


W hołdzie bohaterom
1 września, na Wybrzeżu odbyły się
uroczystości upamiętniające 67. rocznicę
wybuchu II wojny światowej. 
W miejscach pamięci narodowej 
marynarze zaciągnęli warty honorowe, 
a delegacje Marynarki Wojennej złożyły
wieńce i oddały hołd bohaterom walk. 
W uroczystości na Westerplatte, pod 
pomnikiem Obrońców Wybrzeża, udział
wziął minister Obrony Narodowej
Radosław Sikorski. 
Kwiaty złożono na Płycie Marynarza 
Polskiego, pod pomnikiem Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie i pomnikiem
Żołnierzy Armii Krajowej na skwerze
Kościuszki, na Cmentarzu Wojskowym 
w Gdyni Redłowie, pod pomnikiem 
Martyrologii Mieszkańców Sopotu, 
na Cmentarzu Wojennym 
w Łężycach, w Helu i wielu innych 
miejscach.              
Fot.: M. Kluczyński
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Wcielenie
W gabinecie st. chor. szt. mar. Jacka

Szymanowskiego kandydaci na pod-
chorążych czytali i podpisywali kon-
trakty na pełnienie służby kandydac-
kiej. 

Ten dokument zapewnia im przy-
wilej studiowania w akademii, ale też
w wypadku rezygnacji z nauki nakła-
da obowiązek spłaty poniesionych
przez wojsko kosztów. Łukasz Wój-
cik, Mikołaj Wiśniewski i Mariusz
Pawłowski podpisujący zobo-
wiązanie nie biorą pod uwagę możli-
wości rezygnacji ze szkoły. - Będę
studiował na wydziale nawigacyjnym
- powiedział Mikołaj - w przyszłości
chciałbym zostać dowódcą okrętu.
Ale tymczasem czekają na nich panie
fryzjerki. Nie proponują wymyśl-
nych fryzur, w najbliższym czasie
młodzi ludzie będą nosić krótkie
włosy. 

Dziewczyny mogły również sko-
rzystać z usług fryzjerek, ale żadna
nie zdecydowała się na radykalną
zmianę fryzury.

Bosman podchorąży Urszula
Głowacka zabiera do depozytu rzeczy
osobiste. Cywilne ubrania wędrują do
papierowych worków. Nie będą
potrzebne. 

Panie z mundurówki: Teresa Soszka
i Grażyna Żochowska dopasowują
części umundurowania. Podpowiada-
ją jak założyć pas, mierzą czapki.
Wydają spodenki gimnastyczne,
pantofle nocne. 

- Nie każdy  może studiować 
w AMW - uważa Agnieszka Kastelik -
to uczelnia bardzo prestiżowa.
Jestem dumna, że będę mogła się
w niej uczyć. 

Pierwszy dzień pobytu w wojsku
poświęcony jest sprawom urzę-
dowym. 

Podczas wizyty w gabinecie
lekarskim odbywają się wstępne
badania, należy też dononać wyboru
lekarza pierwszego kontaktu. Pielę-
gniarka Irena Gwozdecka i ratownik
medyczny Robert Masacz mierzą,
ważą i szczepią młodych ludzi.
Dowódcy drużyn, podchorążowie

Droga do gwiazdek

Rodziny odprowadzały do
bram Akademii Marynarki
Wojennej swoich chłopców 
i dziewczęta, kandydatów na
podchorążych. 
Mamy nie szczędziły dobrych
rad, ojcowie dodawali
otuchy, rodzeństwo lekko
kpiło. 
Młodzi ludzie jeszcze 
w cywilnych ubraniach
starali się utrzymać marsowe
miny. 
Dobrze jednak wiedzieli, że
zamykają pewien okres
swojego życia. 
Rozpoczynają zapisywanie
jego nowej karty. 
Nieznane, ciekawe,
fascynujące
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starszych roczników cierpliwie
odpowiadają na pytania, pokazują
gdzie kandydaci będą mieszkać, spać,
uczyć się. 

A tymczasem czeka ich wyjazd do
Bazy Lotniczej w Siemirowicach,
gdzie podczas szkolenia podsta-
wowego staną się prawdziwymi
żołnierzami. 

Poligon
Kadydaci na podchorążych muszą

nauczyć się żołnierskiego abecadła.
Podczas miesięcznego szkolenia pod-
chorążowie mieli zajęcia z musztry,
uczyli się regulaminów, wojskowych
tradycji, przepisów prawnych,
obchodzenia z bronią i strzelania,
oswajali się z ogniem. 

Na placu taktycznym uczyli się
czołgać, przechodzić przez pole
minowe, na czas okopywali się do
pozycji leżąc, klęcząc i stojąc. Ukryci
i zamaskowani czekali na wroga. 

Poznawali jak ubezpieczać marsz,
jak zachowywać się na postoju. 

Dowódca zgrupowania kandydatów
do AMW kmdr por. Krzysztof Wojtas

nie szczędził pochwał. - To najlepszy
rocznik z jakim miałem przyjemność
pracować - mówił po powrocie 
z poligonu. Codziennie uczyli się
czegoś nowego, ale robili to chętnie
i z pełnym zaangażowaniem. 

Ze strzelania osiągali dobre
i bardzo dobre oceny. Najlepsi,
wyróżniający się podchorążowie to:
Michał Rębiś, Agnieszka Kastelik,
Marcin Charęziński, Mariusz
Kujawa, Mikołaj Wiśniewski. 

- Żołnierski styl życia - opowiada
Agnieszka Kastelik - nie przeraził
mnie i nie zdziwił. Moi bracia byli
w wojsku, a ja byłam przygotowana
na to wyzwanie. 

Podchorążowie zgodnie pod-
kreślali, że podczas zgrupowania
panowała dyscyplina. Nie wszyscy
byli do tego przyzwyczajeni, ale
szybko przywykli. Zajęcia rozpoczy-
nano porannym rozruchem, następnie

siedem godzin zajęć. Pod koniec pier-
wszego tygodnia wszyscy czuli
zmęczenie. Brakowało snu. Niedziele
były czasem wypoczynku, rodziny

przyjeżdżały odwiedzić swoich
synów i córki. 

- Było sporo biegania - powiada
Mikołaj Wiśniewski - nie
wyobrażałem sobie, że aż tyle.
Zmiana życia i przyzwyczajeń była
bardzo trudna. 

Wbrew oczekiwaniom pod-
chorążych okazało się, że zaskakują-
co dobre było jedzenie. 

Najprzyjemniejsze na poligonie
były chwile w łóżku tuż przed zaśnię-
ciem.

Przysięga
W słoneczny poranek stanęły na

placu apelowym Akademii Marynar-
ki Wojennej im. Bohaterów Wester-
platte pododdziały podchorążych.
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Przybył dowódca MW RP admirał
floty Roman Krzyżelewski, przed-
stawiciele władz państwowych,
duchowieństwo, kombatanci. 

W obecności najbliższych najmłod-
szy rocznik podchorążych złożył
uroczystą przysięgę. Rotę przysięgi
odczytał komendant AMW kontrad-
mirał Zygmunt Kitowski. W
okolicznościowych przemówieniach
przywitano podchorążych w mary-
narskiej rodzinie. 

Złożono podziękowania rodzicom.
- Chylę przed wami czoła - powie-

dział admirał R. Krzyżelewski - i
zapewniam, że czujna wachta bojowa
na Bałtyku trwa i trwać będzie. 

- To cudowne przeżycie - mówi
Krystyna Kastelik - zawsze lubiłam
mundur. Cieszę się, że moja córka
podjęła taką decyzję życiową. 

- Wspaniała uroczystość - podkreśla
Danuta Wiśniewska. Pochwalam
wybór syna. Będą go dopingowała i
wspierała.

Składając przysięgę wojskową
młodzi ludzie stali się pełnoprawny-
mi podchorążymi. 

Przed nimi praktyka 
i rejs kandydacki. Kończąc
w dobrym stylu szkolenie
podstawowe udowodnili
sobie i przełożonym, że stu-
dia w AMW to ich
świadomy wybór i zrobią
wszystko ażeby je
ukończyć. 

K.W.W.
Fot.: M. Kluczyński, 
K. Miłosz, P. Gurgurewicz.

Kandydaci przyjęci do AMW 
w roku 2006 

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Adamczyk Sebastian
Barancewicz Adam
Bródka Aleksander

Cygan Sławomir
Dylik Wojciech
Dyrcz Krzysztof
Dziedzic Karina
Górski Krzysztof
Grzywacz Karol
Hallmann Piotr

Kastelik Agnieszka
Kierski Maciej

Kujawa Mariusz
Mierzejewski Krzysztof

Moszczyński Tomasz
Nowak Paulina

Pająk Małgorzata
Paszkiewicz Anna

Plewiński Przemysław
Pobikrowski Mirosław

Rębiś Michał
Rusek Adrian

Wasilewska Alicja
Wiśniewski Mikołaj

Wójcik Łukasz
Zienke Piotr

Zymkowski Artur

Kandydaci przyjęci do AMW 
w roku 2006

Wydział Mechaniczno - Elektryczny

Bielecki Artur
Brudniewicz Marcin
Charęziński Marcin

Dróżdż Łukasz
Gał Dawid

Gałas Łukasz
Kołodzik Rafał

Licznerska Dorota
Milata Tomasz

Nowak Martyna
Pawłowski Mariusz

Piekarz Rafał
Plata Maciej
Socik Paweł

Teodorowicz Dariusz
Wajman Michał

Walkowski Grzegorz
Wojtasik Mariusz
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W czasie kiedy nasze państwo
prowadziło wojnę z niemieckim
najeźdzcą, rankiem 17 września 1939
roku bez wypowiedzenia wojny wojska
radzieckie przekroczyły granicę z Pol-
ską. Pretekstem do tej agresji była nota
ludowego komisarza spraw zagra-
nicznych ZSRR Wiaczesława Moło-
towa, wręczona w nocy polskiemu
ambasadorowi w Moskwie W. Grzy-

bowskiemu. Napisano w niej, że polski
rząd rozpadł się i nie przejawia oznak
życia, co oznacza, że państwo polskie
przestało faktycznie istnieć. 

Skutkiem tego wszystkie traktaty
zawarte między ZSRR i Polską miały
utracić swoją moc. W dalszej części
Mołotow pisał: - Biorąc pod uwagę tę
sytuację, rząd radziecki wydał rozkazy
naczelnemu dowództwu Armii Czer-
wonej, aby jej oddziały przekroczyły
granicę i wzięły pod obronę życie i mie-
nie ludności zachodniej Ukrainy 
i zachodniej Białorusi. 

- Rząd radziecki zamierza jed-
nocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby
uwolnić lud polski od nieszczęsnej
wojny, w którą wpędzili go nierozsądni
przywódcy i dać mu sposobność egzys-
tencji w warunkach pokojowych. 

Argumenty te były z gruntu fałszywe.

Państwo polskie istniało, a pomimo
opanowania znacznej części terytorium
przez wojska niemieckie nadal nie
została zajęta Warszawa, a także inne
ważne ośrodki, jak Lwów czy Wilno.

Również legalny
rząd II RP w
momencie wręcza-
nia noty znajdował
się na terytorium
kraju w pobliżu
granicy z Rumunią.
Przekroczył ją
dopiero wieczorem

17 września,
po otrzyma-
niu wiado-
mości o wkro-
czeniu Armii
Czerwonej. W
nocie nie
wspomniano
oczywiście ani słowem o podpisanym
23 sierpnia 1939 roku w Pakcie o Niea-
gresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i
ZSRR znanym powszechnie pod nazwą
Paktu Ribbentrop-Mołotow. Zawierał on
tajny protokół, w którym obaj późniejszy
agresorzy dokonali podziału stref
wpływu w Europie Wschodniej, dzieląc
przy tej okazji między siebie terytorium
Polski na linii rzeki Narwi, Wisły i Sanu.

Po zakończeniu wojny Związek
Radziecki oraz władze PRL oficjalnie
zaprzeczały istnieniu tego załącznika.
Prawda została publicznie ujawniona

dopiero po zmianach politycznych, jakie
zaszły w kraju po 1989 roku, choć 
w niektórych podręcznikach historii
wydanych w PRL mimo cenzury można
było przeczytać enigmatyczne infor-
macje na ten temat.

Jeszcze w czasie wojny i po niej
pojawiły się próby usprawiedliwienia
agresji radzieckiej koniecznością
ochrony terytorium ZSRR w przewidy-
waniu przyszłej napaści niemieckiej na
ten kraj. W oficjalnej historiografii
ZSRR, wydarzenia te przedstawiano
jako wyzwoleńczy pochód na tereny

Zachodniej Ukrainy i Zachodniej
Białorusi. Z kolei w oficjalnej histo-
riografii polskiej okresu PRL wydarzeń
tych nie eksponowano, ewentualnie
przedstawiano je jako pokojowe
wkroczenie wojsk radzieckich w celu
ochrony ludności na wschodnich tere-
nach. Z punktu widzenia prawa między-
narodowego, wejście Armii Czerwonej
stanowiło agresję, łamiącą przy tym
postanowienia polsko-radzieckiego
układu o nieagresji. 

W wyniku napaści zajęte tereny
zostały włączone do Republik
Ukraińskiej i Białoruskiej, a Wilno 
z okolicami zostało przekazane Litwie. 

Po przejęciu tych terenów nowe
władze rozpoczęły akcje odszukiwania
osób ich zdaniem groźnych dla reżimu. 

Rozpoczęły się masowe aresztowania
i deportacje na Syberię i do Kazach-
stanu. Inną metodą rozbicia polskiego
oporu było wcielenie młodych Polaków
do Armii Czerwonej. 

Redakcja „Bandery”
Fot.: Internet

Nó¿ w plecy
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Dowódcą zgrupowania
kandydatów do Akademii
Marynarki Wojennej jestem
po raz trzeci. 

W tym roku było ich
czterdziestu pięciu, wśród
nich osiem kobiet. Na
Wydziale Nawigacji i
Uzbrojenia Okrętowego stu-
diować będzie 27 osób, a na
Wydziale Mechaniczno-
Elektrycznym 18, w tym 
2 dziewczyny.

Szkolenie podstawowe
było bardzo intensywne z
uwagi na krótki czas trwania

i ogrom materiału, jaki mieli do opanowania kandydaci.
Skupiliśmy się na zapoznaniu ich z regulaminami,
uczyliśmy podstaw żołnierskiego zachowania, a także takty-
ki, strzelania, obrony, postępowania podczas natarcia 
i okopywania się. Wszyscy uzyskali oceny bardzo dobre 
i dobre.

Muszę przyznać, że obecny rocznik jest najlepszy spośród
tych, z którymi miałem przyjemność pracować. 

Wynika to z uzyskanych przez nich ocen i przeprowa-
dzonego postępowania kwalifikacyjnego. 

Najtrudniejsze dla przyszłych podchorążych było
przestawienie się z życia cywilnego na wojskowe. Obciąże-
nie zajęciami, nowa sytuacja, w jakiej się znaleźli, stres.
Ponadto inny rodzaj ubrania, ciężkie buty, w jakich musieli
chodzić, poranne wstawanie. Szybko zaaklimatyzowali się
w nowej sytuacji i starali się jak najlepiej wykonywać swoje
codzienne obowiązki. 

Młodzi ludzie pochodzą z różnych stron Polski, siedmiu 
z nich ma ojców będących żołnierzami zawodowymi.

