


V Bal Si³ Zbrojnych

W hotelu „Nadmorskim” w Gdyni odbył się 
V Bal Sił Zbrojnych.
Patronat nad tegoroczną edycją imprezy, 
której organizatorem jest redakcja miesięcznika
„Raport”, objęła Marynarka Wojenna.
Najważniejszym punktem balu była aukcja, 
z której dochód przeznaczony został na
ratowanie życia i zdrowia Julki Biernackiej,
córki oficera MW.

Fot.: M. Kluczyński
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Mundur i Temida

Problemom wykroczeń dyscypli-
narnych w wojsku wiele uwagi poświę-
cają cywilne media. Co pewien czas
pojawiają się informacje o łamaniu
prawa, w tym o tzw. „fali”, wykroczeni-
ach popełnianych pod wpływem alko-
holu czy narkotyków. Istniejące przepisy
i sankcje - okazuje się - że nie zawsze są
w stanie zdyscyplinować człowieka.
Powoli sytuacja poprawia się jednak.
Ministerstwo Obrony Narodowej
pochyliło się z troską nad problemami
dyscyplinarnymi. Odnotowywane jest

systematyczne zmniejszanie się wys-
tępowania „fali” w wojsku. Przeprowa-
dzone anonimowe badania w wojsku
pozwalają stwierdzić, iż odsetek
żołnierzy potwierdzających istnienie
„fali” zmalał w ciągu pięciu lat z 74% do
24 %. W ostatnich trzech latach liczba
sprawców przestępstw przeciwko
zasadom postępowania z podwładnymi,
młodszymi stopniem lub o krótszym
stażu służby wojskowej zmniejszyła się
o 46%. Zjawiska patologiczne nie są
tolerowane w wojsku. Sądy wojskowe

karzą surowo żołnierzy oskarżonych
o praktyki „fali”. Kierownictwo resortu
Obrony Narodowej konsekwentnie
zwalcza wszelkie negatywne przejawy
subkultury żołnierskiej. Zjawiska łama-
nia dyscypliny wojskowej nie powinny
być jednak odbierane tak jakby armia
miała poważne problemy z żołnierzami.
Są oni z roku na rok coraz bardziej
dojrzali coraz lepiej wykształceni. W lu-
tym 2004 roku wcielono 13 386
żołnierzy, wśród nich było: 55,3 % z wy-
kształceniem średnim i policealnym,

Z dyscypliną jest lepiej, z przestępczością gorzej. Poza prokuraturą warszawską, 
to prokuratura gdyńska jest pierwsza co do liczby prowadzonych postępowań w Wojsku Polskim. 

W SZ RP przestępczość zwiększyła się o 20%, w Marynarce Wojennej o 14%, 
w Siłach Powietrznych o 6%. 

Trzeba zadać sobie jednak pytanie czy stan ten spowodowany jest realnym wzrostem przestępczości,
czy też wynika głównie ze skutecznego działania Żandarmerii Wojskowej, 

jakości organów ścigania. Zdecydowane ściganie przypadków narkomanii oraz nękanie
nietrzeźwych kierowców dało w MW wzrost wykrytych przestępstw. Cieszyć może fakt spadku liczby

zgłaszanych nam spraw rodzinnych - mężowie mniej biją żony.  

kmdr por. Marek Justyna - Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Gdyni
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36,2 % w wyk-ształceniem zawodowym
i 8,5 % z podstawowym. Karanych
sądownie wśród nich było 0,8 %.

W Wojsku Polskim sprawnie
funkcjonuje zorganizowana struktura
przeciwdziałania i  zwalczania wyna-
turzeń i przejawów łamania dyscypliny.
Działający w Departamencie Wychowa-
nia i Promocji Obronności MON
Wojskowy Telefon Zaufania spełnia
bardzo istotną rolę profilaktyczną, inter-
wencyjną i doradczą. Mimo, iż
powołany został z myślą o monitorowa-
niu problemów fali i stosunków interper-
sonalnych w środowisku wojskowym, to
z czasem realia służby wojskowej
spowodowały rozszerzenie zakresu
problemów, z jakimi zwracają się tele-
fonujący. W okresie jego funkcjonowa-
nia zgłoszono 1200 spraw. W ponad
połowie z nich konieczne było podjęcie
interwencji.

Problemy związane z przestrzeganiem
dyscypliny w wojsku znajdują się
w szczególnym zainteresowaniu kierow-
nictwa i agend resoru MON oraz dowód-
ców wszystkich szczebli. 

W Marynarce Wojennej  dowódca gar-
nizonu Gdynia wiceadmirał Maciej

Węglewski ocenił stan dyscypliny za
2005 rok. W naradzie udział wzięli
dowódcy jednostek garnizonu oraz
zaproszeni przedstawiciele prawa i orga-
nów porządkowych. 

W minionym roku organa te, tzn.
głównie Żandarmeria Woj-
skowa zatrzymały i dopro-
wadziły ponad 140 żołnierzy
naruszających dyscyplinę
wojskową, sprawców wykro-
czeń oraz podejrzanych  o  po-
pełnienie przestępstw. W tej
grupie około 80 % zatrzy-
manych to żołnierze zasad-
niczej służby wojskowej.
Powodem zatrzymań było
popełnienie przestępstw oraz
wykroczeń, naruszenie dyscy-
pliny wojskowej i porządku
publicznego. 

W kategorii przestępstw 
i wykroczeń dominowały:
uchylanie się od obowiązku
pełnienia służby wojskowej,
przestępstwa przeciwko mie-
niu, narkomania, przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu.
Naruszenia dyscypliny to

głównie stan nietrzeźwy, awantury 
i bójki, zakłócenia porządku pub-
licznego, brak ważnych dokumentów
uprawniających do przebywania poza
jednostką wojskową. 

Porównując dane  z ubiegłego roku
stwierdzono wzrost liczby żołnierzy
służby zasadniczej doprowadzonych do
Komendy Garnizonu, wzrosła ilość osób
doprowadzonych za przestępstwa
związane z narkomanią. Na tym samym
poziomie utrzymała się liczba zatrzy-
manych żołnierzy zawodowych.
Głównym powodem były wykroczenia
popełnione w stanie nietrzeźwym. 

Na podstawie danych zebranych przez
Komendę Garnizonu Gdynia pomimo
nieznacznego wzrostu liczby doprowad-
zonych żołnierzy stan dyscypliny oce-
niono jako dobry. Zmniejszyła się ilość
popełnionych przestępstw oraz po-
ważnych wykroczeń. Nie stwierdzono

istotnych przypadków zakłócenia
porządku publicznego przez żołnierzy
zwalnianych do rezerwy, pomimo dużej
ilości zwolnień, a także dużej liczby
około 3 000 rezerwistów.

- Jest to zasługa właściwie prowa-
dzonej pracy wychowawczej z mary-
narzami w jednostkach wojskowych -
stwierdził komendant Garnizonu Gdynia
kmdr. por. Tadeusz Kozdra. To również
należyta organizacja procesu zwalniania
ze służby wojskowej oraz bardzo dobre
działanie organów porządkowych, 
w tym Żandarmerii Wojskowej, Policji,
Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei.

Na  dyscyplinę w dalszym ciągu rzu-
tują głównie wykroczenia popełnione
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w stanie nietrzeźwym oraz przestępstwa
przeciwko obowiązkowi pełnienia służ-
by wojskowej. Niepokojącym zja-
wiskiem, któremu powinni poświęcić
uwagę dowódcy jest wzrastający pro-
blem narkomanii. 

W opinii dowództwa garnizonu
dowódcy jednostek powinni zwrócić
szczególną uwagę na działania służb
dyżurnych w zakresie realizacji przez
nie zadań jako wojskowych organów
porządkowych. Dotyczy to znajomości
procedur podczas zatrzymywania oraz
umiejętności wypełniania wymaganych
dokumentów.

- Głównym powodem podejmowania
interwencji wobec żołnierzy - powiedział
komendant Oddziału ŻW Gdynia płk
Wiesław Makowski - było naruszenie
przepisów regulaminów oraz naruszenie
postanowień  kodeksu wykroczeń.

Jego zdaniem szczególnie naganne są
wykroczenia związane ze stanem
nietrzeźwości żołnierzy. Pod wpływem
alkoholu wszczynali awantury domowe,
zakłócali porządek w miejscach pub-
licznych. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest
wiele. Obowiązująca od 1997 roku
„Ustawa o dyscyplinie” skomplikowała
prowadzenie postępowania dyscypli-
narnego, to z kolei powoduje niechęć do
wszczynania przez dowódców po-
stępowań wobec swoich żołnierzy i ma-
rynarzy. Inną przyczyną, nad którą stara-
no się zastanowić jest sam charakter
służby wojskowej, jej specyfika, stres,
codzienne problemy. Skłaniają one
żołnierzy do sięgania po alkohol, aby 
w najprostszy sposób uciec od codzien-
nych spraw i kłopotów. Niskie uposaże-
nie żołnierzy zawodowych oraz wciąż
spadający standard życia rodzin
wojskowych negatywnie oddziałuje na
morale żołnierzy, ich wywiązywanie się
z obowiązków służbowych, a także
skłonności do nadużyć, korupcji,
kradzieży mienia wojskowego i innych
nagannych postępowań, zmierzających
do uzyskania dodatkowych środków
finansowych celem wzbogacenia budże-
tu domowego.

Nieznaczne poprawiło się za to bez-
pieczeństwo ruchu drogowego. Inspek-
torzy oraz dowódcy patroli skon-
trolowali 1189 pojazdów kierowanych
przez żołnierzy. Nałożono 259 sankcji,
stwierdzając szereg niedociągnięć takich
jak: naruszenie przepisów prawa o ruchu
drogowym, zasad eksploatacji
wojskowych pojazdów mechanicznych,
niesprawności techniczne. Zatrzymano
w związku z tym 22 dowodów rejestra-
cyjnych, dokonano 36 wpisów do
rozkazów wyjazdu, zastosowano 152
pouczenia, a mandatami karnymi ukara-
no 49 żołnierzy. 

- Uważam - dodaje płk W. Makowski -
że poziom dyscypliny wśród żołnierzy
pełniących służbę w garnizonie jest
dobry. 

W procesie umacniania dyscypliny
Wojskowy Sąd Garnizonowy jest ostat-
nim ogniwem. Urzędem bezpośrednio
oddziałującym na sprawców różnego
rodzaju przestępstw. W bieżącym roku
rozpatrywanych przez sąd spraw o wy-
kroczenia było tyle samo co rok temu. 

Zanotowano natomiast spadek spraw
karnych o 7,7 %. Niestety wzrosła ilość

skazań. W dalszym ciągu obserwuje się
wysoki wpływ spraw związanych z po-
siadaniem i zażywaniem narkotyków.
Spośród ponad stu dwudziestu ska-
zanych w sprawach karnych  przeszło
trzydzieści to osoby naruszające ustawę
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

- To bardzo wysoki procent skazanych
- mówi prezes Wojskowego Sądu Garni-
zonowego w Gdyni kmdr Sławomir
Sokołowski - i budzi to nasz poważny
niepokój. Zatrważające jest to, że osoby
te nie są skazywane tylko za posiadanie
narkotyków, ale również za to, że
sprzedawały je innym kolegom. 

Tradycyjnie niestety na wysokim
poziomie występują przestępstwa
związane z prowadzeniem pojazdów w
stanie nietrzeźwym, a także sprawy
dotyczące samowolnych oddaleń. Nikt
nie jest w stanie określić dominującego
powodu tych zdarzeń. Znaczna więk-
szość sprawców spożywała alkohol na
terenie jednostek wojskowych. Odno-
towano wzrost przestępstw przeciwko
mieniu, fałszowanie dokumentów, pobić,
naruszeń nietykalności cielesnej i gróźb. 

- Powinniśmy bezwzględnie przestrze-
gać i egzekwować od podwładnych
zasady trzeźwości w służbie - pod-
sumował wiceadmirał M. Węglewski -

konsekwentnie i wnikliwie rozpatrywać
bieżące wykroczenia, karać ich spraw-
ców.

Dowódcy jednostek muszą po raz
kolejny przestudiować przepisy „Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi” w zakresie
zakazu sprzedawania, podawania i spo-
żywania napojów alkoholowych 
w swoich obiektach. 

Należy też konsekwentnie rozliczać
żołnierzy uchylających się od służby
wojskowej. Samowolnych oddaleń nie

wliczać do czasu pełnienia służby.
Utrzymywać ścisłą współpracę z organa-
mi Policji, Żandarmerii Wojskowej,
Prokuratury, korzystając z ich doświad-
czeń.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że
prowadzone przez dowódców, oficerów
wychowawczych, kapelanów, psy-
chologów działania odniosą pozytywne
rezultaty. Jednakże w każdym
środowisku występują określone patolo-
gie i będą one występowały również 
w wojsku a także w Marynarce Wojen-
nej. 

Usprawiedliwianie się złą sytuacją
domową czy stresem wywołanym służbą
nie jest wcale żadnym tłumaczeniem.
Kiedy armia będzie w pełni zawodowa
marynarze być może będą podpadać za
picie alkoholu w miejscu pracy,
prowadzenie pojazdów w stanie
nietrzeźwym. Prawdopodobnie nie
będzie wówczas spraw dotyczących
samowolnych oddaleń. Zawsze jednak
należy zakładać zaistnienie możliwości
naruszenia dyscypliny i przestępstw.
Chór bogobojnych aniołów jest przecież
tylko w niebie.

Renata Kreja, Krzysztof Wygnał
Fot.: M. Kluczyński
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W listopadowym numerze „Bandery”
ukazał się artykuł „Honor żołnierza”
kmdr. R. Sawickiego i kmdr.ppor. J. Kro-
plewskiego. Przeczytałem go z dużym
zainteresowaniem, ponieważ dotyczy
sprawy tak ważnej.

Całkowicie zgadzam się z Autorami,
że dotychczas obowiązujący „Kodeks
honorowy oficera Wojska Polskiego”
wymaga zastąpienia innym. Już § 2
stwierdzający, że „Kodeks niniejszy nie
odnosi się do spraw związanych ze
służbą wojskową jako zawodem, porząd-
kuje natomiast sferę służby jako powoła-
nia” wnosi niezrozumiałą dwoistość.
Bardzo dobrze, jeśli ktoś jest żołnierzem
zawodowym z powołania. Jest ono
wartością niewymierną, i jak w każdym
zawodzie, niepowszechną. Reguły
powołania nie mogą być ponad regułami
służby. Jeżeli służymy z powołania, to
tym bardziej nasze postępowania powin-

no odpowiadać wymaganiom służby,
ponieważ właśnie przez nią przejawia
się nasze powołanie.

Wydaje mi się, że dotychczas nie
uściślono pojęć „honor” i „godność”, są
zazwyczaj używane zamiennie.
Niekiedy honor stawia się ponad god-
ność. Np. w „Statucie oficerskich sądów
honorowych” z 1929 r. w  par. 100 pkt. 5,
czytamy: „...w wypadku wykluczenia za
naruszenie honoru staje się wykluczony
z korpusu oficerskiego niezdolnym do
żądania lub dawania satysfakcji hon-
orowej wedle zwyczajów honorowych.
Natomiast następstwa tego nie pociąga
za sobą wykluczenia z korpusu oficer-
skiego za naruszenie godności oficer-
skiej.”

W Wojsku Polskim II Rzeczypospo-
litej tylko oficer, ze względu na wyksz-
tałcenie i status społeczny zawodu, był
uznawany za dżentelmena, a stąd miał
prawo do żądania i dawania satysfakcji

honorowej według postanowień obowią-
zującego także oficerów „Polskiego
Kodeksu Honorowego” Boziewicza.
Obowiązywał, chociaż był sprzeczny
z konstytucją, uznającą równość wszyst-
kich obywateli pod względem godności,
nakazywał rozstrzyganie spraw hon-
orowych zakazywanymi przez prawo
pojedynkami. Kodeks Boziewicza, poza
ustaleniem, kogo uważa się za osobę
honorową i postępowaniem dotyczącym
obrazy i jej honorowym zadośćuczynie-
niem, nic nie regulował. U podstaw tego
kodeksu leżał kult godności warstwy
uprzywilejowanej. Siła i wprawa włada-
nia bronią w pojedynku rozstrzygały
o moralnej prawdzie spornej kwestii.

