kadry
marynarki, nie tylko tej przedwojennej,
uczciwie wypełniała swój żołnierski
obowiązek, wierząc że robią to dla Pol-
ski.

Rys. autor                  B. Grzegorczyk

Był flagowym okrętem wyprawy dowodzonej przez słyn-
nego żeglarza Vasco da Gamę. Należał do kategorii karak,
posiadających trzy maszty, wśród nich ostatni - bezan-
maszt o ożaglowaniu łacińskim. Długość okrętu wynosiła ok.
26 m, jego szerokość - 8,5 m. Uzbrojony był w kilka armat.

W grudniu 1497 roku „San Gabriel” z dwoma towarzyszący-
mi okrętami wyruszył z Portugalii, opłynął Afrykę i dotarł do
Indii. Dokonał tego, czego nie udało się Krzysztofowi Kolum-
bowi. W 1499 roku powrócił do Lizbony z 1/3 załogi. Vasco da
Gama jeszcze dwukrotnie wyprawiał się do Indii, których
został wicekrólem. Zmarł tam w 1524 roku. Po 15-latach jego
ciało wróciło do Portugalii.

Rys. B. Grzegorczyk                                   L. S.

Okrêty œwiata

„San Gabriel”
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Ponad czterdzieści lat temu powstały
pierwsze zaprojektowane i zbudowane
polskie okręty wojenne. Okrętami tymi
były trałowce projektu 206F. Po
zakończeniu drugiej wojny światowej
jednym z głównych celów polskiej
Marynarki Wojennej była modernizacja
sił przeciwminowych, ze względu na
znaczne występowanie min morskich na
Bałtyku, stanowiących spuściznę po
zakończonych działaniach wojennych.
Pierwsze zadania oczyszczania morskich
akwenów wzięły na siebie jednostki
radzieckie wraz z nielicznymi polskimi,
którymi były amerykańskie trałowce
typu „YMS” oraz przekazane przez
ZSRR jednostki typu „Btszcz”.

Intensywne wykorzystywanie posia-
danych okrętów spowodowało, że byli
potrzebni następcy. Wraz z początkiem
lat pięćdziesiątych do Polski trafiła
dokumentacja techniczna radzieckich
trałowców projektu 254, które miały
powstać w naszym kraju. Zakładano
budowę 27 sztuk jednak skończyło się na
12 jednostkach, które zastąpiły dotych-
czas używane. W trakcie budowy
nowych trałowców rozpoczęto jed-
nocześnie prace projektowe nad nowymi
jednostkami, które miały stanowić drugi
trzon sił przeciwminowych. Założono,
że jeden dywizjon okrętów składający
się z 12 sztuk będzie bazował w Świ-
noujściu, a drugi na Helu. Nowo projek-
towane jednostki przeznaczone były
właśnie dla dywizjonu, który miał

bazować na Półwyspie Hel-
skim i osłaniać porty Gdań-
ska i Gdyni.

Prace przy projektowaniu
nowych jednostek roz-
poczęły się wraz z pier-
wszymi doświadczeniami
jednostek projektu 254.
Prowadzono je w Central-
nym Biurze Konstrukcji
Okrętowych nr 2 w Gdań-
sku. Najważniejszą rzeczą
zgłaszaną podczas prac pro-
jektowych przez Marynarkę
Wojenną było zwiększenie
prędkości do 28 węzłów.
Zrezygnowano jednak z te-

go, pozostając przy 18 węz-
łach, czyli takiej samej
prędkości jak w przypadku
okrętów projektu 254.
W 1958 roku powstały

cztery projekty nowej jednostki, które
miały zostać rozpatrzone przez mary-
narkę. Nowy okręt przedstawiony w pro-
jektach charakteryzował się wyporno-
ścią w przedziale od 225 do 700 ton
i prędkością 18 węzłów. W końcu po
konsultacjach, m.in. z ZSRR punktem
wyjścia dla nowej jednostki stał się pro-
jekt trałowca o wyporności 425 ton.
Nadano mu wówczas kryptonim „Alba-
tros” i opatrzono numerem 206. Wraz
z początkiem 1959 roku projekt został
zatwierdzony przez władze w Warsza-
wie.

Pierwotnie chciano zbudować serię 15
okrętów, jednak w 1961 roku zrezyg-
nowano z tego, zamawiając w gdyńskiej
Stoczni im. Komuny Paryskiej 12 jed-
nostek, które otrzymały oznaczenie pro-
jektowe 206F. Dodanie litery „F” było
wynikiem zastosowania w okrętach sil-
ników włoskiego Fiata.

Jednostki były konstrukcjami o gład-
kopokładowym kadłubie, który miał
zapewnić zachowanie niezatapialności
przy jednym zalanym przedziale. Dłu-
gość kadłuba wynosiła około 58,2 metra.
Został on podzielony na pięć przedzia-
łów wodoszczelnych. Sterówka okrętu
była dodatkowo opancerzona.

Początkowo do napędu planowano
wykorzystać silniki wysokoprężne typu
RUHB-215, które chciano sprowadzać
z Holandii. Jednak ostatecznie zdecy-
dowano się na wspomniane silniki Fiata

2312SS, o mocy 1800 KM każdy.
W późniejszym okresie część jednostek
została przebudowana i wyposażona
w silniki Sulzer-Cegielski AL.-25/30
o mocy 1700 KM każdy.

Uzbrojenie okrętów było typowo
defensywne. W początkowej fazie
zakładano wyposażenie ich w jedną
dwulufową wieżę z armatami ZIF-37
o kalibrze 57 mm oraz w dwa stanowiska
2M-3M, każde wyposażone w dwa
działka kalibru 25 mm, umieszczone na
rufowej nadbudówce. Ostatecznie zre-
zygnowano z armat ZIF-37, montując
trzecie stanowisko 2M-3M na dziobowej
nadbudówce. W latach 80. na okrętach
zainstalowano dwie wyrzutnie pocisków

przeciwlotniczych Fasta-4M przezna-
czonych dla pocisków Strzała-2. Jednos-
tki przystosowano również do stawiania
min morskich. Poza tym okręty można
było wykorzystać do zwalczania
okrętów podwodnych poprzez instalację
zrzutni bomb głębinowych.

Wyposażenie elektroniczne składało
się z radaru nawigacyjnego TRN 823
oraz sonaru kadłubowego radzieckiego
typu Tamir-11M, który służył do loka-
lizacji min. Do trałowania początkowo
używano trałów tradycyjnych, kontak-
towych. Dopiero pod koniec lat 60. na
pokładach znalazły się pierwsze trały
akustyczne i magnetyczne.

Wraz z perspektywą wejścia Polski do
struktur NATO oraz brakiem środków na
budowę nowych jednostek Dowództwo
MW postanowiło zmodernizować część
używanych trałowców. Prace moder-
nizacyjne miały zapewnić wzrost możli-
wości bojowych oraz utrzymanie jednos-
tek w służbie przez kolejne lata. Prace
zostały zlecone Stoczni Marynarki
Wojennej w Gdyni i w 1998 roku pier-
wszy z trzech trałowców trafił do
stoczni. W latach 1998-2001 zmoderni-
zowane zostały 3 jednostki: „Mewa”,
„Czajka” i „Flaming”. W trakcie prac
okręty zostały całkowicie przebudo-
wane, przezbrojone i wyposażone w naj-
nowocześniejszą elektronikę. Dodat-
kowo ORP „Flaming” został wyposa-
żony w dynamiczny system pozycjo-
nowania składający się z dziobowego
steru strumieniowego i rufowego
pędnika.

