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Zdjęcie na okładce: Piotr Płuciennik

   Szanowni Czytelnicy!

Oczy Polski morskiej od dawna skierowane są na Gdynię. 
Tutejszy Port Wojenny od początku funkcjonowania stano-
wił główną bazę odtworzonej po odzyskaniu niepodległo-

ści MW. Tutaj stacjonowała, stacjonuje i będzie stacjonować za-
sadnicza siła uderzeniowa rodzimej floty wojennej. 39 lat temu, 
11 marca 1971 roku, ówczesny Dowódca Marynarki Wojennej 
utworzył w oparciu o siły bazujące właśnie w Gdyni 3. Flotyllę 
Okrętów. Dzisiaj, obchodząc nasze święto, otwieramy jubileuszo-
wy, 40. rok funkcjonowania. 

Obejmując nieco ponad pól roku temu dowodzenie 3. Flotyllą Okrętów miałem 
świadomość jak odpowiedzialnego zadania się podejmuję. Wiedziałem że jednost-
ka, której siły stacjonują nie tylko w Gdyni, ale również w Helu, Rozewiu i Ustce, 
tworzy współczesną historię Mar ynarki  Wojennej .  Uczestnicząc 
w działaniach bojowych od Bałtyku po Morze Śródziemne okręty 3.FO reprezentują 
biało-czerwoną banderę i dają odpowiedź na zadawane dzisiaj często pytania o ro-
lę Marynarki Wojennej.

Rok 2010 jest szczególny jeszcze z jednego powodu. W kwietniu Komenda Portu 
Wojennego Gdynia, najstarsza jednostka Marynarki Wojennej i największy oddział 
gospodarczy morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP, obchodzi 90-lecie istnienia. Jubi-
leusze inspirują do refleksji. Gdynia zawsze była świadkiem historii polskiej floty 
wojennej i zawsze będzie tworzyć jej przyszłość. Oddając w Państwa ręce marcowy 
numer „Bandery” zachęcam do śledzenia stron naszego, wspólnego miesięcznika. 

kontradmirał Jarosław Ziemiański
Dowódca 3. Flotylli Okrętów

 2  PIOTR PŁUCIENNIK | Wynalazki do dla mnie hobby

 5  PIOTR ADAMCZAK | Polowanie na miny

 6  BARTOSZ ZAJDA | Stolice Polski na morzu

 8  HENRYK NITNER | 90 lat polskiej służby 

     hydrograficznej cz. II

 10  GRZEGORZ ŁYKO | Na progu "40–tki"

 11  GRZEGORZ ŁYKO | Ratownictwo morskie 

 12  DOROTA WALETKO | "Miłość w Paryżu"...

 13  RAFAŁ DEPCZYŃSKI | Dyscyplina wojskowa. Część III

 14  JERZY BOJKO | Legendarny bosman

 15  TOMASZ GOS | Zdrowie emeryta

 16  GRZEGORZ ŁYKO | Turystyka z morzem w tle

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Bosman to wysokiej klasy specja-
lista, doskonale znający morskie 
rzemiosło. W 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża jest ich około trzy-

dziestu. Jednym z nich jest chorąży mary-
narki Wojciech Janik – bosman okrętowy 
z okrętu ORP „LUBLIN” wchodzącego 
w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transporto-
wo – Minowych. 

Pochodzi z okolic Wrocławia. Jest zapalo-
nym wędkarzem oraz pasjonatem sportów 
samochodowych. Po ukończeniu technikum 
mechanicznego rozpoczął studia na Poli-
technice Wrocławskiej na kierunku metalur-
gia. Po trzech semestrach wiedział już, że to 
była pomyłka. W 1993 roku postanowił rzu-
cić studia i wstąpić do wojska. Jako żołnierz 
zasadniczej służby wojskowej trafił do 2. 
Dywizjonu Okrętów Transportowo – Mino-
wych. Wyznaczono go na stanowisko nawi-
gatora na ORP „GNIEZNO”. Szybko dał się 
poznać jako dobry specjalista – sumienny 
i dokładny. Gdy jego koledzy wychodzili do 
cywila, on napisał prośbę o pozostanie 

Na każdym okręcie Marynarki Wojennej może być tylko jeden dowódca i tylko jeden bosman okrętowy. Bosman jest 
prawą ręką dowódcy. Osobą od trudnych zadań wymagających wiedzy, doświadczenia i zaangażowania.

Wynalazki to dla 
mnie hobby

w służbie nadterminowej. Już wtedy był pe-
wien, że życie chce związać z Marynarką 
Wojenną, a w szczególności z okrętami. Do 
teraz uważa, że to była dobra decyzja. 

Kiedy w 2000 roku pojawiła się możli-
wość wysłania marynarzy na Kurs Prze-
szkolenia Chorążych Kontraktowych organi-
zowany przez Akademię Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, przełożeni nie mieli wątpliwo-
ści, kto powinien pojechać. Trzymiesięczny 
kurs ukończył z oceną bardzo dobrą. Powró-
cił do 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-
Minowych, gdzie objął stanowisko bosmana 
okrętowego na ORP „LUBLIN”.

BOSMAŃSKA KONSEKWENCJA
Chociaż to jedna z najtrudniejszych funk-

cji jaką może pełnić podoficer na okrętach 
Marynarki Wojennej, nie zamieniłby jej na 
żadną inną. Bosmanem okrętowym zostaje 
najbardziej doświadczony podoficer „z po-
kładu”. Taki, który doskonale zna jednostkę 
oraz potrzeby załogi. Bosman odpowiada za 
wygląd i utrzymanie całego okrętu, spraw-

ność urządzeń pokładowych, sprawy socjal-
ne załogi oraz tzw. „ratownictwo”, czyli wy-
szkolenie marynarzy oraz ukompletowanie 
i sprawność sprzętu ratowniczego. Bosman 
okrętowy bierze udział w każdym przedsię-
wzięciu realizowanym przez załogę. Pełnie-
nie tak odpowiedzialnej funkcji wymaga 
specjalnych predyspozycji. Nie każdy byłby 
w stanie poradzić sobie z dziesiątkami 
przedsięwzięć tygodniowo. Bosman okręto-
wy musi być więc doskonale zorganizowany 
oraz wymagający, zarówno wobec siebie jak 
i marynarzy.

Chorąży Janik, jak sam mówi poświęcił 
okrętowi 11 lat swojego życia. „Bo praca 
bosmana okrętowego to nie służba, ale po-
święcenie. Prawie 4500 metrów kwadrato-
wych pokładów i burt, kilometry cum, linek 
i lineczek, setki kalamitek. Wszystko musi 
być czyste i sprawne. To ciągła walka ze sło-
ną wodą i rdzą. W utrzymaniu okrętu poma-
gają mi marynarze, ale przecież nie mogą 
oni spędzać całych dni z pędzlem w ręku. 
Muszą brać udział w szkoleniach, mają 
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służby i wachty.” I dodaje „W tej pracy nie 
można sobie odpuścić nawet na chwilę. Od-
robienie zaległości jest zawsze bardzo trud-
ne. Trzeba być sumiennym i konsekwent-
nym, a często właśnie za tą konsekwencję 
bosman nie jest lubiany wśród marynarzy”. 
Co dla niego jest najlepszą nagrodą? „To sa-
tysfakcja z dobrze wykonanej pracy, uznanie 
kolegów i świadomość, że dzięki wysiłkowi 
wszystko działa jak należy, a okręt prezentu-
je się dobrze” – mówi bosman Janik.

BRAMA NA RUFIE
Bosmani okrętowi często narzekają, że po 

kilku latach pracy trudno jest sobie poradzić 
z rutyną. Zbyt wiele przecież się nie zmienia. 
Coroczny remont okrętu, ciągłe przeglądy 
tych samych urządzeń i sprzętu. Po kilkuna-
stu latach służby na tym stanowisku wielu 
ma wrażenie, że „wypaliło” się już zawodo-
wo. Chorąży Janik jest jednak pełen entuzja-
zmu. Sam wypracował metodę jak sobie ra-
dzić z tymi zagrożeniami. Ciągle chodzi po 
pokładach i pomieszczeniach, przygląda się 
uważnie i wymyśla w jaki sposób można by 
coś poprawić i udoskonalić. Jak mówi „Dla 
mnie wynalazki to hobby i doskonała roz-
rywka. A jeżeli uda mi się coś wprowadzić w 
życie jestem bardzo szczęśliwy.” To przez 
niego ORP „LUBLIN” w tak wielu szczegó-
łach różni się od pozostałych okrętów Dywi-
zjonu. Nie ma miejsca na pokładzie, w któ-
rym nie byłoby widać efektów jego pomysło-

wości. Zaprojektował i założył na okręcie 
specjalną bramę na rufie, która jest dodatko-
wym zabezpieczeniem przed wypadnięciem 
za burtę. Na GSD (Główne Stanowisko Do-
wodzenia) założył tablicę bezpieczeństwa 
ppoż., która wskazuje położenie ognisk poża-
ru i zespołów walczących z ogniem. Zreali-
zował również przebudowę pomieszczeń ma-
rynarskich według własnego pomysłu. Zosta-
ły one podzielone na część sypialną i część 
mieszkalną. Dzięki temu marynarze po 
wachcie mogą spokojnie się wyspać, nie nie-
pokojeni przez resztę załogi. Ta innowacja, 
która doskonale się sprawdziła została już 
podpatrzona przez innych bosmanów, a na 
ORP „TORUŃ” i ORP „POZNAŃ” również 
została wprowadzona w życie.

DUŻO DO ZROBIENIA
Dowódca okrętu kpt. mar. Piotr Mazurek 

jest pełen podziwu dla zaangażowania swo-
jego b.o. i wspomina „Kiedy byliśmy 
w stoczni chorąży Janik czuł się jak ryba 
w wodzie. Prześladował wręcz stoczniow-
ców, aby pomagali mu realizować jego po-
mysły. Dzięki jego wytrwałości mamy np. 
dwa żurawiki na dziobie, przeznaczone do 
podejmowania rozbitków z wody i dodatko-
we mocowania w ładowni uniemożliwiające 
przesunięcie się transportowanego sprzętu 
przy dużym przechyle.”