Jak ma być dziś? Autorzy piszą:
„Honor jest jedną z najważniejszych,
niewymiernych wartości, która decyduje
o wyborze drogi życiowej przez
młodzież, podejmującej służbę jako

żołnierz zawodowy. Dla wielu pod-
chorążych jest wartością, dla której
warto poświęcić część wolności, jaką
dysponują studenci cywilnych uczelni”.
Kandydat na podchorążego ma prze-
ważnie zbyt jednostronne, książkowe
pojęcie o honorze oficera. Swój honor
mają też studenci uczelni cywilnych. Ich
także będzie obowiązywał honor
wybranego zawodu, niekiedy nie mniej
rygorystyczny od wojskowego. To za-
wód oficera nakłada nań stale zwiększa-
jące się, w miarę upływu służby, obow-
iązki i honorem żołnierza jest coraz le-
piej te obowiązki wypełniać, aż do
poświęcenia życia. Jednak w błędzie jest
oficer, który uważa, że ceną swego życia
spłaci swą winę za złe wychowanie
i wyszkolenie podwładnych i złe nimi
dowodzenie, a więc narażenie ich na
bezużyteczną śmierć.

Honor oficera to nie błysk salutującej
szabli i złotego szamerunku, jak to wi-

dzimy na zdjęciu towarzyszącym
artykułowi. Honor to walor wewnętrzny,
przesądzający w znacznym stopniu o ja-
kości pracy, a nie okazywany w pa-
radach.

Autorzy piszą - „...istnieje społeczne
zapotrzebowanie na przejawy hono-
rowego zachowania się żołnierzy”. Zbyt
reklamiarskie podejście - mniejsze
honor, byle były jego przejawy! O po-
trzebie honoru żołnierza i jego treści nie
może przesądzać nikt i nic poza wyma-
ganiami współczesnego i przewidy-
wanego pola walki oraz odpowiadające
im wymagania służby. Stąd też nie mogę
zgodzić się z następującymi poglądami
Autorów dotyczących Kodeksu:

„Najważniejszą rzeczą jest to, aby był
on dziełem zbiorowym.”

„...powinien obejmować wszystkich
żołnierzy zawodowych, ponieważ
wyróżnikiem tego zawodu jest mundur
i to właśnie on nakłada na kadrę
konieczność odpowiedzialności za dobre
imię naszej służby.”

Kodeks honorowy nie może być kom-
promisem „układających się stron”.
Z uporem powtarzam, że ma on
odpowiadać potrzebom służby pod
kątem skuteczności w walce, a w
szczegółach uwzględniać także
uwarunkowania rodzajów sił zbrojnych
i wojsk. Nie sam mundur i nie tylko
dobre imię tu najważniejsze. Nie całe
Wojsko Polskie będzie armią zawodową.
Ci pozostali też będą w mundurach
i mają się godzić, że zostaną
dopuszczeni do wspólnego honoru, a ich
mundur będzie uważany za gorszy?

Członkostwo w NATO zakłada nasz
udział w jego strukturach i misjach,
a więc nasze struktury nie mogą
radykalnie odbiegać od tego, co jest
w siłach zbrojnych sojuszników. Nie
znam nowych ustaw-pragmatycznej
i dyscyplinarnej -  na które powołują się
Autorzy. Nie sądzę jednak by znosiły
one korpusy oficerów i podoficerów.
Nowy kodeks na siłę może być ujęty
w jednym dokumencie, w szczegółach
powinien jednak odpowiadać istniejącej
w wojsku hierarchii. 

Omawiany kodeks musi opracować
mała grupa kompetentnych wojskowych
i im prędzej, tym lepiej. Takie opracowa-
nia nie mogą ciągnąć się latami i zależeć
od zmieniających się ekip politycznych.
Musi to być dokument na długie lata.

kontradm. w st. spocz.
Henryk Pietraszkiewicz

członek SOMW RP
Fot.: K. Wygnał

Nieco o kodeksie honorowym
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T O P

W celu przeciwdziałania skutkom
katastrof ekologicznych, awarii tech-
nicznych i klęsk żywiołowych, a
także aktów terroru z wykorzys-
taniem broni masowego rażenia SZ
RP posiadają zorganizowany system
ratownictwa chemicznego, którego
elementem składowym są
Chemiczne i Radiacyjne Zespoły
Awaryjne, w tym siły Wojsk
Chemicznych MW.

Zasadniczym celem funkcjonowa-
nia podsystemu ratownictwa

chemicznego jest lokalizacja, ocena i likwidacja skutków
awarii chemicznych i wypadków radiacyjnych w stałych
i manewrowych punktach bazowania okrętów, na lotniskach
i w jednostkach brzegowych. 

Siły mogą być wykorzystane do działania w ramach syste-
mu reagowania kryzysowego SZ.

ChRZA powoływane są na szczeblu flotylli. Tworzą je
wyznaczone siły z 30. i 55. kchem. Do ich podstawowych
zadań należy: rozpoznanie i identyfikacja skażeń, określenie
rzeczywistych stref, prognozowanie oraz ocena ich wpływu
na ludzi i otoczenie, określanie możliwości i warunków
prowadzenia akcji ratowniczej oraz usuwania przyczyn 
i skutków awarii). Zasadniczymi elementami ChRZA jest
Grupa Ratownictwa Chemicznego, przeznaczona do realiza-
cji najtrudniejszych zadań w rejonie awarii chemicznej. 

W jej skład wchodzą ratownicy chemicy wyposażeni
w nowoczesny sprzęt ochronny oraz przyrządy do indykacji
promieniotwórczych i chemicznych środków prze-
mysłowych.

Nie mniej istotną częścią ChRZA jest Grupa Likwidacji
Skażeń, przeznaczona do neutralizacji uwolnionych sub-
stancji toksycznych. 

Grupa wyposażona jest w sprzęt i środki służące do likwi-
dacji skażeń ludzi, terenu, dróg oraz sprzętu.

Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia MW 
Kmdr Jacek Barański
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Luty 2006 roku
* 1 - 10 - Zorganizowanie konkursu
„Złoty Kompas”.
* 6 - 10 - Zimowisko dla dzieci kadry
i pracowników wojska.
* 10 - Uroczystości związane z 86
rocznicą „Zaślubin Polski z morzem”.
Pomoc organizacyjna w tym zakresie
instytucjom administracyjnym i
stowarzyszeniom.
* 10 - Wernisaż wystawy malarskiej
Jacentego Lubowieckiego - Klub MW -
„Riwiera”.
* 11 - Spotkanie z Kazimierzem
Pęcherzewskim - „Kamczatka - 2005”
* 14 - Zorganizowanie w Klubie MW
„Riwiera” wieczoru krajoznawczego
z okazji 80-lecia nadania Gdyni praw
miejskich.
* 18 - Spotkanie w Klubie MW
„Riwiera” z Konradem Dobrzyńskim -
„Bajkał”.
* 18 - Zorganizowanie dla środowiska
MW balu karnawałowego.
* 22-24 - Udział przedstawicieli kadry
MW w naradzie koordynacyjnej
„Funkcjonowanie wojskowych
ośrodków kulturu”.

Odeszli do rezerwy:
chor. szt. Dariusz Baran, chor. szt. 
Piotr Syroka, st. chor. Maciej Frey,
chor. Mariusz Jaszke, 
chor. Piotr Kukier, 
mł. chor. Mariusz Babulewicz,
st. bosm. szt. Edward Cukrowski,
st. sierż. szt. Jacek Mielczarek,
st. bosmat Paweł Faltynowski,
st. mar. zaw. Andrzej Gałczyński,
st. mar. zaw. Sławomir Rolak.

B. G.

Odeszli na wieczną wachtę:
płk Franciszek Adamowicz,
kmdr Izydor Kafara,
kmdr Henryk Kotasiewicz,
st.bosm. Józef Kwaśny
kpt. Jerzy Makowski
kmdr ppor. Adam Ostrówka,
st. chor. Stanisław Oskierko
kmdr por. Adam Szustkiewicz,
ppor. Tadeusz Tracz.

Pierœcieñ Hallera
Bractwo Okrętów Podwodnych
w 25 rocznicę swojej działalności,
zostało przez Zarząd Ligi Morskiej
i Rzecznej wyróżnione Pierścieniem
Hallera.
Wręczenie pierścieni odbyło się
10 lutego 2006 roku w Pucku,
w 86. rocznicę Zaślubin Polski
z Morzem Bałtyckim. Główna
uroczystość odbyła się w pięknej
i dostojnej oprawie wśród licznie
zgromadzonej publiczności
w zabytkowej Farze, z udziałem
przedstawicieli władz Pomorza,
Kościoła, Dowództwa Marynarki
Wojennej i miasta Pucka, w asyście
Kompanii Reprezentacyjnej MW,
pocztów sztandarowych oraz
orkiestry. Pierścienie wręczali
członkowie Zarządu Ligi Morskiej
i Rzecznej oraz Kapituły.
Pierścieniem Hallera wyróżniony
został również arcybiskup Tadeusz
Gocłowski, za całokształt swojej
pracy z ludźmi morza. Pierścień
dla Bractwa Okrętów Podwodnych
odebrał Prezes Zarządu kmdr ppor.
rez. Edward Olewiński.
Dla Bractwa jest to szczególnie

radosne wyróżnienie, związane
z historią naszych okrętów
podwodnych oraz przygotowaniami
do zorganizowania Światowego
Kongresu Podwodniaków w 2008 roku
w Gdyni.

Z głębokim żalem 8 lutego 2006 roku pożegnaliśmy
kmdr. ppor. w st. spocz.
Adama Ostrówkę

oficera wielce zasłużonego dla łączności MW
który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Żonie Danucie i najbliższym
wyrazy szczerego żalu oraz współczucia

składają: szef, kadra, pracownicy wojska 
Zarządu Dowodzenia i Łączności N-6

Sztabu Marynarki Wojennej

Spotkanie z ksiê¿n¹
W czasie wizyty księżnej Anny,
córki królowej Elżbiety II 
w dniu 1 lutego odbyło się jej
spotkanie przed Grobem Nieznanego
Żołnierza z kombatantami. 

W spotkaniu uczestniczyły dwa poczty
sztandarowe, Ogólnokrajowego
Stowarzyszenia Kombatantów PSZ
na Zachodzie z prezesem Zarządu
Głównego kpt. mar. w st. spocz. 
Zygmuntem Korwin - Sokołowskim

oraz Stowarzyszenia 
Lotników. Księżna z dużym
zainteresowaniem wypytywała
kpt. mar. Z. Sokołowskiego
o przeżycia wojenne
oraz o działalność 
Stowarzyszenia a także o losy
byłych żołnierzy, a obecnie
kombatantów, którzy walczyli
pod dowództwem brytyjskim.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego kolegi
st. chor. rez. mar.

Jana Piotra Czerniaka
W imieniu Żony i Rodziny składam bardzo serdeczne podziękowanie

szefowi Sekretariatu dowódcy MW, 
szefowi Oddziału Społeczno-Wychowawczego Dowództwa MW, 

kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej MW
i jej udziału w ostaniej posłudze.

Eugeniusz Konarski

Akcja ratownicza na jeziorze Jamno 
26 lutego o 22:45 służby ratownicze Marynarki Wojennej
zostały przez Komendę Miejską Policji
w Koszalinie poinformowane o zaginięciu na
jeziorze Jamno bojerowca. Podjęto decyzję
o użyciu śmigłowca ratowniczego Mi-14 PS
z 29 Eskadry Lotniczej w Darłowie. Maszyna
dowodzona przez kpt. Andrzeja Wawulskiego
dotarła nad rejon poszukiwań o 23:36
i natychmiast rozpoczęła przeszukiwanie jeziora.
Na pokładzie śmigłowca znajdowali się lekarz
oraz ratownicy gotowi do podjęcia zaginionego 
i udzielenia mu pierwszej pomocy medycznej. 
O 00:33 załoga śmigłowca zlokalizowała
przewrócony bojer nieopodal brzegu jeziora.
Niestety pomimo wnikliwego przeszukania
rejonu wokół jednostki nie odnaleziono

poszkodowanego. Dalsze poszukiwania rozpoczęły policja
i straż pożarna.

7 lat w NATO
12 marca minęło 7 lat od włączenia 
Polski w struktury Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Dla polskich sił
morskich to okres transformacji,
modernizacji i zwiększenia mobilności.
Marynarka Wojenna jest na stałe obecna
w Siłach Odpowiedzi NATO oraz ma
swój udział w operacji
antyterrorystycznej „Active Endeavour”.
Przez ostatnie siedem lat jednostki
Marynarki Wojennej brały udział we
wszystkich manewrach Sojuszu na 
Bałtyku, istotnych operacjach

w Cieśninach Bałtyckich, na Morzu
Północnym, Norweskim oraz na
Oceanie Atlantyckim.
W dzień rocznicy we wszystkich bazach
morskich i lotniczych została uroczyście
podniesiona flaga Marynarki Wojennej
i NATO oraz odczytano rozkaz
okolicznościowy Dowódcy MW. Przy
Płycie Marynarza Polskiego na skwerze
Kościuszki złożono kwiaty.
W uroczystościach wzięła udział
delegacja Dowództwa MW.
Obecnie, z siłami NATO współdziała
ponad trzydzieści polskich okrętów

różnych klas, lotnictwo morskie oraz
jednostki brzegowe. Przez ostatnie
siedem lat polskie siły morskie wzięły
udział w blisko 300 międzynarodowych
ćwiczeniach i operacjach na morzu
w powietrzu i na lądzie.

ORP „Gen. K. Pu³aski”
w ACTIVE ENDEAVOUR 

Stały Zespół Sił Odpowiedzi NATO,
w którego składzie działa ORP „Gen.

K. Pułaski”,
zakończył swój
udział w operacji
antyterrorysty-
cznej ACTIVE
ENDEAVOUR.
Polska fregata
przez 14 dni
monitorowała
wody w rejonie
Kanału Sueskiego
w poszukiwaniu
jednostek

podejrzanych o działanie na korzyść
organizacji terrorystycznych.
Zespół rozpoczął działania 24 lutego
i w ich wyniku zidentyfikował 150
nierozpoznanych dotąd jednostek.
Oprócz fregaty ORP „Gen. K. Pułaski”
w skład SNMG 1 (ang. Standing NATO
Response Force Maritime Group 1)
wchodzą: 
HMS Athabaskan
(Kanada, okręt flagowy), 
USS Simpson (Stany Zjednoczone), 
NRP Vasco da Gamma (Portugalia), 
FGS Mecklenburg-Vorpommern
(Niemcy).
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PLAYEX 2006 
W dniach od 27 lutego do 3 marca
w Cieśninach Bałtyckich miała miejsce
faza morska wielonarodowego
ćwiczenia PLAYEX 2006. Przez ten czas
okręty i lotnictwo morskie z Danii,
Szwecji i Polski przećwiczyły
praktycznie wszystkie elementy działań
na morzu. Marynarkę Wojenną RP
reprezentowały okręt podwodny
ORP „Sokół” oraz dwa śmigłowce
zwalczania okrętów podwodnych
Mi-14 PŁ.
Celem ćwiczenia była koordynacja
działań międzynarodowego zespołu
w obliczu powstałego zagrożenia. 
Podczas treningów na morzu
przećwiczone zostały podstawowe
zadania indywidualne każdego okrętu
oraz procedury kontroli żeglugi
i działań zespołów

kontrolno-inspekcyjnych w ramach
operacji blokadowych. Ważnym
elementem była obrona poszczególnych
okrętów i zespołu przed wrogimi
okrętami podwodnymi. ORP „Sokół”
symulował działanie obcego OP. 

Jego zwalczanie odbywało się we
współpracy z wyspecjalizowanymi
śmigłowcami ZOP zarówno
pokładowymi, jak i bazującymi na
lądzie.

Konkurs recytatorski
21 marca wyłonieni zostali laureaci tegorocznego, XVII
Konkursu Recytatorskiego Wojska Polskiego na szczeblu
Marynarki Wojennej. O prawo startu w konkursie walczyli
marynarze, soliści i zespoły ze wszystkich klubów
garnizonowych MW. Zwycięzcy reprezentować będą
Marynarkę Wojenną w finale ogólnopolskim.
Eliminacje do konkursu odbyły się we wszystkich

garnizonach Marynarki Wojennej. Mógł w nich wystartować
każdy, powyżej 16 roku życia, kto zgłosił akces do konkursu
i przeszedł eliminacje regionalne. Prawo występu w finale
wywalczyło łącznie 16 osób - zwycięzców konkursów

regionalnych. Uczestnicy prezentowali utwory słowne lub
muzyczne we własnej, oryginalnej interpretacji. Co najmniej
jeden z prezentowanych utworów miał zawierać treści
o charakterze patriotycznym lub marynistycznym.