Oprac.: K. Łukasik

Historia projektu 206F
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K
oniec roku jak zwykle nastraja

refleksyjnie, bo to czas pod-

sumowań, zastanowienia nad

bilansem. Witamy rok nadchodzący

i często życzymy sobie, żeby nie był

gorszy od mijającego albo, by był lepszy.

W tych noworocznych życzeniach prze-

waża towarzyski konwenans, miły, jed-

nak odarty z indywidualnego rysu;

zdrowia, szczęścia, pomyślności...o tak,

to zagwarantowałoby komfortową, bez-

pieczną egzystencję. Ale to, jaki ten

nowy rok będzie, pokaże przyszłość. 

W naszych niestabilnych i neuroty-

cznych czasach, kiedy poczucie

niepewności o przyszłość jednoczy

większość ludzi, zamknięcie pewnego

etapu - nawet jeśli jest ono tylko

umowne, nie kojarzy się dobrze.

Ludzie z większym doświadczeniem

życiowym wiedzą z autopsji, że relacje

międzyludzkie, ta często specyficzna

i silna więź, też miewa swój kraniec.

Kończą się tak zwyczajnie, wygasając

powoli lub załamują się nieoczekiwanie,

jakby w pół słowa, kiedy niewy-

powiedziane myśli, zdania wciąż czeka-

ją na to, aby je ten właśnie nieobecny

usłyszał. 

W kulturze, a nawet cywilizacji

zachodniej zakończenie procesu, cyklu

czy bytu utożsamiane jest ze stratą. Psy-

chologiczne konsekwencje utraty są

oczywiście różne i zależą głównie od

tego, czego owa strata dotyczy. Tak czy

inaczej wzbudza ona negatywne emocje,

smutek, żal, czasami poczucie bycia

skrzywdzonym. 

Nasz ogląd rzeczywistości zazwyczaj

jest linearny, tak postrzegamy życie, tak

interpretujemy wydarzenia. A przecież

nie jest to jedyny możliwy sposób

widzenia sytuacji. Może wymaga nieco

bardziej filozoficznego podejścia do

sprawy, ale chyba taka postawa oddaje

wierniej skomplikowanie naszego życia,

jego przemiany, zmiany i fluktuacje,

zmianę formy, jakości, poziomu czy

treści. 

Zostają wspomnienia, powstaje histo-

ria, która uczy i inspiruje na przyszłość.

Czasami zamknięcie etapu jest

konieczne po to, aby rozwinąć i uatrak-

cyjnić zawarty w nim potencjał. Dopiero

z perspektywy czasu można rzeczowo

ocenić bilans zysków i ewentualnych

strat. Dystans czasowy i emocjonalny to

niezbędne elementy rzetelnej oceny. Cóż

jednak z zaleceń i teoretycznych dywa-

gacji, kiedy niezależnie od racjonalnych

reguł, logiki wydarzeń i innych oczywis-

tości, ogarnia smutek, melancholia

i przejmujące poczucie braku czegoś, co

było trwałe, a miało też walor integra-

cyjny, poznawczy, nawet rozrywkowy.

Takie było, takie jest czasopismo Mary-

narki Wojennej „Bandera”.

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

PORADY BANDERY

„Ocaliæ od zapomnienia...”

Poza naturalną działalnością przyrody, powodującą
osuwanie się klifów czy też ogólniej niszczenie linii brze-
gowej, swoje trzy grosze dokłada także człowiek. Chyba
najpoważniejszy wpływ na stan nadmorskich urwisk mają
różnego rodzaju budowle wznoszone przez człowieka. Przez
setki lat ludzie osiedlali się na brzegach morza, jednak skala
budownictwa nie była tak duża, aby zakłócić delikatną
równowagę geologiczną. Z czasem jednak powstało coraz
więcej budynków o znaczących rozmiarach i masie. Poszuki-
wanie wolnych terenów doprowadziło do wykorzystania także
obszarów znajdujących się w pobliżu klifów. Zdarza się, że
zabudowa niebezpiecznie zbliżyła się do krawędzi zboczy,
powodując dodatkowy nacisk na grunt, zwiększający naturalne
tempo osuwania się piasku. 

Nie jest to jedyny efekt niszczącego wpływu człowieka. Do
nowych osiedli doprowadzano drogi, często na tyle blisko
klifów, że drgania wywołane ruchem pojazdów dodatkowo
przyspieszają ten proces. Jakby tego było mało częstokroć
nieświadomie sami niszczymy naturalną ochronę nadmorskich
skarp. Jedyne, co może związać grunt i utrzymać go w spois-
tości roślinność. Dlatego tak ważne jest jej zachowanie w do-
brym stanie. Korzenie drzew i krzewów zapuszczając się wiele
metrów w głąb ziemi wzmacniają teren, a wchłaniając spływa-
jącą po deszczach wodę zmniejszają wymywanie przez nią

materiału skalnego. Atrakcyjność turystyczna wysokich klifów
sprawia jednak, że ciągną tam gromadnie całe wycieczki,
zadeptując i niszcząc tych jedynych sprzymierzeńców w walce
z erozją. 

Wszystko to powoduje, że w efekcie sami musimy prowa-
dzić działania zmierzające do zahamowania tej ofensywy
morza na ląd. Najskuteczniejszą z dotychczas stosowanych
metod jest usypywanie dodatkowych plaż za pomocą piasku
pochodzącego np. z prac przy pogłębianiu portów czy torów
wodnych. Taka zapora powstrzymuje morze od bezpośre-
dniego ataku na wysoki brzeg. Nie wszędzie jednak można tę
metodę zastosować. Czasem trzeba ingerować w krajobraz
bardziej bezpośrednio. W tym celu stosuje się różnego rodzaju
wzmocnienia i falochrony. Dawniej popularne były ostrogi
drewniane bądź kamienne palisady wychodzące w morze
i mające za zadanie rozbijać nadciągające fale, rozpraszając
ich energię przed dotarciem do brzegu. Ostatnio jednak
rezygnuje się z tego typu konstrukcji ze względu na to, że pod-
niesienie się poziomu morza powoduje ich nieskuteczność,
a podwyższenie nie jest zazwyczaj możliwe. Pod tym wzglę-
dem lepsze są betonowe opaski, będące falochronami
bezpośrednio opasującymi brzeg. Tego typu konstrukcję
można zobaczyć u podnóża klifu w Gdyni Oksywiu.
Ich przydatność w przyszłości jest jednak uzależniona od
konstrukcji pozwalającej na dalsze podwyższanie tego muru
obronnego wybrzeża. 

Przemysław Gurgurewicz

Znikaj¹ce klify cz.2
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W
ostatniej części artykułu o ku-
trach zwalczania okrętów
podwodnych projektu 918M

omówiona zostanie ich konstrukcja i da-
ne techniczne, a dokładniej różnice wys-
tępujące pomiędzy poszczególnymi jed-
nostkami oraz zmiany wprowadzone
w czasie modernizacji.

Wszystkie jednostki tego typu posia-
dały całkowicie stalowy kadłub o dłu-
gości ok. 28,6 m. Czytelników może
zdziwić podawanie tej wartości w przy-
bliżeniu, jednak jak to w praktyce bywa
każdy egzemplarz nieco się różnił od
innych w serii, stąd też nie można podać
dokładnych danych prawdziwych dla
każdego z 11 kutrów. W praktyce te
różnice, sprowadzające się do kilku-
kilkunastu centymetrów nie miały żad-
nego znaczenia. 