Po przysiędze odbędą praktyki kandydackie na ORP
„Wodnik”. Czeka ich rejs kandydacki, a następnie pojadą na
krótkoterminowe urlopy. Po powrocie inauguracja roku aka-
demickiego i nauka, w której mam nadzieję zasmakują.

kmdr por. Krzysztof Wojtas

Dowódca zgrupowania kandydatów do AMW
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Sierpień 2006 r.
1 - 28 - Obozy marynistyczne dla
młodzieży ze szkół noszących imiona
patronów wywodzących się 
z Marynarki Wojennej.
8 - 10 - Centralny Finał Olimpiady
Wiedzy Obywatelskiej dla marynarzy
zasadniczej służby wojskowej.
15 - Uroczyste obchody Święta Wojska
Polskiego, m.in.: uroczyste msze święte
w intencji Ojczyzny, składanie kwiatów
w miejscach pamięci narodowej,
capstrzyki wojskowe i imprezy 
o charakterze kulturalnym.
15 - Udział Zespołu Estradowego
Klubu MW „Riwiera” w festynie 
w Łazienkach w Warszawie z okazji
Święta Wojska Polskiego.
20 - 27 IX Rodzinny Rajd Górski
Wojska Polskiego „Tatry 2006” - udział
w rajdzie przedstawicieli środowiska
MW.

Odeszli do rezerwy:
kmdr ppor. Krzysztof Albrecht, 
kmdr ppor. Dariusz Jurkiewicz.

Odeszli na wieczną wachtę:
kmdr rez. Stanisław Surowy,
kmdr por. Witold Adamowicz, 
kmdr por. Wojciech Pstrokoński, 
kmdr por. Andrzej Rusakow, 
mjr Józef Janicki, 
kpt. mar. Andrzej Kałużny,
por. Józef Węgrzynowski, 
bosm. szt. Adam Łabędź. 

Dowódcy 
Centrum Operacji Morskich

admirałowi floty Markowi Brągoszewskiemu

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

M a t k i
składają: 

kadra i pracownicy COM

Admirałowi floty Markowi Brągoszewskiemu
oraz Jego Rodzinie

wyrazy szczerego żalu
i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

M a t k i
składają:

kadra i pracownicy 
Dowództwa Marynarki Wojennej

W Kosakowie i Mostach 19 września
odbyły się uroczystości upamiętniające
67. rocznicę zakończenia walk 
w obronie Kępy Oksywskiej. 
W miejscach pamięci narodowej
marynarze wystawili warty honorowe,
a delegacje jednostek Marynarki
Wojennej złożyły kwiaty na grobach
poległych żołnierzy.
Walki o Kępę Oksywską rozpoczęły się
14 września 1939 roku. 
Kępy broniło początkowo 7500
żołnierzy, którzy opuścili Gdynię
przed zdobyciem jej przez Niemców. 
Polacy zostali całkowicie okrążeni 
na lądzie i zablokowani od strony
morza. 
Walki były zacięte i pociągały za sobą
duże straty po obu stronach. 
Pod naporem przeważającej siły
jednostek 207 Dywizji gen.
Tiedemana, Polacy pod dowództwem
płk. Stanisława Dąbka zostali
zepchnięci na wschodnią część Kępy,
gdzie byli ostrzeliwani przez
niemieckie baterie artylerii ciężkiej 
i lekkiej, a także przez okręty
Kriegsmarine oraz samoloty
Luftwaffe. 
Rankiem 19 września Kępy broniło już
tylko 2 tysiące żołnierzy. 
Obszar, jaki pozostał im do obrony

stanowił skrawek ziemi nad Zatoką
Pucką o długości około 5 kilometrów 
i szerokości 1 - 2 kilometra. 
Po kilku godzinach heroicznej obrony
płk. Dąbek wraz z grupą 20 żołnierzy,
którzy mu pozostali ruszył do
ostatniego, symbolicznego ataku na
przeważające siły wroga. 
Nierówna walka nie trwała długo. 
W momencie, gdy Niemcy chcieli
wziąć płk. Stanisława Dąbka do
niewoli, strzałem z pistoletu odebrał
sobie życie.

Obrona Kêpy Oksywskiej

15 września służby ratownicze
Marynarki Wojennej zostały
zaalarmowane, że pomocy potrzebuje
członek załogi żaglowca 
„Dar Młodzieży”, który uległ

wypadkowi. 
Rannego podjęła załoga śmigłowca
ratowniczego Marynarki Wojennej
„Anakonda”. Pod opieką lekarza
pokładowego śmigłowca ranny żeglarz
został przetransportowany do Szpitala
Marynarki Wojennej w Gdańsku
Oliwie.
Śmigłowiec, dowodzony był przez kpt.
mar. pil. Waldemara Orlińskiego.
W drodze do szpitala lekarz pokładowy
śmigłowca udzielił rannemu pierwszej
pomocy medycznej. 

O godzinie 17:15 śmigłowiec
wylądował na lądowisku Szpitala MW
w Gdańsku Oliwie. 
Poszkodowanego przekazano obsadzie
dyżurnej Oddziału Ratunkowego
szpitala. 
Ze wstępnych informacji wynika, że
jego stan jest stabilny.
W tym roku była to 17 akcja
ratownicza z udziałem śmigłowców
Marynarki Wojennej. 
Podczas tych akcji uratowano łącznie
11 osób. 

Œmig³owiec w akcji
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Żeglarska reprezentacja Marynarki Wojennej zwyciężyła 
w III Wojskowych Mistrzostwach Europy w Żeglarstwie.
Regaty odbyły się w dniach od 10 do 17 września 
w Węgorzewie. 
Marynarze pokonali 22 załogi z 10 krajów. 
Okazali się ponadto najlepsi wśród żeglarzy z Polski. 
Polska jako gospodarz wystawiła 8 załóg, z których pięć to
żeglarze z Wojskowego Zespołu Regatowego - powołanego 
2 lata temu i reprezentująca Polskie Siły Zbrojne w zawodach
krajowych na jachtach klasy Skippi 650. 
Załoga na co dzień reprezentująca Marynarkę Wojenną RP to:
ppor. mar. Wojciech Myśliwiec - sternik, ppor. mar. Michał
Czerwiak oraz mł. chor. sztab. Ireneusz Kamiński. 
Trenują ze sobą od ponad dwóch lat i niejednokrotnie
reprezentowali Polskę oraz Marynarkę Wojenną w regatach
ze sporymi sukcesami. 
Więcej informacji na temat mistrzostw oraz klasyfikacja
końcowa na stronie internetowej www.zeglarze.mil.pl.

Marynarze wojskowymi mistrzami Europy

Kolejne zwycięstwo na drodze do Pucharu Polski odnieśli
piłkarze Marynarki Wojennej. 20 września marynarze 
pokonali zespól Vigo Tuchom 2:0.

Pierwszą bramkę w 12 minucie meczu zdobył Adrian
Niewiadomski skutecznie egzekwując rzut karny. 
Kwadrans później wynik spotkania na 2:0 podwyższył
Dariusz Kwaśniewski, ustalając tym samym końcowy wynik
meczu. 
Reprezentacja piłkarska MW jest jedyną wojskową,
amatorską drużyną startującą w rozgrywkach Pucharu Polski.
Jej skład został wyłoniony z reprezentacji jednostek MW
startujących w Garnizonowej Lidze Marynarki Wojennej,
założonej przez marynarzy. 
W rozgrywkach o Puchar Polski marynarze brali udział po
raz pierwszy. 
Vigo Tuchom to trzecia drużyna, którą pokonała piłkarska
reprezentacja Marynarki Wojennej w eliminacjach Pucharu
Polski. Na pucharowej arenie marynarze zwyciężyli do tej
pory z Jastrzębiem Domatowo oraz Orkanem Gdynia. 

Kolejny krok na drodze po Puchar Polski

W niedzielę, 17 września, minęła 67. rocznica sowieckiej
agresji na Polskę. Z tej okazji władze miasta Gdyni, 
Związek Sybiraków oraz Gdyńska Rodzina Katyńska 
w asyście honorowej Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej
Marynarki Wojennej oddały hołd Polakom zesłanym na Sybir.
Obchody zainaugurowano mszą świętą w intencji Ojczyzny,
Sybiraków i Rodziny Katyńskiej w Kościele Najświętszej
Marii Panny przy ul. Świętojańskiej. 
Przy pomniku „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” odegrano
hymn państwowy,  młodzież z IX Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni recytowała wiersze, wręczono
odznaki Honorowego Sybiraka, odczytano Apel Pamięci, a
następnie złożono kwiaty. 

W ho³dzie zes³añcom Sybiru
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Poszukiwanie uszkodzonego okrętu
podwodnego i ratowanie życia jego zało-
gi - to główny cel polsko-szwedzkiego
ćwiczenia „CROWN EAGLE 2006”.
Polskie i szwedzkie jednostki
przećwiczyły operację ewakuacji załogi

okrętu podwodnego, techniki ratow-
nicze, udzielanie pomocy technicznej 
i medycznej oraz wykorzystanie w ak-
cjach ratowniczych pojazdów podwod-
nych.

Faza morska ćwiczenia odbyła się na
wodach szwedzkich i trwała dwa dni.

W manewrach uczestniczyli: polski
okręt ratowniczy ORP „Piast”, okręt
podwodny ORP „Bielik” oraz grupy
nurków i zabezpieczenia medycznego.
Ze strony szwedzkiej w „Crown Eagle”
udział wziął okręt ratowniczy HSwMS
„Belos”. Okręty ratownicze ORP „Piast”
i HSwMS „Belos” wykorzystując syste-
my hydrolokacyjne przeprowadziły
operację poszukiwania okrętu podwod-
nego, który osiadł na dnie. Po jego
wykryciu z pokładu ORP „Piast”
opuszczony został zdalnie sterowany
pojazd podwodny. Przeprowadzona
została inspekcja kadłuba okrętu pod-
wodnego. Podczas prac podwodnych
nurkowie przygotowali systemy i
urządzenia ratownicze. W ćwiczeniu
wykorzystany był jeden z najno-
wocześniejszych na świecie ratow-
niczych pojazdów podwodnych -
szwedzki „URF”. Jest to miniaturowy
okręt podwodny przeznaczony do

„suchej” ewakuacji załóg zanurzonych
okrętów podwodnych. 

Najważniejszym elementem ćwiczenia
była „sucha” ewakuacja załogi okrętu
podwodnego. Do kadłuba zanurzonego
ORP „Bielik” zacumował miniaturowy,
szwedzki ratowniczy okręt podwodny
„URF”. Załoga przeszła na pokład
„URF” i została przetransportowana na
pokład okrętu ratowniczego. 

W szpitalu okrętowym ORP „Piast”
ekipy medyczne przećwiczyły
udzielanie pierwszej pomocy medycznej
poszkodowanym. „Ranni” byli następnie
ewakuowani z okrętów ratowniczych do
szpitali przez śmigłowiec. Współdzia-
łanie sił morskich Polski i Szwecji to
przede wszystkim udział w ćwiczeniach
okrętów i lotnictwa morskiego w ramach
programu Partnerstwa dla Pokoju. 

Współpraca ta obejmuje głównie
ratownictwo morskie, a w szczególności
ratowanie załóg okrętów podwodnych -

jej główne elementy to wymiana
doświadczeń, wspólne planowanie i rea-
lizacja szkolenia załóg, organizacja 
i udział w ćwiczeniach, a także robocze
wizyty i rewizyty okrętów w portach obu
państw. 

Manewry „CROWN EAGLE 2006” to
kolejny element realizacji umowy
pomiędzy naszymi państwami. 

Okręt ratowniczy ORP „Piast” to uni-
wersalny okręt ratowniczy o najwyższej
dzielności morskiej, przeznaczony do
udzielania pomocy na morzu w każdych
warunkach hydrometeorologicznych.
Prowadzi prace podwodne na głębokości
do 60 metrów, a przy wykorzystaniu
mieszanek oddechowych - nawet do 100
- 120 metrów. Dzięki temu może
udzielać pomocy zanurzonym okrętom
podwodnym oraz wydobywać z dna
morskiego przedmioty o masie do 7 ton. 

Okręt wykonuje zadania ratownicze,
w tym poszukiwanie i ewakuację
rozbitków. Może samodzielnie 
i współdziałając z jednostkami nawod-
nymi i lotniczymi, udzielać pomocy
innym statkom i okrętom w zakresie
zwalczania przecieków, awarii systemu
wodnego, holowania i ściągania z
mielizny oraz walki z pożarami, a także
medycznym. 

Do swych działań wykorzystuje zdal-
nie sterowane pojazdy podwodne.
Wyposażony jest w najnowocześniejsze
systemy nawigacyjne, systemy łączności
satelitarnej i podwodnej, system dyna-
micznego pozycjonowania okrętu oraz
specjalistyczne systemy i urządzenia
ratownictwa morskiego, m.in.:
urządzenia dźwigowe, łodzie ratow-
nicze, komora dekompresyjna, system
telewizji podwodnej, ambulatorium,
urządzenia do prac podwodnych, etc.

Polsko-szwedzkie æwiczenie „CROWN EAGLE 2006”
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Syn Ziemi Wielkopolskiej urodził się
26 września 1926 roku w m. Stęszew
woj. poznańskie, w rodzinie rzemieśl-
niczej. Okres okupacji spędził na robo-
tach przymusowych, w tym ponad rok
w obozie pracy. Po zakończeniu II wojny
światowej od lipca 1945 roku podjął
pracę w PKP w m. Kostrzyń n/Odrą na
ziemiach odzyskanych. W kwietniu
1947 roku powołany został do odbycia
zasadniczej służby wojskowej w Mary-
narce Wojennej. Po ukończeniu Szkoły
Specjalistów Morskich jako radio-
telegrafista służył na okrętach i w jed-
nostkach nadbrzeżnych w Gdyni. W sier-
pniu 1949 roku w stopniu podoficerskim
został powołany do zawodowej służby
wojskowej z objęciem stanowiska pod-
oficera administracji koszar w batalionie
łączności Marynarki Wojennej.

W 1950 roku skierowany został do
Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzowskiej
w Poznaniu, którą ukończył w stopniu
podporucznika i objął stanowisko w Sze-
fostwie Tyłów Marynarki Wojennej.
W 1952 roku został kierownikiem kursu
gospodarczo-administracyjnego w Szko-
le Specjalistów Morskich w Ustce, a na-
stępnie pomocnikiem dyrektora Nauk ds.