Wyniki XVII Konkursu Recytatorskiego WP
na szczeblu Marynarki Wojennej

Turniej Recytatorski
Tytuł laureata otrzymał: mar. Waldemar Grykałowski
- JW. 3868 w Gdyni;
Wyróżnienie otrzymał: mar. Tomasz Skrzypczak
- Klub Żołnierski w Rozewiu; 
Nagroda specjalna kierownika Klubu „Riwiera” :
mar. Adrian Wiśniewski - 1 Morski Pułk Strzelców w Gdyni. 
Turniej Poezji Śpiewanej
Tytuł laureata otrzymał: Sebastian Ślusarczyk - Klub MW
„Riwiera” w Gdyni; 
Wyróżnienia otrzymali: mar. Adrian Wiśniewski
i mar. Piotr Zyskowski - 1 Morski Pułk Strzelców w Gdyni; 
Nagrodę specjalną kierownika Klubu „Riwiera”: 
mar. Dariusz Adamski z Klubu Żołnierskiego w Darłowie. 
Turniej „Wywiedzione ze słowa”
Wyróżnienie otrzymał: mar. Adrian Sekretarczyk z Klubu
Żołnierskiego w Babich Dołach.

Poduszkowce dla MOSG
Morski Oddział Straży
Granicznej im. płk. Karola
Bacza zaprezentował swój
nowy nabytek -
poduszkowiec do działań
patrolowo-interwencyjnych
Griffon 2000TD.
Był to pierwszy z dwóch
egzemplarzy zakupionych
w Wielkiej Brytanii na mocy
umowy podpisanej
13 lipca 2005 roku. 
Pojazdy te mają operować

głównie na wodach
Zalewu Wiślanego.
Ich obecność znacząco
poprawi możliwości
zwalczania przemytu na
obszarach przygranicznych,
zwłaszcza w okresie
zimowym, kiedy zalew
pokryty jest lodem
uniemożliwiającym
działanie tam
klasycznym jednostkom
pływającym.
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Pragniemy gorąco podziękować wszystkim organizatorom
i współorganizatorom V Balu Sił Zbrojnych, którego celem
była pomoc dla naszej chorej córeczki Julki. Szczególnie
serdeczne podziękowania składamy gospodarzowi imprezy
dowódcy Marynarki Wojennej RP oraz redakcji

miesięcznika „Raport”. Najserdeczniej dziękujemy „Wszys-
tkim Ludziom Dobrej Woli” za zaangażowanie w zbiórkę fun-
duszy na ratowanie życia, zdrowia i dalsze leczenie Julki. 

Za uświetnienie balu serdecznie dziękujemy Big-Bandowi
Marynarki Wojennej, tancerkom agencji „Mira-Art”,
zespołowi „Zajazd”, Przyjaciołom szczególnie zaan-
gażowanym w tę imprezę i wszystkim ludziom o dobrych

sercach. Na łamach „Bandery” pragniemy jeszcze raz przesłać
gorące słowa podziękowania, których głębię trudno przelać na
papier.                                Julka, Ela i Marek Biernaccy

PodziękowaniePodziękowanie

Rocznica rejsu
Z okazji 10 rocznicy
opłynięcia świata przez
żaglowiec Marynarki
Wojennej ORP „Iskra”
uczestnicy rejsu spotkali się
17 lutego w Akademii
Marynarki Wojennej.
Patronat nad jubileuszowym
spotkaniem objął komendant

AMW kontradm. Zygmunt
Kitowski.Pierwszą częścią
obchodów było seminarium
poświęcone historii żaglowca
i jego najważniejszego rejsu.
Po zakończeniu
wystąpień prelegentów,
nastąpiło wręczenie
okolicznościowych medali.
Kolejnym punktem programu

był koncert szant, zaś
później uczestnicy rejsu
mieli okazję odświeżyć
wspomnienia oglądając
film poświęcony temu
wydarzeniu.
ORP „Iskra” wyszedł
z Gdyni 18 kwietnia
1995 roku. Podczas
trwającego blisko

10 miesięcy rejsu
żaglowiec odwiedził
porty w Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii,
Brazylii, Republice
Południowej Afryki,
Indonezji, Australii,
Argentynie, Nowej
Zelandii, Portugalii,
a także na Falklandach
oraz Wyspach Zielonego
Przylądka. Żaglowiec
przekroczył równik 
22 maja 1995 roku.
Po 225 dniach żeglugi,

27 listopada 1995 roku ORP
„Iskra” opłynął przylądek
Horn. 
Po przepłynięciu 37 774 mil
morskich żaglowiec powrócił
do Gdyni 10 lutego 1996
roku. Przebył blisko
38 tysięcy mil morskich,
spędził 300 dni poza domem,
odwiedził 19 portów
w 12 krajach.

Œwiêto lotniczej szko³y
16 marca br. swoje święto
obchodzili dyrekcja
i uczniowie Publicznego
Gimnazjum im. Morskiego
Dywizjonu Lotniczego
w Pucku. W tym dniu
uczniowie zorganizowali
uroczysty apel, w którym
przypomniano dzieje
pierwszej jednostki lotnictwa
morskiego w niepodległej
Rzeczypospolitej.
Zaprezentował się szkolny
chór oraz zespół taneczny.

Wśród honorowych gości
byli m.in. kmdr por. pil.
Roman Tański, 
dowódca 28. eskadry
lotniczej, seniorzy lotnictwa:
Aleksy Antoniewicz, Janusz
Kulig oraz kmdr ppor.
Mariusz Konarski. 
Uroczystości zakończyły
się złożeniem wiązanek
kwiatów na mogile
Morskiego Dywizjonu
Lotniczego oraz pod
Pomnikiem Lotników.
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„Nie było to poszukiwanie morskiej
romantyki, lecz sposobu na życie” -
pisze o początkach swojej drogi w mary-
narce Henryk Hieronim Pietraszkiewicz.
Dalej, w jego wspomnieniach,
drukowanych wśród wielu innych,
pisanych przez absolwentów Akademii
MW, a zebranych pod tytułem „Moja
droga na morze”, odnajdujemy prosto-
linijne wyznania: „Byłem oficerem
z wojennej powinności, bez zamiłowania
do służby i bez niezbędnego wyszkole-
nia. (...) Do domu za Bugiem nie miałem
po co wracać. (...) Nie miałem w kraju
żadnego cywilnego punktu zaczepienia
ani nawet dokumentów świadczących,
że coś już skończyłem, że nie muszę
zaczynać od początku”. Tak więc,
najwyraźniej to los pokierował młodym
kresowiakiem z Wileńszczyzny. „Chyba
na początku czerwca 1946 roku kilku
z naszej dywizji wezwano do Warszawy
bez podania celu. Dopiero w koszarach
na Pradze od innych wezwanych
dowiedzieliśmy się, że jesteśmy kandy-
datami do Oficerskiej Szkoły Marynarki
Wojennej. Wydało mi się to mało praw-
dopodobne...”. Z jakim prawdopodo-
bieństwem spotkałoby się wówczas pro-
roctwo, że ten z przypadku kandydat na
marynarza, zwiąże z flotą wojenną całe
swoje zawodowe życie, zostanie
znakomitym dowódcą okrętów podwod-
nych, dosłuży się stopnia kontradmi-
rała... 

Pan admirał wita uśmiechem już
w progu mieszkania przy 3 maja. Czę-
stuje dobrą kawą w pokoju z regałem
książek. Obrazy na ścianach to morskie
pejzaże i portrety. Dwa admirała, jeden
wnuka, jeszcze jako małego chłopca.

Który ze swoich portretów Henryk
Pietraszkiewicz lubi bardziej? Ten ciem-
niejszy, na którym namalowano go en
face. Dlaczego? - Na tym portrecie
jestem bardziej prawdziwy. A co to
dokładnie znaczy?

- No... taki zgryźliwy staruszek ...
W ogóle, to drugi portret jest przez przy-
padek, artysta miał namalować moją
żonę, ale ona się uparła, że nie.
No i wypadło na mnie. 

Do kawy ciasteczka i dobre cukierki.
Lubi pan słodycze? - Lubię, tylko muszę
się już ograniczać. Ale gdy byłem jeszcze
w piechocie, to wśród oficerów działały
trzy towarzystwa: Towarzystwo Zbiera-
nia Trofeów, Towarzystwo Hodowli

Wesołych Stworzonek (tu uśmiech) i
Towarzystwo Przyjaciół Ciastek. Ja
należałem do tego ostatniego. I z tych
wszystkich stowarzy-szonych, do dziś
żyją tylko miłośnicy ciastek...

W kwestii ciastek Henryk
Pietraszkiewicz nie ćwiczył silnej woli
i jak się okazało, nie zaszkodziło mu to
zupełnie. W kwestii własnego charakteru
i owej siły woli, ma o sobie jak najgorsze
zdanie, twierdząc, że tej siły nie miał
nigdy. Znowu przekora? A zupełnie
serio, to nie podoba mu się, że system
kształcenia młodych oficerów, nie doce-
nia kwestii formowania charakterów
właśnie. Jest przekonany, że dla
żołnierza wola walki, jego morale to
sprawy najważniejsze. Zwycięża często
ta siła rażenia, która niszczy psy-
chicznie. Zgadza się z twierdzeniem, że

jeżeli szkoły nie będą starały się kształ-
tować charakterów młodych ludzi, to
wychowamy ludzi kalekich. Bo zdaniem
pana admirała, do osiągania w życiu
stawianych sobie celów nie wystarczy
motywacja. Trzeba mieć charakter. 

Tu już blisko do kwestii, jaki więc
zdaniem Henryka Pietraszkiewicza
powinien być dobry dowódca. Otóż,
najkrócej rzecz ujmując - skuteczny.

O tej skuteczności decydują jednak
konkretne przymioty. Talent, wiedza
i silna wola. I pewna charyzma, której
nie da się nauczyć w szkole. - Z tą
charyzmą jest trochę tak, jak z pewnym
motywem w książce Teofila Gautiera

Z charyzm¹ trzeba siê urodziæ...

ZŁOTY KOMPAS 2006
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„Panna de Maupin”. Rzecz się niby
dzieje w Chinach i pojawia się takie
stwierdzenie, że są ludzie, za którymi
chodzi cień chińskiego smoka i oni
zostaną władcami Chin. Jeśli jednak ktoś
zwróci na to uwagę i będzie mówić o tym
głośno, los zacznie tę osobę prześla-
dować. O ludziach z tak zwaną charyzmą
też tak się czasem mówi, że JAKOŚ udało
się im osiągnąć to, do czego doszli.

Admirał uśmiecha się na stwierdzenie,
że za nim również musiał chodzić cień
chińskiego smoka. Uważa, że życie
obchodzi się z nim dobrze. Że nie ma
prawa narzekać chociażby dlatego, że
przeżył wojnę. A los oszczędził mu
złośliwych prześladowców. Z dużym
dystansem mówi o stanowisku, do
którego doszedł w służbie wojskowej.
I o stanowiskach w ogóle. Jego zdaniem,
dorasta się do nich... w kilka lat po tym,

jak się to stanowisko
opuści. Z perspektywy
czasu wiele rzeczy widzi
się zupełnie inaczej i
mądrzej.

Jak spędza czas
osiemdziesięciotrzyletni
Henryk Pietraszkiewicz?
Lubi czytać. Czyta wiele,
co już po krótkiej z nim
rozmowie, jest zupełnie
jasne. Na poparcie
swoich argumentów
sięga często do literatury,
niekoniecznie beletrysty-
ki. Książką, którą ostat-
nio Henryk Pietra-
szkiewicz s t u d i u j e
z przyjemnością jest
„Historia życia codzien-
nego”. Gęsto poza-
kreślane fragmenty stron
pokazują, że książki są
dla niego bardzo oso-
bistym przedmiotem,
zaznaczony tekst służy
przemyśleniom. Trochę
przekornie, a trochę na
serio mówi jednak, że tak
naprawdę człowiek

mógłby przeczytać jedną książkę. -
Jeżeli dobrą książkę człowiek odczytuje
po raz któryś, to zawsze stwierdza, że czegoś
tam w swoim czasie nie zauważył. Ale są
okrzyczane tytuły, o których ja nie mam
na tyle zarozumiałości, żeby powiedzieć,
że je rozumiem, na przykład „Ulissesa”,
ja to przeczytałem, ale żebym wpadł
w zachwyt dziki, to nie powiedziałbym.
Lektury, do których chętnie powraca, to
książki Melchiora Wańkowicza. Na

przykład „Karafka Lafontainea”. 
Według pana admirała, literatura

powinna człowieka zmieniać. Na lepsze.
Czy też dla zrozumienia świata? Tu już
admirał H. Pietraszkiewicz jest scepty-
czny. Nie ma przekonania, że ciągle
zmieniający się świat można zrozumieć.
I nie pomaga w tym upływ czasu niosą-
cy kolejne doświadczenia. 

Henryk Pietraszkiewicz, chociaż lubi
przedstawiać siebie jako przekornego
i niego zgryźliwego staruszka, jest
pogodnym człowiekiem, którego świat
wciąż potrafi na nowo zaskakiwać.
Nawet, jeżeli mówi o sobie w ten
sposób:

- Młodemu otoczenie się nie buntuje,
a staremu tak. Buntuje się but i skarpet-
ka i koszula i laska, z którą teraz chodzę.
Tracimy pewne takie proste możliwości.
Człowiek w starszym wieku wchodzi
coraz bardziej w świat zaniechań.
Takich, że spacer już nie na dziesięć kilo-
metrów, że kiedyś mogło się przeczytać
dwieście stron w jeden wieczór a teraz
nie. Że się pamiętało, co się czytało...” 

Tatiana Baczyńska

Fot.: M. Kluczyński
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Z okazji 35 rocznicy utworzenia
3. Flotylli Okrętów im kmdr. Bolesława
Romanowskiego 10 marca odbyła się
uroczystość upamiętniająca powstanie
tego największego związku taktycznego
Marynarki Wojennej. Na obchody
rocznicy przybyli zaproszeni goście,
wśród nich przewodnicząca komisji ds.
polityki regionalnej Unii Europejskiej
Danuta Huebner, marszałek Senatu Bog-
dan Borusewicz, przewodniczący
senackiej Komisji Obrony Narodowej
Franciszek Adamczyk, poseł Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, dowódca
Marynarki Wojennej RP admirał floty
Roman Krzyżelewski, dowódcy jednos-
tek, kombatanci oraz byli żołnierze i pra-
cownicy wojska.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęto od
podniesienia Wielkiej Gali Banderowej
na okrętach stacjonujących w Porcie
Wojennym w Gdyni-Oksywiu. Przy-
byłych na uroczystości gości przywitał
dowódca 3 FO kontradmirał Jerzy Patz.
Po kurtuazyjnych przemówieniach od-
była się defilada pododdziałów z udzia-
łem Orkiestry Reprezentacyjnej Mary-
narki Wojennej.

Następnie goście udali się do
kinoteatru „Grom” na koncert przygo-

towany przez Zespół Reprezentacyjny
Wojska Polskiego. Artyści zaprezen-
towali się w okolicznościowym reper-
tuarze zawierającym wiązanki pieśni
i tańców marynarskich i wojskowych.

Obchody jubileuszu jednostki zakoń-
czono przyjęciem w Klubie Garni-
zonowym na Oksywiu.

3. Flotylla Okrętów im. kmdr
Bolesława Romanowskiego jest
uderzeniowym związkiem taktycznym
Marynarki Wojennej. Posiada w swoim
składzie okręty o największym poten-
cjale bojowym, zgrupowane w Dywiz-
jonie Okrętów Rakietowych, Dywizjonie
Zwalczania Okrętów Podwodnych oraz
Dywizjonie Okrętów Podwodnych. Siły
te są przeznaczone do wykonywania sze-
rokiego wachlarza zadań, wśród których
do najważniejszych należy niszczenie
wrogich jednostek, zarówno nawodnych

jak i podwodnych, a także działania
przeciwdesantowe oraz osłonowe.

Utrzymaniu przez 3. Flotyllę Okrętów
wysokiej gotowości bojowej sprzyja sze-
roka współpraca międzynarodowa.
Oprócz ścisłych kontaktów z marynarka-
mi wojennymi Danii i Niemiec polskie
okręty uczestniczą w programie Par-
tnerstwo dla Pokoju oraz biorą udział
w licznych ćwiczeniach.

Okręty flotylli wzięły także udział
w działaniach bojowych w ramach
wojny z terroryzmem. W zeszłym roku
jako pierwszy do uczestnictwa w ope-
racji Active Endeavour został
skierowany ORP „Bielik”. Jego działa-
nia zostały wysoko ocenione przez
sojuszników. W tym roku jako kolejna
na Morze Śródziemne udała się fregata
ORP „Gen. K. Pułaski”, przez 14 dni
wykonując zadanie kontroli żeglugi
w rejonie Kanału Sueskiego.