Chorąży Janik wielokrotnie brał udział 
w rejsach zagranicznych, wizytach w ob-

cych portach oraz ćwiczeniach międzynaro-
dowych. Uważnie obserwuje tam bosmanów 
okrętowych, ich organizację pracy oraz sto-
sowane na obcych okrętach rozwiązania 
techniczne. Jeżeli coś uważa za wartościo-
we, stara się to wykorzystać. Jak mówi „Je-
żeli jest możliwość staram się porozmawiać 
z kolegami po fachu. Taka wymiana do-
świadczeń zawsze przynosi coś dobrego.” 
Największym wyzwaniem dla niego jest rejs 
na Morze Północne. Przygotowuje wtedy 
okręt szczególnie starannie. „Przed każdym 
wyjściem na Morze Północne bardzo się de-
nerwuję. Tam od razu wychodzą wszystkie 
niedociągnięcia. Dlatego wszystko spraw-
dzam kilka razy. Szczególnie dokładnie 
sztormuje się sprzęt na odkrytych pokła-
dach. Burtę mamy bardzo wysoką, ale i tak 
zdarzało się, że fale przelewały się przez ła-
downię. Każde takie wyjście uczy czegoś 
nowego, wskazuje słabe strony i elementy, 
które należy poprawić.” 

Na pytanie, czy chciałby robić coś innego 
odpowiada bez wahania „Nie. W tej pracy 
czuję się spełniony zawodowo. Jestem na 
okręcie potrzebny i mam tu jeszcze bardzo 
dużo do zrobienia. Kiedyś przeczytałem ta-
kie zdanie – Znajdź sobie pracę którą ko-
chasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. 
– Myślę, że mi się udało.”                           

B A N D E R A
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10 lat "Pułaskiego"
Operował w Siłach Odpowiedzi NATO, 

brał udział w operacji antyterrory-
stycznej na Morzu Śródziemnym, w kilku-
dziesięciu międzynarodowych ćwiczeniach 
Sojuszu Północnoatlantyckiego i Partner-
stwa dla Pokoju – to najważniejsze wyda-
rzenia opisujące działania fregaty rakieto-
wej ORP „Gen. K. PUŁASKI” pod biało-
czerwoną banderą.

W poniedziałek, 15 marca, minęło do-
kładnie 10 lat, odkąd okręt ten służy w pol-
skiej Marynarce Wojennej. 

Pierwsze podniesienie biało-czerwonej 
bandery na pokładzie „Pułaskiego” odbyło 
się 15 marca 2000 roku w bazie amerykań-

skiej marynarki wojennej w Norfolk (Wir-
ginia). W ciągu ostatnich 10 lat służby 
w polskiej Marynarce Wojennej ORP „Gen. 
K. Pułaski” przebył ponad 100 tysięcy mil 
morskich. Działał dwukrotnie w operacji 
antyterrorystycznej ACTIVE ENDEAVO-
UR i w składzie elitarnego zespołu okrę-
tów NATO SNMG-1 (ang. Standing NATO 
Maritime Group One) na Morzu Śródziem-
nym i Morzu Czarnym. Brał udział w kil-
kudziesięciu ćwiczeniach międzynarodo-
wych w tym największych morskich ma-
newrach Sojuszu takich jak BRILLIANT 
MARINER, NEPTUN WARRIOR, JOINT 
WARRIORS czy NOBLE MIDAS.              

W środę, 24 lutego, w Sali Senatu Aka-
demii Marynarki Wojennej odbyło 

się wodowanie książki „Ku morzu” autor-
stwa komandora Zygmunta Miszewskiego. 
Jest wspomnieniem czasów, kiedy autor 
studiował w Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej w latach 1955-1961. Opisy 
uczelni, wykładowców, studentów, życio-
wych sytuacji przedstawione są nie tylko 
z dużym realizmem, ale również z poczu-
ciem humoru. 

W książce, jak żywe, przedstawione zo-
stały obrazy uczelni oraz problemy ówcze-

Wodowanie książki
snych studentów. Czytelnik może także uj-
rzeć Oksywie w latach pięćdziesiątych. Pu-
blikacja ma duży wymiar historyczny 
i ukazuje jak zmieniała się uczelnia z lat 
powojennych we współczesną Akademię 
Marynarki Wojennej. Wydaje się, iż pozy-
cja powinna być obowiązkowa dla aktual-
nie studiujących podchorążych, gdyż 
przedstawia uczelnię oczami studenta i po-
zwoli im zrozumieć jak wyglądała ich Al-
ma Mater pięćdziesiąt lat temu.                

W połowie marca okręty Stałego Zespo-
łu Obrony Przeciwminowej NATO 

(SNMCMG-1) operowały na Bałtyku. Jed-
nym z głównych zadań były ćwiczenia mo-
nitoringu morskich szlaków komunikacyj-
nych, które Zespół przeprowadził z okrętami 
13 Dywizjonu Trałowców. 

Od czasu objęcia przez polską MW dowo-
dzenia SNMCMG-1 Zespół ten operował do 
tej pory głównie na Morzu Północnym. W lu-
tym okręty NATO przeprowadziły bojową 
operację przeciwminową pod kryptonimem 
„Beneficial Cooperation” w południowej 
części akwenu Morza Północnego. Niszczy-
ciele min zniszczyły ogółem 14 podwodnych 
niewybuchów (11 bomb i 3 miny) zawierają-
cych łącznie 4000 kilogramów materiałów 
wybuchowych. Dodatkowo Zespół sprawdził 
17 hipotetycznych miejsc występowania nie-
bezpiecznej amunicji, przyczyniając się 

znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa że-
glugi i pracy rybaków w tym rejonie. Następ-
nie Zespół SNMCMG1 wziął udział w mię-
dzynarodowym ćwiczeniu BUT/AUT 2010 
wspólnie z okrętami i lotnictwem duńskiej 
i niemieckiej Marynarki Wojennej, które od-
było się na wodach Cieśnin Bałtyckich. Po 
tym ćwiczeniu okręty Zespołu weszły na dwa 
dni do portu w Gdańsku (13 – 14 marca). Po 
wyjściu z Gdańska prowadziły wspólne ma-
newry z czterema okrętami 13 Dywizjonu 
Trałowców: ORP „Mewa”, ORP „Śniardwy”, 
ORP „Mamry” i ORP „Gopło”. Po zakończe-
niu tych manewrów Stały Zespół Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO przeprowadzi kolej-
ne ćwiczenia międzynarodowe oraz operacje 
bojowe oczyszczania dna morskiego z nie-
bezpiecznej amunicji (min, bomb, torped) 
pozostałych po I i II wojnie światowej. Rejo-
nem działania Zespołu są akweny północnej 

"Tarcza Przeciwminowa" na Bałtyku

Europy oraz środkowego i północnego Oce-
anu Atlantyckiego. Przez cały, 2010 rok, ze-
społem dowodzi polska Marynarka Wojenna. 
Głównym zadaniem Zespołu jest utrzymanie 
bezpieczeństwa żeglugi na kluczowych pod 
względem strategicznym i ekonomicznym 
akwenach europejskich. Zadanie to realizuje 
poprzez prowadzenie operacji bojowych oraz 
manewrów międzynarodowych. 

Więcej na ten temat na stronie MCM 
www.mcm.mw.mil.pl.                                 
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Good Hunting (dobrego polowa-
nia) – tak pożegnano niszczy-
ciele min idące do swoich sek-
torów działania. Celem operacji 

było zlokalizowanie i zniszczenie groźnych 
dla żeglugi, podwodnych niewybuchów – 
min, bomb, torped oraz innej amunicji bo-
jowej. Belgijski BNS „Aster”, brytyjski 
HMS „Walney”, holenderski HNLMS 
„Middelburg” oraz polski okręt dowodze-
nia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” 
operowały na południowym akwenie Mo-
rza Północnego.

Działania przeciwminowe utrudniały 
znacznie warunki atmosferyczne – porywi-
sty wiatr, jak również stan morza przekra-
czał 3 stopień. Dodatkowo aura uniemożli-
wiła zaopatrywanie okrętów w paliwo bez-

pośrednio na morzu powodując konieczność 
wejść do portu dwóch okrętów, tym samym 
skracając ich czas działania bojowego o kil-
ka godzin. Ograniczenia dotyczyły również 
wykorzystanie nurków-minerów prowadzą-
cych działania tylko w tak zwanych „oknach 
czasowych” – kiedy pozwalały na to prądy 
morskie, wysokość fal oraz widzialność, za-
równo na powierzchni, jak i pod wodą.

Pomimo tak trudnych i niedogodnych wa-
runków, niszczyciele min Zespołu już 
w czwartym dniu operacji zlikwidowały 
8 bomb lotniczych i min oraz sprawdziły 
14 hipotetycznych miejsc występowania 
podwodnych niewybuchów. Okręty prowa-
dziły działania bojowe również w nocy, po-
szukując, identyfikując i niszcząc podwod-
ne zagrożenia. Na miejscu operacji bojowej 

cały czas przebywał polski okręt flagowy 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. 
Z jego pokładu sztab Zespołu, złożony 
głównie z polskich marynarzy, wydawał 
rozkazy, kontrolował ich wykonanie oraz 
wprowadzał korekty w zależności od panu-
jącej sytuacji.

Na koncie „myśliwych” znalazło się 
łącznie 14 zniszczonych niewybuchów, 
w tym 11 bomb lotniczych oraz 3 miny 
o łącznym tonażu 4 000 kilogramów. Do-
datkowo niszczyciele Zespołu sprawdziły 
17 pozycji potencjalnego występowania 
niebezpiecznej amunicji. 

Zgodnie ze słowami dowódcy Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NA-
TO, oficera Marynarki Wojennej RP, ko-
mandora porucznika Krzysztofa Rybaka 
pierwsza bojowa misja Zespołu została wy-
konana: „Pomimo złej pogody, która czasa-
mi „przeganiała” nasze okręty z rejonu 
działania, z całą świadomością mogę pod-
kreślić, że zrealizowaliśmy swoje zadanie, 
przyczyniając się do zwiększenia bezpie-
czeństwa morskich szlaków komunikacyj-
nych oraz wszystkich osób, którzy swoją 
pracę wykonują na morzu” – powiedział 
kmdr por. Krzysztof Rybak.                      

Okręty Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej NATO pod polskim dowództwem zakończyły pierwszą operację 
bojową. W lutym, w ramach akcji przeciwminowej „Beneficial Cooperation” niszczyciele min zniszczyły kilkanaście 
podwodnych, niebezpiecznych dla żeglugi, bomb lotniczych i min spoczywających na dnie Morza Północnego. 