Pomimo tych nieznaczących różnic
były też poważniejsze. Mało znany jest
fakt, że okręty 918M można podzielić na
dwie różniące się nieco konstruk-
cyjnie serie. W przypadku pierwszych
czterech jednostek budowanych jako
kontynuacja pięciu pozbawionych tor-
ped „starszych braci” kadłub był we-
wnątrz podzielony sześcioma grodziami
na siedem przedziałów wodoszczelnych.
Zgodnie z dokumentacją pozostałe jed-
nostki otrzymały dodatkową gródź na

ósmej wrędze, co zwiększyło do ośmiu
ilość przedziałów. W efekcie zmian
wyporność jednostek wzrosła o blisko
4 tony, za czym poszło nieznacznie po-
większone, średnio o 2-3 centymetry
zanurzenie. Zmiany te znalazły odbicie
w oznaczeniu, które w dokumentacji
zmieniono na 918M/K.

Inną cechą wariantu zmodernizo-
wanego było zmniejszenie zasięgu ma-
ksymalnego okrętów o ok. 200-250 Mm,
a także zasięgu przy prędkości max.
o 50 Mm, co przekłada się na dwie
godziny mniej marszu „cała naprzód”.
Autorowi nie udało się jednoznacznie
wyjaśnić przyczyny tych różnic i sprawa
ta wymaga dokładniejszego wyjaśnienia.

W czasie swojej wieloletniej służby
kutry podlegały różnym modernizacjom.
Najbardziej widoczną z nich była zmia-
na głównego uzbrojenia artyleryjskiego.
Początkowo wszystkie jednostki posia-
dały na dziobie dwulufową armatę
morską 2M3M kal. 25 mm. W latach
osiemdziesiątych rozpoczęto ich wy-
mianę na nowocześniejsze armaty
ZU-23-2 kal. 23 mm. Proces ten trwał
kilka lat, a przykładowo ostatni zbu-

dowany okręt - 176 nowe uzbrojenie
otrzymał po zaledwie 1,5 roku od wejś-
cia do służby, kiedy inne kutry przezbro-
jono dopiero na początku lat dziewięć-
dziesiątych. Znaczące zmiany zaszły
wśród szeroko rozumianej elektroniki,
głównie w zakresie urządzeń łączności
i rozpoznania. W pierwszych latach
budowy wyposażano je w radary nawi-
gacyjne TRN-311, następnie już na
maszty trafiały urządzenia nowszej ge-
neracji - SRN-301. Te pierwsze należały
do generacji urządzeń tranzystorowych,
które były produkowane w Rawarze od
początku lat siedemdziesiątych. W po-
łowie tamtej dekady przyszła zmiana
technologii i rozpoczęto wytwarzanie

urządzeń opartych na układach
scalonych, którą kontynuowano do lat
1982-83. W późniejszym okresie także
i te radary się zestarzały i przyszła pora
na ich następców. Trafiły one również od
lat dziewięćdziesiątych na omawiane
okręty. Np. 167 otrzymał w 2001 roku
SRN-741.

Nie mniejsze niż w radiolokacji zmia-
ny zachodziły w urządzeniach łączności.
Początkowo zasadniczym wyposa-
żeniem okrętów były radiostacje UKF
R-619-I, krótkofalowa R-617 oraz
radiotelefon FM-302/I-8. Ten ostatni
szybko został zastąpiony nowo-
cześniejszymi FM-309K, które były
montowane od czwartej jednostki,
a w trakcie modernizacji zamontowano
je również w miejsce starszych
urządzeń. O ile radiostacje UKF prze-
trwały do końca, to w przypadku
urządzeń pracujących w zakresie fal
krótkich na początku lat dziewięć-
dziesiątych podjęto decyzję o wymianie
urządzeń produkcji radzieckiej. W efek-
cie wszystkie R-617 zostały zdemon-
towane, a na ich miejsce trafiły
nowocześniejsze krajowe radiostacje
RR-3907. 

Na koniec należy wspomnieć
także o modernizacji dość drobnej,
aczkolwiek niezwykle ułatwiającej na-
wigację, czyli instalacji odbiorników
systemu GPS, które trafiały sukcesy-
wnie na jednostki w latach
dziewięćdziesiątych. 

Przemysław Gurgurewicz

W poœcigu za OP 3

Dane techniczne kutrów 918M, w nawiasie 918M/K

Napęd: 3 silniki wysokoprężne M50F6 (a także F7 i F8)
o mocy nominalnej 1000 KM przy 1700 obr./min.
i maksymalnej 1200 KM przy 1850 obr./min.

Wyporność maksymalna: 93,53 t (97,43)
Wyporność normalna: 87,33 t (91,27)
Wyporność std.: 86,12 t (90,0)
Długość maksymalna: 28,6-28,85 m
Długość między pionami: 26,95-27,0 m
Szerokość maksymalna: 5,80 m (bez odbojnic)
Szerokość konstrukcyjna: 5,75 m
Wysokość bez masztów: 6,02 m
Zanurzenie maksymalne: 1,377 m (1,42)
Prędkość maksymalna: 27,5-28 w przy 1850 obr./min.
Prędkość ekonomiczna: ok. 12 w przy 800 obr./min.
Zasięg maksymalny: 1250-1300 Mm (1020 Mm) przy 12 w
Zasięg przy V max: 300 Mm (250 Mm)
Uzbrojenie: 2 wt 533 mm OTAM-53-206 dla torped SET-53M

1 armata 2M3M kal. 25 mm (później ZU-23-2 23 mm)
Wyposażenie: stacja hydrolokacyjna MG-329M,

stacja radiolokacyjna: TRN-311 (od 169 SRN-301).
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Jednym ze specjalnych gości zapro-
szonych na uroczystości przejęcia trady-
cji 304 Dywizjonu Ziemi Śląskiej przez
30. Eskadrę Lotnictwa MW z Siemiro-
wic był wówczas 86-letni chor. w st.
spocz. Jan Łuszczek. Dwa lata później
odwiedziłem go w Bielsku-Białej mieś-
cie, z którym związał większość życia.
Opowiedział mi wówczas przy kawie 
z rozrzewnieniem i dumą barwną his-
torię swej młodości splecioną z dziejami
polskich „skrzydeł”. 

Urodził się 1 grudnia 1918 roku we
wsi Ratułów koło Nowego Targu. Szkołę
powszechną ukończył w Czarnym Du-
najcu. Wówczas to przeniósł się do Biel-
ska-Białej. Podjął naukę w szkole
zawodowej. Został ślusarzem.
Rozpoczął  pracę zawodową w warszta-
cie mechanicznym. W tym
czasie wstąpił również do
prężnie działającego na
Podbeskidziu Związku
Harcerstwa Polskiego. Jako
harcerz zetknął się z lot-
nictwem, które miało stać się
jego pasją. Do wybuchu wojny
ćwiczył skoki spadochronowe
na bielskiej wieży
spadochronowej oraz
uczęszczał na kurs szybow-
cowy w pobliskich Alek-
sandrowicach. 