K. Wygnał, P. Gurgurewicz

Fot.: M. Kluiczyński

Œwiêtuje 3 Flotylla Okrêtów



Wśród periodyków zajmujących się tematyką wojennomorską
poczesne miejsce zajmuje wydawany w Vancouver kanadyjski
Sea Waves Magazin sam siebie określający jako najbardziej kom-
pletne źródło wiadomości  o  marynarkach wojennych.
W Internecie pod adresem http://www.seawaves.com, znajduje się
ich strona. Nie jest ona jedynie reprezentacją w przestrzeni wirtu-
alnej, gdyż to właśnie światowa sieć stała się zasadniczym tere-
nem ich działania. Czasopismo jest dystrybuowane za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, z dużą częstotliwością - aż cztery
razy w tygodniu. Usługa ta jest płatna jednak, aby móc się
przekonać czy jest się zainteresowanym stałym nabywaniem
informacji można przez okres miesiąca korzystać z niej za darmo.
Zamówienie periodyku jest bardzo proste, wystarczy wysłać
e-mail na podany adres. 

Pomimo tego, że sama strona nie jest przewidziana do pełnienia
roli podstawego medium informacyjnego można tam odnaleźć
kilka elementów godnych zainteresowania. W dziale Naval Fleets
znajdziemy na przykład bieżące informacje o składzie wszystkich
stałych zespołów okrętowych. Sojuszu Północnoatlantyckiego,
w tym także SNMG1, w którego składzie działa obecnie nasza
fregata ORP „Generał K. Pułaski”. Innym przydatnym ele-
mentem, który znajdziemy w tym dziale są skróty poprzedzające
nazwy okrętów w różnych państwach. Co prawda przy
rozszyfrowaniu skrótu ORP popełniono błąd tłumacząc go jako
„Okręty Rzeczpospolita Polskiej”, jak wiadomo polska gramaty-
ka nie jest oczywista dla osób posługujących się na co dzień an-
gielskim, jednak jeśli wydawca ma ambicje dostarczać
najpełniejszych informacji powinien zadbać nawet o taki
szczegół.

Dla osób zainteresowanych wizytami okrętów w portach, które
chciałyby je sfotografować, czy też zwiedzić z pewnością przy-
datny będzie dział Port Visits. Przedstawione są tam wszystkie
planowane imprezy i wizyty z udziałem okrętów. Dzięki temu
z często nawet sporym wyprzedzeniem można dowiedzieć się
gdzie znajdzie się interesująca nas jednostka. Przykładowo, jeśli
ktoś chciałby odwiedzić kogoś z „Pułaskiego” ma na to szansę
13 kwietnia w Antwerpii, gdzie będzie gościł. Sama strona nie
przedstawia sobą nic nadzwyczajnego, jednak zainteresowani
otrzymywaniem bieżących informacji o flotach świata mogą sko-
rzystać z oferty wydawnictwa i zamówić ich biuletyn.

Przemysław Gurgurewicz 
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Realizując testament pokoleń marynarzy oraz dążenia wspólczes-
nego środowiska Marynarki Wojennej RP, pasjonatów, sympatyków
naszego rodzaju sił zbrojnych, w kwietniu 2002 roku rozpoczęto
budowę siedziby dla Muzeum Marynarki Wojennej. Jest to najstarsza
morska placówka muzealna w Polsce oraz jedyna zajmująca się
wyłącznie dziejami oręża polskiego na morzu.

Muzeum MW gromadzi wszelkie pamiątki, obiekty rzeczowe,
dokumenty i inne muzealia dotyczące historii Marynarki Wojennej
RP, a także dokumentujące 1000-letnie tradycje wojenno-morskie
narodu polskiego.

Wychodząc naprzeciw wieloletnim staraniom zmierzającym do
zmiany tej sytuacji, Dowództwo Marynarki Wojennej podjęło szereg
starań, aby urzeczywistnić ideę budowy siedziby dla Muzeum MW.
W ramach tych działań 28 listopada 1998 roku odbyła się uroczystość
wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę tego obiektu. W lipcu
2000 roku powstała Fundacja „O dach dla historii Marynarki Wojen-
nej RP”, która zajmuje się zbieraniem środków finansowych na
urzeczywistnienie idei budowy.

Należy podkreślić, że dotychczas całe przedsięwzięcie realizowane
było wyłącznie ze środków uzyskanych dzięki wspaniałomyślności
instytucji, firm i osób prywatnych.

Do połowy ubiegłego roku inwestycja przebiegała zgodnie z
planem, a zgromadzone środki w wysokości ponad 5,5 mln złotych
pozwoliły na wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu.
Niestety od tego momentu, w związku z trudnościami w pozyskiwa-
niu sponsorów wynikających z aktualnych przepisów finansowych,
nasze przedsięwzięcie natrafia na coraz większe problemy, które
powodują opóźnienie realizacji inwestycji. Odczuwamy brak środ-
ków na dalsze prowadzenie prac, a starania podejmowane w kierunku
pozyskiwania środków na dalszą realizację budowy siedziby
Muzeum MW nie przynoszą spodziewanych efektów.

Dlatego też, w imieniu całego środowiska MW RP zwracam się z
apelem do wszystkich sympatyków morskiego rodzaju sił zbrojnych
o przekazanie 1% podatku na zakończenie II etapu budowy Muzeum
Marynarki Wojennej RP.

MORSKIMORSKI
INTERNETINTERNET

Wirtualne czasopismo

Zamiast do Urzędu Skarbowego

przekaż 1% podatku
na Fundację „O dach dla historii Marynarki Wojennej RP”

Nr konta banku PEKO S.A. V/O. Gdynia
91 1240 2933 1111 0010 0166 3834

Wszystkie wpłaty w BANKU PEKAO S.A. na terenie całego
kraju są zwolnione od opłat.

A P E LA P E L
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Ponad 40 lat temu w ścisłej tajemnicy
do portu na Helu przybył nowy okręt,
który wcielony został do 3 Dywizjonu
Kutrów Torpedowych. Jednak wbrew
nazwie dywizjonu głównym uzbroje-
niem nowej jednostki nie były torpedy,
lecz znacznie nowocześniejsze i gro-
źniejsze uzbrojenie - rakiety. Był to pier-
wszy z zakupionych dla naszej marynar-
ki wojennej kutrów rakietowych projek-

tu 205, który otrzymał nazwę ORP
„Hel”.

Podniesienie bandery, które nastąpiło
na początku stycznia 1964 roku stało się
początkiem nowej epoki w polskiej
marynarce - ery rakiet.

W ponad 40 lat później - 14 lutego
bieżącego roku odbyła się uroczystość
pożegnania z jednostkami tego typu.

Dowódca Dywizjonu Okrętów Rakie-
towych kmdr Ryszard Demczuk zadbał,
aby miało ono wyjątkowy charakter. 

W morze po raz ostatni w czasie swo-
jej służby pod biało-czerwoną banderą
wyszedł ORP „Władysławowo”. Na
jego pokładzie oprócz załogi znaleźli
się gospodarz uroczystości kmdr
R. Demczuk a także: zastępca dowód-
cy 3. Flotylli Okrętów kmdr Zbigniew
Wądołowski oraz byli dowódcy
„Władysławowa” kmdr por. Cezary
Habdas i kpt. mar. Maciej Osika. 

Pomimo wciąż trwającej mroźnej
zimy morze tego dnia było spokojne
jakby postanowiło nie przeszkadzać
w ludzkich zamierzeniach. Po wyjś-

ciu z portu okręt dowodzony przez por.
mar. Mariusza Dareckiego skierował się
na wody Zatoki Gdańskiej. Zaraz po nim
główki portu na Oksywiu minęły inne
jednostki macierzystego dywizjonu,
które jak się okazało także miały wziąć
udział w uroczystości. Okręty przeszły
kilka mil zanim padł rozkaz przygotowa-
nia do parady burtowej. Na pokładzie
kutra sprawnie ustawiali się marynarze.
Po chwili z lewej burty zaczęły wyłaniać
się kolejno okręty rakietowe. Ich
pokłady zapełnione były rzędami mary-
narzy, oddającymi w ten sposób cześć
weteranowi, z którym wielu z nich łączą
osobiste wspomnienia. 

Uroczystość, choć podniosła, nie prze-
biegła jednak w minorowym nastroju.
Kiedy zakończyła się parada pożegnanie
nabrało zupełnie innego wymiaru -
w powietrze poszybowały rakiety syg-
nałowe, a także okręty w miarę swoich
możliwości tworzyły „kurtyny wodne”
wykorzystując w tym celu węże przeciw-
pożarowe, a nawet systemy chłodzenia
armat. Na ORP „Rolnik” na pokrowcu

Spe³niony czas
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radaru można było także zobaczyć napis
433 Dzięki za służbę.

Kiedy tylko ucichły motory oddalają-
cych się jednostek przyszła pora na
zbiórkę na dziobie „Władysławowa”.
Por. mar. Łukasz Olszowy odczytał
okolicznościowy rozkaz. W tej smutnej
chwili głos zabrał kmdr Z. Wądołowski,
który spośród zgromadzonych może
poszczycić się największym doświad-
czeniem w służbie na kutrach rakie-
towych: W imieniu dowódcy flotylli

i własnym dziękuję dowódcy dywizjonu,

obecnemu i byłym dowódcom okrętu za

to, że okręt do końca wykonywał zada-

nia. Te okręty były dla wielu nie tylko

miejscem służby i pracy, ale także

domem. Tutaj zawiązały się liczne trwałe

przyjaźnie, utrzymywane do tej pory. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że
205-ki były kuźnią kadr rakietowców.
Dla wielu oficerów była to pierwsza jed-
nostka, na której przyszło im służyć.
Także kmdr R. Demczuk swoją morską
służbę rozpoczynał na pokładzie tych

jednostek. Moje osobiste odczucia i

emocje są mocno związane z tym

okrętem - powiedział. Ten rejs zorgani-

zowaliśmy żeby podkreślić jak wiele

marynarskich pokoleń spędziło czas

swojej służby na tym pokładzie. Dziękuję

wszystkim za to, że jesteśmy tu dzisiaj

razem.

W końcu przyszła pora powrotu do
macierzystego portu. Ostatni raz okręt
dobił do nabrzeża w swoim miejscu pos-
toju. 

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że
czas tych okrętów już nieodwołalnie
przeminął. Postęp w technice wojskowej
jest szybki, tak więc zasadnicze uzbroje-
nie tych okrętów, już od lat nie mogło
być uznane za nowoczesne. 

Także czas położył swe piętno na
sprawności technicznej jednostek. Jed-
nak pomimo tego kutry  do końca
z powodzeniem spełniały swoją funkcję

jako jednostki szkolne dla szerokiej
rzeszy marynarzy i na zawsze pozostaną
w ich pamięci. 

Przemysław Gurgurewicz

Fot.: autor
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W starym, opuszczonym domu bawią-
ce się dzieci odkryły zamknięte beczki.
Zaalarmowani dorośli nie zwlekali z po-
wiadomieniem policji. Oficer dyżurny
natychmiast przekazał informację
dyżurnej służbie operacyjnej flotylli. Ci
niezwłocznie wysłali do akcji chemików
z 55. kompanii chemicznej dowodzonej
przez kpt. Roberta Nowakowskiego.
Dowódca kompanii rozkazał sprawdzić
zawartość beczek, rozpoznać teren i za-
bezpieczyć znalezisko. Do wykonania
tego zadania wyruszył zespół ratownict-
wa chemicznego pod komendą por.
Mateusza Grzywy. 

55. kompania chemiczna stacjonująca
w Rozewiu od lat zajmuje się likwidacją
zagrożeń ze strony niezidenty-
fikowanych środków chemicznych.
Najbardziej spektakularną akcją było
likwidowanie zagrożenia spowodo-
wanego wyłowioną przez rybaków bryłę
iperytu w styczniu 1997 roku. Napra-
cowali się wtedy bardzo. Neutralizowali

skażone sieci, ubrania, wykładziny, ma-
terace, urządzenia trałowe. Odnaleźli
iperyt porzucony na wysypisku i rów-
nież go zneutralizowali. Od czasu pa-
miętnej akcji zmieniło się wiele w dzie-
dzinie ochrony życia i zdrowia najbar-
dziej zagrożonej grupy zawodowej, jaką

są rybacy. Dyrektor Urzędu Morskiego
wydał zarządzenia o postępowaniu
w przypadku wyłowienia środków trują-
cych. Powstały szczegółowe instrukcje
na ten temat. Marynarze kompanii
chemicznej wyposażeni zostali w spec-
jalistyczny sprzęt. Wzbogacili się o
odzież gazoszczelną, przyrządy do
wykrywania bojowych środków trują-
cych i toksycznych środków prze-
mysłowych. Opracowano szczegółowe
procedury postępowania z niebez-
piecznymi substancjami chemicznymi.
Od zakończenia wojny w Polsce zano-
towano 18 przypadków skażeń. Ofiarami
zostało 37 rybaków.

Na miejsce akcji chemicy przy-
wiezieni zostali dyżurnym pojazdem
wojskowym. Szczelnie odizolowani od
otoczenia, oddychający powietrzem z
butli powietrznych przystąpili do
rozpoznania rejonu. Pierwsza para
ratowników badając beczki stwierdziła
wystąpienie skażenia. Oznakowano stre-
fę skażenia, wyznaczono strefę zero. Po
chwili przystąpili do pracy następni
ratownicy. Nieszczelne beczki
zapakowali do pojemników wykonanych
ze specjalnej masy plastycznej,
odpornych na działanie kwasów, zasad
i innych żrących substancji. W nich
zostaną przetransportowane do zakładu
zajmującego się utylizacją środków
chemicznych. 

Po wykonaniu tego zadania ratownicy
muszą być pewni, że oni sami i ich
pojazd nie stwarzają niebezpieczeństwa
skażenia otoczenia. Drużyna ppor. Arka-
diusza Kwiatkowskiego w pewnej
odległości od ratowników rozwinęła
instalacje rozlewcze, przygotowując

stanowiska do likwidacji skażeń na
sprzęcie. Zmodernizowane urządzenia
IRS - 2 C wchodzą dopiero na
wyposażenie wojsk ale już teraz cieszą
się uznaniem. Zapewniają większą
wydajność. Z ich pomocą można likwid-
ować skażenia znacznie szybciej i więk-
sze powierzchnie. Z każdego pojazdu
można dokładnie usunąć skażenie
odpowiednim środkiem chemicznym,
strumieniem wody lub pary pod ciśnie-
niem lub zwykłym detergentem. Mary-
narze Andrzej Skorowski, Rafał Rataj-
czak i Robert Spirydow uwijają się, aby
jak najdokładniej zneutralizować bojowe
środki trujące. Kontrola wykazała, że

Chemicy w akcji
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pojazd jest „czysty”, teraz ludzie muszą
przejść przez etap likwidacji skażeń.
Przygotowany punkt zabiegów sani-
tarnych może w każdej chwili przyjąć
skażonych marynarzy. Rozpoczynają od
bramki, w której jak pod prysznicem
obmywane są ich kombinezony. Dopiero
teraz mogą się rozebrać, zrzucić skażone
umundurowanie. Dozymetrysta bosmat
Krystian Jetke jeszcze raz skontroluje
czy nie została, chociaż odrobina środka

trującego. Pod strumieniami wody z de-
tergentem wykąpią się, stan ich zdrowia
sprawdzi lekarz, przebiorą się w nowe
mundury. Wszyscy będą pewni, że mary-
narzom nic nie zagraża.

- To tylko ćwiczenia - mówi szef
OPBMR MW kmdr Jacek Barański -
chemicy z 55. kompanii chemicznej przy-

gotowani są do likwidacji wszelkich

zagrożeń. Potrafią poradzić sobie nie

tylko z bojowymi środkami trującymi ale

również z likwidacją skutków awarii

chemicznych lub radiacyjnych, klęsk

żywiołowych i ataków terroru z użyciem

broni masowego rażenia. 

Na placu ćwiczeń jednostki grupa
marynarzy pod dowództwem ppor.
Agnieszki Arciszewskiej będącej
dowódcą plutonu rozpoznania skażeń

przechodzi szkolenie z zakresu budowy
i eksploatacji sprzętu. Zespoły
odpowiednich urządzeń zamontowano
na samochodach opancerzonych
BRDM-2. Tak wyposażeni chemicy
mogą skutecznie prowadzić wszystkie
akcje ratownicze związane z zagrożenia-
mi, jakie stwarzają bojowe środki tru-
jące.

- Jak wszystkie jednostki - pod-
sumowuje kpt. R. Nowakowski -

borykamy się z różnym trudnościami.

Brakuje nam ludzi do służb, szkolenia.

Ale już niebawem marynarzy służby

zasadniczej zastąpią marynarze

zawodowi. Z pewnością spowoduje to

wzrost ich skuteczności, będą bardziej

profesjonalni. W tej chwili w jednostce

służy jedna kobieta, ale zainteresowanie

ze strony pań w mundurach jest bardzo

duże. Dysponujemy niezłym zapleczem.