W kwietniu 2005 roku duński trawler prowadził połów ryb kilkadziesiąt mil morskich na za-
chód od wybrzeży Holandii. Podczas opuszczania na pokład wciągniętej sieci z rybami nastą-
pił wybuch. Trzech członków załogi zginęło na miejscu, a kilku zostało poważnie rannych. Po 
śledztwie okazało się, że przyczyną tragedii była bomba lotnicza pochodząca z czasów II wojny 
światowej, która zaplątała się w sieci rybackie i po zetknięciu z pokładem eksplodowała. 
W związku z tymi wydarzeniami Królewska Marynarka Wojenna Holandii wraz z Marynarką 
Wojenną Belgii rozpoczęły operację usuwania niebezpiecznych materiałów wybuchowych z 
dna Morza Północnego. W ciągu pięciu lat obie floty wojenne i okręty NATO prowadząc wspól-
ną i ciągłą pracę zlikwidowały kilkaset bomb lotniczych, min, torped oraz innej amunicji będą-
cej spuścizną I i II wojny światowej, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa miejsca 
pracy ludzi morza. 

Niszczyciel min HMS WALNEY oraz grupa płetwonurków-minerów podczas przygotowania do zniszczenia miny morskiej 24 lutego 2010 roku

Polowanie 
na miny
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Całkiem niedawno, bo pod koniec 
lutego tego roku jeden z „okrę-
tów-miast” – ORP „Lublin” po-
wrócił z miesięcznego rejsu do 

Wielkiej Brytanii. Okręt ten przetransporto-
wał żołnierzy i sprzęt 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej na ćwiczenia „AFGAN RAT”. Li-
cząc trasę tam i z powrotem, przebył ponad 
2 tysiące mil morskich przechodząc przez 
Cieśniny Bałtyckie, Morze Północne, Kanał 
La Manche, aż do wejścia do portu So-
uthampton. Biało–czerwona bandera, herb 
miasta oraz nazwa „Lublin” na burcie okrętu 
były zatem widoczne na najbardziej uczęsz-
czanych szlakach żeglugowych Europy Pół-
nocnej. „Nawet brytyjski pilot, który asysto-
wał nam na podejściu do portu pytał skąd ta-
ka nazwa okrętu i dlaczego okrętowi nadano 
nazwę miasta, które nie leży nad morzem” – 

mówi kpt. mar. Piotr Mazurek, dowódca ORP 
„Lublin”. «To zawsze wyśmienita okazja, 
aby zupełnie obcemu człowiekowi, z innego 
państwa, choć trochę opowiedzieć o naszej 
historii. Myślę, że na pewno zapamiętał już 
nazwę „Lublin”». To, że polskie „okręty-
miasta” spotykają się z dużym zainteresowa-
niem za granicą potwierdza także kpt. mar. 
Dariusz Golonka dowódca ORP „Kraków” – 
"Moim zdaniem okręt jest najlepszym amba-
sadorem miasta patronackiego. Wiele razy 
w zagranicznych portach byłem pytany o na-
zwę okrętu. Skąd przecież obcokrajowcy 
mieliby wiedzieć jakie były stolice Polski? "

Od chwili kiedy na stacjonujących w Świ-
noujściu okrętach OORP „Lublin”, „Gnie-
zno”, „Kraków”, Poznań” i „Toruń” podnie-
siono biało-czerwoną banderę, ich załogi 
stały się jednocześnie reprezentantami tych 

Lublin, Gniezno, Kraków, Poznań, Toruń – to miasta królewskie, które w historii Polski były stolicami naszego 
państwa. Miasta te dzielą od Bałtyku setki kilometrów. Jednak to właśnie one, przed 20 laty dały swoje nazwy pięciu 
okrętom Marynarki Wojennej. Historyczne stolice Polski są dzięki temu obecne na różnych akwenach europejskich. 

miast na morzu. Chociaż na początku, mia-
sta patronackie z różnym zaangażowaniem 

Zawirowania polskiej historii przez wieki 
powodowały, że obok najbardziej znanych 
TRZECH STOLIC POLSKI – GNIEZNA, 
KRAKOWA i WARSZAWY, były także inne 
miasta, które mogą poszczycić się funkcją 
stołeczną. Rolę stolicy Polski w X i XI wieku 
pełniły zarówno GNIEZNO jak i POZNAŃ. 
Następnie po najeździe na Polskę księcia 
czeskiego Brzetysława stolicę przeniesiono 
do KRAKOWA. Na początku XIX wieku mia-
stem stołecznym przez krótko był TORUŃ. 
Natomiast LUBLIN pełnił funkcję stolicy na-
szego kraju w latach 1944 – 45. Wśród by-
łych stolic Polski są także PŁOCK, ŁÓDŹ 
i ŁOWICZ. 

Stolice 
Polski na morzu
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kmdr por. Bartosz Zajda
bzajda@mw.mil.pl

OORP „LUBLIN”, „GNIEZNO”, „KRAKÓW”, 
„POZNAŃ” i „TORUŃ” to okręty desanto-
we, przeklasyfikowane na transportowo-mi-
nowe, zaprojektowane i zbudowane w Pol-
sce. Okręty te wykorzystywane są głównie 
do przerzutu wojsk wraz ze sprzętem, 
transportu ładunków czy ewakuacji ludzi, 
mogą również wysadzać desant morski. Do 
załadunku bądź wyładunku nie potrzebują 
portów, takie zadania mogą wykonywać na-
wet na nieprzygotowanych wybrzeżach. Ich 
możliwości są więc bardzo cenne zwłasz-
cza w operacjach pokojowych, kiedy trzeba 
dostarczyć pomoc humanitarną, ewaku-
ować ludzi z rejonów objętych kryzysem, 
czy przerzucić wsparcie logistyczne bądź 
jednostki sił pokojowych. Okręty te mogą 
spełniać także funkcję stawiaczy min.

W historii Marynarki Wojennej kilkadziesiąt 
okrętów nosiło nazwy polskich miast, jezior 
czy nazw związanych z różnymi regionami 
naszego kraju. Jeszcze do niedawna w 
służbie były kutry rakietowe projektu 205 
(m.in. OORP „GDYNIA”, „PUCK”, „USTKA”) 
oraz niszczyciel ORP „WARSZAWA”. Dzi-
siaj obok okrętów OORP „LUBLIN”, 
„GNIEZNO”, „KRAKÓW”, „POZNAŃ” 
i „TORUŃ” w służbie w MW pozostają tra-
łowce noszące nazwy polskich jezior (pro-
jektu 207) oraz korweta ORP „KASZUB”.

utrzymywały kontakty ze „swoimi” okręta-
mi, to jednak z czasem, współpraca ta za-
częła się bardzo szeroko rozwijać. "Myślę, 
że punktem przełomowym był rok 1996, 
kiedy w Świnoujściu obchodziliśmy 45-le-
cie naszych sił desantowych. Na uroczystość 
jubileuszu przyjechały wówczas delegacje 
wszystkich miast patronackich. Pamiętam, 
że rozmawialiśmy o tym jak rozwijać współ-
pracę, aby w oparciu o okręty i ich załogi 
podkreślać związki różnych regionów Polski 
z morzem" – wspomina kontradmirał Jerzy 
Lenda, były dowódca 8 Flotylli Obrony Wy-
brzeża, a w latach 1996-2002 dowódca 
2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Mino-
wych. Admirał J. Lenda szczególnie pod-
kreśla rolę matek chrzestnych okrętów, które 
zawsze uczestniczyły w ważnych dla załóg 
rocznicach i wydarzeniach: „Matki chrzest-
ne, to takie dobre duszki, na które mogliśmy 
liczyć, a które niejednokrotnie nam poma-
gały, wspierały oraz wzmacniały nasze dzia-
łania we władzach administracyjnych i sa-
morządowych. Żartobliwie, w rozmowach 
z prezydentami miast podkreślałem, że po-
wierzchnię miasta mogą powiększyć o po-
wierzchnię pokładu okrętu, a liczbę miesz-
kańców – o stan załogi okrętu”.

Niezmiernie ważnym wydarzeniem, które 
bardzo podkreśliło rangę polskich „okrętów-
miast” była wizyta królowej Danii Małgorza-
ty II na ORP „Lublin”. Było to w 1998 roku 
podczas międzynarodowych (NATO/PdP) 
ćwiczeń „COOPERATIVE JAGUAR”, 
w którym uczestniczył polski okręt. «Myślę, 
że nie przesadzę, jeśli powiem, że oczy całej 
Danii, i nie tylko, skierowane były wówczas 
na ORP „Lublin”, a nazwa tego miasta zosta-
ła zapamiętana nie tylko przez Duńczyków, 
ale także załogi innych międzynarodowych 
okrętów, które uczestniczyły w tym ćwicze-
niu» – dodaje admirał J. Lenda, który pod-

czas „Cooperative Jaguar” był dowódcą mię-
dzynarodowej grupy amfibijnej. 

Przez kolejne lata rozszerzano współpracę 
z miastami patronackimi. Była to jednak głów-
nie współpraca bezpośrednio pomiędzy okręta-
mi, a poszczególnymi miastami. Aż do mo-
mentu, kiedy nastąpił kolejny przełom. W paź-
dzierniku 2004 roku, miasto Lublin zorganizo-
wało uroczyste obchody 15. urodzin „swojego” 
okrętu. Na maszcie ratusza miejskiego w Lubli-
nie podniesiono uroczyście banderę okrętu oraz 
galę banderową. Było otwarcie wystawy foto-
graficznej o okręcie oraz uruchomienie specjal-
nej strony internetowej. Inicjatorem i pomysło-
dawcą tych wydarzeń był Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 2 w Lublinie. Jego dyrektor Marta 
Kliczka i jej zastępca Benon Bujnowski opraco-
wali i zaproponowali pozostałym miastom 
utworzenie wspólnego projektu edukacyjnego 
o nazwie „Miasta-Okręty”. Projektu, którego 
adresatem byłyby dzieci i młodzież z pięciu 
miast patronackich Lublina, Gniezna, Krakowa, 
Poznania i Torunia. "Chcieliśmy w ten sposób 
budować patriotyzm wśród młodych ludzi. Tym 
samym edukować w oparciu o przeżycia i emo-
cje, a nie tylko poprzez literaturę i  odręczniki 
historii" – mówi Marta Kliczka, dyrektor 
MDK2 w Lublinie. "Internet, konkursy, turnie-
je, możliwości wyjścia w morze, to wszystko 
rozszerza zainteresowania i wiedzę wśród mło-
dych ludzi" – dodaje Benon Bujnowski. 

