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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce:  
Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
podczas manewrów „TG-18”– zdj. Piotr Leoniak 

Szanowni Czytelnicy!

Rok jubileuszu 100. Rocznicy Utworzenia Marynarki Wojennej to 
niepowtarzalna okazja do spopularyzowania dawnego i współczesnego 
oblicza naszego oręża morskiego. Na łamach „Bandery” przybliżamy sylwetki 

twórców floty, bohaterskie karty historii zapisane przez załogi okrętów, ukazujemy 
różne odcienie marynarskiej służby – także tej pod flagą NATO.

Polecamy artykuł o polskiej szkole w norweskim Bergen, która – jako pierwsza  
w historii – przyjęła imię Marynarki Wojennej RP. Uroczystość odbyła się na 
pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”, biorącej udział w arktycznych 
manewrach „TG-18”. Jesteśmy dumni z wyboru Polonii, a uczniom życzymy szóstek!

Z okazji marcowego święta przygotowaliśmy materiały poświęcone kobietom  
w marynarskich mundurach: intrygujący wywiad „Kobiece barwy morza” oraz 
artykuł publicystyczny „Dumne i profesjonalne”. Silnych wiatrów!

Zapraszamy do lektury, między innymi, relacji z rejsu szkoleniowego ORP „Kormoran” 
i bałtyckich manewrów „Passex” oraz artykułów o pożegnaniu ORP „Kondor”, wyjściu 
ORP „Wodnik” na Zatokę Perską i ostatniej wojennej misji ORP „Orkan”. 
Publikujemy także kolejną część sylwetki wiceadm. Józefa Unruga i „Morskich 
skrzydeł Rzeczpospolitej” oraz analizę historyczną „Zanim Polska wróciła nad morze”.

 
                             Życzymy miłej lektury.
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BanderaMinister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak pożegnał – 
12 lutego – na lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego  
BL MW w Siemirowicach Polski Kontyngent Wojskowy 

„EU Sophia”, który udzieli wsparcia oddziałom państw europejskich, 
zaangażowanym w międzynarodową misję na południu Włoch. 

To misja, która pokazuje naszą solidarność z partnerami z Unii 
Europejskiej i przyniesie nam pozytywne rezultaty, bo zwiększa 
bezpieczeństwo – mówił Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak. Przypomniał, że w podobne działania dotychczas włączała 
się polska Straż Graniczna, nadal obecna na granicy macedońsko- 
-serbskiej. Dobitnie podkreślił, że obecna misja, która ma na celu 
przeciwdziałanie kryzysowi migracyjnemu na Morzu Śródziemnym, 
przypada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zadaniem stu polskich żołnierzy (z: Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW, 
10. Brygady Logistycznej, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia,  
3. Flotylli Okrętów, Żandarmerii Wojskowej, 6. Ośrodka 
Radioelektronicznego oraz Jednostki Wojskowej „Formoza”) będzie, 
jak wyjaśnił dowódca PKW „EU Sophia” kmdr por. Cezary Kurkowski, 
wykonywanie lotów rozpoznawczych oraz analizowanie uzyskanych 
danych dla dowództwa operacyjnego misji, które może zdecydować  
o przejęciu wskazanych jednostek przez grupy abordażowe.

W ramach polskiego kontyngentu będzie operować samolot 
patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R „Bryza” z 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego (o numerze 1017) – potocznie zwany „Białą Damą”. 
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Pożegnanie PKW „EU Sophia”
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Kobiece barwy morza
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Dlaczego zdecydowałyście się na służbę 
w wojsku?

Joanna Sowa: Przez przypadek. Zależało 
mi na służbie na morzu, a kobiety miały  
ograniczony dostęp do studiowania kierun-
ków pływających na uczelniach cywilnych. 
Później okazało się, że moja pedantyczna  
natura przydaje się w wojsku.

Katarzyna Sołtys: Mundur zawsze był 
obecny w moim życiu. Sądzę, że służba jest 
naszą rodzinną tradycją. Kiedy zdecydowa-

łam się pójść na szkolenie podstawowe, my-
ślałam że wojsko będzie tylko przygodą –  
stało się jednak pasją życia. 