Mieszkamy w pobliżu jednostki w nad-

morskiej miejscowości wypoczynkowej. 
Krzysztof Wygnał

Fot.: Przemysław Gurgurewicz
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W ostatniej dekadzie stycznia ORP
„Pułaski” rozpoczął służbę w Stałym
Zespole Okrętów Sił Odpowiedzi NATO
na Morzu Śródziemnym, a jego obec-
ność w tym zespole planowana jest na
trzy miesiące. W kraju, w różnych miejs-
cowościach pozostały rodziny. 

Taki jest rytm marynarskiego życia, że
radość z bycia razem naprzemiennie
łączy się i splata z okresami rozłąki, tęs-
knoty - po prostu czekania na ponowne
spotkanie. Taka jest specyfika służby
wojskowej, taka - typowo męska pow-
ściągliwość, że jednostka wojskowa,
w której mąż, syn czy brat pełni służbę,
to, z punktu widzenia rodziny, miejsce
nieokreślone. Wiadomo, że jest, istnieje,
bo najbliższy członek rodziny codzien-
nie - w świątek i piątek, spędza tam
wiele godzin, angażuje się emocjonalnie
tak bardzo, że nawet w domowych

pieleszach nierzadko analizuje sytuacje
służbowe... Z drugiej strony jednostka
wojskowa to miejsce tajemne, trudno się
tam dostać, mężczyźni w mundurach,
nie dość, że podobni do siebie, to jeszcze
poważni i zasadniczy. 

W Oddziale Społeczno - Wychowaw-
czym Dowództwa Marynarki Wojennej
pojawił się pomysł zbliżenia do siebie
tych dwóch światów, dwóch sfer życia;
domowej, rodzinnej i służbowej ludzi
w mundurach i ich rodzin. Chcieliśmy
okazać zainteresowanie, szacunek i tro-
skę o rodziny żołnierzy zawodowych,
rodziny, które często pozostają w cieniu,
a przecież to one tworzą klimat, dają
zrozumienie, wspierają w trudnych
chwilach i pomagają odreagować trudy

służby. Czas rozłąki, wykonywania na
morzu szczególnie odpowiedzialnych
zadań wydawał się dobrym momentem
na nawiązanie relacji z rodzinami. W re-
alizację przedsięwzięcia włączył się
dowódca dywizjonu ZOP, z którego
okręt pochodzi oraz panie ze Sto-
warzyszenia „Rodzina Wojskowa”.
Inicjatywę poparło też Ministerstwo
Obrony Narodowej, wspomagając
pomysłodawców w sposób bardzo
wymierny - dofinansowując to przed-
sięwzięcie. 

W spotkaniu, które rozpoczęło się
wczesnym popołudniem wzięło udział
około dziewięćdziesięciu osób, to prze-
cież wyrazisty sygnał, jak duże jest
zapotrzebowanie naszego środowiska na
różnorodne działania integracyjne. Na
spotkanie przybył osobiście dowódca 

3. FO - kontradmirał Jerzy Patz, był
dowódcą dywizjonu kmdr Marian
Ambroziak, szef finansów DMW kmdr
Leszek Maćkowski, prawnik z Dowódz-
twa Marynarki Wojennej kmdr por. Mar-
iusz Rubaszewski i przedstawiciel Cen-

trum Operacji Morskich kpt. mar.
Waldemar Budzisz. Można było
zasięgnąć porady prawnika na forum lub
indywidualnie. Z tej formy panie korzy-
stały chętniej. Pytania - jak ogólnie
relacjonuje kmdr M. Rubaszewski -
dotyczyły kwestii finansowych. Zain-
teresowani mogli też spotkać się z psy-
chologiem wojskowym, zasięgnąć pora-
dy lub po prostu nawiązać pierwszy kon-
takt. 

Każda rodzina, której mąż, brat czy

Têsknota
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syn pełni służbę na ORP „Pułaski”,
otrzymała pisemne zaproszenie na
spotkanie wystosowane osobiście przez
dowódcę dywizjonu. Co ważne zapro-
szono nie tylko osoby dorosłe - mile
widziane były również dzieci.
Chcieliśmy w ten sposób umożliwić
obecność młodym mamom i wszystkim
osobom zainteresowanym spotkaniem,
a mającym pod opieką maluchy. Dzieci
nie nudziły się jednak i nie przeszkadza-
ły, ponieważ pedagog mgr Bogumiła
Gajda - Stupnowicz zajęła się nimi pro-
fesjonalnie. A oto jej relacja:

Kiedy poproszono mnie o zao-

piekowanie się dziećmi podczas spotka-

nia, zgodziłam się chętnie. Cóż to za

wyzwanie dla doświadczonego peda-

goga i matki dwojga dzieci ...

23 lutego zjawiłam się w Klubie

Garnizonowym obładowana kredkami,

zabawkami i słodyczami - wszak to

Tłusty Czwartek. I nagle dopadły mnie

wątpliwości - co będzie, gdy dzieci nie

przyjdą, będą się bały, nudziły albo

zaczną płakać? Ale już nie było czasu na

czarne myśli, ponieważ zaczęły nad-

chodzić pierwsze mamy ze swoimi

pociechami. Niektóre dzieci od razu

zainteresowane były nową sytuacją, inne

podchodziły ostrożniej. Ostatecznie

zostałam z grupą 11 dzieci i „wolontar-

iuszką” - babcią malutkiej Oliwi, której

jeszcze raz, korzystając z okazji, dzięku-

ję za pomoc. Duża rozpiętość wieku - od

2 do 10 lat wymagała ode mnie zorgani-

zowania zajęć zarówno

dla „maluchów” jak

i „starszaków”. Jed-

nocześnie chciałam,

aby część czasu dzieci

spędziły na wspólnej

zabawie, mogły się poz-

nać - wszak najpraw-

dopodobniej będą się

spotykać ze sobą

również w przyszłości.

Z a p r o p o n o w a ł a m

wszystkim wykonanie

rysunku na temat „Mój tata marynarz”.

Byłam zdumiona, jak dobrze dzieci,

nawet te małe, orientują się, co robią ich

tatusiowie, na jakim okręcie pływają,

kiedy wrócą do domu. Potem były

zabawy - pociąg, popisy wokalne (sko-

rzystaliśmy ze znajdującego się w sali

prawdziwego mikrofonu), twister, gry

stolikowe, wyścigi... Dwie godziny

minęły bardzo szybko, dzieci na pożeg-

nanie otrzymały słodkie upominki.

Maluszki kategorycznie odmawiały

powrotu do domu - udało się je przekon-

ać lizakiem i obietnicą kolejnego spotka-

nia.

Oficjalne spotkanie, po przełamaniu
pierwszych lodów przekształciło się
w familijne przyjęcie, a dowódca dywiz-
jonu był  zapraszany do rozmowy
w mniejszych gronach - wszak każdy
chciał porozmawiać z dowódcą. 

Pomysł spotkania - innowacyjny w na-
szych siłach zbrojnych, jest prak-
tykowany powszechnie w innych państ-
wach - członkach NATO. Ten konkretny
wzór spotkania został zaczerpnięty
z Bundeswehry, w której spotkania
informacyjno - integracyjne skierowane
do rodzin żołnierzy zawodowych prze-
bywających w długotrwałej rozłące są

organizowane regularnie. 
Inicjatywa została odebrana bardzo

pozytywnie przez zaproszone rodziny,
czemu dały one wyraz udzielając
odpowiedzi na anonimową ankietę
ewaluacyjną. Z radością przyjęłam

zaproszenie na spotkanie, potrak-

towałam je jako swego rodzaju

wyróżnienie. Byłoby dobrze, gdyby takie

spotkania mogły się odbywać nie tylko,

kiedy nasi najbliżsi są w rejsie, ale

również, gdy są w porcie. Takie
wypowiedzi utwierdzają w przekonaniu,
że wysiłki organizacyjne były warte pod-
jęcia.

Katarzyna Filimoniuk

Fot.: M. Kluczyński, archiwum ORP
„Gen. K. Pułaski”.

Rysunek 8-letniej Dominiki - „Mój tato marynarz”
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Do natarcia na Gdynię 19 marca
sowieccy dowódcy przeznaczyli całą
19 A, która była wspierana przez 8 K
zmech. gw. oraz 4K lotnictwa sztur-
mowego. Marszałek Rokossowski miał
nadzieję, że tak wielkie siły będą
w stanie zdobyć Gdynię po jednym dniu
walki. Jednak rzeczywistość okazała się
nieco inna i nadzieje na szybkie zdoby-
cie miasta zostały szybko rozwiane po
pierwszej próbie przełamania pierścienia
obrony Gdyni.

Po czterech dniach walki nocą 22 mar-
ca Rosjanie dotarli do Orłowa i Kolibek,
odcinając w ten sposób zgrupowanie
gdyńskie od pozostałych jednostek
niemieckiej 2A. Wówczas Niemcy
wycofali się na wewnętrzny pierścień
obrony. Front wokół Gdyni przebiegał
przez Redłowo - Mały Kack - Witomino
- Chylonię - Kazimierz - Rewę.

23 marca toczyły się walki w północ-
nej części Chylonii. Tego dnia Rosjanie
zdobyli Płytę Redłowską. Dwa dni
później przełamano niemieckie linie
obrony w Redłowie i Witominie co
spowodowało niemożność stawiania
przez hitlerowców oporu na połud-
niowym froncie Gdyni. Tego samego
dnia okupant zakończył ewakuację lud-
ności i przystąpił do planowego
niszczenia portu i jego urządzeń.

Sztab 227 dywizji piechoty, który
rozmieścił swoje punkty dowodzenia
w domach na południowych stokach
Kamiennej Góry, został zupełnie sparali-
żowany. Co rusz przechodziły nad nim
salwy ciężkiego ognia artylerii. Powie-
trze wypełniał pył i dym. Szosa z Gdyni

do Sopotu znajdowała się pod nieprzer-
wanym ostrzałem.  W oparach i ogniu
nie można już jej było rozpoznać...
Stanowiska dowodzenia, od dawna przy-
gotowane do obrony okrężnej w piwni-
cach domów na Kamiennej Górze,
drżały od uderzeń pocisków.

Zadania dowództwa niemieckiego
stawały się coraz bardziej
szczegółowe. Najważniejszy z nich
był dowóz amunicji, który szedł
morzem przez niewielką zaim-
prowizowaną przystań u podnóża
Kamiennej Góry. Trzeba było też
utrzymać łączność z najmniejszy-
mi punktami obrony. 

Przez jedyny nie zerwany kabel
telefoniczny dowództwo VII kor-
pusu pancernego, któremu podle-
gała 227Dp, wydało z Oksywia
rozkaz przeniesienia stanowiska
dowodzenia dywizji do portu, do
wielkiego bunkra przeciwlotniczego
zbudowanego na molu 4 basenu. 227
dywizja piechoty, w której obronę
współorganizował major von Ritgen,
była - patrząc od strony pozycji niemiec-
kich - krańcową lewoskrzydłową dywiz-
ją na froncie gdyńskim: obok niej wal-
czyły 151, 32, 215 dywizje piechoty, nie
licząc uformowanych ostatnio batalio-
nów piechoty i artylerii.

Prawoskrzydłowa 215 dywizja broniła
północnego odcinka miasta, łącznie
z budynkiem Wyższej Szkoły Morskiej.
Ogólne dowództwo nad tymi jednostka-
mi sprawował dotychczas 46 korpus
pancerny,  który brał udział w walkach
pod Janowem.  Jego trzonem nadal była

7 dywizja pancerna i 4 zmotoryzowana
dywizja grenadierów pancernych
SS-Polizei. Cztery dywizje broniące
bezpośrednio Gdyni były uzupełniane,
wszystkimi którzy nadawali się do
walki.

Po utracie Kamiennej Góry Niemcy
zaczęli powoli wycofywać się z terenu
Gdyni. 27 marca polskie czołgi z 1 Bry-
gady Pancernej im. Bohaterow Wester-
platte wdarły się do śródmieścia. Nocą
tego samego dnia okupant przerzucił
wszystkie tabory oraz całą artylerię
227 Dp na Kępę Oksywską. Jednak
piechota dywizji wciąż walczyła o po-
łudniową część portu. Istniało spore
zagrożenie okrążenia oddziałów 227 Dp,

gdyż od strony Chyloni radziecki klin
nieuchronnie zbliżał się do ujścia rzeki
Chylonki. Niemcy obawiali się odcięcia
swoich wojsk znajdujących się jeszcze
w okolicach Gdyni od pozostałego
zgrupowania na Kępie Oksywskiej.
Wieczorem 28 marca pozostali żołnierze
z 227 Dp w małych grupach zaczęli się
wycofywać w stronę kępy. Rankiem
29 marca południowa część portu została
całkowicie zajęta przez Rosjan.

Po wyparciu Niemców z miasta walki
przeniosły się na Kępę Oksywską, która
stała się ostatnim punktem oporu
hitlerowców w rejonie Gdyni.

Oprac.: K. Łukasik

Fot.: archiwum

Bitwa o miasto
28 marca, Gdynia została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej przez

wojska 2 Frontu Białoruskiego, w składzie którego walczyła także

1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Do 6 kwietnia

toczyły się jeszcze w rejonie Gdyni walki z silnym ugrupowaniem

nieprzyjaciela na Kępie Oksywskiej
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Polskie okręty

Dzieje floty polskiej (XX)
Po wrześniowych stratach i zniszcze-

niach, Polska Marynarka Wojenna
odradzała się niczym przysłowiowy
feniks z popiołów, chociaż niezupełnie.
Ocaliła dzięki rozsądnym decyzjom
kilka wartościowych okrętów. W Wiel-
kiej Brytanii przygotowywały się do
walki z Kriegsmarine niszczyciele
„Błyskawica”, „Grom” i „Burza” oraz
dwa okręty podwodne - „Wilk” i „Orzeł”.
W budowie z przeznaczeniem dla pol-
skiej floty znajdowały się dwa ścigacze
torpedowe. W Casablance stały dwa
okręty szkolne: „Iskra” i „Wilia”.

W kilku portach Europy Zachodniej
bazowało 36 statków PMH i 30 jednos-
tek rybackich - przyszłej bazy dla
okrętów.

Już 11 października we Francji został
powołany przez premiera i naczelnego
wodza gen. Władysława Sikorskiego
szef nowego KMW - kontradmirał Jerzy
Świrski. Od 29 grudnia działający
w Wielkiej Brytanii. Podstawą prawną
funkcjonowania PMW były: umowa
i protokół z 18 listopada 1939 roku oraz
dodatkowy protokół z 3 grudnia 1940

roku. W związku z tym ustalono m.in. że
polskie okręty walczyć będą pod polską
banderą i dowództwem polskich ofice-
rów, z polskimi załogami, marynarze
będą nosić polskie mundury. PMW
będzie współdziałać z flotą brytyjską
tworząc część sprzymierzonych sił mor-
skich. Była również mowa o wcieleniu
do PMW nowych okrętów. Koszty utrzy-
mania okrętów pokryć miał rząd polski,
a ich modernizację - rząd brytyjski.

KMW utworzyło bazę PMW, którą
początkowo był statek „Kościuszko”
przemianowany na ORP „Gdynia”,

stacjonujący w Devon-
port (Plymouth). Na tym
okręcie utworzono
Szkołę Podchorążych
MW, Szkołę Specja-
listów Morskich, kadrę
MW, Kancelarię Ewiden-
cyjną Floty i rezerwową
grupę oficerów.

W Sztokholmie usta-
nowiony został polski

attaché morski w celu opieki nad inter-
nowanymi w Szwecji polskimi okrętami
podwodnymi oraz śledzenia sytuacji
polityczno-militarnej w rejonie Bałtyku.
We Francji trwał zaciąg ochotników do
polskiej floty.

W 1941 roku baza z okrętu przenie-
siona została do koszar w Plymouth,
a następnie do Bickleigh, gdzie była
obozem lądowym pod nazwą ORP „Bał-
tyk”.

PMW rozrastała się organizacyjnie
m.in. z powodu dużego napływu ochot-

ników. W marcu 1942 roku szef KMW
powołał Komendę Morską „Południe”
oraz Komendę Morską „Północ”-
w Greenock koło Glasgow. Były to
swego rodzaju lokalne dowództwa
PMW, którym podlegały już spore siły
w postaci dywizjonów okrętów i grup
okrętów. 

W styczniu 1943 roku powołano
Pomocniczą Morską Służbę Kobiet,
które po odpowiednim przeszkoleniu
zajmowały stanowiska wojskowe i cy-
wilne. Na uwagę zasługuje powołanie
Biura Historycznego zabezpieczającego
ważną dokumentację, m.in. z okrętów.

Zadbano o wypoczynek marynarzy
organizując w Brighton (Sussex)
Ośrodek Rehabilitacyjny Marynarki
Wojennej.