Na efekty nie trzeba było długo czekać 
ponieważ już w lutym, 2005 roku, w Gnieź-
nie, Marynarka Wojenna wspólnie z pięcio-
ma miastami patronackimi podpisała for-
malne porozumienie o wejściu w życie pro-
jektu edukacyjnego „Miasta-Okręty”. 
W uroczystości uczestniczyli wówczas pre-
zydenci miast, matki chrzestne, dowódcy 
okrętów oraz dowódca 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża, gdzie stacjonują ORP „Lublin”, 
ORP „Gniezno”, ORP „Kraków”, ORP „Po-
znań” i ORP „Toruń”. Od tego czasu w pro-
jekcie uczestniczyło kilka tysięcy dzieci 
i młodzieży. Były konkursy marynistyczne, 
turnieje, prezentacje, wystawy fotograficzne 
i multimedialne, koncerty piosenek mor-
skich, a przede wszystkim coroczny wielo-
bój morski organizowany w Bazie Marynar-
ki Wojennej w Świnoujściu o „Złotą Kotwi-
cę Dowódcy MW”. Laureaci konkursów 
uczestniczyli w rejsach okrętów po Bałtyku 
mając niebywałą możliwość zetknąć się 
bezpośrednio z morskim żywiołem. Ponadto 
w 2007 roku Szkoła Podstawowa nr 45 
w Poznaniu wybrała za swojego patrona 
okręt ORP „Poznań” stając się tym samym 
pierwszą szkołą w kraju noszącą imię 
współczesnego okrętu Marynarki Wojennej. 
Wizyty przedstawicieli władz miast patro-
nackich na okrętach, a załóg okrętowych 
w miastach stały się także kolejnym elemen-
tem współpracy. "Dzięki organizacji wielu 

przedsięwzięć pod auspicjami tego projektu 
młode pokolenie naszego społeczeństwa ma 
szansę poszerzać wiedzę na temat morza 
i roli Marynarki Wojennej w zabezpieczeniu 
morskich interesów państwa. Wysiłek wło-
żony w rozwój projektu pozwolił na zwięk-
szenie zainteresowania społecznego sprawa-
mi morza, a przede wszystkim przyczynił 
się do zrozumienia, że nie tylko polskie wy-
brzeże, lecz cały nasz kraj leży nad Bałty-
kiem" – podkreśla dowódca Marynarki Wo-
jennej wiceadmirał Andrzej Karweta. 

Projekt „Miasta-Okręty” wszedł teraz 
w kolejną fazę, zresztą nieprzypadkowo. Rok 
2010 jest bowiem rokiem 90. rocznicy po-
wrotu Polski nad Bałtyk. Już niedługo, bo 
pod koniec kwietnia w Gnieźnie obchodzona 
będzie 20. rocznica podniesienia bandery na 
okręcie ORP „Gniezno” połączona z imieni-
nami miasta – św. Wojciecha – patrona Gnie-
zna. Na rynku miejskim będą konkursy ma-
rynarskie, prezentacje jednostek MW, a także 
koncerty zespołów wokalnych i orkiestry 
MW. Dzięki temu mieszkańcy Gniezna będą 
mieli możliwość bezpośredniej styczności ze 
specyfiką morza i Marynarki Wojennej. "To 
dla nas bardzo ważne wydarzenie ponieważ 
w pewnym sensie staniemy się miastem mor-
skim. Zgodnie z charakterem Gniezna jeste-
śmy otwarci na morze i świat" – mówi Sonia 
Gralak z Miejskiego Centrum Innowacji 
i Promocji UM w Gnieźnie. 

„Miasta-Okręty” są zatem żywym dowo-
dem na to, że Marynarka Wojenna to nie tyl-
ko formalny rodzaj Sił Zbrojnych RP. Mary-
narka Wojenna to przede wszystkim społe-
czeństwo i jego odwieczne dążenie, aby 
umacniać związki z Bałtykiem i korzystać ze 
wszelkich możliwych atrybutów dostępu do 
morza. Zupełnie jak 90 lat temu, gdy generał 
Józef Haller dokonywał zaślubin w puckim 
porcie, kiedy dla polskiego społeczeństwa 
znaczenie „Polska Niepodległa” oznaczało to 
samo co „Polska Morska”.                          
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Hydrografia morska jest dziś istotnym działem nauki, zajmującym się mierzeniem i opisywaniem cech fizycznych 
akwenów morskich i przyległych obszarów przybrzeżnych, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby prowadzenia 
nawigacji. W praktycznym ujęciu zajmuje się tym krajowa służba hydrograficzna, która jest jedną z istotnych służb 
państwowych, odpowiedzialnych za zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa żeglugi i prowadzenia innych 
form działalności ludzkiej na morzu na akwenach morskich państwa. 

Biuro Hydrograficzne Marynarki 
Wojennej jest instytucją central-
ną służby hydrograficznej MW. 
Pełni także rolę państwowej 

morskiej służby hydrograficznej i oznako-
wania nawigacyjnego w zakresie hydrogra-
fii i kartografii morskiej.

POMIARY I MAPY
Zadania BHMW jako służby państwowej, 

wynikają z międzynarodowych standardów 
dla serwisu hydrograficznego, a także z po-

trzeb krajowych. Do głównych zadań w tym 
zakresie należy zaliczyć:
• Organizowanie i nadzorowanie pomiarów 

hydrograficznych na wodach morskich 
i w portach wojennych, dla celów kartogra-
ficznych i bezpieczeństwa żeglugi.

• Opracowywanie i wydawanie oficjalnych 
nawigacyjnych map morskich i publikacji 
nautycznych (papierowych i cyfrowych) dla 
wszystkich użytkowników, oraz ich bieżąca 
aktualizacja.
BHMW opracowuje zestaw oficjalnych 

(urzędowych) map i publikacji nautycznych, 
dla potrzeb żeglugi powszechnej. Te oficjalne 
opracowania są jedynymi, które spełniają wy-
magania Międzynarodowej Organizacji Mor-
skiej w zakresie obowiązkowego wyposażenia 
nawigacyjnego statków. Aktualnie BHMW 
wydaje około 50 godeł (numerów) nawigacyj-
nych map morskich, pokrywających obszar 
Bałtyku. Część tych map stanowi polski udział 
w międzynarodowej kolekcji map w jednolitej 
konwencji, symbolice i układzie, według sko-
ordynowanego schematu pokrycia.

90 lat
Polskiej Służby 
Hydrograficznej 
(1929-2010), cz. II

Dzień dzisiejszy Biura 
Hydrograficznego MW
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Oprócz standardowych map nawigacyjnych, 
wydawane są zestawy map dla małych jedno-
stek, zgrupowane w trzy albumy. Wydawnic-
twa te produkowane są we współpracy z nie-
mieckim Biurem Hydrograficznym. 

W skład zestawu oficjalnych pomocy nawi-
gacyjnych wchodzą także niezbędne publika-
cje nautyczne. Obecnie BHMW wydaje locje 
wybrzeża polskiego, spisy świateł i sygnałów 
nawigacyjnych na Bałtyk (trzy tomy), spis ra-
diostacji nautycznych, katalog map morskich 
i publikacji nautycznych, znaki i skróty stoso-
wane na mapach morskich, tablice nawigacyj-
ne, informator o rozpowszechnianiu morskich 
informacji bezpieczeństwa w polskiej strefie 
odpowiedzialności. Wszystkie papierowe pro-
dukty BHMW są aktualizowane poprzez tygo-
dnik „Wiadomości Żeglarskie”, wydawany 
w wersji polsko-angielskiej.

Oprócz map i wydawnictw papierowych, 
BHMW opracowuje także produkty cyfrowe. 
Są to przede wszystkim Elektroniczne Mapy 
Nawigacyjne (ENC), które są odpowiedni-
kiem oficjalnych map papierowych. Mają 
określony format i standard wymiany danych. 
Coraz powszechniej też mapy te stanowią tło 
nawigacyjne w wielu różnorodnych morskich 
systemach zobrazowania geoprzestrzennego, 
w tym systemach militarnych. Obecnie 
BHMW utrzymuje zestaw ENC, pokrywający 
całość polskich obszarów morskich. Polskie 
ENC są rozprowadzane w systemie światowej 
bazy danych, poprzez regionalne centrum w 
Stavanger w Norwegii (pod nazwą PRIMAR). 

OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE
Do zadań BHMW należy także zapewnie-

nie funkcjonowania systemu ostrzeżeń nawi-
gacyjnych. Biuro odpowiada bowiem za funk-
cjonowanie krajowego systemu ostrzeżeń na-
wigacyjnych. Jest to element systemu ogólno-
światowego, który ma zapewnić użytkowni-
kom morza stały napływ informacji bezpie-
czeństwa żeglugi w zakresie zmian i uzupeł-
nień, w stosunku do informacji zawartej na 
mapach i w publikacjach nautycznych. Infor-
macje te są rozprowadzane w formie radio-
wych ostrzeżeń nawigacyjnych. W BHMW 
utrzymywana jest całodobowa służba, dokonu-
jąca analizy napływającej z różnych źródeł 
(przede wszystkim od cywilnej administracji 
morskiej) informacji. Operator systemu prze-
twarza dane do formy ostrzeżeń nawigacyj-
nych, które są następnie rozpowszechniane 
przez odpowiednie instytucje i stacje radiowe. 

Biuro Hydrograficzne MW współpracuje 
z administracją morską oraz innymi instytu-
cjami, uczelniami i przedsiębiorstwami. W ten 
sposób zapewnia udział MW w rozwoju róż-
nych dziedzin działalności morskiej. Najważ-
niejsza jest tu współpraca z administracją mor-
ską, reprezentowaną przez urzędy morskie. 
Corocznie szef BHMW podpisuje plany 

współpracy z dyrektorami poszczególnych 
urzędów. Pracują też wspólne zespoły i grupy 
robocze, do realizacji poszczególnych zadań. 
Jedną z podstawowych form współpracy jest 
wymiana informacji i materiałów. 

BHMW współpracuje też blisko z uczelnia-
mi i instytucjami naukowymi. Wszystkie kon-
takty Biura z innymi instytucjami mają na ce-
lu pozyskanie dodatkowych danych, uzgadnia-
nie krajowego stanowiska w zagadnieniach 
nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi oraz wy-
pracowywanie kierunków rozwoju metod 
i  echnologii pomiarowych, a także uzyskiwa-
nie opinii użytkowników produktów końco-
wych BHMW.

REPREZENTANT POLSKI
BHMW reprezentuje Polskę w międzyna-

rodowych instytucjach. Wśród nich najważ-
niejsze to: 
• Międzynarodowa Organizacja Hydrograficz-

na (IHO), która powstała w 1921 r. BHMW 
wstąpiło do niej w 1926 r. IHO ustala stan-
dardy i wymagania dotyczące prowadzenia 
prac hydrograficznych, opracowywania map 
i publikacji nautycznych, szkolenia hydro-
graficznego oraz ogólnego funkcjonowania 
serwisów hydrograficznych.