Zaopatrzenia i szefem Wydziału
Ogólnego. W 1955 roku powrócił do
Gdyni na stanowiska służbowe w Wyż-
szej Szkole Marynarki Wojennej,
w kolejności: szefa Wydziału Zaopa-
trzenia Oddziału Szkolenia, starszego
wykładowcy w Katedrze Dowodzenia
i Kwatermistrzostwa. Ukończył Wyższy
Kurs Kwatermistrzowski w Poznaniu,
roczny Kurs Organizacji i Zarządzania
oraz wiele innych z zakresu problematy-
ki MW. Absolwent Wydziału Morskiego
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w So-
pocie - magister ekonomii. 2 sierpnia
1983 roku przeszedł w stan spoczynku
w stopniu komandora, po 37-latach służ-
by w MW. Po zwolnieniu z wojska
zatrudniony był w latach 1983-1994 na
stanowisku specjalisty Oddziału
Naukowego AMW w Gdyni. Po przej-
ściu do rezerwy podjął aktywną działal-
ność społeczną jako: członek Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, podharcmistrz w ZHP,
radny MRN w Gdyni w latach 1988-
1990, członek Związku Byłych
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Re-
zerwy WP od 10 sierpnia 1983 roku.
Pełni wiele funkcji z wyboru, m.in.:

sekretarza Koła nr 25 przy AMW,
wiceprezesa i skarbnika, członka Prezy-
dium ZW ZBŻZ i OR WP w Gdańsku,
w obecnej kadencji - członka Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej ZBŻZ
i OR WP. Aktywny korespondent Głosu
Weterana i Rezerwisty, uhonorowany
„Patentem korespondenta”. Wyróżniony
Odznaką Honorową „Za Zasługi dla
ZBŻZ i OR WP” i wpisem do
„Honorowej Księgi Zasłużonych dla
ZBŻZ i OR WP” Zarządu Głównego
i Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Ka-
walerskim OOP oraz wieloma od-
znaczeniami resortowymi, honorowy-
mi i regionalnymi. Od 60. lat
związany z pracą na Ziemi Pomorskiej.

W³. ¯mijewski 

Jubilat - zasłużony dla MW

80. rocznica urodzin
kmdr. w st. spocz. Grzegorza Kuika

Sprostowanie
W moim poprzednim artykule „Nie tylko dla nagród” pojawiły się nie-

ścisłości. Ostatnia edycja Olimpiady Wiedzy Społeczno-Pedagogicznej dla
dowódców pododdziałów i wykładowców kształcenia obywatelskiego odbyła
się w 2005 roku, a nie w tym roku. Natomiast, laureatami tegorocznego
Konkursu Czytelniczego z Zakresu Wiedzy o Ochronie Środowiska Natural-
nego „Środowisko To My” na szczeblu MW byli: mar. Leszek Okulowski,
mar. Paweł Ciesielski, mar. elew Milena Kowalska.      Tatiana Baczyńska

Marynarka Wojenna wzięła udział
w ćwiczeniu taktycznym pod
kryptonimem „Anakonda 2006”.
Scenariusz manewrów obejmował
przygotowanie i prowadzenie operacji
obronnej na kierunku nadmorskim.
„Anakonda 2006” to największe od
kilkunastu lat ćwiczenie Sił Zbrojnych
RP oraz pozamilitarnych instytucji

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Ćwiczeniem kierowało
Dowództwo Operacyjne w Warszawie.
Rozpoczęło się ono 21 września
i trwało do 29 września. W manewrach
ćwiczyły siły z 3. Flotylli Okrętów
z Gdyni, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
ze Świnoujścia, Dywizjonu
Zabezpieczenia Hydrograficznego,
1. Morskiego Pułku Strzelców z Gdyni,
11. Pułku Łączności MW z Wejherowa

oraz innych jednostek
brzegowych.
Komponent
lotnictwa morskiego
wystawiła Brygada
Lotnictwa Marynarki
Wojennej. Działania MW
koordynowało Centrum

Operacji Morskich. 
W skład sił okrętowych weszły okręty
rakietowe, okręt podwodny, korweta
zwalczania okrętów podwodnych,
okręty transportowo-minowe, trałowce
i niszczyciele min, okręt ratowniczy
oraz pływające jednostki
zabezpieczenia. Siły lotnictwa
morskiego w ćwiczeniu to samoloty
patrolowe, śmigłowce zwalczania
okrętów podwodnych oraz ratownicze.
Marynarka Wojenna wystawiła także
specjalistyczne jednostki brzegowe:
łączności, obserwacji technicznej,
przeciwchemiczne, inżynieryjne,
ratownicze i logistyczne. Łącznie
w ćwiczeniu „Anakonda 2006” udział
wzięło około 2000 marynarzy.

„Anakonda 2006”
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„¯o³nierzem zawodowym mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca wy³¹cznie
obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wiernoœæ dla
Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi w¹tpliwoœci, posiadaj¹ca
odpowiednie kwalifikacje oraz zdolnoœæ fizyczn¹ i psychiczn¹ do
pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej”.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych RP dzieli się na korpusy
osobowe: oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych,
szeregowych zawodowych.

Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej
służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która
wydaje w tej sprawie orzeczenie.

Od kandydatów na żołnierza zawodowego wymagane są
następujące cechy osobowości, predysponujące do tego
zawodu: odwaga, uczciwość, poczucie odpowiedzialności,
samodzielność, kreatywność, inicjatywa, lojalność, kultura
osobista, opanowanie.

ZAWODOWA S£U¯BA WOJSKOWA
Powoływanie do zawodowej służby wojskowej reguluje

ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz.U. Nr 179 z 2003r., poz. 1750) oraz roz-
porządzenie ministra Obrony Narodowej z 1 marca 2004 r.
w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

Stosunek zawodowej służbowy wojskowej powstaje
w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia
do tej służby, po wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu
do zawodowej służby wojskowej, podpisaniu kontraktu i sta-
wieniu się osoby powołanej do pełnienia zawodowej służby
wojskowej.

PROCEDURY POWO£YWANIA DO ZAWODOWEJ S£U¯BY
WOJSKOWEJ

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej
służby wojskowej zgłasza się do Wojskowego Komendanta
Uzupełnień, właściwego za względu na adres zamieszkania,
który umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi
przebieg zawodowej służby wojskowej.

Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do
zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych
zawodowych lub podoficerów zawodowych w kancelarii
WKU wraz z: życiorysem, odpisem skróconym aktu
urodzenia, odpisem lub kopią uwierzytelnioną dokumentu
stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
odpisem lub kopią uwierzytelnioną świadectwa pracy, infor-

macją o sobie z Krajowego Rejestru Karnego.
Wojskowy Komendant Uzupełnień ustala czy żołnierz rezer-

wy spełnia podstawowe warunki do powołania do służby
w korpusie szeregowych zawodowych. Ustala z dowódcami
jednostek wojskowych termin przeprowadzenia egzaminu
kwalifikacyjnego, na który kieruje żołnierza rezerwy ubiega-
jącego się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych.
Po otrzymaniu akceptacji od dowódcy jednostki wojskowej
o zakwalifikowanie żołnierza rezerwy do zawodowej służby
wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, kieruje
żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej
w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychologicznej do
pełnienia zawodowej służby wojskowej. Po otrzymaniu pozy-
tywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przesyła
teczkę akt personalnych żołnierza rezerwy do Sztabu General-
nego Wojska Polskiego celem uzyskania powołania do
zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych
zawodowych.

Po otrzymaniu rozkazu personalnego Szefa Sztabu General-
nego WP o powołaniu do zawodowej służby wojskowej
Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy
do dowódcy jednostki wojskowej w celu podpisania kontraktu.

Po podpisaniu kontraktu Wojskowy Komendant Uzupełnień
kieruje żołnierza do pełnienia służby w jednostce wojskowej.

Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową mogą ubie-
gać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, zgłasza-
jąc się do organu kadrowego jednostki wojskowej.

KRYTERIA POWO£YWANIA DO ZAWODOWEJ S£U¯BY
WOJSKOWEJ

Do zawodowej służby wojskowej:
W korpusie oficerów zawodowych: powołuje się żołnierza

mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (pod-
porucznika marynarki) po ukończeniu przez niego: wyższej
szkoły wojskowej i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra
(równorzędnego); szkolenia wojskowego, w przypadku posia-
dania tytułu zawodowego magistra (równorzędnego); może

być powołany oficer rezerwy posiadający tytuł zawodowego
magistra (równorzędny).

W korpusie podoficerów zawodowych: powołuje się żołnierza
mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), posiada-
jącego świadectwo dojrzałości, po ukończeniu przez niego
nauki w szkole podoficerskiej; może być powołany podoficer

Zostañ ¿o³nierZostañ ¿o³nier zem zawodowymzem zawodowym



rezerwy posiadający świadectwo dojrzałości.
W korpusie szeregowych zawodowych mo¿e byæ powo³any:

żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum
i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym
wymiarze zasadniczą służbę wojskową; żołnierz nadtermi-
nowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby
wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i po-
siada przygotowanie zawodowe.

Sprawami związanymi z powoływaniem żołnierzy do zawo-

dowej służby wojskowej w WKU zajmuje się Roman Pilorz tel.
0-58 626 37 83 wew. 261, CMON: 26 37 83 wew. 261.

JW kontynuują proces uzawodowiania szeregów Wojska Pol-
skiego. Szczególnie dotyczy to korpusu szeregowych
zawodowych. Największe zapotrzebowanie jest na kierowców
z prawem jazdy kat. C, C+E, D. (Wykaz wakatów poniżej).

Fot.: J. Hinca                                              Renata Kreja
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Wprawdzie jeszcze nigdy nikomu nie
udało się zatrzymać lata, ale przed
pożegnaniem tej najweselszej pory roku
można się dobrze bawić. Tak właśnie
było na festynie zorganizowanym przez
Klub MW. W niedzielę, 17 września, na
plac między „Riwierą”, a Muzeum MW
przyszły całe rodziny. Pogoda była
najlepszym sprzymierzeńcem gdynian.
Było tłumnie i gwarno. Nie brakowało
chętnych do udziału w konkursach i za-
bawach.

Kto miał dobrą kondycję, mógł rywali-
zować w bardzo skocznej dyscyplinie -
kolorowe skakanki czekały na małych
i dużych. Wprawdzie ci ostatni musieli

posługiwać się dwiema skakankami na
raz ale nie poddawali się. 

Można było popisać się umiejętnością
wydmuchiwania mydlanych baniek albo
talentem plastycznym. 

Kolorowe obrazy
- dzieła najmłod-
szych malarzy
prezentowały się
doskonale na ple-
nerowym werni-
sażu.

Pod parasolami
znaleźli dla siebie
miejsce szachiści.
Tam też był „salon
k o s m e t y c z n y ” ,
gdzie na ostatni letni
makijaż czekały
w kolejce dziewczę-
ta i … chłopcy.

Odważniejsi brali udział w popisach
Karaoke. Kto wie, może mieliśmy
okazję podziwiać przyszłe gwiazdy

estrady…
Sporo emocji

wywołał konkurs na
n a j p i ę k n i e j s z ą
mumię. Tu upust
talentom dali i mło-
dzi i starsi. Papier
do mumifikowania
został specjalnie
sprowadzony z Egi-
ptu, a nagrodą
główną w tej
konkurencji była…
publiczna prezen-
tacja zmumifiko-
wanego do końca

festynu.
Nie zabrakło występów Zespołu

Wokalnego Klubu MW. Dla publicznoś-

ci zagrała też Gdyńska Orkiestra Sym-
foniczna. Nie zapomniano o poczęs-
tunku. Bardzo jesienną już potrawą -
bigosem, częstowała firma BanGlob.

Fot.: autor                                (tb)
W poprzednim numerze „Bandery” autorem zdjęć był

H. Nagrodzki, za pomyłkę przepraszamy.

Po¿egnaæ siê z latem Po¿egnaæ siê z latem 
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MORSKIMORSKI
INTERNETINTERNET

Flotylla z wizytówk¹

Spośród jednostek Marynarki Wojennej swoim miejscem
w światowej sieci może pochwalić się 8. Flotylla Obrony
Wybrzeża ze Świnoujścia, której strona jest umieszczona pod
adresem http://www.8fow.uznam.net.pl. Wygląd strony jest
raczej tradycyjny, nie znajdziemy tu wymyślnej grafiki czy
animacji. Z drugiej strony dzięki takiemu podejściu zachowu-
je ona prosty i przejrzysty układ. Pod nagłówkiem umiesz-
czono odnośniki do poszczególnych kategorii, a po prawej
stronie ekranu znalazł się drugi pasek nawigacyjny pozwalają-
cy przejść do stron zewnętrznych poświęconych głównie mias-
tom, w których flotylla posiada swoje pododdziały. 

Pierwszy z działów tematycznych, do którego trafimy za
pomocą górnego paska nawigacyjnego to Historia. Znaj-
dziemy tam we wstępie opis działalności Marynarki Wojennej
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965, a pod spodem
krótką charakterystykę flotylli i wchodzących w jej skład
jednostek. Ostatni z odnośników skieruje nas do strony ze
zdjęciami wszystkich dowódców 8. FOW. 

Następny dział zatytułowany Struktura przedstawia schemat
organizacyjny flotylli. Zapoznamy się tam z jej aktualnym
kształtem, a po naciśnięciu na dowolnie wybraną spośród jed-
nostek składowych otrzymamy krótką informację zawierającą
jej godło, zadania oraz nazwisko dowódcy. 

Nazwy kolejnych odnośników Zdjęcia i Aktualności mówią
same za siebie i nie wymagają komentarza. Należy zaznaczyć,
że widoczne jest spore zaangażowanie twórców strony w jej
tworzenie i rozwój. Informacje są na bieżąco aktualizowane,
dzięki czemu każdy może na bieżąco dowiadywać się o naj-
ważniejszych wydarzeniach, jakie mają miejsce w świnouj-
skiej flotylli. Wiadomości nie mieszczące się już w kategorii
aktualnych umieszczane są w Archiwum, które w ten sposób
staje się swoistą kroniką łatwo dostępną dla każdego.

Należy stwierdzić, że strona 8. FOW jest cenną inicjatywą,
godną kontynuowania i rozwijania. Miejmy nadzieję, ze twór-
com nie zabraknie zapału w ciągłym jej doskonaleniu. Jest to
także doskonały przykład dla innych jednostek, jak w łatwy
sposób można się zaprezentować szerokiemu gronu odbior-
ców. 

Przemysław Gurgurewicz

Wojskowy Telefon Zaufania
tel. w Warszawie 022 687-48-00, 
CA MON 87-48-00 jest czynny: 

od poniedziałku do soboty w godzinach
12.00 - 18.00

z wyjątkiem dni uznanych przez
ustawę za dzień wolny od pracy.

Wojskowy Telefon Zaufania jest usy-
tuowany w Departamencie Wychowania i Pro-
mocji Obronności. Służy do zgłaszania prob-
lemów w szczególności związanych ze
zjawiskiem „fali” w wojsku. Jest dostępny dla
żołnierzy, ich rodzin i bliskich oraz wszystkich
innych zainteresowanych osób.

Celem ustanowienia 
Wojskowego Telefonu Zaufania jest:

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

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

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

4) pozyskiwanie informacji aktualizujących
wiedzę na temat zjawiska „fali”.
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Nie jest już tajemnicą, że od kilku
miesięcy trwają w Marynarce
Wojennej przygotowania do zakupu
w Szwecji kilku wyrzutni rakiet
nadbrzeżnych typu RBS-15 Mk3.
Dziwnym zrządzeniem losu, w tym
samym czasie dwie libańskie rakiety
podobnej klasy trafiły na Morzu
Śródziemnym okręt i statek
handlowy. Zdarzenie to jest o tyle
ważne, że jedną z trafionych
jednostek była izraelska korweta typu
Saar 5, przez wielu specjalistów
uważana za najnowocześniejszą
korwetę na świecie

Zdarzenie to miało miejsce 14 lipca
2006 roku, kiedy to z libańskiego brzegu
odpalono dwie rakiety przeciwokrętowe
typu YJ2/C802 Saccade, wyprodu-
kowane na licencji chińskiej przez
Irańczyków (wersja Noor). Jedna z rakiet
szła na dużej wysokości skupiając na

sobie uwagę okrętowego systemu obser-
wacji, natomiast druga leciała tuż nad
falami (sea skimmer) zbliżając się nie-
postrzeżenie do izraelskiej jednostki.
Ten złożony scenariusz ataku świadczy
o tym, że bajeczki o słabym wyszkoleniu
libańskich rakietowców są wyssane
z palca. 