Anna Siudak: Dla mnie to były poniekąd 
pobudki patriotyczne. Chcę służyć Polsce  
i Polakom, nie tylko w wypadku zagrożenia  
z zewnątrz. To przede wszystkim służba  
społeczeństwu każdego dnia. 

Obecność kobiet w polskiej armii nie jest aktualnie niczym nadzwyczajnym.  
Liczba pań w marynarskich mundurach rośnie z roku na rok – obsadzają nie  

tylko stanowiska sztabowe, ale podejmują się również czynnej służby na morzu.  
O wyzwaniach służby wojskowej z kpt. mar. Anną Siudak, por. mar. Joanną Sową oraz 

st. mar. Katarzyną Sołtys rozmawiają Katarzyna Kamińska i Agata Tomczak.

Pamiętacie swój pierwszy dzień w mun-
durze?

K.S.: Pierwszy dzień w mundurze? Pierw-
szy mundur był o wiele za duży (śmiech).  
Poczucie dumy, że go noszę, było jednak  
jeszcze większe.

J.S.: Owszem. Szczególnie zapamiętałam 
ostrą musztrę mojej przełożonej. Wtedy roz-
płakałam się z poczucia bezsilności i niezro-
zumienia. Uważam, że mimo wszystko, to  
było ważne i potrzebne doświadczenie. 

A.S.: Mnie najbardziej zapadło w pamięci 
inne wydarzenie – moje pierwsze spotkanie  
z „Orłem”. Studiowałam wtedy w Akademii 
Marynarki Wojennej. Szłam z kolegami  
nabrzeżem portu wojennego i od razu przykuł 
moją uwagę. Nie mogłam oderwać od niego 
wzroku. Wtedy obiecałam sobie – będę służyć 
na tym okręcie. Kiedy lata później usłysza-
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łam, że będę służyć na ORP „Orzeł”, dopiero 
po chwili dotarło do mnie, że to prawda.

Proszę nam powiedzieć parę słów 
o swojej służbie.

K.S.: Służę w Dywizjonie Okrętów Bojo-
wych 3. Flotylli Okrętów, na fregacie rakieto-
wej ORP „Generał Tadeusz Kościuszko”.  
Regularnie bierzemy udział w manewrach 
międzynarodowych poza granicami kraju. Na 
stanowisku – w dziale łączności – jestem  

odpowiedzialna, między innymi, za komunika-
cję między okrętami.

J.S.: Służba nurka z pewnością nie  
pozwala na marazm. Stawia przed nami zada-
nia, które wymagają niestandardowego myśle-
nia, kreatywności, odwagi, a zarazem dbałości 
o szczegóły. Bardzo ważne jest bezpieczeń-
stwo osób schodzących pod wodę – tu nie ma 

kpt. mar. ANNA SIUDAK 

16 lat służby w Marynarce 
Wojennej, w tym na okrętach 

podwodnych. W czasie wolnym 
uprawia sport oraz angażuje się  

w działalność charytatywną. 

por. mar. JOANNA SOWA 

W służbie od 15 lat. Nurek. 
Obecnie w Dywizjonie Okrętów 
Wsparcia. Pasjonatka pływania 

oraz gry w szachy. Zapalona 
podróżniczka.

st. mar. Katarzyna sołtys 

Od 5 lat nieprzerwanie służy  
w Dywizjonie Okrętów Bojowych, 
na ORP „Generał T. Kościuszko”. 

Amatorka wypoczynku na świeżym 
powietrzu i wspinaczki górskiej. 

b a n d e r a

prawdę poczułam, że jestem częścią wspólnoty, 
członkiem załogi.

Jakich rad udzieliłybyście dziewczynie, 
która chce zacząć karierę w wojsku?

J.S.: By nie szła „na skróty” i nie myślała 
tylko o sobie. Tylko dzięki ciężkiej pracy  
i dyscyplinie jest w stanie sprostać wymaga-
niom, jakie stawia żołnierski zawód. Służba  
w wojsku jest przede wszystkim grą zespoło-
wą. Tutaj nie ma miejsca dla egoistów. Mamy 
wspólny cel i trzeba nauczyć się bycia  
częścią drużyny.