• Komisja Hydrograficzna Morza Bałtyckiego 
(BSHC) – jedna z komisji regionalnych IHO, 
powstała w 1983 r. BHMW należy do BSHC 
od początku jej powstania. W 2010 r. spotka-
nie BSHC odbędzie się w Gdyni.

• Światowy system map elektronicznych – 
międzynarodowy projekt utworzenia świato-
wej bazy danych map elektronicznych ENC 
do systemów ECDIS. Pierwszym regional-
nym ośrodkiem, uruchomionym zgodnie z tą 
koncepcja było centrum w Stavanger, w któ-
rym uczestniczy obecnie kilkanaście państw 
europejskich. BHMW przystąpiło do tego 
projektu w 1997 r.

• Światowy system ostrzeżeń nawigacyjnych – 
uruchomiony w końcu lat siedemdziesiątych 
światowy system, którego głównym celem 
jest zapewnienie jednolitego mechanizmu 
transmisji ważnych informacji bezpieczeń-
stwa żeglugi na określone obszary żeglugo-
we. BHMW funkcjonuje jako Krajowy Ko-
ordynator podregionu Morza Bałtyckiego 
obszaru I. 

• Międzynarodowa Organizacja Morska 
(IMO) – organizacja międzyrządowa, regu-
lująca sprawy bezpieczeństwa międzynaro-
dowej żeglugi morskiej. Ustala ona wszyst-
kie podstawowe konwencje morskie, które 
dotyczą m.in.: obowiązkowego wyposażenia 
nawigacyjnego statku, zasad ruchu morskie-
go, ochrony środowiska, prawa morskiego, 
bezpieczeństwa ludzi i ładunku na morzu, 
ratownictwa morskiego i wielu innych. 
BHMW wspiera prace polskich przedstawi-
cieli z administracji morskiej, głównie 

w Podkomitecie Nawigacji (NAV) i Podko-
mitecie Radionawigacji oraz Poszukiwania 
i Ratownictwa (COMSAR). 

DLA MARYNARKI WOJENNEJ
Z kolei, jako służba zabezpieczenia działań 

sił Marynarki Wojennej, BHMW prowadzi 
rozpoznanie hydrograficzne akwenów strefy 
obrony MW, zapewnia nawigacyjną osłonę 
działań poza strefą, opracowuje i wydaje spe-
cjalne mapy i publikacje wojskowe dokumen-
tacji geograficznej, w zakresie hydrografii, 
kartografii, oceanografii i meteorologii. Po-
nadto Biuro Hydrograficzne planuje i prowa-
dzi zaopatrywanie okrętów i jednostek MW 
w mapy, publikacje nautyczne oraz sprzęt na-
wigacyjno-hydrograficzny i meteorologiczny, 
a także remonty tego sprzętu.

Wśród przedsięwzięć z ostatnich kilku lat, 
które świadczą o dzisiejszej pozycji, kształcie 
i możliwościach Służby Hydrograficznej Ma-
rynarki Wojennej, po 90 latach jej istnienia, 
należy wymienić:
• Nowoczesne wyposażenie pomiarowe na 

jednostkach hydrograficznych, (system wie-
lowiązkowy, cyfrowy sonar holowany, sys-
tem nawigacji podwodnej, magnetometr, 
echosondy hydrograficzne, systemy precy-
zyjnego pozycjonowania, komputerowe sys-
temy przetwarzania danych), umożliwiające 
zbieranie niezbędnych danych morskiej in-
formacji geoprzestrzennej, spełniających 
standardy międzynarodowe i wymagania 
współczesnych użytkowników;

• System Numerycznej Bazy Danych Hydro-
graficznych HYDRO, umożliwiający efek-
tywne opracowywanie i wykorzystywanie 
zebranych danych dla realizacji podstawo-
wych zadań produkcyjnych i potrzeb dodat-
kowych, zarówno użytkowników cywilnych, 
jak i wojskowych;

• Przejście metod redagowania map nawiga-
cyjnych do technologii cyfrowych oraz uzy-
skanie pokrycia map papierowych w standar-
dach międzynarodowych;

• Uzyskanie pełnego pokrycia polskich obsza-
rów morskich elektronicznymi mapami na-
wigacyjnymi ENC dla systemów ECDIS;

• Uruchomienie redagowania nowoczesnych 
form informacji hydrograficznej dla potrzeb 
NATO, jakimi są Dodatkowe Warstwy Woj-
skowe (AML);

• Uruchomienie nowych form działalności 
i propagowania hydrografii morskiej – orga-
nizowanie obchodów Światowego Dnia Hy-
drografii i dorocznej Wystawy Hydrogra-
ficznej, udział w powołaniu Stowarzyszenia 
Hydrografów Morskich RP, wydawanie 
Przeglądu Hydrograficznego.                     
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Miniony rok był dla 3 Flotylli 
Okrętów kolejnym spod znaku 
podziału zadań na misje zagra-
niczne i działalność na krajo-

wym „podwórku”. W pierwszym półroczu na 
Morzu Śródziemnym dział jeden z najlep-
szych „towarów” eksportowych polskiej floty 
wojennej, okręt podwodny typu Kobben. ORP 
„Kondor”, bo o nim mowa, uczestniczył 
w operacji antyterrorystycznej NATO na Mo-
rzu Śródziemnym pod kryptonimem „Active 
Endeavour”. Jednocześnie na Bałtyku szkoliły 
się zarówno okręty bojowe (m.in. duże ćwi-
czenia międzynarodowe „Baltops’09” 
i  „BATT/AUT” i krajowe „Pirania”) jak i siły 
ratownicze (dwa duże międzynarodowe ćwi-
czenia „Baltic Sarex” i „Crown Eagle”). 

„Życzę pomyślności w realizacji zadań i po-
mnażania dorobku poprzednika” – tymi sło-
wami minister Obrony Narodowej Bogdan 
Klich 10 czerwca gratulował kontradmirałowi 
Jarosławowi Ziemiańskiemu objęcia stanowi-
ska Dowódcy 3 Flotylli Okrętów. Flotylla za-
mknęła zatem rok z nowym dowódcą za stera-

mi. Zmiany dokonały się również na innych 
kluczowych stanowiskach. Nowym zastępcą 
Dowódcy 3FO został kmdr Mirosław Sołty-
siak, a nowymi dowódcami jednostek podle-
głych 3FO kmdr Jacek Kosiński (Dywizjon 
Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych), 
kmdr Kazimierz Pulkowski (Dywizjon Okrę-
tów Wsparcia), kmdr Andrzej Loch (Komenda 
Portu Wojennego Gdynia) i kpt. mar. Mateusz 
Grzywa (55. Kompania Chemiczna). 

Ostatnie 12 miesięcy obfitowało również 
w sukcesy sportowe i prestiżowe wyróżnienia. 
Marynarze Flotylli zdobyli m.in. złoty medal 
na 43. Lekkoatletycznych Wojskowych Mi-
strzostwach Świata oraz wywalczyli prymat 
w kraju wygrywając Ekstraklasę Rugby 7. By-
li też bezkonkurencyjni w rywalizacji sporto-
wej na szczeblu Marynarki Wojennej. Kmdr 
por. Piotr Nieć, dowódca fregaty ORP „Gen. 
K. Pułaski” otrzymał przyznawanego przez 
Redakcję Wojskową „Buzdygana” oraz miano 
najlepszego żołnierza Marynarki Wojennej. 
Jednocześnie Dywizjon Okrętów Zwalczania 
Okrętów Podwodnych został laureatem nagro-

Na progu  
"40-tki"
3 Flotylla Okrętów obchodziła niedawno 39. „urodziny”. Nie sama rocznica była jednak w tegorocznych obchodach 
najważniejsza. 11 marca 2009 Flotylla weszła bowiem w jubileuszowy, 40. rok istnienia. Następne 12 miesięcy to 
z jednej strony czas na przygotowanie się do hucznych obchodów „okrągłego” święta, a z drugiej to czas refleksji nad 
historią i przyszłością, która czeka ten największy związek taktyczny Marynarki Wojennej. 

dy „Lex et Patria”, konkursu na najbardziej 
praworządną jednostkę.

Flotylla ma pełne prawo wiązać z rokiem 
jubileuszowym duże nadzieje. Do służby po-
wrócić mają remontowane w Stoczni Mary-
narki Wojennej ORP „Orzeł” (okręt podwod-
ny typu Kilo) oraz ORP „Gen. T. Kościusz-
ko” (fregata rakietowa typu Oliver Hazard 
Perry). Port Wojenny w Gdyni będzie jedną 
z podstawowych baz morskich współorgani-
zowanego w tym roku przez Polskę między-
narodowego ćwiczenia „Baltops 2010”. Do-
datkowym profitem przyszłych 12 miesięcy 
jest również rozpoczęcie realizacji ogłoszo-
nego niedawno przez resort Obrony Narodo-
wej programu „modernizacji” Marynarki 
Wojennej. Program ten odnosi się bowiem do 
zasadniczych dla wartości bojowej 3FO m.in. 
okrętów rakietowych typu Tarantul I, fregat 
rakietowych typu OHP oraz okrętów pod-
wodnych typu Kobben.                                 
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Zanim skupimy się na relacji ze spo-
tkania wspomnianej Rady wy-
obraźmy sobie wypadek niedaleko 
Torunia. Zaalarmowane pogotowie 

wysyła karetkę. Po dziesięciu minutach le-
karz udziela pierwszej pomocy i wzywa śmi-
głowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
dla transportu rannych. Czterdzieści minut po 
zdarzeniu ranni są w szpitalu, a z całego zda-
rzenia pozostaje leżący przy drodze wrak sa-
mochodu. Każdy z nas pytany o przebieg 
opisanej sytuacji prawdopodobnie właśnie 
tak określiłby jej przebieg. Ale kto wie jak 
wyglądałaby taka akcja gdyby historia ta do-
tyczyła kutra rybackiego znajdującego się na 
niespokojnych wodach Bałtyku np. 20 mil 
morskich na północ od Władysławowa? 