Lecąca wysoko rakieta przeszła obok
płynącej 16 km od brzegu korwety INS
Ahi-Hanit i trafiła spokojnie płynący
45 km dalej na wodach międzynaro-
dowych, cywilny statek handlowy pod
banderą kambodżańską, zabijając na nim
12 egipskich marynarzy. Ciężko uszko-
dzona jednostka w końcu zatonęła.
Druga, lecąca nisko rakieta, uderzyła
niespodziewanie w rufę izraelskiej kor-
wety, zabijając 4 marynarzy i ciężko ją
uszkadzając. Udało się jednak na tyle
opanować sytuację, że jednostka o włas-

nych siłach wróciła do portu Ashdod. 
Stosunkowo niewielkie uszkodzenia

mogą być wynikiem tego, że rakieta nie
wybuchła albo, że zastosowano wersję
irańską (Kosar) chińskiej rakiety C701

(z głowicą bojową o wadze 29 kg w po-
równaniu do ważącej 190 kg głowicy
rakiety C802) naprowadzaną telewi-
zyjnie. Z drugiej jednak strony, zas-
tosowanie dwóch typów rakiet wyma-
gałoby użycia dwóch baterii lądowych,
co przy panowaniu w powietrzu Izraela
byłoby bardzo trudne.

Trafienie korwety Saar 5 było szo-
kiem, ponieważ pomimo swoich kilku-
nastu lat (Izrael wprowadził 3 korwety
Saar 5 w latach 1993 - 1994) okręty te są
nadal uważane za jedne z najnowo-
cześniejszych w swojej klasie na
świecie. Zostały one zbudowane z wyko-
rzystaniem techniki stealth i posiadają
bardzo dobry okrętowy system walki
(firmy IAI), integrujący wszystkie syste-
my obserwacji, łączności i uzbrojenia. 

Poza uzbrojeniem ofensywnym (8 ra-
kiet przeciwokrętowych Harpoon, arma-

ta Oto Me-
lara 76 mm
i sześć
w y r z u t n i
324 mm dla
torped ATK
Mk 46) kor-
wety Saar 5
wyposażono
w  j e d e n
z najbardziej
w y r a f i -
n o w a n y c h
s y s t e m ó w

samoobrony. Każda z nich posiada dwie
wyrzutnie pionowego startu Barak dla
64 pocisków przeciwlotniczych krótkie-
go zasięgu (10 km) oraz wielolufowy
system artyleryjski 20 mm Phalanx
Mk15. 

Ponadto zamontowano na niej system
rozpoznania radioelektronicznego Elisra
NS-9003/9005 oraz trzy stabilizowane
wyrzutnie dipoli i pułapek termicznych
Deseaver (firmy Elbit). Całość uzupeł-
niają nowoczesne radary firmy Elta:
obserwacyjny EL/M-2218S (pasmo E/F)
i kierowania uzbrojeniem EL/M-2221
GM STGR oraz system obserwacji opty-
cznej El-Op’s MSIS. Można się tylko
dziwić, że pojedyncza rakieta przebiła
się przez tak wyrafinowany system
obrony.

Jak dotąd nie podano oficjalnie, co
było przyczyną braku reakcji ze strony
korwety. Podobno systemy samoobrony
zostały wyłączone, gdyż bardzo blisko
znajdował się inny okręt. Bardziej praw-
dopodobną przyczyną było jednak dzia-
łanie w poczuciu całkowitego bez-
pieczeństwa, bez widocznych ze strony
libańskiej oznak zagrożenia. Teraz sytu-
acja się zmieniła i każda jednostka pły-
wająca w odległości 110 km od brzegu
Libanu może się czuć zagrożona. Jest to
doskonały przykład działań asyme-
trycznych.

Wydarzenia z 14 lipca nie były
wyjątkiem, jeżeli chodzi o użycie rakie-
towych baterii nadbrzeżnych. Co
ciekawe to właśnie Bliski Wschód stał
się idealnym miejscem dla tego typu
uzbrojenia. Jednolita linia brzegowa
praktycznie uniemożliwia skryte
atakowanie okrętami i w tej sytuacji
dobrą alternatywą dla jednostek nawo-
dnych są baterie rozmieszczone na
lądzie. 

Pierwszy przypadek bojowego wyko-

Rakietowe baterie nadbrze¿ne wracaj¹

Ostatnia ofiara rakiety odpalonej z baterii nadbrzeżnej - izraelska korweta
typu Saar 5 (Internet) 

Zły bohater wydarzeń z 14 lipca 2006 roku chińska rakieta
YJ2/C802 Saccade (Internet)
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rzystania rakiet przeciwokrętowych miał
miejsce 21 października 1967 roku,
kiedy to egipski kuter rakietowy typu
OSA trzema kierowanymi pociskami
przeciwokrętowymi zatopił niszczyciel
izraelski Eilith. Atak ten nastąpił jednak
z kotwicowiska w Port Said, a więc okręt
wykonywał zadania statyczne, charak-
terystyczne dla baterii nadbrzeżnych. Jak
wykazała przyszłość działania kutrów na
pełnym morzu nie było to już takie
łatwe, szczególnie gdy druga strona
wykorzystywała lotnictwo.

Typowe rakietowe baterie nadbrzeżne
zostały wykorzystane bojowo dopiero
w czasie wojny Yom Kippur. W jej trak-
cie, 21 i 22 października 1973 roku Egipt
wystrzelił przeciwko okrętom Izraela
cztery rakiety KS-2 z wyrzutni nad-
brzeżnych S-2 Sopka. Na szczęście dla
Izraelczyków wszystkie pociski chybiły.
W czasie konfliktu falklandzkiego
Argentyńczycy użyli prowizorycznych
stanowisk startowych rakiet okrętowych
Exocet MM 38, zabudowanych
domowym sposobem na przyczepach
samochodowych. Z dwóch wys-
trzelonych Exocetów jeden trafił brytyjs-
ki niszczyciel typu County HMS „Glam-
organ” (o wyporności standardowej
5440 t), niszcząc hangar ze śmigłowcem
WESSEX, rufową wyrzutnię rakiet plot
Sea Cat i zabijając 13 ludzi załogi.
Groźny pożar został zlokalizowany
dopiero po trzech godzinach.

Prawdziwym poligonem dla nad-
brzeżnych wyrzutni rakietowych stał się
jednak w latach późniejszych Bliski
Wschód. Atakowano tam przede wszys-

tkim statki cywilne, starając się przerwać
morskie linie komunikacyjne. Pierwszy,
zakończony sukcesem atak z irańskiej
baterii nadbrzeżnej nastąpił 15 paź-
dziernika 1987 roku, kiedy rakieta wys-
trzelona z wyrzutni brzegowej rozlo-
kowanej  na  półwyspie  Fao t raf i ła

w liberyjski tankowiec
Sungari (279 932 tony
wyporności), stojący na
kotwicy u wybrzeży
Kuwejtu. Następny
pocisk został wys-
trzelony 16 października
trafiając w tankowiec Sea

Island City znajdujący
się również na wodach
terytorialnych Kuwejtu,
10 Mm od Mina al
Ahmadi.

Już 22 października
irańska rakieta trafiła
w tankowiec Sea Island

znajdujący się przy ter-
minalu naftowym. Atak
powtórzony 6 grudnia
przeciwko tankowcowi
Mina al-Ahmadi nie powiódł się, gdyż
rakieta została zmylona przez system
odbijaczy kątowych, zamontowany na
znajdującej się w pobliżu barce. Rakieta
nie trafiła również 20 kwietnia 1988
roku atakując nabrzeże w Kuweit City.

Kilka rakiet klasy HY-2 było wyko-
rzystanych przeciwko okrętom US Navy
(w tym przeciwko lotniskowcowi USS
Enterprise) podczas operacji Praying
Mantis w dniu 18 kwietnia 1988 roku,
jednak zostały one zmylone przez okrę-
towe i lotnicze systemy WRE.

Baterie nadbrzeżne zostały użyte przez
Irak także w czasie wojny w Zatoce Per-
skiej. Pomimo osiągniętego przez
aliantów panowania w powietrzu Irakij-
czycy przeprowadzili 25 lutego 1991
roku nieudany atak dwoma rakietami na

ostrzeliwujący irackie
pozycje krążownik ra-
kietowy USS Missouri.

Jak widać baterie nad-
brzeżne udowodniły
swoją skuteczność,
szczególnie podczas
działań obronnych i to
często przeciwko sil-
niejszemu przeciw-
nikowi. Sam akt posia-
dania takich systemów
zmusza do zastosowania
całej gamy przedsię-
wzięć utrudniających
lub wręcz uniemożliwia-

jących wykonanie zadań w pobliżu
brzegu. 

Plany zakupu wyrzutni lądowych
przez polską Marynarkę Wojenną są tym
samym miłym zaskoczeniem, tym
bardziej, że znacznie zwiększą one nasz
potencjał obronny. Oczywiście, chcąc

być w zgodzie z wyposażeniem okrętów
rakietowych typu Orkan i korwet
Gawron w grę wchodzi tylko zakup
szwedzkich rakiet RBS-15. Ponieważ
ma zostać zakupiona wersja Mk3 baterie
nadbrzeżne uzyskają tym samym możli-
wość zwalczania celów naziemnych,
naprowadzając się na nie za pomocą
GPS. W ten sposób Marynarka Wojenna,
posiadając uzbrojenie zaliczane do broni
precyzyjnej będzie mogła wykonywać
zadania również dla Wojsk Lądowych.

Każda bateria może strzelać salwami,
a to oznacza, że jeden obiekt może być
jednocześnie atakowany przez kilka
rakiet, nadlatujących z różnych kierun-
ków i na różnych wysokościach. Wszys-
tko po to, by przebić się przez systemy
obronne okrętów.

Zasięg przekraczający 180 km po-
woduje, że wyrzutnie można będzie
spokojnie cofnąć kilkadziesiąt kilo-
metrów od linii brzegowej, pod osłonę
obrony przeciwlotniczej. Z drugiej jed-
nak strony baterii nie można już łączyć
na sztywno z brzegowymi radarami,
gdyż ich, ograniczony horyzontem
zasięg, jest prawie pięciokrotnie
mniejszy. Ponadto zastosowanie tak
pracującego radaru zdradza pozycję
wyrzutni, która z zasady powinna dzia-
łać skrycie.

Rozpoznany obraz sytuacji nawodnej
musi, więc być dostarczony skutecznymi
i niezawodnymi systemami łączności,
a więc baterie doskonale wpisują się
w krajobraz działań sieciocentrycznych.
Słowem jest to system XXI wieku
i miejmy nadzieję, że zostanie u nas
wprowadzony bez znanych z budowy
korwety opóźnień.

Henryk Kowalski

Kabina operacyjna starej wersji wyrzutni rakiet
RBS-15 (SAAB)

Moment odpalenia rakiety RBS-15 z baterii nadbrzeżnej
(SAAB)
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Zanieczyszczenie substancjami ropopo-
chodnymi przewożonymi przez człowieka
wciąż jest jednym z największych
zagrożeń dla środowiska naturalnego,
jakie może spotkać morza i oceany.
Szczególnie niebezpieczna sytuacja wys-
tępuje na morzach zamkniętych, takich jak
Bałtyk, gdzie nawet niewielki wyciek
spowodować może niewyobrażalną katas-
trofę ekologiczną.

W celu walki z takimi zagrożeniami
państwa nadbałtyckie podpisały w 1974
roku konwencję o ochronie środowiska
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.
Realizując jej zapisy od 1990 roku
corocznie na Bałtyku przeprowadzane są
międzynarodowe ćwiczenia sił przezna-
czonych do zwalczania zanieczyszczeń
olejowych. 

W bieżącym roku pod kryptonimem
BALEX DELTA 2006 odbyły się one na
wodach Zatoki Puckiej. Scenariusz
zakładał zderzenie drobnicowca z prze-
wożącym 30 tys. ton lekkiej ropy
zbiornikowcem, z którego natychmiast
wyciekła jedna piąta ładunku, czyli 6 tys.
ton. Unosząca się na wodzie plama
zmierza w kierunku wybrzeży Polski oraz

Rosji. Wyciek na uszkodzonym statku nie
został jednak powstrzymany i obszar
zanieczyszczenia nadal się zwiększa.
Z polskich portów wychodzą specjalisty-

czne jednostki należące do Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
Marynarki Wojennej, Straży Grani-
cznej, a także Urzędów Morskich
oraz Petrobalticu. To wszystko jest
jednak niewystarczające, gdyż polski
system zwalczania zanieczyszczeń
jest przygotowany do przeciwdziała-
nia rozlewom nie większym niż
3,5 tys. ton. Niezbędna staje się
pomoc międzynarodowa. We wszys-
tkich państwach konwencji odpo-
wiednie  s i ły  są  ut rzymywane
w wysokiej gotowości umożliwia-
jącej dotarcie w dowolne miejsce Bał-
tyku w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
Do akcji ruszają statki szwedzkie,
niemieckie, duńskie, litewskie, jest nawet

Ratowanie Ba³tyku
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jednostka marynarki wojennej Finlandii.
Dołączają do nich jeszcze zbiornikowce
wyczarterowane przez EMSA (European
Maritime Safety Agency), których

zadaniem jest przejęcie zebranych
zanieczyszczeń. 

Drugiego dnia ćwiczeń rano, cała zgro-
madzona w Gdyni międzynarodowa arma-
da rusza do walki z „ropą”. Skoro nie
miała miejsca prawdziwa katastrofa, to
zanieczyszczenie musi być odpowiednio
zasymulowane. Do tego celu używane są
różne, nieszkodliwe dla środowiska środki
takie jak torf czy nawet prażona kukury-

dza. U nas użyto do tego celu nowej sub-
stancji mineralnej powstałej w wyniku
współpracy specjalistów z MSPiR oraz
Politechniki Gdańskiej. Nazwana perlit
jest przekształconą w wyniku działania
wysokiej temperatury skałą wulkaniczną.
Zaletą substancji jest to, że właściwie nie
różni się od piasku i po przedostaniu się
na plażę jest zupełnie niewidoczna. Wysy-
pany wcześniej perlit był zbierany przy za-
stosowaniu wszelkich dostępnych metod.
Cześć jednostek rozciągnęła zapory ole-
jowe uniemożliwiające rozprzestrzenianie

się plamy, inne w tym czasie usuwały
zanieczyszczenie, wykorzystując spec-
jalne ramiona i zbieracze. 

Cele ćwiczenia zostały osiągnięte. Dzię-
ki niemu przetestowano wspólne proce-
dury, doskonalono współpracę jednostek
pochodzących z tak wielu różnych krajów.
Daje to nadzieję, że w wypadku prawdzi-
wego zagrożenia zostanie ono zminimali-
zowane dzięki sprawnemu międzynaro-
dowemu działaniu.  P. G.