Przedstawione wyżej fakty świadczą
o dużym rozmachu i dynamice działań
nie odbiegających od przedsięwzięć
w dobrze zorganizowanym, niezawisłym
państwie.

Rys. autor                B. Grzegorczyk 

Ich klasyfikacja wywodzi się od wprowadzenia na międzyna-
rodowej konferencji w Waszyngtonie w roku 1922 podziału,
gdzie maksymalną wyporność krążownika określono na 10 000
ton, a maks. kaliber głównych armat - na 203 mm. W okresie
I wojny światowej niektóre mocarstwa przekroczyły te gra-
nice. Na przykład przed ograniczeniami największym i naj-
szybszym krążownikiem był „Hood” zatopiony przez „Bis-
marcka”, wypierający przy pełnym obciążeniu 45 000 ton.

Załoga ciężkich krążowników wynosiła od 700 do 1300
marynarzy. Turbiny parowe pozwalały osiągać szybkość ponad
32 węzły przy mocy około 120 000 KM. Typowym przykładem
krążownika ciężkiego był wodowany w 1945 roku amerykański
okręt „Albany”, który wypierał 17 000 ton. Uzbrojony był
w 9 armat o kalibrze 203 mm, 12 armat o kalibrze 127 mm, 80
armat przeciwlotniczych. Wyposażony był w 4 samoloty. Posia-

dał cztery śruby, moc turbin wynosiła 120 000 KM, a szybkość
33 węzły.                                                               L. S.

Okręty świata 

Kr¹¿owniki ciê¿kie
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W dniach od 12 do 18 lutego, zgodnie
z rocznym planem zamierzeń MW grupa
kadry z Ośrodka Szkolenia Nurków
i Płetwonurków WP uczestniczyła
w kursie instruktorsko-metodycznym na
temat „Nurkowanie w warunkach
zimowych”, który odbył się w WOSzK

Mrągowo na jeziorze Czos.
Pogoda dopisywała, a utrzymująca się

od dłuższego czasu bardzo niska tempe-
ratura wpłynęła na powstanie tafli lodu
o grubości ponad 50 cm. Woda miała
zaledwie 2 stopnie powyżej zera ale
charakteryzowała się wyjątkową przej-

rzystością. Wykorzystując takie warunki
został zrealizowany cały program
szkolenia, a przede wszystkim sytuacje
awaryjne, poszukiwanie nurka, który
zagubił się pod taflą lodu i utracił kon-
takt z asekurującym go kolegą na
powierzchni. Symulując i ćwicząc takie
sytuacje oraz procedury awaryjne

instruktorzy podwyższają w ten sposób
swoje umiejętności praktyczne i bez-
pieczeństwo prowadzonych nurkowań
pod lodem.

Nurkowie biorący udział w treningu
wykorzystywali indywidualny sprzęt
nurka lekkiego Nurpak oraz wdrażany
do OSNiP WP nowy zestaw, w którego
skład wchodzą dwie butle z workiem
wypornościowym i płytą stalową oraz
automatami oddechowymi Cyklon 5000.

W szkoleniu uczestniczyło 19 instruk-
torów OSNiP WP oraz 4 instruktorów
WOSzK. Dowódcą grupy był szef sztabu
OSNiP WP, kmdr ppor. Roman Bluj.

por. mar. Tomasz Kata

Fot.: bosm. Marek Krzebietke

Pod tafl¹ lodu
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PORADY BANDERY

Przeciętny śpioch idąc spać, gasi
światło i kładzie się wygodnie. Ledwie
zdąży zamknąć oczy, czuje, jak ogarnia
go błogość i doznaje przyjemnego wraże-
nia, że jest lekki. Pogrąża się w nie-
świadomości, tracąc kontakt ze światem
zewnętrznym. Nazajutrz rano budzi się
w świetnej formie, całkowicie wypoczęty,
zregenerowany. Niestety coraz mniej
osób jest w stanie uznać ten opis za włas-
ny. Coraz więcej zaś skarży się na kłopo-
ty ze snem lub się nie skarży - ale
odczuwa jakościową zmianę charak-
terystyki własnego snu i to zmianę na
gorsze. Nie pociesza fakt, że bezsenność
czy inne kłopoty ze snem to najczęstszy
problem medyczny w tzw. krajach
rozwiniętych, a więc tych o wysokim
standardzie życia. Czyżby komfort dnia
codziennego spędzał nam sen z powiek?

Osoba cierpiąca na bezsenność także
gasi światło i kładzie się wygodnie. Cóż
z tego, skoro i tak ciągle czuwa, w głębi
duszy na nowo przeżywając troski mi-
nionego dnia, a nawet całego świata. Albo
zasypia, by po dwóch czy trzech godzi-
nach nagle się obudzić. I mimo, że wszys-
tko pogrążone jest w ciemnościach,
człowiek cierpiący na bezsenność wciąż
jest pobudzony.

Najczęściej bezsenność rozpoczyna się
niewinnie, jedne objawy dołączają do
kolejnych, wzmacniają się, intensyfikują.
Dopiero po pewnym czasie, a czas nie jest
tu najlepszym lekarstwem, osoba
uświadamia sobie, że zmaga się z bezsen-
nością. Z psychologicznego punktu

widzenia, łatwiej jest, gdy stwierdzając
trudności z zasypianiem potrafimy
wymienić konkretne okoliczności
towarzyszące początkowi tych kłopotów.
Może to być rozwód, wyjazd do innego
kraju, zmiana pracy, kuracja odchudzają-
ca, problemy rodzinne. Dostrzeżenie
takiej zbieżności czasowej wydarzeń

ułatwia dotarcie do mechanizmów prob-
lemów ze snem i zwiększa szanse na ich
wyeliminowanie. Podobnie irytacja,
napięcie psychiczne, tendencje do prze-
sadnego zamartwiania się, niepokój mogą
być zarówno przyczyną jak i skutkiem
kłopotów ze spaniem. 

Są też osoby, które przedstawiają swój
problem w inny sposób - sypiają okropnie
od lat, ale poza tym wszystko jest w naj-
lepszym porządku. Taka obronna postawa
utrudnia niezwykle dotarcie do sedna
sprawy, tym bardziej, że osoby takie
zazwyczaj zorientowane są na szybkie
i sprawne usunięcie objawu, najczęściej
oczekując tabletek na sen. 

Wiele zaburzeń snu można zlikwi-
dować zmieniając pewne zachowania lub
wprowadzając nowe:

- praca umysłowa, wykonywana aż do
chwili położenia się do łóżka, nie sprzyja
zasypianiu ze względu na napięcie psy-
chiczne, jakie wywołuje, dlatego należy
dać sobie, co najmniej pół godziny na

odprężenie,
- metoda zamiaru paradoksalnego pole-

ga na takim ćwiczeniu umysłowym, aby
jak najbardziej zminimalizować oczeki-
wanie szybkiego zaśnięcia; wiele osób
przewidując kolejną bezsenną noc, już
wczesnym wieczorem usilnie o tym
myśli, denerwując się tym bardziej, w ten
sposób zmniejszając szansę na spokojny
sen, który przychodzi wtedy, gdy
jesteśmy w stanie relaksu,

- zasypianiu towarzyszy tzw. myśl
obrazowa i wizualna, co znaczy tyle, iż
wprowadzaniu się w stan błogości lepiej
służy wyobrażanie sobie owieczek
w ogrodzie niż ich liczenie w myślach. 

A jeżeli nic nie pomaga? Prawdo-
podobnie poprzez bezsenność wyrażają
się inne skomplikowane sytuacje
życiowe. Na szczęście większość z nich,
z pomocą życzliwych ludzi, można
rozwikłać.

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

Œpij kochanie, œpij

Piąty dzień marca 2006, w polskich mediach zawrzało,
królowało jedno zdanie „Ptasia grypa jest już w Polsce”. Przy
bulwarze nad Wisłą w centrum Torunia znaleziono dwa
łabędzie zarażone groźną dla ludzi odmianą wirusa H5. Parki,
bulwary, skwery gdzie stałym motywem krajobrazu byli
spacerowicze dokarmiający ptaki nagle opustoszały. Zostały
tylko przyzwyczajone do dokarmiających ich ludzi głodne
gołębie, kaczki oraz łabędzie. Dochodziło nawet do niszczenia
gniazd, również bocianich i budek lęgowych. Zaczęła się jakaś
niezdrowa psychoza, groźniejsza od samej grypy, która ją
wywołała. 

Czym jest ptasia grypa i czy należy jej się aż tak bardzo bać?
Grypa jest chorobą, której początkowe objawy są podobne do
zwykłego przeziębienia: gorączka, kaszel, ból gardła, następ-
nie kłopoty z oddychaniem, bóle stawów i mięśni lub bóle
oczu. W późniejszych przypadkach może rozwinąć się zapale-
nie płuc i poważne problemy z układem oddechowym, które w
wyniku powikłań mogą prowadzić do śmierci. Należy jednak
zauważyć, że objawy takie dotyczą wszystkich rodzajów
grypy. Jednak wszystkie dotychczasowe epidemie wśród ludzi
spowodowane były przez grypę ludzką, nie ptasią. Pierwsza
wzmianka o tej ostatniej pochodzi z 1901 roku, dokładniejsze

badania przeprowadzono
dopiero w 1955 roku,
kiedy szczegółowo
opisano wywołujący ją
patogen. Występuje ona u
ptaków i to one są
najbardziej podatne na
zachorowanie. Istnieje
około 140 typów różnych
szczepów wirusa ptasiej
grypy, z których 16 może
przenosić się z ptaka na

człowieka, a z nich tylko jeden jest bardziej patogenny i może
stanowić zagrożenie. Jest to często wymieniany w mediach
H5N1. Jednak zarazić się nim jest stosunkowo trudno. Wystar-
czy przestrzegać podstawowych zasad higieny i zdrowego
rozsądku, a ryzyko zachorowania spadnie do zera. Ptasią grypą
można się zarazić tylko poprzez bezpośredni kontakt z wy-
dzielinami chorych ptaków (krew, łzy, kał), przy zachowaniu
nawet niewielkiej odległości (np.: przy dokarmianiu) zakaże-
nie jest praktycznie niemożliwe. Nie przekreślajmy ptaków,
nie przeganiajmy ich z naszych podwórek i ulic, nie utrudnia-
jmy im i tak ciężkiego życia. Nie dajmy się ponieść panice. Bo
przecież czy jest coś piękniejszego od wiosennych koncertów
o świcie?                               Marcin Ryś

Portret ptasiej grypy 
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W starym albumie jednego z moich krew-
niaków zachowało się kilka pożółkłych
zdjęć sprzed ponad 80 lat - z czasów naro-
dzin naszej Marynarki Wojennej. Antoni
Parzelski, rocznik 1902 pochodził z Za-
głębia Dąbrowskiego, z rodziny o trady-
cjach patriotycznych i niepodległoś-
ciowych. Będąc 19-letnim młodzieńcem
miał szczęście i zaszczyt być powołanym
do służby czynnej w Marynarce Wojennej.
Pobór nastąpił na początku 1921 roku.

Sędziwy marynarz z mnóstwem tatuaży na
przedramieniu miał świetną pamięć i chęt-
nie dzielił się wspomnieniami. Otrzymał
przydział do załogi trawlera (jak wówczas
nazywano minowce) ochrzczonego nazwą
ORP „Mewa”. 

Okręt produkcji niemieckiej został w ra-
mach reparacji wojennych przekazany
w 1920 roku Królestwu Danii, a następnie
odsprzedany Polsce. Po remoncie w su-
chym doku w kopenhaskim porcie i po pod-
niesieniu bandery, został przeprowadzony
przez polską załogę do Gdańska. Nasz
interlokutor znalazł się w składzie
20-osobowej załogi skompletowanej wios-
ną 1921 roku. Szkolenie według
poszczególnych specjalności prowadzono
w ośrodku w Tczewie. Praktyczne szkole-
nie i dopasowanie załogi do pracy w zes-
pole realizowane było na jednostkach pły-
wających. 

Razem z ORP „Mewa” sprowadzono
z Danii trzy siostrzane trałowce: „Rybitwę”,
„Czajkę” i „Jaskółkę”. Wszystkie zostały
1 czerwca 1921 roku włączone w skład
Floty tworząc wraz z dwoma kanonierkami
zakupionymi w Finlandii dywizjon ćwi-
czebny, a później specjalistyczny dywizjon
minowców. Dowódcą dywizjonu był kmdr
por. Hugo Pistel, a dowódcą ORP „Mewa” -
por. mar. Michał Borowski. Pamiątkowe
zdjęcie pierwszej załogi „Mewy” wraz z do-

wództwem okrętu wykonano na jego
pokładzie 4 czerwca 1921 roku, a zatem tuż
po włączeniu w skład Floty. Okręt zacu-
mował w Gdańsku przy nabrzeżu na tzw.
Polskim Haku. Polskiej bazy i przystani na
Westerplatte jeszcze nie było i okręty
dywizjonu miały bazę zaopatrzeniową

w porcie gdańskim. Korzystały z dwóch
przystani: Ostrów - na wyspie pośrodku
Motławy i w basenie przy wspomnianym
Polskim Haku. Dokonywano tam
bunkrowania węgla, odnawiano zapasy
wody, zaopatrywano w żywność, amunicję
i materiały techniczne. Od czerwca 1921
roku prowadzono regularne ćwiczenia na
pokładzie w grupach specjalności pokła-
dowych i maszynowych. Szkolenie doty-
czyło nawigacji praktycznej, posługiwania

się bronią pokładową, sygnalizacji oraz
obsługi maszyn i urządzeń. 

Kanonierki z dywizjonu wypływały na
pełne morze, natomiast minowce zwane
popularnie „ptaszkami”, ze względu na
ograniczenia, pływały po wodach Zatok
Gdańskiej i Puckiej. Przeważnie nawi-

gowano w trójkącie portów: Gdańsk-Hel-
Puck. Wejście do portu rybackiego w Pucku
ułatwiało małe zanurzenie trałowców
wynoszące maksymalnie około 1,5 metra.
Zadaniem ich było stawianie min jak
również oczyszczanie pól minowych.
Pozbawione początkowo trałów i min
zostały uzbrojone w dwa wielkokalibrowe
karabiny maszynowe zabudowane na
pokładzie. Zajęcia z minowania i trałowania
prowadzono później w Zatoce Puckiej.
Minowce działały w zespołach, parami
o zmiennym składzie, chociaż z „Mewą”
najczęściej była wyznaczana „Rybitwa”.
Prowadzono również ćwiczenia zespołowe
z kanonierkami. 

Po zakończeniu służby i odejściu do
cywila Antoni Parzelski nadal żywo intere-
sował się losami macierzystej jednostki.
ORP „Mewa” przetrwała swe siostrzyce

wycofane z eksploatacji w 1931 roku. Znaj-
dująca się w najlepszym stanie została prze-
budowana trzy lata później na okręt hydro-
graficzny i przemianowana na ORP
„Pomorzanin”. Na starym kadłubie umie-
szczono nowe nadbudówki i zamontowano
specjalistyczne wyposażenie. W miejsce
wycofanych „ptaszków” wprowadzono
nowe minowce zbudowane w polskich
stoczniach. 

Andrzej Morgała

Pierwsza załoga ORP „Mewa”. Oznaczony x - dowódca okrętu por. mar.

Michał Borowski, xx - marynarz specjalista maszynowy Antoni Parzelski

OORP „Rybitwa” i „Mewa” w porcie puckim

Pierwsze okrêty Marynarki Wojennej 
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Jubileusz stulecia urodzin obchodził
10 lutego 2006 roku mieszkaniec
Krakowa podporucznik mechanik lot-
niczy w stanie spoczynku Brunon Wier-
ciński. Dostojnego jubilata odwiedzili
przedstawiciele włodarzy podwawel-
skiego grodu z dyrektorem Biura Woje-
wody Małopolskiego Tomaszem Mły-
narskim, ppłk pil. Leszek Leśniak -
dowódca 13. Eskadry Lotnictwa Trans-
portowego, ppłk. pil. w st. spocz. Lud-
wik Krempa (weteran z 304 Dywizjonu)
wraz z seniorami z Krakowskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa, przy-
jaciele oraz rodzina. 

Odczytano wiele listów
gratulacyjnych, w tym od
kontradmirała pil. rez.
Zbigniewa Smolarka,
dowództwa Brygady Lot-
nictwa MW i Szefostwa
Lotnictwa oraz lotników z
30. Eskadry Lotnictwa MW
(sukcesora tradycji Dywi-
zjonu Ziemi Śląskiej). 

Urodził się 10 lutego
1906 roku w Rostowie nad
Donem. Jego ojciec pra-
cował na kolei. W 1920
roku udało się rodzinie
Wiercińskich przedostać do
Polski. Zamieszkali w Wil-
nie. Tam ukończył zawo-
dową szkołę mechaniczną 
i podjął pracę w woj-
skowych warsztatach samo-
chodowych. 