We wrześniu 1939 roku
ewakuował się wraz z
harcerzami do Chełma Lubel-
skiego. Stamtąd przemierzając drogi
pełne uchodźców wpada w ręce
niemieckie. Zwolniony z więzienia
ucieka przez Przełęcz Dukielską,
Słowację, Węgry i Jugosławię do
Francji. W marcu 1940 roku został
wysłany wraz z grupą lotników do
Anglii. Po nauce języka - wspomina
Łuszczek - skierowano nas na kurs

mechaników lotniczych. Kiedy padła

Francja nas przerzucili do Blackpool. W

Anglii zaczęto tworzyć polski dywizjon

myśliwski 303. Rozpoczęła się bitwa o

Anglię, a nas wysłali jako mechaników

do obsługi samolotów. Zajmowałem się

Hurricanem angielskiego dowódcy 303

Dywizjonu Myśliwskiego mjr. pil. R. Kel-

leta. 

Był świadkiem wielkiej sławy pol-
skiego dywizjonu. Postanowił latać 
i walczyć. Przełożeni przychylili się do
jego prośby. Po serii egzaminów oraz

badaniach lekarskich został skierowany
do szkoły strzelców pokładowych oraz
operatorów radaru. Po ukończeniu
kursów został skierowany do ośrodka
zgrywania załóg. Tam poznał swoją
załogę, której dowódcą został por. pil.
Adam Rymarz. Otrzymał przydział do
304 Dywizjonu Ziemi Śląskiej. W 1944
roku 304 Dywizjon działał w ramach
Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Do jego
podstawowych zadań należało
patrolowanie i zwalczanie okrętów pod-
wodnych oraz osłona konwojów. Jednos-
tka stacjonowała wówczas w bazie lot-
niczej St. Eval w Kornwalii. 

Najbardziej utkwiła mu w pamięci
Wigilia w 1944 roku. Tego dnia odbyła
się odprawa przed lotem. Ze względu na
szalejącą burzę start na eskortę konwoju

kilkudziesięciu statków zaplanowano na
godz. 17. Sierżant Łuszczek dopiero
wrócił z urlopu i nie zdążył odebrać ze
spadochroniarni swego spadochronu. 
- Wziąłem dinghy, ale zapomniałem

spadochronu. Bałem się o tym

powiedzieć. W czasie lotu jako radioop-

erator przyjmowałem depesze. Nas

obowiązywała cisza. Nagle smugi

pocisków uderzyły w kadłub samolotu.

Dowódca załogi nakazał mi natychmiast

nadać sygnał SOS. Zapalił się prawy sil-

nik. Pilot postanowił wzlecieć w górę i

pikując w dół ugasić silnik. Udało się.

Nadaliśmy lampą Aldisa dowódcy kon-

woju meldunek o uszkodzeniu samolotu i

konieczności opuszczenia konwoju. Nie

otrzymaliśmy zgody. Przez półtorej

godziny lataliśmy z jednym pracującym

silnikiem aż do zmiany. Gdy lądowaliśmy

w bazie zaraz po dotknięciu pasa star-

towego stanął drugi silnik. Mieliśmy

szczęście. Problemy ze sprzętem latają-
cym nie opuszczały załogi sierż. Łuszcz-
ka. Pewnego razu, po kilkugodzinnym
patrolu, wracali z bombami na
pokładzie. Podczas lądowania w ich
Wellingtonie nie chciało się otworzyć
podwozie. Anglicy odsyłali załogę z lot-
niska na lotnisko. Zaczęło się kończyć
paliwo więc lądowali bez zgody na lot-
nisku zajętym przez amerykański dywiz-
jon bombowy. Udało się zaklinować
podwozie i bezpiecznie wylądować.
Wokoło był szum, dużo karetek i wozów
straży pożarnej. Mówiono o nich, że są
samobójcami. 

- Innego razu podczas atlantyckiego

patrolu spostrzegłem na radarze trzy

obiekty. Złamałem ciszę radiową i

nadałem meldunek o sytuacji. Podle-

cieliśmy bliżej, gotowi do

ataku, gdy nawigator przez

lornetkę zobaczył 3 wielory-

by. Skończyło się na wyko-

naniu kilkunastu zdjęć z

fotokamery. 

Po zakończeniu wojny
skierowano Sgt. Jana
Łuszczka na specjalisty-
czny kurs operatorów
radaru. Ze szkoły zgłosił się
na wyjazd do Polski. W
1946 roku wrócił do kraju.
Dzięki pomocy prof.
Groszkowskiego z Politech-
niki Warszawskiej otrzymał
pracę w rozgłośni polskiego

radia w Krakowie. Długo tam miejsca
nie zagrzał. Wkrótce przyjechał do Biel-
ska-Białej i ożenił się. Jako były żołnierz
aliancki spotykał się z jawną niechęcią
władz. Podjął pracę w warsztacie
ślusarskim, a następnie w Bielskim
Przedsiębiorstwie Budownictwa Prze-
mysłowego, gdzie doczekał emerytury.
Wstąpił do miejscowego Klubu
Seniorów Lotnictwa, gdzie aktywnie
działa do dzisiaj. Równie częstym goś-
ciem jest na lotnisku, gdzie podczas
spotkań z młodzieżą opowiada o pols-
kich lotnikach, bohaterach ostaniej
wojny. 

Uhonorowano go wieloma odzna-
czeniami, z których najbardziej sobie
ceni Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami,
Krzyż Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie oraz Medal za Obronę
Wielkiej Brytanii. 

Tekst i foto - Mariusz Konarski 

Strzelec - radiotelegrafista z 304 Dywizjonu
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Drony powierzchniowe 

Niewidzialne „psy goñcze” wspó³czesnych si³ morskich

Dron PROTECTOR

Początkowo zakładano, że bezzało-
gowe łodzie nawodne (drony) będą
wykorzystywane przede wszystkim do
działań przeciwminowych. 

Wymieniane często jako pierwsze jed-
nostki tego typu - zdalnie sterowane
kutry niemieckiego systemu Troika, w
rzeczywistości były jednak małymi, sil-
nikowymi jednostkami pływającymi,
wyprowadzanymi z portu przez 2 - 3
osobowe załogi i dopiero na morzu
pozbawianymi „żywego” balastu.
Później, coraz mniejsze rozmiary
sonarów holowanych pozwoliły myśleć
o zmniejszeniu dronów, a konieczność
ograniczenia kosztów zmusiła do wyko-
rzystywania już gotowych konstrukcji, 
w tym przede wszystkim płaskodennych
łodzi motorowych.

Bardzo szybko powstała koncepcja
wykorzystania dronów nawodnych
wszędzie tam, gdzie zadania mogą być
uciążliwe i niebezpieczne dla ludzi. 

Co więcej, wstępne testy wykazały, że
w wielu misjach drony są tańsze w
eksploatacji od załogowych jednostek
pływających i to przy zachowaniu takiej
samej skuteczności. Jedynym utrudnie-

niem jest zasięg sterowania ograni-
czonym horyzont radiowym, chociaż
bezzałogowe i załogowe statki powie-
trzne mogą ten zasięg znacznie zwięk-
szyć, przejmując sterowanie dronów.

Kiedy w styczniu 2002 roku rozpoczął
się w Stanach Zjednoczonych program
Spartan Scout, to właśnie on miał być
wzorem dla innych, tym bardziej, że był
on przeznaczony także na potrzeby prio-
rytetowego programu budowy okrętu do
działań przybrzeżnych typu LCS. 