Fot.: Przemysław Gurgurewicz
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Rosyjski system GLONASS (GLObal
Navigation Satellite System albo Global-
naja Nawigacjonnaja Satelitarnaja Sis-
temma) jest odpowiednikiem ame-
rykańskiego GPS Navstar. Podobnie, jak
zachodni „konkurent” system działa na
zasadzie biernego pomiaru odległości
między odbiornikiem, a satelitami.
Zatem metoda pomiaru i działanie syste-
mu są podobne. 

GLONASS, podobnie jak system
amerykański posiada dwa kanały: kanał
standardowy o dokładności poziomej
60 m i pionowej 75 m oraz kanał pre-
cyzyjny. Sygnały są nadawane metodą
FDMA (Frequency Division Multiple
Access), co oznacza, że każdy satelita
ma swoje częstotliwości L1 i L2. Częs-
totliwości te są uzależnione od miejsca
satelity w konstelacji. W odróżnieniu od
GPS kanał dokładności standardowej
jest dostępny na częstotliwościach
L1 i L2, a kanał precyzyjny i depesza
nawigacyjna tylko na L2. Użycie kodu
precyzyjnego wymaga zezwolenia
rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Nie
stosuje się sztucznego błędu (SA) ani
dodatkowego kodowania kanału pre-
cyzyjnego (anti-spoofing). 

Oba systemy używają różnych geo-
dezyjnych układów odniesienia. Navstar
używa układu WGS 84, a GLO-
NASS PZ 90. Ponadto rosyjski państ-
wowy wzorzec czasu, tzw. Etalon UTC,
nieco rozmija się ze standardowym uni-
wersalnym czasem skoordynowanym
UTC. 

Segmenty
Segment orbitalny systemu tworzą

satelity Kosmos, produkowane przez
Zjednoczenie Naukowo - Produkcyjne
Mechaniki Stosowanej Poljot. Wiadomo
o czterech seriach satelitów, ale niektóre
źródła wymieniają aż 26 odmian. Pier-
wsze, serii I a, ważyły 12250 kg i miały
żywotność rzędu 1 roku. Później pro-
dukowane satelity II W Uragan
wyposażone w zegary cezowe, ważą
1400 kg i mają działać około 4 lat. Ich
baterie słoneczne mają moc 1,6 kW.
Rakieta nośna Proton zabiera jednora-

zowo trzy satelity. 
Docelowa konstelacja 24 satelitów

GLONASS jest rozmieszczona na trzech
planach (płaszczyznach) orbitalnych
(Navstar zajmuje sześć) po osiem
satelitów na orbicie. 

Segment kontrolny jest funkcjonalnie
zbliżony do GPS, z tą różnicą, że
w całości znajduje się w na terytorium
dawnego Związku Sowieckiego. Główna
stacja kontrolna jest w Golicyno koło
Moskwy. Stacje monitorujące znajdują
się w Sant Petersburgu, Ternopolu,
Jenisiejsku i Komsomolsku nad
Amurem. Niezależnie w Niemczech
działa stacja monitorująca Neustrelitz.

Odbiorniki GLONASS produkcji
rosyjskiej są przeważnie typami
wojskowymi lub okrętowymi. Produkcja
cywilnych odbiorników 12 lub 24-ka-
nałowych jest dopiero przygotowywana.
Odbiorniki  uniwersalne (dla  GPS

i GLONASS) są produkowane przez
niektórych producentów zachodnich:
3S Navigation R100/30T, Ashtech
Z18 i inne. 

Kondycja
Jeżeli miałoby się określić w dwóch

słowach kondycję systemu GLONASS
to jest nienajlepsza. Wynika to z tego, że
Rosjanie borykają się z ciągłym brakiem
pieniędzy na rozwój i modernizację swo-
jego systemu. Pod koniec 1996 roku na
orbicie znajdowały się dwadzieścia
cztery działające satelity, trzy lata

Rosyjski GPS
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poźniej było ich już 18. W 2001 roku
liczba ta spadła nawet do około 10 spra-
wnych satelitów. 

Ponadto Rosja ma problemy z syste-
mem, ponieważ jak dotąd cywilni
użytkownicy nie mogli korzystać z jego
możliwości. Obecnie na orbitach
funkcjonuje siedemnaście obiektów,
często starej konstrukcji, o krótkim okre-
sie eksploatacji. Jednak Rosjanie chcą
skorzystać z gigantycznych dochodów,
jakie przynosi eksport ropy naftowej
i zamierzają sfinansować wyposażenie
GLONASS-a w nowej konstrukcji
satelity, o żywotności ponad 7 lat.
Oprócz tego pod koniec bieżącego roku
rosyjski system ma zostać udostępniony
cywilnym użytkownikom zamieszkują-
cym kraj, a na całym świecie w 2009
roku.

Współpraca
Wspólnota europejska jest bardzo

zainteresowana rozwojem systemu,
widząc w nim ogniwo międzynaro-
dowego systemu GNSS-2. Rosyjski sys-
tem jest potencjalnie dokładniejszy,
a produkcja i umieszczanie na orbitach
satelitów dwukrotnie tańsze niż w Sta-
nach Zjednoczonych.

Niemiecka DASA (Deutsche Airspace
Agency) wysunęła projekt wsparcia sys-
temu GLONASS przez satelity geo-
stacjonarne, będącego prawdopodobnie

częścią europejskiego projektu EGNOS
(European Geostationary Overlay Ser-

vice), polegającego na zapewnieniu
pewnego i nieprzerwanego odbioru syg-
nałów GNSS (GPS plus GLONASS) za
pomocą satelitów geostacjonarnych.
Umożliwi to użycie systemów sate-
litarnych jako wyłącznego systemu na-
wigacyjnego dla nawigacji obszarowej.

Nowe satelity
Pod koniec 1998 roku zostały

rozmieszczone na orbicie satelity nowej
serii GLONASS-M (GLONASS moder-
nizirowannyj). Najważniejsze mody-
fikacje to dokładniejsze wzorce czasu
i zmiany w depeszy nawigacyjnej, obej-
mujące różnice czasu między
GLONASS a GPS. Zmodernizowane
satelity są w pełni kompatybilne z doty-
chczasowymi odbiornikami, a nowy for-
mat depeszy nawigacyjnej ma zostać
wprowadzony także na starszych
satelitach. Dalsze plany obejmują
przeprowadzenie niewielkich zmian
częstotliwości nadawania dla uniknięcia
interferencji z satelitami Inmarsat. 

Oprac.: K. Łukasik
Fot.: Internet
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Kolejnym niebywałym miejscem dla
miłośników militariów, a zwłaszcza
wszelkiego rodzaju umocnień i forty-
fikacji, jest 3 BAS na Półwyspie Hel-
skim. Stanowiska tej artylerii były jed-
nymi z ostatnich z sieci 11 obiektów tego
typu, które zostały wybudowane dla
Marynarki Wojennej. 

Bateria została zlokalizowana około
trzech kilometrów na zachód od Helu,
w bezpośrednim sąsiedztwie linii kole-
jowej, która rozdziela jej teren na dwie
części. W 17 marca 1954 roku, dowódca
MW kontradmirał Winogradow za-
twierdził miejsce budowy oraz zadania,
jakie zostały przed nią postawione.
W październiku, tego samego roku,
przybyły do Polski zamówione działa.
Jednak dostarczone uzbrojenie nie posia-
dało pełnej dokumentacji, a zwłaszcza
odpowiednich instrukcji montażu. 

W roku następnym, w kwietniu,
kiedy w końcu dotarły brakujące doku-
menty, rozpoczęto budowę stanowisk
ogniowych. 

W skład MW bateria została włączona
w 1956 roku. Budowę obiektów ukoń-
czono pod koniec lat pięćdziesiątych.
3 BAS na krótko wszedł w skład

32. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej.
Po likwidacji dywizjonów w 1957
roku podlegał bezpośrednio dowódcy

Artylerii Nadbrzeżnej.
Następnie przekazano
baterię dowódcy Bry-
gady Obrony Wodnego
Rejonu Głównej Bazy.
Od 1965 r o k u  B A S
w s z e d ł  w  s k ł a d
9. Flotylli Obrony
Wybrzeża w Helu. 

Niestety wraz z nas-
taniem lat siedem-
dziesiątych baterię
spotkał podobny los, co
pozostałe BAS-y. 

Najpierw ograniczano
zadania i szkolenia jednostki, a 15 czer-
wca 1974 roku, zgodnie z rozkazem
dowódcy MW dokonano rozformowania
baterii w Helu-Borze. Jeszcze do 1977
roku utrzymywano sprzęt w sprawności
jednak, kiedy zaniechano tych czynności
teren opustoszał. Przed dewastacją ba-
terię powstrzymywało specyficzne
położenie w głębi terenów garnizonu
Hel. Dopiero w latach dziewięćdziesią-
tych zdecydowano się pociąć działa na

złom, pozostawiając jedno z nich na
pamiątkę. Niestety i ono w końcu opuś-
ciło Hel, trafiając do Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie, gdzie można
zobaczyć jedyny ocalały egzemplarz
działa MU-2. Szczęśliwie ocalały ko-
puły dalmierzy i dalocelowników na
GPKO i ZPKO.

Większość obiektów znajduje się po
północnej stronie toru kolejowego.
Stanowiska ogniowe rozmieszczono na
wysokich wydmach, co zapewniało
możliwość prowadzenia ognia zarówno
na morze, jak i na zatokę. Na prawym
skrzydle znalazło się GPKO, a na lewym
ZPKO. Na obu tych skrzydłach były
również stanowiska reflektorów ze
schronami. Na zapleczu baterii zbu-

dowano schron zało-
gi, elektrownię i ma-
gazyny amunicji.

Uzbrojenie
i wyposażenie

3 BAS był wyróż-
niającą się baterią
spośród innych zbu-
dowanych w tym
okresie. Dyspo-
nowała ona najwięk-
szą siłą ognia, dzięki
czterem działom
MU-2 kalibru

152,4 mm. Ponadto wyposażono ją,
również jako jedyną, w dalmierze DM-6
o bazie 6 m zarówno na GPKO, jak i na
ZPKO. Każde stanowisko kierowania
ogniem otrzymało także dalocelownik,
dodatkowo na GPKO umieszczono od
razu stację radaru artyleryjskiego
Załp-B.                 Oprac.: K. Łukasik

Fot.: autor

Dzia³a z BoruDzia³a z Boru

Zadania baterii:
* utworzenie i obrona pozycji 

artyleryjsko - minowej,
* obrona podejść do Zatoki 

Gdańskiej,
* walka z krążownikami

nieprzyjaciela i ochrona sił
własnych i komunikacji
przybrzeżnej.
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Polskie okrêty

Dzieje polskiej floty (XXV)
Po zajęciu Wybrzeża przez wojska

radzieckie i liczne oddziały Wojska Pol-
skiego zaistniała konieczność jego
obrony, tym samym budowy floty, która
miała bronić 450-kilometrowy pas nad-
morski. W kraju zarejestrowano tylko
ok. 60 oficerów morskich oraz 500
przedwojennych podoficerów zawo-
dowych, a także około 1000 marynarzy,
z których tylko część była zdolna pełnić
dalej służbę. Liczono na powrót okrętów
i marynarzy z Zachodu.

Siłą rzeczy rozwój MW był uza-
leżniony od uzgodnień ze stroną
radziecką i od jej pomocy sprzętowej.
Przyjęto radziecką strategię wojny
morskiej, która początkowo działania
floty uważała za sprawę drugorzędną
i pomocniczą w stosunku do wojsk
lądowych. Stąd m.in. utworzenie wielu

jednostek brzegowych o charakterze
typowo lądowym.

W kwietniu 1945 roku w składzie
Naczelnego Dowództwa WP utwo-
rzono etat specjalisty do spraw mor-
skich, który został obsadzony przez
przedwojennego oficera - kmdr.
Jerzego Kłossowskiego. W lipcu stan
1 Samodzielnego Morskiego Batalio-
nu Zapasowego wynosił ok. 2000
marynarzy.

Wystąpiono do Związku Radziec-
kiego o niezbędną pomoc sprzę-
tową, głównie na okrętach. Sko-
rzystała z tego strona radziecka,
by wzmocnić w MW swoje wpły-
wy. Zanim ta sytuacja nastąpiła
Naczelny Dowódca WP marszałek
Michał Rola-Żymierski wydał rozkaz
o r g a n i z a c y j n y  nr 00163/Org.,
w którym polecił utworzyć zasadnicze
organa dowodzenia, którym pod-
porządkował 1 Samodzielny Morski
Batalion Zapasowy.

Organizacja powstającej MW, właś-
ciwie pod kierownictwem oficerów
istniejącej już radzieckiej misji
morskiej, w znacznej mierze opierała
się na przedwojennej kadrze dowód-
czej.

Ruszył dynamicznie proces od-
twarzania głównie siłami marynarzy

obiektów koszarowych, magazynowych,
nabrzeży w Gdyni i na Półwyspie Hel-
skim.

Dowództwo MW początkowo miało
siedzibę najpierw we Włochach koło
Warszawy, a w sierpniu 1945 roku
przeniosło się do Gdyni. Dowódca MW
podlegał bezpośrednio ministrowi ON.

Założenia operacyjne pod ewidentnym
wpływem radzieckiej misji morskiej
przewidywały ścisłe współdziałanie
z Flotą Bałtycką ZSRR. Szef radzieckiej
misji Mikołaj Abramow został dowódcą
MW, kluczowe stanowiska w MW objęli
także Rosjanie. Narzucenie obcego
dowództwa wywołało niechęć, a nawet
protesty środowiska marynarskiego oraz
zablokowało powrót marynarzy z Za-
chodu. W tej sytuacji utworzono
czteroosobową grupę doradców radziec-
kich, a obowiązki dowódcy MW objął
kmdr dypl. Adam Mohuczy. Był to
chwilowy zabieg taktyczny strony
radzieckiej, która zamierzała wkrótce
dokonać czystek w MW. Tymczasem
MW znacznie sę powiększyła. Powstał
Główny Port MW, poszczególne szefos-
twa, ośrodki szkoleniowe i wiele ogniw
pomocniczych. Powstało również
dowództwo Szczecińskiego Obszaru
Nadmorskiego. B. Grzegorczyk

Rys.: autor     

Długie łodzie Wikingów narobiły sporo zamieszania na
europejskich wybrzeżach. Ci dzielni ludzie Północy znani byli
nie tylko jako waleczni okrutnicy, ale także jako mistrzowie
szkutnictwa. Do skandynawskiej techniki szkutniczej należy
m.in. doskonale do dziś zachowany, można powiedzieć luksu-
sowy jacht, zbudowany dla wysokich dostojników i przezna-
czony głównie do demonstracji siły i władzy. Znajduje
się w muzeum Vikingskipshuet w Oslo. Posiada bogatą orna-
mentykę stewy oraz w partii rufowej ster „boczny” zawieszony
na prawej burcie w postaci wiosła. Do dziś tę burtę nazywa się
sterburtą.

Rys. B. Grzegorczyk                                                   L. S.

Okrêty œwiata

„Mister z Osebergu”
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W
Giżewie 22 września 1907
roku przyszedł na świat Zbig-
niew Przybyszewski. Jak się

później okazało jeden z bohaterów
obrony polskiego Wybrzeża we
wrześniu 1939 roku. Wojskową karierę
rozpoczął w 1927 roku, kiedy po
ukończeniu inowrocławskiego gim-
nazjum i za namową rodziców, a zwła-
szcza ojca wstąpił do Oficerskiej Szkoły
Marynarki Wojennej w Toruniu. W cza-
sie nauki odbył swój pierwszy rejs
oceaniczny na szkolnym żaglowcu ORP
„Iskra”. 