W 1927 roku został
powołany do służby
wojskowej i wcielony do
114 Eskadry Myśliwskiej
11 Pułku Myśliwskiego
w Lidzie. Po letnich
ćwiczeniach w 1928 roku
wraz z eskadrą przebazował
się na podkrakowskie lotnisko Rako-
wice, gdzie przeformowano ją na 
122 Eskadrę Myśliwską 2 Pułku Lot-
niczego. 

Rokującego duże nadzieje młodego
żołnierza wysłano do Centralnej Szkoły
Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy.
Po ukończeniu szkoły powrócił do
macierzystej jednostki jako podoficer
zawodowy w stopniu plutonowego.
Doceniając jego umiejętności przełożeni
skierowali go w kwietniu 1935 roku do
Instytutu Badań Technicznych Lotnic-
twa, gdzie służył do wybuchu II wojny
światowej. 

W 1936 roku świeżo awansowany
sierżant (majster wojskowy) założył

rodzinę. Niebawem urodził się pierwszy
syn, a już po wybuchu wojny kolejny. 

U progu wojny został przydzielony do
Eskadry Sztabowej dowodzonej przez
kpt. pil. Henryka Wirszyłło. 1 września
1939 roku wraz z jednostką przebazował
się do Powsina, gdzie wraz z grupą

mechaników staral i  s ię  ut rzymać
w sprawności technicznej kilkadziesiąt
różnego typu samolotów służących
głównie do celów łącznikowych. Piątego
dnia wojny został przydzielony do
wydzielonej z Eskadry Sztabowej nowej
jednostki - Eskadry Ministerstwa Spraw
Wojskowych. Poprzez lądowiska w re-
jonie Lublina, Łucka dotarł 17 września
1939 roku do okolic Kołomyi. 

Na wieść o agresji sowieckiej na Pol-
skę jednostkę ewakuowano do Rumunii.
Tam ich internowano. Sierżant Wierciń-
ski wraz z grupą internowanych podjął
próbę ucieczki z obozu zakończoną
sukcesem. Poprzez Syrię i Algierię
dotarł do Francji, do tworzącej się pol-

skiej armii. W lutym 1940 roku został
odkomenderowany do polskiego lotnic-
twa w Wielkiej Brytanii. Po przeszkole-
niu pełnił służbę w jednostkach angiel-
skich, a od 6 stycznia 1941 roku został
wcielony do 304 Dywizjonu Bom-
bowego Ziemi Śląskiej. 

Należał do personelu
techniczno-latającego i
zajmował się m.in.
oblotem samolotów po
remontach. W 1942 roku,
gdy dywizjon poniósł
ciężkie straty w perso-
nelu latającym wykonał
kilka lotów bojowych
jako mechanik pokła-
dowy. Za udział w tych
lotach uhonorowano go
Brązowym Krzyżem
Zasługi. 

W marcu 1945 roku
awansowano go do stop-
nia st. sierżanta. 

Trzy miesiące później
został przeniesiony do
301 Dywizjonu do Zadań
Specjalnych, gdzie pełnił
funkcję szefa me-
chaników. Po rozwiąza-
niu Polskich Sił Powie-
trznych postanowił
wracać do kraju, do
rodziny. 

W czerwcu 1947 roku
powrócił do Polski i udał
się do Krakowa.
Ponieważ o kontynuowa-
niu służby w lotnictwie

wojskowym nie było mowy podjął
pracę w miejscowych zakładach tyto-
niowych. Z tą firmą związał się do
emerytury w 1974 roku. 

Poza pracą zajmował się działalnością
społeczną w organizacjach kombatan-
ckich. Jest członkiem Krakowskiego
Klubu Seniorów Lotnictwa. Uhono-
rowano go wieloma odznaczeniami, 
w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W 2001 roku otrzy-
mał pierwszy stopień oficerski - ppor.
w st. spocz. Doczekał się dwóch synów,
córki oraz czwórki wnuków. 

Mariusz Konarski
Fot.: Sławomir Kotula

Stulecie mechanika
Dywizjonu Ziemi Œl¹skiej
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Wzrastająca potęga z oceanicznymi
ambicjami

Wielu autorów przyjmuje, że
najważniejszym czynnikiem konflikto-
gennym pomiędzy USA, a ChRL nie są
już różnice ideologiczne, a problematyka
gospodarcza. Uznają, że dla ubogiego w
surowce Państwa Środka i USA kością
niezgody stają się: dostęp do złóż surow-
ców energetycznych i bezpieczeństwo
linii komunikacyjnych, czy też pogłębia-
jący się deficyt Stanów Zjednoczonych
w obrotach z Chinami. Jednak do więk-
szości politologów przemawia perspek-
tywa, pojawiającego się na razie w od-
dali, zasadniczego czynnika - woli chiń-
skich przywódców zmierzającej ku
zmianie porządku światowego. 

Liderzy ChRL przewidują, że w po-
łowie XXI w. ich kraj zajmie wiodącą
rolę w Azji Wschodniej. Na pierwszy
plan wysuwa się wzrost ekonomiczny.
PKB w 2010 roku zwiększy się w po-
równaniu z początkiem dekady dwukrot-
nie i w latach 2020-2030 przewyższy
PKB USA. W 2050 roku wypełni się
program „czterech modernizacji” Chin:
gospodarki rolnej, przemysłu, nauki oraz
techniki. 

W ubiegłym roku, na łamach
wojskowego periodyku „Wojenna
myśl”, generał - lejtnant rezerwy
Anatolij Filipowicz Klimienko zaz-
naczył, że w praktyce zadanie
„scalenia” polega na przyłączeniu
Tajwanu oraz ustanowieniu kontroli
nad Morzem Południowochińskim
(Wyspami Paracelsus w Archipe-
lagu Spratley) oraz Morzem
Wschodniochińskim.  Chodzi
o sporne z Japonią wyspy Senkaku
(Diaoyu), rejon zasobny w ropę
naftową i gaz ziemny.

Pekinowi niezbędne jest mocne
zaplecze i potrzebny kraj, z którym
będzie można ściśle współpracować
w warunkach zmiany zagrożeń. Idą
one obecnie ze wschodu i połud-
niowego wschodu - czyli z kierunku
Tajwanu i oceanu. Takim krajem
wydaje się być jedynie leżąca na półno-
cy Rosja. Tylko ona może dostarczać
wzrastającej potędze nowoczesnych mi-
litarnych technologii. Dlatego w sto-
sunkach z nią Chiny rozwiązały niemal
wszystkie sporne problemy.

Według danych rosyjskiego centrum
informacji wojskowej, tylko w ciągu

dziesięciu lat (1992-2002) na potrzeby
marynarki wojennej zakupiono w Rosji
10 okrętów podwodnych (typu Kilo),
4 niszczyciele (typu Sowriemiennyj),
2 okrętowe systemy rakietowe S-300 F,
24 pokładowe śmigłowce Ka-28 oraz
28 wielozadaniowych myśliwców mor-
skich Su 30 MKK. 

PAX SINICA przeciwko PAX AMERICANA

ChinyChiny
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Rozwój floty Państwa Środka
Dawne typowe mocarstwo lądowe

zmniejsza liczebność armii lądowej,
stawiając na rozwój lotnictwa i marynar-
ki wojennej, zdolnych do ewentualnej
operacji przeciwko Tajwanowi. Chiny
posiadają wystarczający, choć sto-
sunkowo niewielki potencjał broni nuk-
learnej, pełniący rolę odstraszającą. 

Kurs na zaktywizowanie morskiej
strategii potwierdza odnowienie składu
sił morskich ChRL. W 2010 roku będą
one posiadały 31 niszczycieli i 50 fregat
oraz do 30 nowych kutrów rakietowych,
zbudowanych w technologii stealth.
Zakłada się, że mogłyby one wraz
z okrętami podwodnymi i lotnictwem,
przeprowadzić skuteczną blokadę
morską wokół Tajwanu po upływie
obecnej dekady.

Przede wszystkim do 2010 roku Stany
Zjednoczone i ich sojusznicy staną
twarzą w twarz z nową flotą podwodną
ChRL, składającą się z około 10
uderzeniowych okrętów podwodnych o
napędzie nuklearnym (SSN), 5-6
okrętów podwodnych z rakietami bal-
istycznymi o na-pędzie nuklearnym
(SSBN) i około 27 nowych konwencjon-
alnych okrętów podwodnych o bardzo
dużych możliwościach. Dodatkowo

marynarka chińska może pozostawić w
służbie większość z 20 starszych
okrętów typu Ming (035). Łącznie
stanowi to od 50 do 60 jednostek
uderzeniowych. Obecnie USA dysponu-
ją jedynie 55 okrętami uderzeniowymi o

napędzie nuklearnym, zaan-
gażowanych w służbie na
całym globie.

Rewelacją w sierpniu
2004 roku było zwodowanie
pierwszego okrętu podwod-
nego z rakietami balisty-
cznymi o napędzie nuk-
learnym drugiej generacji
(typ 094). Poprzednią ge-
nerację reprezentuje jeden

przestarzały i hałaśliwy OP typu Xia.
Wypowiadane są opinie, że pojawienie
się najnowszych okrętów 
z rakietami balistycznymi stanowi nowy
punkt zwrotny na drodze do wyścigu
zbrojeń. 

Strategia „bastionów”
Chiny mają obecnie dwie opcje użycia

okrętów podwodnych z rakietami bali-
stycznymi. Można je wysłać na głębokie

wody, by działały jak samotni
śmiercionośni wojownicy,
w amerykańskim stylu lub
utrzymywać je blisko bazy
i zbudować flotę, która je
osłoni. Pionierem tej ostatniej
doktryny był Związek
Radziecki. Zbudował mary-
narkę wojenną do obrony

„ b a s t i o n ó w ”
w e w n ą t r z
geograficznie ogranic-
zonych mórz. Miało to
zapewnić powodzenie wys-
trzelenia rakiet, czyli zabez-
pieczenia drugiego nuk-
learnego uderzenia z morza
(po ataku z wyrzutni
lądowych). Doktryna ta
zręcznie wykorzystywała
zalety defensywne położe-
nia geogra-ficznego
akwenów. Miały one być

kompensatą niedostatków własnych
okrętów podwodnych w stosunku do
jednostek amerykańskich 

Chińscy przywódcy stoją obecnie
przed podobnym wyzwaniem, jak
niegdyś Sowieci. Okazję stanowi

wprowadzenie nowych rakiet balisty-
cznych wystrzeliwanych z okrętów typu
JL-2. Ich zasięg Departament Obrony
USA określił w 1998 roku na 7500 Mm
(13 890 km) - czyli dosięgają terytorium
USA. Raport Cox’a odnotował w 1999
roku, że zasięg JL-2 będzie pozwalał
ChRL na prowadzenie patroli blisko ich
baz, pod osłoną marynarki i sił lot-
niczych. Największą obecnie bazą nuk-
learnych OP jest Huludao na Morzu Żół-
tym, które może stać się naturalnym
„bastionem”. Jest ono, niestety, płytkie.
Spekulacje dotyczą budowy innego, le-
piej położonego bastionu na Morzu
Południowochińskim, w rejonie Wyspy
Hainan, z którego chińskie atomowe
okręty podwodne miałyby do przebycia
niedługą drogę do „skoku” w oceaniczną
głębię.

Czy Chiny rzucą wyzwanie?
Zdaniem gen. A.

Klimienko, niewiary-
godne jest, aby obecnie
Pekin dla osiągnięcia
hegemonii w Azji za-
stosował wojskową
ekspansję.  Jednak
w pełni zdolny jest do
narzucenia swojej woli
siłą. Generał Klimenko

twierdzi, że geostrategicznych celów we
współczesnych warunkach nie osiąga się
w otwartych wojskowych starciach,
które w wypadku użycia broni
masowego rażenia mogą doprowadzić
do globalnej katastrofy, ale w wielo-
biegowych i wieloletnich politycznych
kombinacjach i operacjach służb spec-
jalnych. Według wielu analityków Pekin
będzie się kierować wygrywaniem
sporów, nie wdając się w konflikt zbroj-
ny, rozdzielając poszczególnych
konkurentów i nie wstępując w wiążące
go sojusze. To pryncypialna zasada dla
chińskiej polityki, sformułowana jeszcze
przez Sun-Tzu w końcu VI w. n. e.

Jerzy Bojko
Fot.: China Daily
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Poczet marynarskich twórców

Jacek od wielu lat nie zmienia się,
towarzyski, ciągle młody, zachowuje się
normalnie, jakby to, co stworzył nie
robiło na nim wrażenia. Może dlatego,
że wiele w życiu widział i doświadczył
i dlatego że wydała go „ziemia
obiecana” - Łódź, swoisty tygiel wielu
kultur. Ciągle powraca do tego miasta,
na secesyjną Piotrkowską, by przejechać
się rikszą, zatrzymać wzrok na
parterowych pomnikach Reymonta,
Tuwima, Rubinsteina, pójść do bliskich
i przyjaciół na stare cmentarze.

Wspomina ojca, od którego otrzymał
pierwszy, jeszcze mało doskonały aparat
fotograficzny.

Trzydzieści dwa lata w służbie
wojskowej także pozostawiły jakiś ślad,
wiodący w zasadzie w jednym kierunku
- umiłowania tego, co polskie i tego, co
ludzkie. Jako szef kadr w 4. Gdyńskiej
Brygadzie Rakietowej OP był uważany
trochę za odmieńca. Organizował
imprezy kulturalne, był rzecznikiem pra-
sowym jednostki, przygotowywał teksty
do swoich książek, filmował i fo-

tografował. Robi to do tej pory, już jako
pracownik wojska na etacie fotografika-
filmowca w Klubie Garnizonowym MW
na Oksywiu, gdzie wszelka pomoc dla
utalentowanych ludzi jest sprawą oczy-
wistą.

Osiągnięcia sprowadzają się do dwóch
artystycznych dziedzin - filmu i pisar-
stwa. W pierwszej, będąc zrzeszonym
w Federacji Niezależnych Twórców Fil-
mowych, zajmuje się głównie prob-
lematyką społeczną, w tym wojskową.
Wiele miejsca poświęcił tu Marynarce
Wojennej. 

Oto niektóre jego sukcesy:
wyróżnienia na festiwalach filmowych
w Austrii i Niemczech za filmy: „Płot”
i „Okno na wschód”. Za „Płot” dostał
I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie
Fi lmów Niezależnych.  W Gdyni

w ramach „OPFA -  2002” zdobył
I nagrodę za film „Z woja marsz”. Na
kolejnym takim festiwalu otrzymał II
nagrodę za pokazywany również w TVP
film - „Kurkowa 12”. Nagrodę specjalną
dostał za film „Bileter” na Międzynaro-
dowym Konkursie Filmów Niepro-
fesjonalnych. W Krakowie zajął II
miejsce za „Wspomnienia komandora”.
W Szczecinie - I miejsce za „Zaślubiny”.
Za film dydaktyczny „Oksywskie
nekropolie” otrzymał I nagrodę.

Zorganizował także trzy wystawy
fotograficzne, towarzyszące festiwalom
filmów fabularnych w Gdyni.

W dziedzinie sztuki pisarskiej może
pochwalić się bardzo udaną książką -
„Kształt pamięci - Gdyńskie cmentarze”.

Jacek posiada żyłkę poszukiwacza,
razem z innymi szukał m.in. mogiły gen.
Orlicza-Dreszera. Osobiście wiercił
otwory ręcznym wiertłem w kamieniu na
cmentarzu MW, symbolicznym miejscu
pochówku generała.

Obecnie przygotowuje film o 3. Flo-
tylli Okrętów z okazji 35-lecia jej ist-

nienia oraz cykl filmowy „Z Gdynią
w życiorysie” z zamiarem upamiętnienia
twórców tego miasta oraz ludzi
zasłużonych dla MW.

Trzymamy kciuki.
Fot.: B. G.                           L. S.

Autor

Jego dzie³o

Jacek Dworakowski

„Od zawsze poci¹ga³a mnie sztuka, lubiê z niej czerpaæ, cokolwiek dodaæ
od siebie i dzieliæ siê ni¹ z innymi”.
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SPORT

W dniach 28.02 - 03.03.2006 roku Marynarka Wojenna RP
była gospodarzem dorocznej odprawy kierowniczej kadry kul-
tury fizycznej WP. 

Odprawa odbyła się na ORP „Wodnik”. Uczestników
odprawy przywitał kontradmirał Andrzej Rosiński. Odprawę
prowadził szef Oddziału Fizycznego i Sportu WP płk Michał

Bułkin. Rejs okrętem ORP „Wodnik” z uczestnikami odprawy
odbył się po trasie: Gdynia - Bałtyk Południowy (Platforma
wiertnicza Petrobaltic) - Świnoujście - Bałtyk Południowy -
Gdynia. 