Akcja ratownicza na Bałtyku to oczywiście 
operacja znacznie bardziej skomplikowana 
niż wyjazd do wypadku, który wydarzył się 
nawet na najbardziej niedostępnej drodze pu-
blicznej. Aby dotrzeć do rozbitków, rannych i 
chorych na morzu potrzeba więcej czasu oraz 
szczególnych środków i umiejętności. Za ra-
towanie życia na morzu odpowiada Morska 
Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Dyspo-
nuje ona m.in. szybkimi jednostkami pływa-
jącymi, które mogą dotrzeć na miejsce zda-

rzenia relatywnie szybko. Jednak „szybko” 
na morzu może w praktyce oznaczać akcję 
nawet kilkugodzinną. Dlatego też MSPiR 
współpracuje blisko z Marynarką Wojenną, 
która jako jedyna w kraju dysponuje morski-
mi śmigłowcami ratowniczymi – najszybszą 
i najpewniejszą drogą ratowania życia na mo-
rzu. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 
dyżuruje jeden śmigłowiec ratowniczy 
(20 pierwszych dni miesiąca w Gdyni, 10 
ostatnich w Darłowie). Jeden to niewiele na 
ponad 500–kilometrowe wybrzeże, ale musi 
wystarczyć. 

DORADZAĆ I INSPIROWAĆ
Ratownictwo morskie jako zagadnienie po-

traktowane kompleksowo to temat wielo-
płaszczyznowy. Aby skoordynować wysiłki 
instytucji podległych różnym ministerstwom 
w tym zakresie stworzono Radę SAR. Ten 
międzyresortowy organ opiniotwórczo-do-
radczy funkcjonuje przy ministrze odpowie-
dzialnym za gospodarkę morską. Obecnie 
jest nim Minister Infrastruktury. W jej skład 
wchodzą m.in. przedstawiciele Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Mary-
narki Wojennej, administracji morskiej, Poli-
cji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, opie-

131 uratowanych osób, 256 akcji ratowniczych, 13 interwencji śmigłowców ratowniczych Marynarki Wojennej – to 
podsumowanie działań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w 2009 roku, które przedstawił jej dyrektor 
Marek Długosz na lutowym spotkaniu Rady SAR. Przewodniczący spotkaniu dowódca Marynarki Wojennej 
wiceadmirał Andrzej Karweta powiedział „To dla tych 131 osób się spotykamy. To dla tych 131 osób walczymy o to, by 
morska służba ratownicza była w jak najlepszej kondycji”. 

ki zdrowotnej i innych. Ostatnio Rada SAR 
obradowała w lutym. Przedstawiciele wszyst-
kich instytucji spotkali się w Klubie Mary-
narki Wojennej „Riwiera” na kilkugodzin-
nym podsumowaniu działalności ratowniczej 
na morzu w 2009 roku. 

Wspomnianym we wstępie 131 osobom 
udzielono pomocy w trakcie 256 akcji ratow-
niczych. Aby przygotować się do współdzia-
łania nieoperujących na co dzień wspólnie 
służb przeprowadzono w 2009 roku kilka-
dziesiąt ćwiczeń, w tym m.in. 4 komplekso-
we (1 międzynarodowe i 3 krajowe) oraz 36 
MSPiR z siłami Marynarki Wojennej. 
W trakcie spotkania oprócz bilansu działań 
MSPiR przedyskutowano obecną sytuację 
polskiej służby SAR. Najbardziej palącą kwe-
stią, którą poruszono była bez wątpienia kur-
cząca się flota śmigłowców ratowniczych, 
a zwłaszcza zbliżający się do granicy swojej 
służby ostatni duży śmigłowiec ratowniczy 
Mi-14PS. Jak ratować na morzu z ograniczo-
nymi możliwościami lotniczymi? Tej kwestii 
Rada SAR poświęci jeszcze przynajmniej 
kilka przyszłych spotkań.                            

Ratownictwo 
morskie
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W niedzielne popołudnia sala 
kolumnowa „Riwiery” wypeł-
nia się po brzegi, ponieważ 
koncerty gromadzą liczną pu-

bliczność, integrując środowisko wojskowe 
i mieszkańców Trójmiasta. Pierwsi słuchacze 
przybywają już długo przed występem, aby 
zająć najlepsze miejsca i w pełni doświad-
czyć wizualnych i akustycznych doznań arty-
stycznych. Gdy rozpoczyna się koncert, jest 
tak dużo widzów, że niektórzy muszą stać 
w drzwiach, a dla niektórych, już niestety po 
prostu brakuje miejsca. 

Tak właśnie było w lutym, tego roku, pod-
czas koncertu piosenki francuskiej „Miłość 
w Paryżu” w wykonaniu artystki Doroty 
Lanton. W pełnej po brzegi sali kolumnowej 
„Riwiery” można było odbyć artystyczną po-
dróż do stolicy Francji. W całym budynku 
Klubu MW słychać było tego dnia echa feno-

menalnej Edith Piaf, tajemniczej Juliette Gre-
co, zabawnego Yves’a Montanda, poetyckie-
go Jacques’a Brela i rewelacji światowych sa-
lonów - Carli Bruni. Przy nowatorskim wy-
konaniu utworów i nowoczesnej aranżacji wi-
dzowie odkrywali nowe oblicza światowej 
muzyki rozrywkowej. 

«Równie interesującym koktajlem był 
także ubiegłoroczny występ „Czerwonego 
Tulipana”». To wyjątkowy zespół, który wła-
śnie obchodził 25.lecie istnienia i działalności 
artystycznej. Spotkanie było trochę poetyckie, 
trochę kabaretowe, a przede wszystkim wy-
smakowane. Artyści nie tylko zaprezentowali 
publiczności własny repertuar, ale wykonali 
kompozycje niezapomnianych twórców pol-
skiej i zagranicznej muzyki popularnej m.in. 
Czesława Niemena, Agnieszki Osieckiej, Se-
weryna Krajewskiego i Leonarda Cohena.

Na koncertach w „Riwierze” można zatem 
usłyszeć zespoły i wykonawców związanych 
z amatorskim ruchem artystycznym Wojska 
Polskiego, z trójmiejską sceną muzyczną oraz 
gości z różnych zakątków Polski. Artyści pre-
zentują różne gatunki muzyczne od muzyki 
poważnej, poprzez piosenkę autorską i roz-

rywkową, do muzyki popularnej. Do tej pory 
gośćmi „koktajli” byli także Gdyńska Orkie-
stra Symfoniczna, Milonga Baltica, Klezmoret 
Trio, Barbershop Quartet, Big Band Ireneusza 
Stromskiego, Zayazd, Anna Chodna czy Do-
rota Lanton. Ostatnio, gościem marcowego 
koncertu był natomiast Zespół „Czasza” 
z 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krako-
wa – laureat Konkursu Kolęd i Pastorałek 
„Nadmorska Kolęda 2010”, zorganizowane-
go przez Marynarkę Wojenną w styczniu br. 
Zespół z Krakowa otrzymał nagrodę Do-
wódcy MW i jednocześnie zaproszenie na 
koncert w ramach nagrody specjalnej Kie-
rownika Klubu MW „Riwiera”. 

Podczas Koktajli Artystycznych Klub Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni wypełnia się 
światem wartościowej twórczości scenicznej. 
Zapraszamy do „Riwiery” na kolejne koncer-
ty i wydarzenia kulturalne. O tym co się 
u nas dzieje można dowiedzieć się na stro-
nach internetowych Marynarki Wojennej 
i Klubu MW „Riwiera”.                              

Od dwóch lat Klub MW „Riwiera” w Gdyni zaprasza na cykliczne imprezy kulturalne znane pod nazwą „koktajli 
artystycznych”.  Spotkania odbywają się co trzecią niedzielę miesiąca, mają charakter otwarty i skierowane są do 
wszystkich miłośników sztuki. Koktajle na stałe wpisały się w kulturalny krajobraz Trójmiasta i Marynarki Wojennej.

Dorota Matejczyk–Waletko
Klub MW "Riwiera"
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Strona internetowa Marynarki Wojennej: 
www.mw.mil.pl zakładka „KULTURA”
Strona internetowa KLUBU MW 
„RIWIERA”: www.klubriwiera.mw.mil.pl

"Miłość 
w Paryżu"...
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W art. 24 ustawy o dyscyplinie 
wojskowej wymieniono 
i w wyczerpujący sposób 
przedstawiono zamknięty 

katalog kar dyscyplinarnych. Ustawodawca 
zaliczył do kar dyscyplinarnych następują-
ce z nich:
1/ Upomnienie (wymierzyć je może każdy 

przełożony dyscyplinarny).
2/ Naganę (wymierzyć ją może każdy przeło-

żony dyscyplinarny).
3/ Karę pieniężną (wymierzyć ją może prze-

łożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko 
służbowe zaszeregowane do stopnia etato-
wego kapitana albo wyższe lub kierownik 
instytucji cywilnej).

4/ Ostrzeżenie o niepełnej przydatności na 
zajmowanym stanowisku służbowym (wy-
mierzyć je może przełożony dyscyplinarny 
zajmujący stanowisko służbowe nie niższe 
niż dowódcy jednostki wojskowej lub kie-
rownik instytucji cywilnej).

5/ Odwołanie z zajmowanego stanowiska 
służbowego (wymierzyć je może przełożo-
ny dyscyplinarny zajmujący stanowisko 
służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki 
wojskowej zaszeregowane do stopnia etato-
wego co najmniej podpułkownika lub kie-
rownik instytucji cywilnej).

6/ Ostrzeżenie o niepełnej przydatności do 
służby kandydackiej, przygotowawczej, 
okresowej albo do zawodowej służby woj-
skowej (wymierzyć je może przełożony 
dyscyplinarny zajmujący stanowisko służ-
bowe nie niższe niż dowódcy jednostki woj-
skowej lub kierownik instytucji cywilnej).

7/ Usunięcie ze służby kandydackiej, przygo-
towawczej, okresowej albo zawodowej służ-
by wojskowej – wymierzyć je może wobec :

a) żołnierza służby kandydackiej lub przygo-
towawczej – rektor uczelni wojskowej lub 
komendant szkoły podoficerskiej, centrum 
lub ośrodka szkolenia,

b) żołnierza okresowej służby wojskowej – 
przełożony dyscyplinarny zajmujący stano-
wisko służbowe nie niższe niż dowódcy 
jednostki wojskowej,

c) żołnierza zawodowego – organ wojskowy, 
który byłby uprawniony do powołania tego 
żołnierza do zawodowej służby wojskowej 
w chwili wymierzania kary, albo nadrzędne 
nad nim organy wojskowe.
W kolejnym przepisie ustawy sprecyzowa-

no zasady wymiaru kar dyscyplinarnych. 
I tak określono, że :
1/ Karę upomnienia wymierza się przez wy-

tknięcie żołnierzowi przewinienia dyscypli-
narnego, jakiego się dopuścił.