Po ukończeniu nauki w 1930 roku
zostaje promowany na oficera w stopniu
podporucznika marynarki. W tym
samym roku obejmuje swoje pierwsze
stanowisko służbowe jako oficer
wachtowy na torpedowcu ORP
„Krakowiak”. Pełniąc obowiązki
oficera wachtowego odbył rejs do
Szwecji na kontrtorpedowcu ORP
„Wicher”. Na początku 1933 roku
objął stanowisko zastępcy dowód-
cy na ORP „Krakowiak”. W na-
stępnym roku został oficerem arty-
lerii na okręcie podwodnym ORP
„Wilk”. W latach 1935-36 Przy-
byszewski przebywał w ośrodku
szkolenia żeglarskiego najpierw
jako zastępca, a później komen-
dant. W tym czasie był kapitanem
jachtów: „Temida I” i „Temida II”. 

Na półtora roku przed
wybuchem wojny Zbigniew Przy-
byszewski zajmował stanowisko
pierwszego oficera artylerii na
kontrtorpedowcach ORP „Burza”
i ORP „Błyskawica”. 

Pod koniec 1938 roku już w sto-
pniu kapitana zostaje dowódcą
XXXI Baterii Artylerii Nabrzeżnej
w Helu (Bateria im. H. Las-
kowskiego). Kiedy nadszedł tragiczny
dzień pierwszego września 1939 roku
kapitanowi Przybyszewskiewmu przy-
szło kierować jednostką, na współdzia-
łanie której będą liczyć niemal wszy-
stkie oddziały lądowe i morskie z rejonu
Zatoki Gdańskiej. Natomiast jego włas-
na pozycja była osamotniona i musiał
liczyć na jedynie na własne siły. Mimo
to z powodzeniem toczył artyleryjskie
pojedynki z niemieckimi okrętami,
a zwłaszcza pancernikami „Schlesien”
i „Schleswig - Holstein”, który dwukro-
tnie został trafiony przez polskie pociski.
Podczas walki Przybyszewski zostaje
ranny, mimo to na własne życzenie
opuszcza szpital i powraca do linii kieru-
jąc jednostką, która do końca obrony

Wybrzeża zachowuje swoją zdolność
operacyjną.

Po kapitulacji Półwyspu Helskie-
go, 2 października 1939 roku kapitan
Przybyszewski trafił do niemieckiej
niewoli. Początkowo osadzony został
w oflagu XVIII B Spittal, a następnie
przeniesiono go do oflagu II C Wolden-
berg. Tam dwukrotnie bez powodzenia
próbował ucieczki, biorąc udział w pod-
kopie pod murami oraz chowając się
w ciężarówce. W niewoli kapitan prze-
bywał do końca wojny.

Po wyzwoleniu w 1945 roku Zbigniew
Przybyszewski zdecydował się powrócić
do kraju, gdyż uważał, że jako Polak ma
taki obowiązek. Niestety decyzja ta za
kilka lat miała tragiczny wpływ na jego
życie. Po powrocie do kraju, przyjęty
został do służby czynnej w odradzającej
się marynarce. Od sierpnia tego roku
służył w Pułku Morskim, a następnie od
września 1945 roku przez blisko rok był
dowódcą kompanii szkolnej w Szkole
Specjalistów Morskich na Oksywiu.
5 września 1945 roku został mianowany
na stopień komandora podporucznika.
Przeniesiony do Sztabu Głównego
Marynarki Wojennej, opracowywał plan
artyleryjskiej obrony Wybrzeża. Tam
otrzymał stopień komandora porucznika.

W lipcu 1946 roku został dowódcą
Dywizjonu Ścigaczy, a od października
dowódcą nowo sformowanego 31. Dy-
wizjonu Artylerii Nadbrzeżnej w Re-
dłowie. Na stanowisku tym przebywał
do połowy 1949 roku. Następnie pełnił
obowiązki szefa Służby Artyleryjskiej
w Dowództwie Marynarki Wojennej
w Gdyni. 

Latem 1950 roku awansował na
stanowisko zastępcy szefa Wydziału
Marynarki Wojennej przy Sztabie Gene-
ralnym WP. Od tej chwili rozpoczęły się

t r ag i czne  lo sy  naszego
bohatera .  W połowie wrześ-
nia tego roku został zwolniony
ze służby i aresztowany przez
Główny Zarząd Informacji jako
pierwszy z ,,siedmiu” oficerów
Marynarki Wojennej. Zarzuty
postawione ,,siedmiu” opierały
się na sfingowanej tezie o rze-
komej ich współpracy z obcym
wywiadem. Nieludzkie, polega-
jące na stosowaniu wymyślnych
tortur fizycznych i psy-
chicznych, śledztwo wobec
kmdr. Przybyszewskiego trwało
ponad dwa lata i zakończyło się
wyrokiem skazującym go na
karę śmierci .  Wyrok wyko-
nano 16. 12. 1952 roku.

W 1956 roku Decyzją Naczel-
nego Sądu Wojskowego postę-
powanie karne zostało wzno-
wione i po ponownym rozpa-
trzeniu sprawy uchylono wyrok
z 1952 roku, stwierdzając
całkowitą niewinność skaza-

nych.
Przykrym jest to, że bohater walczący

za Polskę zostaje zamordowany przez
ludzi, w których obronie walczył. 

Nie ma swojego grobu, a pochowany
został prawdopodobnie na warszawskich
Powązkach w masowej mogile wraz
z innymi ofiarami bezpodstawnych
oskarżeń. W kaplicy klasztoru oo. Fran-
ciszkanów w Gdyni od lat znajduje się
ufundowana przez rodzinę tablica
upamiętniająca komandora. Jej treść
brzmi ,,Świętej pamięci Zbigniew Przy-
byszewski, komandor porucznik,
bohaterski obrońca Helu stracony
niewinnie w 1952”.

Oprac.: K. £ukasik

Tragedia bohatera
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Czasami bywają takie sprawy, proble-
my, że jeżeli osoby ich doświadczające
nie uzyskają wsparcia ze strony
społeczności lokalnych, sprawy te pozo-
stają nierozwiązane, a osoby bezsilne.
Bezsilne bywają nie tylko indywidualne
osoby, może to dotyczyć również całych
rodzin. 

Wiem, to może wydawać się dziwne.
Przecież rodzina, to ludzie bliscy sobie,
znający się wzajemnie, mający również
kontakty z szerszym otoczeniem. Nawet,
jeżeli napotyka ona na jakieś bardzo
trudne sprawy, to rodzina razem coś
wymyśli, pomoże sobie. Poza tym, jest
przecież tyle instytucji, ośrodków, porad-
ni, które istnieją po to, aby służyć radą
ludziom w kłopotach. Tyle podpowiada
nam doświadczenie życiowe i rozsądek.
Czasami jeszcze, kiedy bardzo wsłu-
chamy się w wewnętrzny głos, możemy
usłyszeć, że owszem, może i gdzieś są
jakieś osoby, rodziny, grupy, które potrze-
bują pomocy, ale jeżeli się po nią nie
zgłaszają, to widocznie nie są w aż tak
wielkiej potrzebie. Może to jakiś margi-
nes, patologia. A w ogóle to my wcale nie
znamy takich rodzin, w naszym otoczeniu
wszystko jest w porządku. Może za góra-
mi, za lasami...

„...Mąż mojej sąsiadki jest byłym
wojskowym na wcześniejszej emeryturze
(rozwiązanie jednostki). W rodzinie tej
panuje tragedia, przepija on całą emery-

turę, nie daje żadnych pieniędzy na utrzy-
manie dzieci 13 i 17 lat. Żona jest bezro-
botna i jak to możliwe, to sprzątnie, to
bawi dzieci, aby się utrzymać za jej drob-
ne pieniądze. Jeszcze musi płacić
wszelkie świadczenia. A mąż jej demoluje
mieszkanie, wyzywa, zrobił z mieszkania
melinę. Kobieta śpi na gołej podłodze, bo

on zajął dwa pokoje. W jednym mieszkają
dziewczynki. On ciągle obiecuje, że się
zmieni, ale ciągle jest gorzej i gorzej. Jest
jeszcze gorzej niż było. Ta kobieta boi się
prosić o pomoc kogokolwiek, bo on jej
grozi, że ją zabije. Sąsiadka nie ma tele-
fonu, jest zlikwidowany przez męża.
Proszę o odpowiedź i o ukierunkowanie,
co robić, bo już sił brak, a on niczego się
nie boi, dzieci się tylko wstydzą i boją”.

Rodzina, w której dochodzi do przemo-
cy jest bezradna wobec swoich trudności.
Nie wierzy też zazwyczaj, że może
uzyskać skuteczną pomoc. Bardzo często
pojawia się też obawa, że stosujący prze-
moc członek rodziny po skończeniu
leczenia lub odbyciu kary będzie się
mścił. Pomoc sąsiadów nie zawsze jest
mile przyjmowana. Kto tego próbował,
ten wie, że bywa, iż rodzina nieoczeki-
wanie montuje wspólny front przeciwko
intruzowi. Nic jednak nie zwalnia nas

z ludzkiego odruchu wyciągnięcia pomoc-
nej dłoni. Czasami wygodniej i bez-
pieczniej dla pomagającego jest zgłosić
sprawę instytucji, właśnie po to, aby nie
wikłać się w osobiste utarczki. Trudne
sytuacje domowe zdarzają się w każdym
środowisku, nie tylko za górami i lasa-
mi...     

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

Przytoczony cytat listu został zaczer-
pnięty z archiwów Stowarzyszenia
„Rodzina Wojskowa”, które jest

ogólnopolską organizacją pozarządową
mającą wśród swych celów statutowych
udzielanie pomocy prawnej, psycholo-
gicznej i materialnej rodzinom. Dane
wymienianych w liście osób zostały

zmienione, ewentualna zbieżność osób,
faktów i miejsc jest przypadkowa.

Kontakt: rodzinawojsk@mw.mil.pl

PORADY BANDERY

Za górami, za lasami...

Najlepszym sposobem „wojny” z ropą jest zapobieżenie
dostaniu się jej do środowiska. Jeśli jednak do tego dojdzie to
przede wszystkim należy nie dopuścić do rozprzestrzeniania
się jej. 

Przez szereg lat używano w tym celu różnych środków. Jed-
nym z najprostszych, a w miarę skutecznym, było wytworze-
nie zapory w formie rękawa, zbudowanej ze związanej trzciny
lub słomy. Metoda ta pozwala zapobiec katastrofie bez specja-
listycznych środków. Jest jednak mało skuteczna, gdy mamy
do czynienia z silniej falującą wodą morską. Obecnie
najskuteczniejsze do tego celu wydają się być zapory typu
parkanowego lub kurtynowego z tworzyw sztucznych. Pier-
wsza z nich złożona jest z szeregu prostokątnych elementów,
połączonych ze sobą ruchomo dłuższymi bokami. Każdy z ele-
mentów wyposażony jest w pływak utrzymujący go w pozycji
pionowej na wodzie. W ten sposób kilkaset połączonych ele-
mentów po rozwinięciu na morzu tworzy tamę skutecznie
zatrzymującą rozchodzenie się ropy. 

Na podobnej zasadzie działa drugi typ zapór. Różni się on
tylko budową. Składa się z jednej podłużnej taśmy (kurtyny)
wyposażonej w pływaki. Zapora tego typu jest wygodniejsza
w transporcie, ale mniej odporna na większe falowanie.
Wielkość zapór jest różna i zależna od akwenu morskiego,
gdzie potencjalnie miały by być wykorzystywane. W akcjach

rozstawiania zapór bierze się pod uwagę kierunek i prędkość
wiatru oraz prądy morskie. Po skutecznym powstrzymaniu
powiększającej się plamy ropy jest ona zbierana przez mecha-
niczne zbieracze sorpcyjne. Są one najbezpieczniejszą dla
środowiska naturalnego formą walki z rozlewem olejowym,
niestety jednak nie sprawdzają się przy stanie morza powyżej
4°B. Po zebraniu najgrubszej warstwy ropy to, co pozostanie
jest wychwytywane przez różnego typu sorbenty olejowe.
Stosowane są na przykład włókniny, maty sorpcyjne wytwo-
rzone z materiałów olejochłonnych. Dzięki bardzo wysokiej
hydrofobowości (nie chłoną wody) oraz znacznej olejofilności
(nawet do ok. 30 g oleju/kg sorbentu) maty te doskonale nada-
ją się do zwalczania tzw. filtru olejowego (mikroskopijnej
grubości warstwa węglowodorów na powierzchni wody).
Poprzez rozkładanie ich na plażach doskonale zapobiegają
skażeniu linii brzegu. Niestety tak, jak  w przypadku mechan-
icznych zbieraczy tak i tu duże falowanie jest przeszkodą. W
tych warunkach używa się różnego rodzaju chemicznych dys-
pergentów olejowych, czyli środków powierzchniowo czyn-
nych. Zazwyczaj występują one w postaci ciekłej i spryskuje
się nimi plamę ropy, w wyniku czego w trakcie falowania
miesza się ona z wodą a z węglowodorami ropy tworzy emul-
sję, która w ostateczności ulega naturalnej biodegradacji. Ich
podstawową wadą jest oddziaływanie toksyczne na organizmy
żywe przez okres, gdy zachowują trwałość (przykład:
katastrofa Torrey Canyon z 1967 roku).

M. Ryœ

Wojna z rop¹ (3)
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W bie¿¹cym roku s³u¿bê
w Marynarce Wojennej RP
zakoñczy³y ostatecznie kutry
zwalczania okrêtów
podwodnych projektu 918M. 
31 marca po raz ostatni
spuszczono bandery na czterech
ostatnich jednostkach nosz¹cych
numery 167, 168, 171 i 174

Historia tych jednostek sięga przełomu
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych,
kiedy do służby w MW weszła
motorówka reprezentacyjna M-1.
Wydarzenie to pozornie wydaje się bez
związku, jednak to właśnie kształt jej
kadłuba został wzięty jako podstawa
przy projektowaniu nowych kutrów. Pro-
jekt opracowywany przez Centrum

Badań Konstrukcji Okrętowych Nr 2
i dokończony w Centrum Techniki Okrę-
towej otrzymał numer 918. Przedstawiał
on sobą niewielką jednostkę o wy-
porności niespełna 90 ton, długości

29 metrów, osiągającą dużą, bo
przekraczającą 28 węzłów prędkość.
Plan ich wprowadzenia wpisywał się
w duży program wymiany jednostek
w dywizjonach Morskiej Brygady
Okrętów Pogranicza (MBOP).
Przewidywał on oprócz dziewięciu jed-
nostek  proj. 918 dostarczenie także
dwukrotnie mniejszych i znacznie wol-

niejszych kutrów patrolowych proj. 90,
których w latach 1973-1977 powstało 12
sztuk.  

Budowa nowych kutrów została
powierzona Stoczni Marynarki Wojennej

w Gdyni. Pierwszy egzemplarz z nu-
merem burtowym 161 trafił do
Pomorskiego Dywizjonu Okrętów
Pogranicza w Świnoujściu w pierwszej
połowie 1973 roku. Także w to samo
miejsce trafiły kolejne cztery 918 zbu-
dowane w latach 1973-1975. Zostały one
sklasyfikowane jako kutry pościgowe. 