W trakcie odprawy podsumowano realizację głównych
założeń  roku 2005 oraz określono kierunki działania  w roku
bieżącym i latach następnych. Omawiano również nowy
sprawdzian żołnierzy zawodowych z wychowania fizycznego
w 2006 roku w świetle zaleceń Ministra Obrony Narodowej
oraz propozycje wymagań szkoleniowych w zakresie szkole-

nia fizycznego dla żołnierzy zasadniczej służby
wojskowej. 

Podczas pobytu w Świnoujściu zademonstrowane
zostało pokazowe szkolenie w bliskim kontakcie. Kpt.
Mirosław Mazur  z 8. FOW przedstawił sposoby i wa-
runki realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej
w 8.  FOW. 

Uczestników spotkania zapoznano z obiektami
sportowymi klubu sportowego w m. Aalbeck. Pod-
czas rejsu meldunki z realizacji zadań w 2005 roku
złożyły  osoby odpowiedzialne za  kulturę fizyczną
w RSZ i szkolnictwie wojskowym oraz Dowódcy
Zespołów i Grup Sportowych. Marynarkę Wojenną RP
w trakcie odprawy reprezentowali: kmdr por. Bogdan
Kasprowicz (DMW), kmdr por. Sławomir Tybura
(AMW), kpt. Paweł Łępa (3. FO) i por. Marek Bier-
nacki (ZS MW).

Oprac.: Robert Rapsiewicz 

Fot.:  Paweł Łępa

Spotkanie na ORP „Wodnik”

Tak samo jak w zeszłym roku Marynarka Wojenna RP zajęła
II miejsce w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Wojska Polskiego
w strzelaniu z broni pneumatycznej.

Zawody odbyły się w terminie 15 - 17.03.2006 roku. Mistr-
zostwa zostały zorganizowane już po raz czwarty przez Grupę
Sportową Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i WKS „Zawisza”
Bydgoszcz.

Mistrzostwa były elementem sportowej rywalizacji w
Wojsku Polskim. Uczestniczyły w niej reprezentacje rodzajów

sił zbrojnych, okręgów i uczelni wojskowych. 
Przez cały rok żołnierze rywalizują w kilkunastu konkurenc-

jach np. judo, żeglarstwie, piłce siatkowej czy strzelaniu.
Zdobywane przez cały rok punkty wyłaniają Mistrza Wojska
Polskiego w sporcie. W minionym roku reprezentacja Mary-
narki Wojennej zajęła II miejsce. Marynarze okazali się lepsi
od 16 zespołów, ustępując jedynie Pomorskiemu Okręgowi
Wojskowemu. 

Mistrzostwa Wojska Polskiego
w strzelaniu z broni pneumatycznej

Morski rodzaj sił zbrojnych
reprezentował 8-osobowy

zespół w składzie

Pistolet:
ppor. mar. Sławomira Szpek 
ppor. mar. Tomasz Królik 
st. chor. mar. Józef Klimek 
mat Piotr Daniluk

Karabin: 
kpt. mar. Mariusz Sokołowski 
st. chor. mar. Andrzej Komosiński 
st. chor. mar. Paweł Jackiewicz 
bosmat Robert Edel
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SzachySzachy
Zadanie szachowe

„Czarne zaczynają i wygrywają”
Ustawienie: Białe - Kb1, Wb4,a3,b3.
Czarne: - Kd5, Hd2, a4, b5.

Mistrzostwa Wojska Polskiego w szachach na rok 2006
rozegrane zostaną we Wrocławiu w dniach 
od 12 - 18.03.2006. 

Trzech najlepszych zawodników z jednego zespołu 
punktować będzie do klasyfikacji zespołowej. 

Trzech najlepszych zawodników mistrzostw zdobywa
prawo startu w reprezentacji Wojska Polskiego w mistrzost-
wach NATO, które odbędą się w Londynie.

10-cio osobowa drużyna Korsarz reprezentować będzie
Marynarkę Wojenną pod kierownictwem prezesa
Władysława Andrzejewskiego.  

Dla przypomnienia podaję, że w ubiegłym roku w Koło-
brzegu, KORSARZ zajął II miejsce drużynowo a ppłk. rez.
Zygmunt Pioch zajął III miejsce.

Wyniki III Turnieju Grand Prix KORSARZ 2006
/4 marca/.
1. W. Rawicz-Galiński - 9 pkt.
2. W. Walkusz - 8 pkt.
3. K. Tyda - 6 pkt.                                   Z. Kabat 

Rozwiązanie zostanie nagrodzone książką.
Proszę przesyłać je na adres:

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

Trafiła do nas ostatnio książka zaty-
tułowana Pomocnicza Lotnicza Służba
Kobiet 1943-2004. Można by zapytać co
ta książka ma wspólnego z tematyką
morską? Na pierwszy rzut oka
wydawałoby się, że nic. Pewne związki
jednak istnieją, ale o tym dalej. 

Pozycja ta została wydana nakładem
Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet
(PLSK). Autorem jest Piotr Laskowski
dziennikarz Magazynu Sił Powietrznych
„Wiraże”. W swojej dotychczasowej

karierze napisał on już kilkaset arty-
kułów poświęconych historii i współ-
czesności polskiego lotnictwa. Zbierając
materiały do obecnej książki wielokrot-
nie odwiedzał środowisko weteranów
w Wielkiej Brytanii.

Tytułowa formacja istniejąca w szere-
gach Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej
Brytanii wywodzi się ze swojego bry-
tyjskiego odpowiednika, czyli WAAF.
Służba kobiet na stanowiskach pomoc-
niczych w wojsku odgrywała w czasie
wojny znaczącą rolę. Dzięki nim
mężczyźni, którzy wcześniej wykony-
wali te zadania mogli być skierowani do
jednostek pierwszoliniowych. Jak to
było ważne w warunkach ciągłej iloś-
ciowej rozbudowy wojsk, nie trzeba tłu-
maczyć. 

Historii PLSK poświęcony został pier-
wszy rozdział książki. Znajdujemy tam
genezę pierwszych formacji kobiecych,
które powstały jeszcze w 1941 roku
w ZSRR przy formowanej tam polskiej
armii pod dowództwem gen. Andersa.
Mundury lotnicze panie założyły jednak
znacząco później, bo dopiero w 1943
roku. W ich rękach znalazło się wiele
aspektów wojskowego życia zasadniczo
dotyczących administracji i gospodarki.
Objęły stanowiska maszynistek w szta-
bach i kancelariach, były telefonistkami,
obsługiwały kantyny i kuchnie. Oprócz
takich zajęć trafiły też na stanowiska,
które tradycyjnie nie kojarzą się z kobie-

tami - były mechanikami lotniczymi i
kierowcami. W rozdziale szczegółowo
opisano wszystkie aspekty służby,
wyszczególniono i scharakteryzowano
poszczególne kursy rekruckie, w których
brały udział ochotniczki. Umieszczono
także imienne wykazy ich uczestniczek.

Po odejściu ze służby w Polskich
Siłach Powietrznych w roku 1947
przeszły do Polskiego Korpusu Przy-
sposobienia i Rozmieszczenia, ostate-
cznie żegnając się ze służbą rok lub dwa
później. Ten okres począwszy od lat
czterdziestych, aż do dnia dzisiejszego
poświecony został drugi rozdział. 

W trzeciej części książki zawarto
wojenne wspomnienia ośmiu członkiń
PLSK, które  podziel i ły  s ię  nimi
z autorem.

Na końcu umieszczono załączniki,
w których znalazły się m.in. wykaz
członkiń liczący blisko 1300 pozycji. 

Książka jest bogato ilustrowana -
łącznie około pięćdziesiąt stron zajmują
reprodukcje zdjęć i dokumentów z tam-
tych lat.

A jaki był związek pań w lotniczych
mundurach z Marynarką Wojenną? Otóż
służyły one także w lotnictwie morskim,
a dokładnie w 304 Dywizjonie Bom-
bowym zajmującym się zwalczaniem
niemieckich okrętów podwodnych.

Przemysław Gurgurewicz 
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Zaledwie zdążyłem względnie dobrze
poznać okręt podwodny ORP „Sęp”,
pozdawać wszystkie egzaminy i zdobyć
zaufanie załogi, gdy nagle na początku
czerwca 1954 roku zostałem poinfor-
mowany przez dowódcę dywizjonu, że
jestem wyznaczony w skład załogi pier-
wszego okrętu podwodnego, który ma na
dniach przybyć do Gdyni ze Związku
Radzieckiego. Raptem po sześciu
miesiącach bycia podwodnikiem,
miałem zostać pierwszym mechanikiem
nieznanego okrętu podwodnego.

Szóstego czerwca wyznaczona załoga
została ustawiona na molo, by asystując
dowództwu Marynarki Wojennej i cało-
ści Dywizjonu Okrętów Podwodnych,

przywitać przychodzący okręt. Było to
okryte tak ścisłą tajemnicą, że nikt z nas
nie wiedział, jaki to ma być okręt i jak on
wygląda.

Oczekiwanie, jak to w wojsku
przedłużało się, a my snując domysły,
wpatrując się w wejście do portu,

zobaczyliśmy nagle wyłaniający się
spoza wewnętrznego falochronu wysta-
jący nad lustro wody pionowy
„przecinek”. Ogólna konsternacja
i pierwsza refleksja - i to ma być nasz
okręt i mamy się w nim zmieścić?

Ale zmieściliśmy się, choć było nas
wszystkich o ile dobrze pamiętam
25 i rzeczywiście bardzo ciasno, a dla
mnie żal po wygodach na ORP „Sęp”.
Zamiast wygodnej kabiny, miałem koję
pod stacją zaworów mieszania elektroli-
tu w akumulatorach, co pozwalało na
spanie w pozycji wyłącznie na wznak.
Dlatego w morzu i pod wodą, gdy tylko
mogłem, odpoczywałem na mary-
narskiej koi nad linią wału śrubowego,

słuchając jej usypiającego śpiewu.
Kabiny były tylko dwie - hydroakustyka
oraz „ubikator” w centrali. Był to typ
„Malutka” serii XV-bis projektu 96
ZSRR i w zasadzie replika niemieckiego
okrętu podwodnego z końca II Wojny
Światowej, jeszcze bez chrap.

Pierwsze wrażenie nie było optymisty-
czne, ale innego wyboru nie było.
Należało szybko się przyzwyczaić,
a jeszcze szybciej okręt opanować. Pod-
niesienie bandery Marynarki Wojennej
PRL odbyło się 18 czerwca 1954 roku.
Może to trochę dziwne, ale okręty nasze
miały zawsze oficjalną nazwę, Okręt
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na Święto Morza pod koniec czerwca
jak to było wtedy w zwyczaju,
stanęliśmy na redzie Gdyni, w pełnej
gali banderowej razem z innymi okręta-
mi. Wreszcie trochę spokoju od
dowództwa i kilkudniowy relaks.
Zawsze punktem kulminacyjnym dla
stojących na redzie było paradne przejś-
cie kutrem torpedowym władz pań-
stwowych, pozdrowienie przez nich
załogi okrętu skwitowane naszym
chóralnym aktualnie obowiązującym
okrzykiem, a potem tylko liczenie czasu
od posiłku do posiłku.

I tak stanęliśmy sobie na pokładzie -
ok. 1,5 m szerokości w pojedynczym
rzędzie, oczekując na przejście kutra tor-
pedowego, gdy nagle zboczył on z kursu
i wyraźnie zmierzał do nas. Dowódca
okrętu szpetnie zaklął, bo tego w planie
nie było, a z wojskowego doświad-
czenia, takie wizyty są przeważnie
zawsze gorsze od nagłego nieszczęścia.

Kuter torpedowy dobił do naszej burty,
a najwyżsi dostojnicy cywilni i woj-
skowi wskakują na balasty i usiłują
wdrapać się na pokład - trapu nie ma, no
bo skąd - pomagamy dostojnikom bez
żadnego ceremoniału chwytając ich za
ręce, otwieramy włazy dziobowe i ru-
fowy byle tylko nie wchodzili przez
kiosk, bo to jak do studni. I tak na
pomieszczeniu oficerskim znaleźli się
między innymi: Bolesław Bierut, Józef
Cyrankiewicz i Konstaty Rokossowski.
Marszałek K. Rokossowski, najwyższy
z całej grupy uderzając kilkakrotnie
głową w wystające lampy i zawory, po
słowach kto się nie urodził orłem, latać
nie będzie wyszedł na pokład. Pozostali
też nie za długo przedzierali się przez
włazy i po grzecznościowym podziwia-
niu okrętu oraz życzeniach dla załogi,
wrócili na kuter torpedowy, by udać się
na wydany przez dowódcę MW na okrę-
cie szkolnym „skromny wojskowy
obiad”. A my wąchając „najmilszy
zapach” w wojsku, zapach spalin odbija-
jącego od nas  kutra  torpedowego
z „naczalstwem” doznaliśmy kojącej
ulgi.                   Stanisław Wielebski

Rys.: Jarosław Wróbel

Z życia podwodniaków 

Przejêcie „Malutkiej”



Poza opisanymi w kilku słowach latar-
niami morskimi w poprzednich nume-
rach naszego czasopisma Polska posiada
jeszcze jedną latarnię stojącą daleko od
naszego wybrzeża. Znajduje się ona
wyspie Króla Jerzego w Antarktyce, na
polarnej stacji badawczej Polskiej
Akademii Nauk. Latarnia ta została uru-
chomiona w 1978 roku. Jest okrągłą,
metalową wieżą, pomalowaną w po-
ziome biało i czerwone pasy. Polska

Stacja Antarktyczna im. Henryka Arc-
towskiego położona jest nad Zatoką
Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego
(62°10’ S, 058°28’ W).Stacja została
otwarta 26 lutego 1977 roku. Na stacji
prowadzone są badania z zakresu
oceanografii, geologii, geomorfologii,
glacjologii, meteorologii, klimatologii,
sejsomologii, magnetyzmu oraz
ekologii. 

K. Ł.
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji z dopiskiem „Krzyżówka”. Wśród czytelników, którzy nadeślą 
do 3 maja  prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę.

W tym miesiącu książkę  Gdynia azymut na przyszłość wylosował Daniel Hendrich z Banina.

K R Z Y ¯ Ó W K A
Poziomo: 1. Na niej opona i dętka; 5. Śródziemnomorska

wyspa; 8. Nierozstrzygnięty wynik meczu; 9. Potrawa z ka-
pusty; 10. Czasem rzucana pod nogi; 11. Zamek błyskawiczny;
12. Imię Delona, aktora francuskiego; 15. Typ aktora;
18. Wcięcie w tekście; 19. Łuk wsparty na dwóch kolumnach;
21. Lampa błyskowa; 24. Zespół kilku dźwięków; 27. Roślina
doniczkowa; 28. Znak zodiaku; 29. Miasto w pomorskim nad
Wisłą; 30. Azjatyckie państwo; 31. Gatunek oceanicznej ryby;
32. Pokaz mody.

Pionowo: 1. Rodzaj Skody; 2. Warszawski klub sportowy;
3. Pierwiastek „Lupina”; 4. Imię żeńskie; 5. Szkolny
żaglowiec MW; 6. Cerkiewny obraz; 7. Roślinny motyw deko-
racyjny; 13. Wynajmowany przez najemcę; 14. Sytuacja bez
wyjścia, zastój; 16. Małpa wąskonosa; 17. Przeciwny zeni-
towi; 20. Polski kolarz, uczestnik Wyścigu Pokoju;
21. Chorobliwy lęk przed czymś; 22. Lampa kineskopowa
w telewizorze; 23. Inaczej atrofia; 24. Jesienny kwiat;
25. Odpowiedź na hasło; 26. Porcja leków.       Zb. Chińcza 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 6 dadzą rozwiązanie.

Arktyczne œwiat³oArktyczne œwiat³o

Charakterystyka latarni
Wysokość wieży:    6 m
Wysokość światła: 20 m
Zasięg światła bardzo dobry
Pozycja:   szer. 62°09’35”S,

dług. 58°27’55” W 
światło:    blaskowe, okres - 9 s

(światło - 3 s, przerwa - 6 s).



ORP „Gen. K. Pu³aski” na Morzu Œródziemnym

Do portu La Valetta na
śródziemnomorskiej Malcie
wszedł wraz z zepołem SNMG1
ORP „Gen. K. Pułaski”.
Okręty rozpoczęły operację
Active Endeavour na Morzu
Śródziemnym.
Głównym zadaniem zespołu
jest realizacja przedsięwzięć
związanych z monitorowaniem
oraz zapewnieniem 
bezpieczeństwa ruchu
morskiego na wyznaczonych
akwenach.

Fot.: Archiwum ORP „Gen. K. Pułaski”