Pierwsi byli jednak Izraelczycy,
których dron PROTECTOR od sierpnia
2006 roku jest testowany także w USA.
W jego budowę zaangażowała się
zarówno izraelska firma Rafael, jak i od
2006 roku konsorcja BAE Systems 
i Lockheed Martin.

PROTECTOR to dron oparty na
płaskodennej łodzi motorowej, przykry-
tej nadbudówką zbudowaną z wykorzys-
taniem technik stealth. 

Jest to dron przeznaczony przede
wszystkim do działań antyterrorysty-
cznych i do ochrony sił własnych (Force
Protection) i dlatego został uzbrojony 
w karabin maszynowy 7,62mm zabu-

Drony powierzchniowe -

niewidzialne „psy gończe”

współczesnych sił 

morskich.

Kiedy w czerwcu 2005 roku pisal-

iśmy o zdalnie sterowanych 

łodziach motorowych (USV) trudno

było nawet przypuszczać, 

jak szybko te w miarę nowe systemy

uzbrojenia znajdą swoje miejsce 

w działaniach morskich. 

A jednak tak się stało i należy się

powoli przyzwyczajać do obecności

bezzałogowych motorówek, 

pływających po wodach 

przybrzeżnych i portach. 

Najciekawsze jest jednak to, 

że pierwszym systemem gotowym do

działań wcale nie jest łódź

wywodząca się z amerykańskiego, 

wielkobudżetowego programu 

Spartan Scout lub Sea Fox, 

ale izraelski dron Protektor,

wyposażony zarówno 

w optoelektroniczny system

obserwacji jak i karabin maszynowy
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dowany na zdalnie sterowanej, stabili-
zowanej podstawie mini-Tyhpoon (Mk
49 Mod 0). 

Została ona oparta na już sprawdzonej
platformie Typhoon firmy Rafael. Było
to o tyle łatwe, że z założenia Typhoon
miał współpracować z niesprecy-
zowanym systemem uzbrojenia o dowol-
nym kalibrze.

Głównymi sensorami PROTECTORA
są: mały radar nawigacyjny, GPS, ka-
mera video oraz wykorzystywana do
wykrywania i identyfikacji głowica
optoelektroniczna Toplite, wyposażona
w dalmierz laserowy

Po serii testów okazało się, ze

PROTECTOR jest doskonałym syste-
mem do prowadzenia działań
patrolowych i rozpoznawczych. 

Może on działać w rejonie przy-
brzeżnym, w zatłoczonych basenach
portowych, a także w ujściach rzek. 

Odporny na zakłócenia system
łączności radiowej firmy Rafael (point-
to-point) pozwala zarówno na
sterowanie dronem, jak i na przekazy-
wanie z niego w czasie rzeczywistym
danych z sensorów pokładowych do
kierującego łodzią i operacją. Izrael-
czykom udało się osiągnąć sukces, ale
konkurenci wcale nie śpią, budując

podobne, ale swoje
własne konstrukcje.

Nieuzbrojony, ale
również zbudowany
w technice stealth
dron Sea OWL pro-
ponuje firma DRS
T e c h n o l o g i e s .
Zwraca się przy tym
uwagę na modułową
konstrukcje kokpitu,
która pozwala
myśleć o całej gamie
przyszłych aplikacji
tej konstrukcji. Sea
OWL zaliczony jest

do dronów lekkich i stosunkowo małych
(długość 3m, szerokość 1,65m,
wysokość 0,91m, zanurzenie 0,2m oraz
waga 500kg). 

Może on być stosunkowo łatwo
opuszczany i podnoszony z wody przez
dwóch mężczyzn. Sea OWL jest wol-
niejszy od PROTECTORA (30 węzłów)
i może działać od 10 do 30 godzin 
(w zależności od stanu morza).

System obserwacji dronu Sea OWL
składa się obecnie z wideokamery 
i kamery termowizyjnej, system nawiga-
cyjny obejmuje przede wszystkim GPS,
autopilota oraz transponder na pasmo X.

Wyposażenie może zostać powiększone
przez zastosowanie odpowiedniego
modułu ładunkowego o systemy
obserwacji podwodnej, megafony,
uzbrojenie klasyczne lub obezwładnia-
jące, kamerę termiczną, radar, czy nawet
urządzenia do kontrolowani zanie-
czyszczeń na morzu. 

Zupełnie nową drogą jest kon-
struowanie małych dronów powierzch-
niowych, zbudowanych na bazie
skuterów wodnych. 

Początkowo wykorzystywane jako
cele do strzelań artyleryjskich, obecnie
są proponowane jako doskonały system

do prowadzenia rozpoznania, i to nie
tylko wzrokowego, ale również elektro-
nicznego. 

Przykładem może być dron Stingray
izraelskiej firmy Elbit, prezentowany po
raz pierwszy na wystawie IDEF-05 w
Turcji. 

Prędkość 40 węzłów oraz autonom-
iczność 8 godzin w zupełności wystarcza
do wykonywania zadań patrolowych 
w ochronie portów lub zakotwiczonych
okrętów. 

W swoich dwóch komorach
ładunkowych Dorn może zabierać
ładunek do 150 kg, a w tym przede
wszystkim w głowice optoelektroniczną.

Coraz więcej dronów powierzch-
niowych przygotowywanych jest do
wykonywania misji, związanych 
z ochrona sił własnych. 

I być może już niedługo zdalnie
sterowane łodzie motorowe, jak psy
wartownicze, będą strzegły naszego 
bezpieczeństwa odstraszając ewentual-
nego przeciwnika. 

Maksymilian Dura

Dron Stingray, oparty na konstrukcji skutera wodnego (Elbit)

PROTECTOR jest uzbrojony w karabin maszynowy 7, 62mm 

zabudowany na zdalnie sterowanej, stabilizowanej podstawie 

mini-Tyhpoon (Rafael)

Pojazd USSV zaprojektowany przez Morskie Biuro Projektów US Navy (ONR)
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Poczet marynarskich twórców

Jeszcze taki jeden, których dzisiaj trze-
ba szukać ze świecą - syn
ziemi koszalińskiej, pasjonat
przy okazji. Jego zasadniczy
cel, to wiele społecznikow-
skich działań na rzecz
wychowania patriotycznego,
na przykładach dokonań
minionych pokoleń, 
szczególnie w sferze wyt-
worów militarnych. 

Na przykładzie poje-
dynczej części dawnego
uzbrojenia, wydrapanej 
z ziemi, potrafi ze swoistą
swadą i ze znajomością
rzeczy przez wiele godzin
zainteresować słuchaczy 
i przy okazji wywołać
odrobinę humoru. 

Niejeden profesor szpera-
jący w bibliotekach mógłby
mu pozazdrościć.

Wie prawie wszystko 
o tradycjach oręża pol-
skiego, innych armii, forty-
fikacjach, bardzo dużo o lot-
nictwie morskim. Powiada-

ją, że posiada prywatne muzeum z odz-
naczeniami, medalami, detalami
uzyskanymi z wraków samolotów i
okrętów. Uważa, że historię trzeba
tworzyć wciąż na nowo, bo zmieniają się
uwarunkowania, przybywa faktów,
odkrywa się nowe dowody.