W tym czasie pojawiła się tendencja,
aby jednostki MBOP w czasie wojny
wypełniały zadania zwalczania okrętów
podwodnych. Ze względu na wielkość
i przeznaczenie jedynym uzbrojeniem
wcielonych już do służby okrętów była
dziobowa armata 2M-3M kal. 25 mm,
tak więc nie miały one żadnej możliwo-
ści ,  aby wypełniać  funkcję  ZOP.
W związku z tym rozpoczęto prace pro-
jektowe nad dodaniem kutrom odpo-
wiedniego uzbrojenia. W ten sposób
powstał zmodernizowany projekt 918M,

który od poprzednika różnił się tym, że
na każdej burcie umieszczono po jednej
wyrzutni torped kal. 533 mm, a na rufie
znalazła się opuszczana antena stacji
hydrolokacyjnej MG-329M przezna-
czonej do wykrywania okrętów podwod-
nych. Nowe uzbrojenie i wyposażenie
spowodowało zwiększenie wyporności
okrętu o ponad 6,5 tony, co nieznacznie

zmniejszyło prędkość jednostki, która
teraz nie przekraczała 28 węzłów. Pow-
stanie udoskonalonego projektu spowo-
dowało, iż zapadła decyzja o tym, aby
ostatnie cztery z planowanych dziewię-
ciu kutrów zostały zbudowane już  w no-
wej wersji. W dwa miesiące po pod-
niesieniu bandery na KP-165, jak się
okazało ostatnim egzemplarzu w pier-
wotnym kształcie, położono stępkę pod
KP-166 protoplastę jednostek przy-
stosowanych do zadań ZOP.  

Po ośmiu miesiącach od tej daty został
on zwodowany, a w lutym 1977 roku
miało miejsce przekazanie go polskiej
Marynarce Wojennej.     P. G.

Fot.: archiwum 16 dKZOP

W poœcigu za OP cz.1W poœcigu za OP cz.1

Dowódcy KZOP-167:
chor. szt. mar. Henryk Bialic               07.03.1977 - 15.05.1984
por. mar. Janusz Jednacz                    15.05.1984 - 20.07.1987
por. mar. Jacek Cembrzyñski               20.07.1987 - 06.06.1989
por. mar. Jerzy Wilczak                      06.06.1989 - 22.07.1991
ppor. mar. Piotr Szymañski                 22.07.1991 - 10.08.1994
ppor. mar. Arkadiusz Szczechowicz      10.08.1994 - 08.07.1996
ppor. mar. Waldemar Gotto                08.07.1996 - 01.04.2002
ppor. mar. Mariusz Janik                   12.09.2003 - 31.03.2006

Dowódcy KZOP-168:
chor. mar. Tadeusz D¹browski     01.28.1978 - 18.12.1992
por. mar. Jerzy Kownacki 18.12.1992 - 03.07.1995
ppor. mar. Rafa³ Jurkiewicz        03.07.1995 - 27.07.1996
por. mar. Marian Leoniak 27.07.1996 - 31.03.2006
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Stary wiktoriański dom przy Hillfield
Avenue jest dość dobrze znany w okoli-
cy. Do niedawna działał tu bowiem gabi-
net stomatologiczny, którego gośćmi
bywali również ostatnio przybyli do
Anglii pacjenci z odległego kraju nad
Wisłą. 

Ostatni pacjent został przyjęty w 2005
roku, kiedy właściciel gabinetu, Leopold
Antoniewicz, ukończył 89 rok życia.
Niewielu  wiedziało o wojennych losach
starego dentysty.

Urodził się 22 stycznia 1916 roku w
Żukowicach koło Mińska. Jako pięcio-
latek wraz z rodziną  uciekł do nowo
odrodzonej ojczyzny, osiedlając się w
Augustowie, gdzie ojciec Leopolda objął
stanowisko burmistrza. Mając lat
trzynaście znalazł się w Białymstoku,
by ukończyć tam gimnazjum im.
Józefa Piłsudskiego.

Jak wielu chłopców w jego wieku
fascynował się lotnictwem. Ukończył
szkolenie szybowcowe.  Był pewien,
że na drodze do osławionej
dęblińskiej „szkoły orląt” stoi tylko
komisja lekarska. 

Okazało się, że wada przegrody
nosowej wyeliminowała go jako
kandydata do Szkoły Podchorążych
Lotnictwa w Dęblinie. - Kilka lat

później - śmieje się dziś pan Leopold
- gdy każdy pilot był na wagę złota,

moja przegroda nosowa już nikomu

nie przeszkadzała.

Był jednak uparty. Jesienią 1937
roku odbył przeszkolenie w 71 Pułku
Piechoty w Zambrowie, w ramach
dywizyjnego kursu podchorążych
rezerwy.

Stamtąd 3 stycznia 1938 roku trafił do
Grupy Technicznej w Warszawie, działa-
jącej w ramach Szkoły Podchorążych
Lotnictwa. Ukończył ją jako oficer tech-
niczny i absolwent V promocji, otrzymu-
jąc stopień podporucznika, mimo że
szkolenie zostało przerwane wybuchem
wojny.

Na Warszawę sypały się bomby, gdy 
6 września wraz z kilkoma kolegami
przygodnym samochodem opuszczał
stolicę, kierując się na wschód do
Lwowa. Nim  dotarł do celu, okazało się,
że nie ma tam czego szukać. Alternaty-
wą było albo dostać się w ręce So-
wietów, albo próbować ucieczki do
Rumunii. Udało się. Potem była Syria i
Francja. Leopold, jak wielu jego
kolegów bezczynnie czekał na przy-
dział.

Gdy Francja skapitulowała dla
Antoniewicza rozpoczął się kolejny etap

podróży w nieznane: Morze Śródziemne,
Oran w Afryce, Casablanka i Gibraltar.
W czerwcu 1940 roku znalazł się w
Liverpoolu na Wyspach Brytyjskich.

Czekało go intensywne szkolenie,
które zaczęło się jeszcze w Blackpool.

Od 16 października 1941 roku szkolił
się kolejno w:  Ośrodku Wyszkolenia
Przedwstępnego Załóg Latających
(P)ACTC w Hucknall, potem w 12
Skrzydle Szkolenia Wstępnego ITW w
St.Andrews oraz w 13 ITW w Torquay.
Pobyt tam zakończył 16 stycznia 1942

roku. Niebawem otrzymał  przydział do
Szkoły Pilotażu Początkowego 25 EFTS
w Hucknall, gdzie zasiadł po raz pier-
wszy za sterami samolotu Tiger Moth.
Ukończył także kurs nawigacyjny w 3
School of Recoinnassance  w Squires
Gate. 

24 lutego 1943 roku Antoniewicz
został przydzielony do 304 Dywizjonu
Ziemi Śląskiej wchodzącego w skład
Coastal Command. 

Pierwszy swój lot wykonał 12 marca
wraz z załogą dowodzoną przez nawiga-
tora F/O Stanisława Płachcińskiego. 

Pięć dni później Antoniewicz otrzymał
polski stopień porucznika i angielskiego
Flying Officera.  Na pewien okres 
oddelegowano go na szkolenie 6 OTU 
w Silloth, gdzie doskonalił się w pilotażu
na Wellingtonach IC, III i XI.

Od 20 lipca 1943 ponownie zasiadł za
sterami jako pilot bojowy w swym
macierzystym dywizjonie stacjonującym

w Davidstow Moor. Latał tym razem 
z nową załogą. Żmudne loty patrolowe
nad bezkresem oceanu niosły ze sobą
mnóstwo niebezpieczeństw a wypatry-
wanie celu - niemieckiej łodzi podwod-
nej było nużące dla członków załogi.
Załoga Antoniewicza kilka razy
atakowała w nocy wynurzone U-booty.
Jednak rezultatów nie udało się ustalić. 

18 czerwca 1944 roku Wellington „A’’
nr HF331 wykonywał kolejny nocny
„sweep’’. Załoga: pilot F/O Leopold
Antoniewicz, F/O Spikowski, F/Sgt

Moller, F/Sgt Iżycki, F/Sgt Matias
oraz F/Sgt Szot wypatrywała wśród
ciemności wszelkich oznak nieprzy-
jaciela.

Była godzina 22.57 a pilot przyjął
kurs 155 stopni. Wówczas zaobser-
wowano obmywany falami charak-
terystyczny, wysmukły kształt.
Niemiecka łódź podwodna!

Nie było chwili do stracenia. 
Z pękatego, białego brzucha Welling-
tona wysypał się śmiercionośny
ładunek a strzelcy pokładowi ostrze-
lali niemiecką jednostkę seriami
ołowiu z broni pokładowej. Na atak
odpowiedzieli też marynarze w dole.
Powietrzem targnął olbrzymi
wybuch…

Po pewnym czasie okazało się, że
U-boot VIIC U-441, dowodzony
przez kapitänleutnanta Klausa Hart-
mana nigdy już nie wrócił do swego

macierzystego portu. 
18 września 1944 roku, już w stopniu

Flight Leutenanta Lepold Antoniewicz
zakończył swą turę operacyjną i oddele-
gowany został do Silloth w charakterze
instruktora w Operational Training Unit.

Do 27 listopada 1945 roku przebywał
w jednostce treningowej.  Tego dnia
wykonał swój ostatni lot zamykając
bilans 1064 godzin spędzonych w po-
wietrzu.

Po wojnie początkowo podjął pracę
zegarmistrza, po czym rozpoczął naukę
na University College Hospital w Lon-
dynie. Po jej zakończeniu rozpoczął
trwającą aż do bardzo późnej emerytury
praktykę dentysty.

Pułkownik Leopold Antoniewicz
został odznaczony trzykrotnie Krzyżem
Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem
Virtuti Militari. 

Piotr Sikora

Łowca U-bootówŁowca U-bootów
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W dniach od 27 do 29 czerwca

odbyła się w Hamburgu

w Niemczech konferencja

i wystawa na temat „Techniki

broni podwodnej - UDT 2006”.

Było to najważniejsze w tym roku

europejskie wydarzenie w tej

dziedzinie, z którym tak

naprawdę można porównać tylko

amerykańską wystawę UDT, która

odbędzie się w grudniu tego roku

w San Diego
Większość tych, którzy mają coś do

powiedzenia w dziedzinie wojny pod-
wodnej mieli swoje wystąpienia w cza-
sie konferencji oraz swoje ekspozycje
w czasie wystawy. O wielkości przed-
sięwzięcia mogą świadczyć liczby: w
czasie konferencji zaprezentowano 120
wykładów w 12 sesjach tematycznych,
45 prezentacji w czasie tzw. „Poster se-
ssions”, a swoje ekspozycje miało 129
firm, instytutów i korporacji.

Sesje tematyczne obejmowały między

innymi: podwodne systemy obserwacji,
okrętowe systemy walki, obronę sił
własnych (Force Protection) i portów,
pojazdy bezzałogowe, systemy uzbroje-
nia (w tym przede wszystkim torpedy) i
przeciwdziałania (w tym przede wszys-
tkim zakłócacze torped), techniki
budowy okrętów, nowe zasady
prowadzenia wojny minowej oraz dzia-
łania sieciocentryczne i systemy
łączności.

Ponieważ wys-
tawę zorganizowano
w Niemczech nie
należało się dziwić,
że duża jej część
była poświecona fir-
mom niemieckim.
Tym, czym
najbardziej się
chwalono były
n a j n o w s z e
niemieckie okręty
podwodne typu 212,
które zostały zbu-
dowane przez kon-

s o r c j u m
ThyssenKrupp dla
Niemiec i Włoch. Ich
najbardziej znaną
cechą jest napęd nieza-
leżny od powietrza, a
wizualnie - opływowa
sylwetka, podobna do
tej, jaką mają rosyjskie
atomowe okręty pod-
wodne. Reklamowano
jednak większość sys-
temów pokładowych
tych jednostek, od
peryskopów do sys-
temów łączności.
Prezentowano przy
tym bardzo oryginalne
projekty, jak np. bezpi-
lotowy aparat latający
firmy Gabler, wy-
puszczany z okrętu
zanurzonego na
g ł ę b o k o ś c i
peryskopowej.

Najbardziej obfo-
tografowanym syste-
mem była superkawi-
tująca rakieta podwod-
na BARRRACUDA
firmy Diehl BGT
Defence. Specjalnie

opracowana głowica - kawitator, swoim
kształtem pozwala temu pociskowi osią-
gać pod wodą prędkość do 200 węzłów,
a ponadto ma zawierać układ poszukują-
cy. Jednak prawdziwym przebojem,
oferowanym w kilkudziesięciu mod-
elach były pojazdy bezzałogowe - drony.

Urządzenia te oferowało wiele firm
i to zarówno w wersji podwodnej, jak

Co nowego w broni podwodnej,
czyli konferencja UDT Europe w Hamburgu

Mający poruszać się z prędkością ponad 200 węzłów pocisk BARRACUDA 

Specjalny moduł masztu jeż niedługo ma pozwolić niemieckim

okrętom podwodnym na wypuszczanie w powietrze dronów

rozpoznawczych 
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i nawodnej. Przy czym widoczna była pewna specjalizacja.
O ile pojazdy nawodne oferowali przede wszystkim
Amerykanie, o tyle pojazdy podwodne były domeną firm
europejskich. 

W tej dziedzinie nastąpiła prawdziwa rewolucja. Drony,
które wcześniej były wykorzystywane głównie do odszuki-
wania i zwalczania min teraz przygotowywane są do wielu
innych zadań, od rozpoznawczych do typowych działań

bojowych z użyciem uzbrojenia przeciwko obiektom pływają-
cym i lądowym.

Wzorcowym programem w dziedzinie dronów nawodnych
jest amerykański program Spartan Scout, którego realizacja jak
dotąd przebiega bez zakłóceń, biorąc pod uwagę fakt, że rezul-
taty prac mają być wykorzystane w programie budowy
okrętów do działań przybrzeżnych LCS. Drony te są budowane
na bazie sztywnodennych łodzi motorowych i są wskazywane
jako bardzo dobry środek do ochrony sił własnych i ważnych
obiektów (np. portów i platform wiertniczych).

Prezentowane były również inne pojazdy, walczące o swoje
miejsce na rynku, jak np. pełnowymiarowy model dronu Taliz-

man firmy BAE SYSTEMS, w wersji nosiciela małych
pojazdów przeciwminowych. Jego kanciasta sylwetka bardzo
przypominała samolot stealth F-117. Całą gamę swoich auto-
nomicznych dronów podwodnych prezentowała firma
Hydroid, z będącymi już standardem dla innych pojazdami
REMUS oraz szwedzka firma SAAB, która pomimo ogrom-
nego sukcesu sterowanego przewodem pojazdu Double Eagle
proponuje obecnie jego wersję autonomiczną MkIII AUV. 

Ważne miejsce w ekspozycji miały bezzałogowe statki po-
wietrzne firmy Ceramics: Silver Fox i Manta. Są one o tyle

ważne, że przygotowywane są również do startów
z dronów powierzchniowych. W ten sposób zdalnie
sterowane pojazdy nawodne zyskają możliwość
prowadzenia rozpoznania poza horyzontem i nad lądem. 