2/ Karę nagany wymierza się przez wytknię-
cie żołnierzowi przewinienia dyscyplinar-
nego, jakiego się dopuścił, oraz ostrzeżenie, 
że kolejne naruszenie dyscypliny wojskowej 
przed zatarciem ukarania może skutkować 
ukaraniem surowszą karą dyscyplinarną.

3/ Karę pieniężną wymierza się w stawkach 
dziennych, określając liczbę stawek. Stawka 
dzienna stanowi 1/30 miesięcznego uposa-
żenia zasadniczego otrzymanego przez żoł-
nierza w miesiącu, w którym popełnił on 
przewinienie dyscyplinarne, natomiast licz-
ba stawek dziennych wynosić może od 1 do 
10. Karę przekraczającą 5 stawek dzien-
nych można potrącać w miesięcznych ra-
tach. Z kolei karę wykonywaną w ostatnim 
miesiącu czynnej służby wojskowej potrąca 
się w całości, niezależnie od jej wysokości.

4/ Karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności 
na zajmowanym stanowisku służbowym 
wymierza się przez wytknięcie żołnierzo-
wi przewinienia dyscyplinarnego, jakiego 
się dopuścił oraz ostrzeżenie, że kolejne 
rażące na- ruszenie dys-
cypliny wojskowej 
może skutko-
wać wymie-
rze- niem su-
rowszej kary dys-
cypli- narnej, 
w szcze- gólności ka-
ry odwołania z zajmowanego 
stanowiska służbowego.

5/ Wymierzenie kary odwołania z zajmowa-
nego stanowiska służbowego oznacza zwol-
nienie żołnierza z dotychczas zajmowanego 
stanowiska służbowego i wyznaczenie na 
inne stanowisko służbowe albo przeniesie-
nie do rezerwy kadrowej, na zasadach okre-
ślonych w ustawie o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych. Co istotne, karę tę 
można wymierzyć jedynie wówczas, gdy: 

a/ żołnierz popełnił przewinienie dyscypli-
narne wyczerpujące znamiona przestęp-
stwa ściganego na wniosek dowódcy jed-
nostki wojskowej albo wykroczenia ściga-
nego na żądanie tego dowódcy (kierowni-
ka instytucji cywilnej), jeżeli uprawniony 
do złożenia wniosku albo żądania nie sko-
rzystał z tego prawa; 

b/ żołnierz popełnił czyn o znamionach prze-
stępstwa (w tym skarbowego) lub wykro-
czenia (w tym skarbowego), jeżeli sąd lub 
prokurator albo inny organ uprawniony do 

orzekania w tych sprawach wystąpił do do-
wódcy jednostki wojskowej (kierownika in-
stytucji cywilnej) z wnioskiem o ukaranie 
dyscyplinarne;

c/ żołnierz popełnił przewinienie dyscypli-
narne polegające na rażącym niedopełnie-
niu obowiązków lub przekroczeniu upraw-
nień wynikających z zajmowanego stanowi-
ska służbowego;

d/ żołnierz popełnił przewinienie dyscyplinar-
ne przed zatarciem uprzednio orzeczonej ka-
ry ostrzeżenia o niepełnej przydatności na 
zajmowanym stanowisku służbowym.

6/ Karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności 
do służby kandydackiej, przygotowawczej, 
okresowej albo do zawodowej służby woj-
skowej wymierza się przez wytknięcie żoł-
nierzowi przewinienia dyscyplinarnego, ja-
kiego się dopuścił, oraz ostrzeżenie, że ko-
lejne naruszenie dyscypliny wojskowej 
przed zatarciem ukarania może skutkować 
ukaraniem karą usunięcia ze służby kandy-
dackiej, przygotowawczej, okresowej albo 
zawodowej służby wojskowej.

7/ Wymierzenie kary usunięcia ze służby 
kandydackiej, przygotowawczej, okresowej 
albo zawodowej służby wojskowej oznacza 
zwolnienie z tej służby. Karę tę, można wy-
mierzyć, jeżeli żołnierz popełnił rażące 
przewinienie dyscyplinarne :

a/ wyczerpujące znamiona przestępstwa ści-
ganego na wniosek dowódcy jednostki 
wojskowej albo wykroczenia ściganego na 
żądanie tego dowódcy (kierownika insty-
tucji cywilnej), jeżeli uprawniony do zło-
żenia wniosku albo żądania nie skorzystał 
z tego prawa; 

b/ o znamionach przestępstwa (w tym skar-
bowego) lub wykroczenia (w tym skarbo-
wego), jeżeli sąd lub prokurator albo inny 
organ uprawniony do orzekania w tych 
sprawach wystąpił do dowódcy jednostki 
wojskowej (kierownika instytucji cywilnej) 
z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne;

c/ przed zatarciem uprzednio orzeczonej 
kary ostrzeżenia o niepełnej przydatności 
do służby kandydackiej, przygotowaw-
czej, okresowej albo do zawodowej służby 
wojskowej;

d/ które świadczy, że postępowanie tego żoł-
nierza nie daje rękojmi dalszego rzetelnego 
pełnienia służby wojskowej.                      

kmdr ppor. Rafał Depczyński 
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa

Reagowanie dyscyplinarne

rażące na- ruszenie dys-
wojskowej 

skutko-

kary dys-
narnej, 

w szcze- gólności ka-

Dyscyplina 
wojskowa.

Część III.
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Legendarny bosman
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Przed trzydziestu laty nie było chyba w Marynarce Wojennej nikogo, kto nie znał 
nazwiska chorążego marynarki Bolesława Nowakowskiego – bosmana okrętowego 
ze szkunera szkolnego ORP „Iskra”. Stał się legendą jeszcze za swego życia. Swoją 
charyzmę zawdzięczał silnemu charakterowi, męstwu, odwadze i otwartości. 

Bolesław Nowakowski urodził się 
w 1915 r. i wychował w oddalonym 
od morza Lublinie. Jego młodzień-
cze losy nie były zwyczajne. Marząc 

o służbie w kawalerii, trafił do słynnego przed 
wojną słynnego cyrku braci Lewoniewskich, w 
którym występował jako... akrobata. Do służby 
w Polskiej Marynarce Wojennej stawił się w lu-
tym 1936 r. na Oksywiu. Po przeszkoleniu re-
kruckim ukończył z doskonałymi rezultatami 
kurs ster–sygnalistów na ORP „Bałtyk”. Stąd 
przeniesiono go na okręt szkolny ORP „Iskra”. 
Niewątpliwie byłemu akrobacie służba na ża-
glowcu odpowiadała, chociażby ze względu na 
możliwość wykonywania popisów na rejach. W 
1937 r. wyruszył w swój pierwszy wielomie-
sięczny rejs na Morze Śródziemne. Jako dobry 
specjalista zdobywał dalszą praktykę i był wy-
korzystywany do szkolenia młodszych kolegów 
na pokładach OORP „ Podhalanin”, „Generał 
Haller”, „Gryf” i „Jaskółka”. Przed wybuchem 
wojny coraz częściej pod jego pieczę trafiali re-
zerwiści. 31 sierpnia 1939 r. został zaokrętowa-
ny na zmobilizowany statek żeglugi przybrzeż-
nej „Gdynia”, który miał służyć jako okręt – 
baza dla kutrów trałowych. 1 września był na 
nim świadkiem porannego nalotu na oksywski 
port. Tego samego dnia przeniesiono go na ku-
ter KT-1. 2 września ORP „Gdynia”, ze stu 
członkami załogi, dowodzony przez por. mar. 
rez. Stanisława Kosko (kapitana żeglugi wiel-
kiej, dyrektora Szkoły Morskiej), został zbom-
bardowany i zatonął w ciągu kilku minut na re-
dzie Jastarni. W akcji ratunkowej, w której 
uczestniczyła załoga kutra, wyróżnili się boha-

tersko marynarze Nowakowski i Głowienko, 
którzy nie zważając na ogień skoczyli do wody, 
ratując 12 rannych ludzi, w tym dowódcę „Gdy-
ni”, który niestety zmarł w szpitalu. St. mar. B. 
Nowakowski i jego towarzysze złożyli broń 2 
października 1939 r. na Półwyspie Helskim, 
ostatniej reducie polskiego oporu w wojnie 
1939 r. Trafił on początkowo do obozu jeniec-
kiego, później niewolniczo pracował w Niem-
czech. Pod Rostokiem, u niemieckiego bauera, 
poznał swoją przyszłą żonę, wywiezioną z 
ulicznej łapanki w Częstochowie. Przed upad-
kiem Berlina w 1945 r. urodził się w miejscu 
ich przymusowej zsyłki syn Zdzisław, później-
szy komandor MW RP. Po wojnie B. Nowa-
kowski na krótko zawitał do rodzinnego Lubli-
na, ale już w czerwcu 1945 r. powrócił na Wy-
brzeże, gdzie przez rok pracował jako operator 
latarni morskiej w Helu. W 1946 r. ponownie 
założył mundur i pełnił obowiązki dowódcy 
punktu obserwacyjnego Hel. Kiedy w 1948 r. 
ponownie rozpoczęto kompletować załogę 
ORP „Iskra”, aby przyprowadzić ją do kraju, 
stawił się jako jeden z pierwszych. Po zakoń-
czeniu prób odbiorczych, 23 czerwca 1948 r., 
na rozkaz dowódcy okrętu kmdr. ppor. Juliana 
Czerwińskiego bosman Nowakowski podniósł 
biało-czerwoną banderę „Iskry”.

Bolesław Nowakowski służył nieprzerwanie 
na jej pokładzie dwadzieścia dwa lata, zapew-
niając sobie rekord na stanowisku bosmana 
okrętowego. W tym czasie na „Iskrze” przewi-
nęło się około dwóch tysięcy podchorążych 
Wydziału Pokładowego, a później Dowódczego 
OSMW i WSMW, kilkuset kadetów i elewów, 
siedemset osób cywilnych, w większości harce-
rzy. Nie sposób było dla nich nie zapamiętać je-
go postaci. Nie tylko ze względu na jego cechy 
osobowe, za którymi szła przysłowiowa iskra 
boża. Wpajając miłość do morza i okrętu, na 
którym znał każdą 
śrubkę i nit, nie szczę-
dził adeptom sztuki 
żeglarskiej intensyw-
nych prac porządko-
wych, polegających 
na intensywnym ce-
giełkowaniu i szczot-
kowaniu pokładu, 
czyszczeniu mydli-
kiem nadbudówek 
i polerownia mosięż-
nych elementów okrę-
tu. Przy tym był mi-

strzem w wykrywaniu niedociągnięć i fuszerek. 
Wyrazem jego najwyższej irytacji, siejącej na 
zawsze zapamiętaną „grozę” u morskich wilcz-
ków, było rzucenie własnej czapki na pokład. 
Jego wychowankowie wspominali również, że 
bywały inne sytuacje, których bosman, przy ca-
łym umiłowaniu dla służby nie lubił i jego spo-
legliwość była wystawiana na próbę. Działo się 
to wówczas, kiedy na okręcie został naruszony 
porządek. Panował on według niego wówczas, 
kiedy wszystko wyklarowane było jak na para-
dzie: żurawiki szalup skierowane na „zero”, ta-
lie i liny wyklarowane itd. Stąd spuszczenie 
szalupy, czy co gorsza rzucanie kotwicy zakłó-
cało idealny według niego ład. 