Pełni wiele funkcji społecznych. Jest
prezesem Towarzystwa Wiedzy Obron-
nej Oddziału Brygady Lotnictwa MW 
i członkiem Zarządu Stowarzyszenia
Ochrony Fortyfikacji Nadbrzeżnych 
z siedzibą w Gdańsku. Dowództwo
docenia jego wysiłki, a żona - infor-
matyk, zastępca dyrektora szkoły 
i 17-letnia córka uważają, że „nałogi”
męża i taty w porównaniu np. 
z paleniem papierosów nie są specjalnie

szkodliwe.
- Zacząć trzeba, twierdzi Dariusz od

młodego pokolenia. Czym skorupka za

młodu nasiąknie. I w związku z tym
prowadzi rozmaite zajęcia w wielu
środowiskach. Jego konik to znajomość
walk na Kępie Oksywskiej. Burzy przy
okazji wymyślone mity, trzymając się
prawdy historycznej. Dba, by szanować
narodowe symbole, umieć je nosić i
hołubić. Prowadzi bieżące kroniki jed-
nostek, w których służy. Zbiera wszys-
tkie wersje medali związanych 
z MW. 

Gromadzi wszelkie pamiątki po lot-
nictwie morskim. Organizuje wycieczki
historyczne, aktywnie udziela się 
w PTTK. Jest społecznym opiekunem
zabytków. 

Działa ofiarnie na rzecz ochrony
betonowych fortyfikacji nadbrzeżnych
na całym polskim wybrzeżu, próbując
zmienić opinie dyletantów o ich
bezużyteczności. 

Domaga się odpowiedniego statusu
tych obiektów, włącznie z wpisaniem do
rejestru zabytków, ich opisania i skatalo-
gowania. Zwłaszcza tych z września
1939 roku. 

Ludzka beztroska sprawia, że giną
„niemi, chociaż wartościowi świadkowie

naszej historii”.
Ostatnio komandor - szef

sekcji planowania logistyki
Dowództwa Brygady
Lotnictwa MW zajmuje się
ciekawą sprawą, związaną
z historią niemieckiego
ośrodka badawczego torped
lotniczych w Babich
Dołach. 

Po stosownych poszuki-
waniach w warszawskich
archiwach, weryfikuje
świadectwa zdarzeń 
i wszelkie informacje. 

Czeka na moment, kiedy
ujrzą światło dzienne forty-
fikacje na terenach
zamkniętych i służyć będą
wzbogacaniu wiedzy i ksz-
tałtowaniu postaw wielu
ludzi.

Foto. Archiwum D.D. 
B. Grzegorczyk

Autor

Jego dzie³o

„Cenne wytwory materialne ludzi nie mogą być  schowane 

w szafie. Powinny wywoływać szacunek dla minionych pokoleń 

i pomagać w twórczym myśleniu i działaniu.”

Dariusz Dębski
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SPORT

Biegacze na orientację z Marynarki Wojennej RP zajęli bar-
dzo dobre 4 miejsce w klasyfikacji drużynowej 
w Wojskowych Mistrzostwach Świata w biegach na orientację.
W zawodach startowało 28 państw. 

Mistrzostwa odbyły się w dniach od 6 do 12 listopada br.  
w Brazylii. 

Zawody tej rangi przeprowadzono już  po raz 39, a organi-
zowane były pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu
Wojskowego (CISM). 

Trzon reprezentacji Wojska Polskiego składał się z zawod-
ników Zespołu Sportowego Marynarki Wojennej RP. 

Szefem misji był kmdr ppor. Radosław Rychter z DMW,
kapitanem Dowódca ZS MW kmdr ppor. Krzysztof Saba,
zawodnikami: por. Janusz Porzycz i bosmat Marcin Richert. 

Oprac.: Robert Rapsiewicz

Biegacze tu¿ za podium

Jednym z najstarszych weteranów
sportu marynarskiego jest kmdr por. rez.
Zbigniew Podgórski. 

W przeszłości zajmował stanowisko
szefa WF i Sportu w Marynarce Wojen-
nej. Krzewił kulturę fizyczną i rozwijał
sport powszechny w MW. 

Ukończył Akademię Wychowania
Fizycznego w Warszawie oraz
Wojskowy Instytut Kultury Fizycznej 
w Petersburgu. Ponad dwadzieścia lat
był Prezesem Gdyńskiego Oddziału
WOPR. 

W listopadzie 2003 roku w Ratuszu
Gdańskim otrzymał najwyższe odzna-
czenie WOPR. Odznakę Błękitnego
Krzyża WOPR nadała mu Kapituła
Zarządu Głównego WOPR w Warsza-
wie. 

Posiada również Złotą Odznakę

Zasłużonego Działacza Kultury Fizy-
cznej oraz medal za Krzewienie Kultury
Fizycznej w Wojsku Polskim. 

Pomimo 66 lat podtrzymuje swoją
kondycję fizyczną. 

Aktywnie uczęszcza na basen 
i siłownię. 

Co roku startuje w zawodach o mis-
trzostwo Marynarki Wojennej w grupie
weteranów  w dyscyplinie - wyciskanie
sztangi leżąc. Był propagatorem tej
dyscypliny w Marynarce Wojennej. 

Jego zdaniem, z roku na rok rośnie jej
popularność. 

Każdego roku zwiększa się liczba star-
tujących i uprawiających wyciskanie
sztangi leżąc. Jego dewizą jest - do 100
lat co rok wycisnąć leżąc 100 kg.

Oprac.: Robert Rapsiewicz

WWeteran sportu marynarskiegoeteran sportu marynarskiego

Reprezentacja Marynarki Wojennej
RP zwyciężyła w X Mistrzostwach
Wojska Polskiego w Radioorientacji
Sportowej.

Zawody odbyły się w dniach od 17 do
20 października w Gdyni. O zwycięstwo
rywalizowali reprezentanci z 12
zespołów: MW, 3 KOP, 16 DZ, 11 DK,
SzWLąd, ŚOW, POW, 2 KOP, WSOWL,
12 DZ, CSSP, ŻW, w sumie około 100
zawodników. 

X Mistrzostwa Wojska Polskiego 
w Radioorientacji Sportowej były jedną
z imprez organizowanych w ramach
rywalizacji w sporcie powszechnym w

Wojsku Polskim. Gospodarze przygo-
towali wspaniałe trasy na terenach
leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego.  

Organizatorami imprezy były: 
3. Flotylla Okrętów, Komenda Portu
Wojennego w Gdyni oraz Zespół Spor-
towy MW. Uczestnicy mistrzostw rywa-
lizowali w konkurencjach: foxoring 
w paśmie 3,5 MHz oraz sportowa na-
wigacja satelitarna (GPS). W skład
reprezentacji Marynarki Wojennej RP
wchodzili: Joanna Dagil (JW 3868),
Anna Maślak (Biuro Hydrograficzne
MW), Beata Wojewska (Biuro Hydro-

graficzne MW), pchor. Magdalena Karaś
(Akademia Marynarki Wojennej), pchor.
Agnieszka Bochenek (Akademia Mary-
narki Wojennej), kmdr ppor. Piotr
Sobolewski (Biuro Hydrograficzne
MW), por. Janusz Porzycz (Zespół Spor-
towy MW), kmdr ppor. Bogdan
Anuszkiewicz (JW 3868), st. chor.
Andrzej Olech (Zespół Sportowy MW),
st. bsmt Jacek Nowak (Zespół Sportowy
MW), bsmt Marcin Richert (Zespół
Sportowy MW), kmdr ppor. Władysław
Sienkiewicz (Brygada Lotnictwa MW),
st. chor. szt. rez. Czesław Stefaniak,
Jarosław Prokopiuk (Dowództwo Mary-
narki Wojennej), Zbigniew Toś (JW
3868). 