Niestety przemysł polski był reprezentowany tylko
przez Centrum Techniki Morskiej z Gdyni. OBR CTM
prezentował głównie barierę magnetyczną do ochrony
portów przed zagrożeniem podwodnym (opracowana w
ramach pracy KRYL A2) oraz polskie przeciwtorpe-
dowe cele pozorne. Czy z sukcesem przekonamy się
niedługo.

Maksymilian Dura

Fot.: autor, Gabler, Patria

Fińska mina M2004, której właściwości stealth mają

być podobne do włoskiej miny Manta i szwedzkiej Rockan

Autonomiczny pojazd podwodny REMUS 100 może

być opuszczany i podnoszony z wody z łodzi pontonowej

tylko przez dwóch ludzi

Dron powietrzny Silver Fox jest o tyle ciekawy, że może

startować również ze zdalnie sterowanych pojazdów nawodnych,

zbudowanych na bazie łodzi sztywnodennych

Bezzałogowy pojazd Talizman, z dobrze widocznym,

przymocowanym do burty pojazdem do niszczenia min
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Poczet marynarskich twórców

Zanim stworzył receptę na dorosłe
życie przyszedł na świat w Szcze-
brzeszynie, na którym łamią sobie języki
cudzoziemcy, jednak polubił Lublin.
Tutaj, w zabytkowym, zasłużonym dla
Polski, ale i nowoczesnym mieście przez
25 lat zwycięsko zmagał się z edukacją.
Ukończył studia prawnicze i poszerzył
wiedzę (wciąż to robi) humanistyczną
o znajomość historii, socjologii i peda-
gogiki. 

Pochodzi z rodziny nauczycielskiej,
być może dlatego jakiś czas był
przysłowiowym „belfrem”.

Od 1989 roku z powodzeniem i wiel-
kim zaangażowaniem realizuje pro-
gramy edukacyjne w Młodzieżowym
Domu Kultury w Lublinie. 

Tylko jak to wszystko koresponduje
z morskim twórcą?

Spore zasługi w tym względzie ma
żona naszego bohatera. Jest rodowitą
gdynianką, do tego muzykiem i pro-
wadzi zajęcia z dziećmi. Ale to nie jest
wszystko, dorobek życiowy świadczy
o człowieku.

Benon jest orędownikiem silnego i dy-

namicznego rozwoju Polski morskiej.
Jednego z największych budowniczych
Gdyni, Eugeniusza Kwiatkowskiego
uważa za najlepszego gospodarza kraju,
a realizację jego pomysłów za idealną
drogę do wzrostu morskiej gospodarki.
Stara się zatem ze swoimi kolegami
z pracy i entuzjastami spraw morskich
wdrażać stosowne programy edukacyjne
także o profilu morskim, zarówno dla
przedszkolaków, uczniów, jak i studen-
tów.

Zaczął szukać „innych Lublinów”.
I znalazł - nazwę przedwojennego
wodnopłatowca z Pucka, nazwy statków
i oczywiście ORP „Lublin”, który jest
przysłowiowym oczkiem w głowie
lubelskich rajców i solidnie działającej
tu Ligi Morskiej i Rzecznej, w skład
której wchodzą także emerytowani ofi-
cerowie MW.

- Lublin od dawna ciążył ku morzu,

zwierza się Benon - i chce to udowodnić
poprzez organizowanie wystaw i ekspo-
zycji o charakterze morskim. Wiele
pracy włożyli organizatorzy chociażby
w ostatnią - Marian Kluczyński „Mary-

narka Wojenna”. Autor pragnie pokazać
w niej lublinianom swoisty fenomen -
symbol poświęcenia Ojczyźnie - „Tych
co na wodzie (ORP „Błyskawica”) i pod
wodą - (ORP „Orzeł”).

Bardzo sobie chwali
pomoc i życzliwość ze strony
wielu oficerów MW,
wymienia m.in. pracowni-
ków Biura Prasowego MW,
dowódcę i załogę OM
„Błyskawica”.

- Nie samym morzem

człowiek żyje - mówi - staram

się poprzez słowo pisane,

s p o t k a n i a ,  p o g a d a n k i

i współpracę z wieloma insty-

tucjami dopomóc nie-

pełnosprawnym i ludziom

uwikłanym w alkoholizm.

Ostatnio widziano Buj-
nowskiego kilka razy na
ORP „Błyskawica”, robił
zdjęcia i jakiś film z opera-
torami z MW. 

Wydaje się, że za jego
sprawą „Lublin” rzeczywi-
ście dynamicznie dryfuje nad
Bałtyk.

Fot.: B. G.             L. S.

Autor Jego dzie³o

„Szukam innych Lublinów”

Benon Bujnowski
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SPORT

Podczas Mistrzostw Polski Seniorów w podnoszeniu
ciężarów, które odbyły się w Sanoku od dnia 29.08 do
1.09.2006 roku st. mar. ndt. Dominik Dyderski z BOiO KPW
Gdynia zdobył złoty medal w dwuboju w kategorii wagowej
77 kg. 

Natomiast w rwaniu i podrzucie uzyskał II miejsce. Zawody
odbyły się w hali ARENA Sanok, a organizatorami byli: Pols-
ki Związek Podnoszenia Ciężarów i Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sanoku. 

Na co dzień zawodnik ten trenuje w Zespole Sportowym
Marynarki Wojennej pod okiem doświadczonego trenera tej
dyscypliny mł. chor. szt. Stanisława Suprynowicza z ZS MW. 

Dobre 5 miejsce w tej seniorskiej imprezie uzyskał też 
st. mar. ndt. Krzysztof Dolski z KPW Gdynia w kategorii 
wagowej 69 kg.                                    

Ciężarowiec z MW mistrzem Polski

St. mar. zaw. Paulina Rainczuk 
z Zespołu Sportowego Marynarki
Wojennej, podczas 32. Wojskowych
Mistrzostw Świata CISM, organi-
zowanych przez Międzynarodową Radę
Sportu Wojskowego wywalczyła III
miejsce. 

Mistrzostwa rozegrane zostały 
w dniach od  31 sierpnia do 3 września
w Chorwacji. Brązowy medal zdobyła
ona w kategorii wagowej do 70 kg. 

Mistrzostwa Œwiata 

Bosmanmat Marcin Richert z
Zespołu Sportowego Marynarki
Wojennej zdobył złoty medal w biegu
klasycznym podczas Mistrzostw Pols-
ki w biegu na orientację. Zawody roze-

grane zostały w dniach od 9 do 10
września w Limanowej. Jest to kolejny
sukces sportowca Marynarki Wojennej
w tej dyscyplinie. 

Z³oty medal dla marynarza

Opracował:
R. Rapsiewicz
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SzachySzachy
Zadanie nr 10

Mat w trzecim ruchu

II miejsce reprezentacji Wojska Polskiego 
w Mistrzostwach  NATO w szachach 

W dniach 20-26 sierpnia 2006 roku w Londynie odbyła się
największa impreza szachowa  w NATO. Sukces ten wywal-
czony został przez  reprezentację w składzie:

mjr Paweł Skrzeczkowski - DW i PO Warszawa,
ppłk rez. Zygmunt Pioch - Klub MW Gdynia, 
kpt. Saturnin Skindzier - JW 2568 Węgorzewo,
por. Piotr  Bieluszewski - JW 3271 Elbląg, 
pchor. Mateusz Sypień - WSO Wrocław, 
Maciej Nurkiewicz - JW 1560 Warszawa,
Rafał Przedmojski - JW 1560 Warszawa.

62. drużynowe Mistrzostwa  Polski  
II Ligi w Lublinie

W dniach  2-10 września odbyła się  największa impreza  sza-
chowa w kraju. Przez 9 rund  walczyło 40 drużyn o awans do 
I ligi szachowej. 

Rywalizację  prowadziło aż 350  zawodników, wśród których
było dwóch arcymistrzów, 11 mistrzów międzynarodowych,
19 mistrzów FIDE,16 mistrzów  krajowych oraz 86 kandy-
datów na mistrza,  wśród  których znależli się nasi reprezentan-
ci z „Korsarza”.

Do I ligi awansowały drużyny:
KS „Polonia” Wrocław, UKS  „Rotmistrz mat premium”

Grudziądz, KS „Drakon” Lublin.  Zespół SKF „Korsarz” 
z Gdyni zajął szóste miejsce i okazał się najmocniejszym
klubem  w województwie  pomorskim.               Z. Kabat

Rozwiązanie zostanie nagrodzone książką.
Proszę przesyłać je na adres:

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

W 2005 roku została wydana
książka Jerzego Tarasiewicza
zatytułowana Szalupą przez
Atlantyk. Autor, jak twierdzi,
opisał swój rejs na przekór
żonie - Ewie, której dedykuje
swe dzieło. Wspomnienia te
opublikowało wydawnictwo
OGAR. 

Jerzy Tarasiewicz to żeglarz
od najmłodszych lat. Swój
pierwszy sukces w tej
dziedzinie odniósł jako dziesię-
ciolatek w roku 1948, wygry-
wając regaty tak zwanych
„Bączków”. W późniejszym
etapie jego życia okaże się, że
umiejętności zdobyte za młodu
przydadzą się w trudnej sytu-
acji społeczno- politycznej, ale
o tym poniżej.

Autorowi przyszło żyć w
okresie Polski Ludowej. Jego
wspomnienia dotyczą zatem
czasów PRL-u. W książce
niejednokrotnie zaznacza swój
negatywny stosunek do komu-
nizmu, przytaczając zabawne
epizody ze swego życia.

Przedmiotem publikacji jest
podróż łodzią ratunkową po

tytułowym Atlantyku. Nazwa szalupy
pochodzi od imienia ulubionej postaci
autora - Kubusia Puchatka. Jerzy
Tarasiewicz wypłynął wraz z przyja-
cielem, odizolowując się od absurdów
PRL-owskiej rzeczywistości. Obaj przez
długi czas zmagali się z siłami żywiołów
i własnymi słabościami. We wspom-
nieniach można odnaleźć opisy chwil
zachwytu nad widokami, strachu,
szczęścia oraz rozczulenia.

Książka liczy 230 stron (razem z Do-
datkiem). Autor podzielił swoje wspom-
nienia na 15 rozdziałów. 

Język, którym posługuje się zawiera
zarówno zwroty specjalistyczne,
związane z żeglugą, jak i zwroty
potoczne. Te ostatnie ułatwiają odbiór
czytelnikom, którzy nie mieli do
czynienia z żeglugą. Terminologia spec-
jalistyczna, w istocie, może stanowić
pewną przeszkodę dla laików.

Podróżnik opisuje wiele pięknych
miast i portów, które odwiedza.

Myślę, że książka godna jest polecenia
nie tylko znawcom żeglarstwa, ale
i wszystkim czytelnikom, którzy docenią
detaliczność opisu i błyskotliwość dow-
cipu. 

Marzena Gwizdała

„Szalup¹ przez Atlantyk”
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Na wodach Bałtyku Południowego 
i w gdyńskim porcie odbyły się między-
narodowe ćwiczenia sprawdzające 
i doskonalące funkcjonowanie
poszczególnych służb odpowiedzialnych

za bezpieczeństwo w różnych krajach 
i przeciwdziałanie terroryzmowi. 

W ćwiczeniu prowadzonym przy
współpracy służb granicznych Polski 
i Rosji, służb specjalnych naszego kraju,
Danii i Szwecji oraz Marynarki Wojen-
nej RP. 

Założeniem ćwiczenia było to, że
jeden ze statków wypływających z
Gdyni posiadał w kontenerze substancje
mogące posłużyć do produkcji broni bio-
logicznej. Morski Oddział Straży 
Granicznej otrzymał polecenie zawróce-
nia tej jednostki. 

W lokalizacji pomógł samolot rozpoz-
nawczy M-28 Bryza. W dany rejon
udały się jednostki patrolowe SG 161 
i SG 411. Równocześnie do portu
skierowano Grupę Ratownictwa Chemi-
cznego MW oraz Zespół Rozpoznania
Biologicznego. Tu już w gotowości byli

pracownicy portu, funkcjonariusze Urzę-
du Celnego. 

Przebieg ćwiczenia obserwowali
przedstawiciele 40 państw. 

Obecni byli także dowódca MW RP
admirał floty Roman Krzyżelewski oraz
jego zastępca, dowódca COM admirał
floty Marek Brągoszewski.       

Tekst i foto: Marian Kluczyński

„Amber Sunrise 2006”Amber Sunrise 2006”
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”. Wśród czytelników, którzy nadeślą 
do 17 listopada  prawidłowe rozwiązanie,  rozlosujemy nagrodę. 

K R Z Y ¯ Ó W K A
Poziomo: 1. Porcja leku, doza; 5. Dzieło plastyczne, zwyk-

le oprawione w ramy; 8. Styl w architekturze; 9. Włókno
poliamidowe do wyrobu pończoch; 10. Najbardziej czynni 
i wyróżniający się członkowie grupy; 11. Jednostka natężenia
prądu; 12. Lekki statek żaglowy; 15. Zespół kilku dźwięków;
18. Końcówka wyścigu; 19. Imię męskie; 21. Gatunek wod-
nego pająka; 24. Polskie miasto portowe; 27. Specjalista zaj-
mujący się wyrobem okularów; 28. Budynek w którym wys-
tawiane są utwory sceniczne;  29. Europejskie państwo; 
30. Małą buda; 31. Miasto na trasie Gdańsk Warszawa; 
32. Dawna złota moneta.

Pionowo: 1. Wielka europejska rzeka; 2. Bryła geometrycz-
na; 3. Krewny w linii męskiej; 4. Np. redakcyjna w książce; 
5. Dwukołowa taczka;  6. Styl w modzie nawiązujący do
przeszłości; 7. Fach, specjalność; 13. Zawiadomienie 
o przesyłce; 14. Wyspa i państwo w Ameryce Środkowej; 
16. Skupuje używane rzeczy; 17. Wczesna pora dnia; 
20. Ujemna elektroda; 21. U ludów pierwotnych uosobienie
przodka lub opiekuna rodu, plemienia; 22. Wykonywany
zawód, zajęcie; 23. Część mechanizmu dźwigniowego przys-
tosowana do wykonywania ruchu obrotowego dookoła osi; 
24. Uporządkowany szereg przedmiotów, zdarzeń; 25. Gra
liczbowa, lotto; 26. Kochanek, adorator.             Zb. Chińcza

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 dadzą rozwiązanie.



W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce 
oraz w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP
w Gdyni, podczas wakacji szkolenie wojskowe odbyło
400 studentów II roku studiów z całego kraju. 
Marynarka Wojenna prowadziła najbardziej 
zaawansowane pod względem specjalistycznym zajęcia. 
Pierwszym etapem było tzw. szkolenie podstawowe, 
podczas którego studenci poznali żołnierskie abc 
oraz przeszli przeszkolenie medyczne, saperskie,
inżynieryjne, taktyczne i ogniowe. 
Prowadzono dla nich także zajęcia z likwidacji celów

Fot.: M. Kluczyński

Studenci marynarzami
powietrznych, obrony przed bronią masowego
rażenia, terenoznawstwa, ochrony środowiska,
wychowania fizycznego, bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz profilaktyki 
przeciwpożarowej. 
Następnie studenci szkolili się 
w specjalnościach: pokładowej, logistyki 
oraz rozpoznania i likwidacji skażeń.  