Jako marynarz o najwyższych kwalifikacjach 
stary bosman z „Iskry” wykorzystał w pełni 
swoją unikalną pozycję w hierarchii szkolnic-
twa morskiego MW, stając się znakomitym wy-
chowawcą tysięcy adeptów morskiego rzemio-
sła. Na zawsze zapisał się w pamięci jako wzór 
człowieka morza.

Chorąży marynarki Bolesław Nowakowski 
przeszedł na emeryturę w 1970 r. Po dziesię-
ciu latach, 7 października 1980 r. stawił się na-
gle na swojej ostatniej wiecznej wachcie. Nie 
ma też już legendarnego szkunera ORP 
„Iskra”. Opuszczono na nim po raz ostatni 
banderę 26 listopada 1977 r. Jego chlubne tra-
dycje przejęła pięć lat później nowa barkenty-
na o tej samej nazwie.                                   

Opracowano na podstawie: W. Białek, 
A. Białek-Giullemette, Pod żaglami „Iskry”, 
Warszawa 1998; Z. Szczepanek, Podszczypy-
wanie chwały, Gdańsk 1998; Z. Łabaziewicz, 
Ojciec i syn, „Nasze Morze” , nr 2, luty 2008.

Jerzy Bojko

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

komandora por. w st. spocz. Bogumiła SÓWKI

wieloletniego żołnierza zawodowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
oraz Akademii Marynarki Wojennej  im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,

Rodzinie i najbliższym zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego
i serdecznego współczucia.

Rektor – Komendant, Senat, kadra, podchorążowie, studenci 
i pracownicy wojska Akademii Marynarki Wojennej.
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Po odejściu na emeryturę masz 18 
miesięcy na to by stanąć przed komisją 
lekarską. Ale wykrycie schorzenia 
wynikającego z twoją służbą wojskową, 
nie musi oznaczać, że otrzymasz 
orzeczenie o grupie inwalidzkiej i dodatek 
do emerytury.

Bardzo często osoby, które odcho-
dzą do rezerwy po wieloletniej 
służbie wojskowej, decydują się 
stanąć przed komisja lekarską. 

„Każdy kto staje przed taka komisją, ma na-
dzieję na przyznanie grupy inwalidzkiej 
i dodatku do emerytury” – mówi kmdr Da-
riusz Lewicki, szef Służby Zdrowia Mary-
narki Wojennej. „A ilość chorób, na które 
zapadamy zbliżając się do wieku emerytal-
nego jest ogromna. Niektóre nasze choroby 
związane są z genetyką, jak chociażby cu-
krzyca, nadciśnienie tętnicze. Inne, takie jak 
zawał mięśnia sercowego czy nadwaga są 
związane z trybem życia. Niektóre przypa-
dłości towarzyszą nam po wypadkach czy 
urazach i często są związane ze służbą. 
Wszystkie te dolegliwości powinny być zna-
ne lekarzom wojskowym przed odejściem 
do rezerwy lub nie później niż w ciągu 18 
miesięcy po odejściu do rezerwy. Jeżeli 
przekroczy się ten okres, wówczas traci się 
również prawo do tego by z tytułu naszego 
stanu zdrowia dostawać dodatek do emery-
tury” – wyjaśnia kmdr Lewicki.

TOPNIEJĄCE ŚWIADCZENIA
Skierowanie na ponowną komisję wojsko-

wą zainteresowana osoba otrzymuje zawsze 
na własny wniosek. Jeśli jest to emeryt, wów-
czas odpowiedni wniosek powinien zgłosić 
do Wojskowego Biura Emerytalnego. Nato-
miast żołnierza w służbie czynnej na ponow-
ną komisje kieruje dowódca jednostki. 
„Oczywiście ujawnienie jakiegoś schorzenia 
związanego ze służbą wojskową lub też nie 
związanego z tą służbą ale ujawnioną w trak-
cie służby nie musi się wiązać od razu z jakąś 
gratyfikacją finansową wynikającą z orze-
czenia o grupie inwalidzkiej” – przypomina 
szef służby zdrowia MW. Dodaje też, że 
przywileje emerytów wojskowych są dzisiaj 
mniejsze niż kilka lat temu. „Od momentu li-
kwidacji branżowej kasy chorych, wachlarz 
świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy czyn-
nej służby jak i emerytów topnieje z roku na 
rok” – mówi kmdr Lewicki. Obecnie żołnie-

rze i ich rodziny funkcjonują w systemie Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, gdzie dostęp 
do świadczeń medycznych zarówno dla żoł-
nierza jak i dla cywila jest taki sam.

BĄDŹ AKTYWNY
Pojawiła się jednak nadzieja, że żołnierze 

otrzymają pewne przywileje. Trwają zaawan-
sowane prace nad rozporządzeniem ministra 
obrony narodowej, które umożliwi świadcze-
nie ponadstandardowych i nieodpłatnych 
usług medycznych dla żołnierzy zawodowych 
(chodzi głównie o członków załóg statków 
powietrznych, marynarzy okrętów nawod-
nych i podwodnych, skoczków spadochrono-

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

wych, saperów, nurków, płetwonurków i żoł-
nierzy wojsk specjalnych). Jeśli to rozporzą-
dzenie wejdzie w życie, wówczas być może 
rozpoczną się prace na zmianą przepisów do-
tyczących pozostałych żołnierzy a także eme-
rytów wojskowych.

Po osiągnięciu stosownego wieku będzie-
my jednak musieli odejść na emeryturę. Na 
pewno przechodząc do cywila warto pamię-
tać o tym by dbać o zdrowie i prowadzić ak-
tywny tryb życia. Niezależnie od aktualnych 
przepisów.                                                   

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

Zdrowie emeryta
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Ma 9 klubów, 3 koła i blisko 700 członków. Jest największą i najstarszą organizacją turystyczną w Wojsku Polskim. 
Chodzi o Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Marynarki Wojennej, który funkcjonuje już 47 
lat. Jednak ten kto myśli, że PTTK MW działa tylko na wybrzeżu jest w głębokim błędzie.

Rzut oka na podsumowanie mijają-
cego roku przygotowane przez 
Oddział PTTK MW z okazji uro-
czystości zamykającej ubiegły se-

zon prowokuje do kilku wniosków. Po pierw-
sze, turyści i krajoznawcy z Gdyni nie lubią 
się nudzić. Po drugie, można ich spotkać na 
szlakach morskich, rzecznych, górskich i in-
nych w kraju i za granicą. Po trzecie, Oddział 
musi dysponować gigantycznym budżetem. 
Prezes zarządu Oddziału PTTK MW kmdr 
ppor. Wiesław Ładniak przyznaje, że praw-
dziwe są tylko dwa pierwsze wnioski. „Dzia-
łamy charytatywnie, społecznie. Nasz  Od-
dział to typowi zapaleńcy, a członkowie po-
szczególnych kół i klubów to rasowi turyści”. 

Aby przekonać się o rozmachu działań Od-
działu wystarczy wyliczyć największe przed-
sięwzięcia 2009 roku, czyli m.in. Ogólnopol-
ski Kaszubski Rajd Metalowców MON, Mło-
dzieżowy marsz na orientację o puchar im. 
kmdr ppor. Wacława Jakubowskiego, Rajd 
Krajoznawczy „Wiatr od Morza”, czy uzna-
wany od lat za kończący sezon Rajd „Pieczo-
nego Ziemniaka”. To tylko część imprez, 

gdyż każde z 3 kół i 9 klubów Oddziału ma 
swoją „sztandarową” imprezę. Oddział był 
w minionym roku organizatorem XXIV Se-
minarium Krajoznawczego Wojska Polskie-
go, którego tematem przewodnim były forty-
fikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej. 
W 2009 roku Odział PTTK MW spotkało 
prestiżowe wyróżnienie. Został on bowiem 
w trakcie XVII Walnego Zjazdu PTTK 
w Warszawie odznaczony medalem „Pro Me-
moria” przez Urząd do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.

Zarząd Główny PTTK określił, że rok 
2010 ma być rokiem sportów wodnych. Wła-
dze Oddziału PTTK MW dostrzegają w tym 
fakcie możliwość promocji nie tylko działal-
ności poszczególnych kół i klubów ale rów-
nież samego regionu Pomorza. Oddział 
PTTK MW wchodzi zatem w nowy rok pod 
hasłem „Turystyka i krajoznawstwo z mo-
rzem w tle”. Sprawdzianem dla jego możli-
wości organizacyjnych będzie XXXIX Cen-
tralny Zlot Turystów Wojska Polskiego „Ka-
szuby 2010” , w którym uczestniczyć będzie 
ponad 350 turystów z całej Polski.

Spotkanie podsumowujące rok 2009 nie 
ograniczyło się tylko do zwykłego sprawozda-
nia zarządu. Po raz pierwszy w historii wrę-
czono bowiem „Bałtyckie Stery Turystyki”. 
Nagrodzono turystów w 16 kategoriach m.in. 
„Turystyczne Zdjęcie Roku”, „Turystyczne 
Pióro Roku”, Turystyczna Impreza Roku” no 
i przede wszystkim „Turysta Roku”, którym 
został Marek Romanowski. Statuetkę „Instytu-
cja Wspierająca Turystykę” otrzymała 3 Flo-
tylla Okrętów. „W imprezach organizowanych 
przez Oddział PTTK MW uczestniczy wielu 
marynarzy służących w 3 Flotylli. Staramy się 
więc w miarę możliwości pomagać im w reali-
zacji swoich pasji” – komentuje werdykt kmdr 
por. Stefan Szymański, szef Wydziału Wycho-
wawczego 3FO, prywatnie zapalony turysta 
i kajakarz. Więcej na temat rozstrzygnięć tury-
stycznych „Oscarów” w numerze kwietnio-
wym. Uroczyste spotkanie turystów i krajo-
znawców z Oddziału PTTK MW zakończył 
koncert wokalny Anny Chodyny.                  

Turystyka z morzem w tle

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