Oprac.:    Robert Rapsiewicz

Kolejne zwycięstwo Marynarki Wojennej



Dla szachistów związanych z marynarskim mundurem
jest symbolem, do czasu „póki my żyjemy”. Jego pasja do
królewskiej gry trwała rekordowo długo, aż 84 lata.
Przeplatana była trudami życia, pracy i  służby dla
Ojczyzny. 

Urodził się 21 lipca 1904 roku w Taganrogu, aż nad
brzegiem Morza Azowskiego. 

Los zesłańców powstania styczniowego nie ominął
Jego rodziny, dziada Józefa Białkowskiego, zesłanego na
Sybir. Ojciec Paweł, młodemu Henrykowi zapewnił
edukację - gimnazjum w Taganrogu. 

W szkole pokochał szachy, sport i sztukę. 
Muzy Caissa, Erato i Melpomena  pomogły Mu przejść

przez życie, niełatwe w owych czasach, na obczyźnie. 
Jak sam Komandor potwierdzał, szachy pomagały  Mu

w utrzymaniu zdrowia, pokonywaniu  wszelkich przeciw-
ności losu, wykonywaniu zadań w pracy 
i służbie w Marynarce Wojennej. 

Aktywna działalność  dziennikarska i animacja życia
szachowego w Gdyni i na Wybrzeżu udokumentowana
jest w historii szachów, gazecie codziennej „Dziennik
Bałtycki” i czasopiśmie MW „Bandera”. 

Kmdr Malinowski  poza obowiązkami służbowymi
część wolnego czasu spędzał w Klubie MW, przy ul.
Zawiszy Czarnego w Gdyni, gdzie od 1950 roku poświę-
cał się bezgranicznie szachowej działalności, kiedy to
zamieszkał  w tym  mieście. 

W Klubie dał się poznać jako wzorowy kierownik,
prezes klubu szachowego, trener juniorów, sędzia sza-
chowy, żurnalista o niespotykanych kontaktach oso-
bistych  z całą plejadą gwiazd szachowych, arcymistrzów
i mistrzów świata. To tu opowiadał anegdoty i fakty 
z bezpośrednich spotkań z nimi, potwierdzał je zdjęciami,

autografami i licznymi pamiątkami. 
Ta niespotykana namiętność  do szachów  harmoni-

zowała  z erudycją, kulturą osobistą a przede wszystkim
miłością  do ludzi, szczególnie marynarzy, których
pozyskiwał sobie podczas spotkań w jednostkach
wojskowych i na okrętach. 

Komandor chętnie uczestniczył  w spotkaniach 
z młodzieżą szkół Gdyni i Trójmiasta.  W  czasie ich trwa-
nia szczerze dzielił się  własną drogą, bogatego 
w wydarzenia  życia, podczas  II wojny światowej, 
w wschodniej  części  Europy i służby w Marynarce
Wojennej. Często kończyły się one symultaną szachową
w celu wyłonienia talentu szachowego i zwerbowania go
do klubu np.: Dreszera, Sobolewskiego, Pazurkiewicza,
Piechockiego. 

Po zakończeniu służby wojskowej w 1964 roku dalej
popularyzował szachy w MW. Za walory moralne 
i osobowość obdarzony był szacunkiem społecznym. 

Sprawował wiele funkcji ze społecznego wyboru 
w Okręgowym Związku Szachowym, Polskim Związku
Szachowym i klubie szachowym „Flota”, gdzie pełnił na
przemian funkcję kierownika i prezesa. W roku 1962
doprowadza drużynę do pierwszej ligi szachowej.  

Przez dwa lata walczył na arenie krajowej, 
a potem w drugiej lidze. Zajął się szkoleniem juniorów. 

Końcowym efektem było wywalczenie  wicemistrzost-
wa drużynowego w kraju  i w 1968 roku ponowne wejś-
cie „Floty” do pierwszej ligi. Jako szachista - zawodnik
siedem razy wywalczył tytuł „Mistrza Marynarki 
Wojennej”. 

Osiągnięty rezultat jest rekordem do dnia dzisiejszego. 
Za całokształt służby odznaczony został Krzyżem

Kawalerskim OOP i otrzymał  od MON prawo noszenia
munduru, na co dzień jako rezerwista. Wiernie nosił go
do 80. roku życia. 

Dalej pisał jako dziennikarz w „Dzienniku Bałty-
ckim” i „Banderze”, a także jako korespondent do
miesięcznika „Szachy”. Startował w mistrzostwach dzie-
nnikarzy i turniejach w „Kotwicy” - szachowej  spadko-
bierczyni  „Floty”, przeniesionej z zawodnikami pierw-
szoligowymi do KS. „Arka” - Gdynia. „Kotwica” tak
przyciągnęła  weterana, że tworzył jej aurę Caissy do
ostatnich dni życia. 

Zmarł 13 kwietnia 1995 roku. 
Jeśli ktoś kiedykolwiek zapyta o „największego

szachistę w marynarskim mundurze” nie powinno być
dwuznaczności. Był nim niewątpliwie Komandor Henryk
Malinowski. 

W tym roku,  w dniach 9-10 grudnia  poświęcimy Jego
pamięci VII Memoriał Szachów. 

Pragniemy kontynuować to każdego  roku. 
Tego szczytnego zadania podjął się SKF „Korsarz” 

i Klub MW „Riwiera”, a Rodzina Malinowskich, w miarę
posiadanych możliwości, będzie je sponsorować. 

Zygmunt Kabat
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Wspomnienie 

Komandor Henryk Malinowski (1904 - 1995)
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Można go spotkać w świnoujskim
parku zdrojowym, w pobliskim lesie, na
plaży i na wszystkich maratonach kra-

jowych. Charakterystyczna sylwet-
ka w mało eleganckim siłowym
biegu. Bez względu na porę roku 
i pogodę w krótkich spodenkach, 
w samotności przebiega tysiące
kilometrów.  

St. bosm. szt. Aleksander
Borkowski swoją przygodę z bie-
ganiem rozpoczął niedawno - 6 lat
temu od silnego postanowienia
zrzucenia wagi (ważył ponad 90
kg), uporania się w końcu z zalicze-
niem 3000 m marszobiegu 
w ramach corocznego sprawdzianu
ze szkolenia fizycznego, a przede
wszystkim zmianą trybu życia. Po
rocznym bieganiu znajomi nie poz-
nawali filigranowego Olka, a kole-
gom coraz trudniej było go
namówić na „coś mocniejszego”. 

W 2002 roku, w wieku 46 lat
zadebiutował w poznańskim mara-
tonie, uzyskując świetny rezultat
3.14,39.  To zdopingowało go do
bardziej profesjonalnego treningu,
co jak się miało okazać przyniosło
nieoczekiwane rezultaty. Nastąpiła
„lawina startów” ma maratońskich
trasach i pierwsze sukcesy. Jednak
za brak pokory przed „królewskim
dystansem” został skarcony, kiedy
to po szaleńczym biegu w 25 stop-

niowym upale zasłabł na kilometr przed
metą  w jednym z najtrudniejszych mara-
tonów Świnoujście - Wolgast. Do tej

pory organizatorzy niechęt-
nie widzą go na starcie mając
w pamięci 700 euro
rachunku za szpitalne lecze-
nie. 

Nie wierzyłem, kiedy po
paru dniach odpoczynku
oznajmił mi, że za dwa
tygodnie startuje  w mara-
tonie warszawskim. 

Jeszcze tylko znak krzyża
na sekundy przed startem 
i znowu widziałem jego
rozpromienioną twarz w
zmaganiu z morderczym
dystansem. Pomyślałem
wówczas, to prawdziwy
twardziel, a przy tym
wspaniały kolega „do tańca  i
do różańca”.

W 2005 roku w maratonie
we Wrocławiu uzyskuje swój
najlepszy dotychczasowy
wynik - 2.48,37, jed-
nocześnie stając się jednym 
z najlepszych mara-
tończyków  w swojej kate-

gorii wiekowej w Wojsku Polskim.
Sezon kończy z 41 maratonami na kon-
cie i  sukcesami m.in.: 

I miejsce w kategorii wiekowej M-40
w Maratonie Rekreacyjnym w Jelczu -
Laskowice;

I miejsce w  Mistrzostwach Służb
Mundurowych w Szczytnie oraz II
miejsce  w kategorii M-40;

II miejsce w kategorii M-40 w Mis-
trzostwach WP w maratonie;

II miejsce w kategorii M-40 w Mara-
tonie Rzeszowskim;

II miejsce w kategorii M-40 w By-
towskim Maratonie na bieżni;

III miejsce w kategorii wiekowej 
M-45 w Maratonie Świnoujście - Wol-
gast.   

Z nowym rokiem Olek stawia sobie
jeszcze wyższe cele - zaczyna myśleć 
o ultramaratonie. 

Już na początku 2006 roku startuje w
zimowym supermaratonie „Morsy Króla
Eryka” na 100 km, uzyskując na śnieżnej
trasie 8.30,55 i zdobywając brązowy
medal w klasyfikacji open. W czerwcu
wraz z mjr. rez. Tadeuszem Rutą 
w szwajcarskiej miejscowości Biell, w
patrolu wojskowym na dystansie 100 km
zajmuje III miejsce z czasem 8.42,48. 

Potem jeszcze wyczerpujący start 
w Bieszczadach w 75 km biegu
Katorżnika (4 miejsce)  i „przyjemność
biegowa” w Zamościu w 4-etapówce na

100 km - 7.09,42. 
W międzyczasie zalicza 18

maratonów, w tym dwa za
granicą: Europamarathon
Goerlitz - Zgorzelec oraz 
w Monaco,  fundując sobie
urodzinowy prezent na 
50-lecie.    

Aleksander Borkowski
stara się nadrobić stracony
czas. W Polsce nie ma już
maratonu, w którym by nie
uczestniczył i nie „stanął na
pudle”. Jest sportową „wi-
zytówką” Świnoujścia i
KPW Świnoujście - sponso-
ra strategicznego. 

Bieganie dla niego nie jest
celem samym w sobie, ale
swego rodzaju filozofią
życia. Kontakt z naturą,
przezwyciężenie własnych
słabości, poznanie wspa-
niałych ludzi i świata to te
wartości, dla których warto
było spróbować mara-
tońskiej przygody i jak
zdrowie i sponsorzy dopiszą
kontynuować ją  do późnych
lat. 

Oprac.: kmdr ppor. Piotr
Andrzejewski
Fot.: Michał Walczewski

70 Maratonów w nogach70 Maratonów w nogach

Wyniki uzyskane w 2006 roku przez 
Aleksandra Borkowskiego. 

Jest jednym z najlepszych długodystansowców 
w swojej kategorii wiekowej w kraju. 

Między innymi uzyskał w:
Mistrzostwach WP 

w półmaratonie - Węgorzewo - 1.22,33 
(2 miejsce /M-50);

Maratonie w Dębnie - 2.56,15 
(5 miejsce/M-50);

Maratonie w Krakowie - 2.53,49 
(2 miejsce/M-50);

Maratonie w Toruniu - 2.53,35 
(2 miejsce/M-50);

Maratonie w Zgorzelcu - 3.03,28 
(1 miejsce/M-50);

Maratonie w Pucku - 3.07,13 
(1 miejsce/M-50);

Maratonie w Warszawie - 2.57,07 
(3 miejsce/M-50 i 2 miejsce w Mistrzostwach

WP);
Maratonie w Łomży - 2.58,37 

(1 miejsce/M-50);
Maratonie w Poznaniu - 2.52,37 

(1 miejsce/M-50).
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Sprostowanie
W listopadowym numerze „Bandery” na str. 18 

w artykule Rekonstrukcja historyczna, 
zdjęcie przedstawiajace grupę żołnierzy jest autorstwa Jacka Falejczyka.

Za pomyłkę przepraszamy.

K R Z Y ¯ Ó W K A
Poziomo: 1. Pracuje pod wodą; 5. Zabytkowe dzieło sztu-

ki; 8. Takt, delikatność; 9. Najwyższy punkt na niebie; 
10. Dzida, pika; 11. Azjatyckie państwo; 12. Lutowa 
solenizantka; 15. Nie zakaz w ruchu drogowym; 18. Produ-
cent piwa; 19. Sklepienie wsparte na dwóch kolumnach; 
21. Zamknięta grupa społeczna; 24. Dodatek do umowy; 
27. Biały sport; 28. Nasz okręt podwodny;  29. Alkaloid 
w herbacie; 30. Ogłaszany w chwili zagrożenia; 31. Żartobli-
wie o niskim człowieku; 32. Zatoka Morza Czerwonego.

Pionowo: 1. Miano; 2. Stopień w hierarchii wojskowej; 
3. Tradycyjna potrawa litewska i rosyjska; 4. Siedlisko do
jazdy konnej; 5. Pierwiastek chemiczny o l.a 33;  6. Element
elektroniczny, tyrystor, dwukierunkowa dioda sterowana; 
7. W parze z ogierem; 13. W boksie zasłona przed ciosem
przeciwnika; 14. Smar; 16. Lasso, lina; 17. Przyrząd do
wykrywania okrętów podwodnych; 20. Badanie opinii pub-
licznej; 21. Nadbudówka na okręcie podwodnym; 22. Letni
lub zimowy na urlop; 23. Tkanina jedwabna o dużym
połysku; 24. Duszności, dychawica; 25. Tarcza Zeusa; 
26. Rozgłos, renoma.                                             

Zb.  Chińcza 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 dadzą
rozwiązanie.

Przepraszamy!
W październikowym numerze Bandery w artykule „Tragedia bohatera”
zostało wykorzystane zdjęcie obrazu Anny Staniszewskiej, który został 

zaczerpniety ze strony autorki. 



Dzień podchorążegoDzień podchorążego

Podczas Dnia Otwartej Uczelni zwiedzający mogli

zobaczyć Salę Tradycji, pracownię manewrowania

okrętem, symulator nawigacyjny oraz laboratorium

eksploatacji okrętów.

W hali AMW rozegrano turniej piłki halowej o Puchar

Komendanta Akademii.

Uroczysty apel, pokaz musztry parad-

nej oraz capstrzyk przy Płycie Mary-

narza Polskiego - to główne elementy

obchodów Dnia Podchorążego w Aka-

demii Marynarki Wojennej. W rocznicę

wybuchu Powstania Listopadowego

podchorążowie przypominają tradycje

walk o niepodległość.  

Fot.: M. Kluczyński