A.S.: Oczywiście, dobra kondycja fizyczna 
to podstawa. Jednak, przede wszystkim, musi 
zaakceptować niedogodności, które wiążą się 
ze służbą na okręcie – ścisły reżim dnia, brak 
prywatności, rozłąka z bliskimi. Jeżeli tego 
nie wytrzyma, to taka droga życia nie jest jej  
pisana – nie powinna przeć do przodu wbrew 
sobie. Podjęcie decyzji o rezygnacji też wymaga 
odwagi i siły charakteru. 

K.S.: Przede wszystkim, powinny dokład-
nie przemyśleć swoją decyzję. To musi być jej 
samodzielny, świadomy wybór – bez nacisku 
osób trzecich. To ona poniesie trudy  
i konsekwencje decyzji, nie ktoś inny. To nie 
jest łatwa droga życia, ale satysfakcjonująca – 
jeżeli wybrało się ją szczerze i mądrze. 
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miejsca na pomyłkę. Zasada, że „nurek nie 
musi być mądry, nurek musi być silny” już 
dawno przestała być aktualna. 

A.S.: Byłam czwartym rocznikiem kobiet 
przyjmowanym do Akademii Marynarki  
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Było 
nas czternaście na roku – dwanaście trafiło na 
okręty. Razem z koleżanką, zostałyśmy przy-
dzielone na ORP „Orzeł”. Ja na stanowisko 
dowódcy działu łączności, ona – na asystenta 
mechanika. Później objęłam stanowisko  
dowódcy działu nawigacji „Orła”. Kobiety na 
okrętach podwodnych to, dla niektórych, nadal 
pewna egzotyka, ale zapewniam – na wyma-
gające stanowiska trafiają tylko naprawdę 
zdeterminowane i obowiązkowe dziewczyny. 

Co sprawiło wam największą trudność, 
a co przyniosło satysfakcję?

J.S.: Z pewnością nobilitacją był dla mnie 
moment akceptacji przez grono nurkowe.  
Dostąpienie tego przywileju kosztowało mnie 
dużo pracy i wyrzeczeń.

A.S.: Zostanie częścią załogi ORP „Orzeł” 
było dla mnie spełnieniem marzeń, ale i wy-
zwaniem. Byłam pierwszą kobietą na tym sta-
nowisku, więc przyciągałam uwagę mediów. 
Bacznie przyglądano się mojej pracy – jaka-
kolwiek pomyłka zostałaby nagłośniona i surowo 

skrytykowana. Mój przełożony był świadomy 
presji i chronił mnie przed kontaktem z me-
diami. Jestem mu za to bardzo wdzięczna.

K.S.: Trudnością i wyzwaniem było moje 
pierwsze wyjście w morze. Wtedy  poczułam, 
czym jest prawdziwa choroba morska. Na 

szczęście, szybko przeszło (śmieje się). Takie 
banalne zderzenie z rzeczywistością na morzu 
bywa brutalne. Za to wielką satysfakcję dała 
mi akceptacja innych marynarzy oraz przeży-
cie swojego „chrztu morskiego”. Wtedy na-

b a n d e r a

Zawód i etos żołnierza stał się 
atrakcyjną drogą życia, także dla 
kobiet – coraz więcej dziewcząt 
marzy o przywdzianiu munduru. 

Zdeterminowane i ambitne, 
podejmują się zadań, które 

wcześniej były zarezerwowane 
tylko dla mężczyzn. Służba 

kobiet nie jest próbą dorównania 
kolegom czy prześcignięcia ich, 
lecz wyrazem patriotyzmu i woli 

poświęcenia swego życia  
dla Ojczyzny. 
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Powrót ORP „Gen. Kazimierz Pułaski”

W obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Krzysztofa Jaworskiego, 15 stycznia, 

dowodzący 43. Batalionem Saperów w Rozewiu 
kmdr por. Mariusz Kuchta przekazał obo-
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Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
(FFG-272) zakończyła udział w tegorocz-

nej edycji arktycznych manewrów z cyklu 
Task Group. Dla załogi okrętu – dowodzonego 
przez kmdr. por. Pawła Wernera – szkolenie  
w ekstremalnie trudnych warunkach hydro-
meteorologicznych było doskonałym spraw-
dzianem współdziałania z jednostkami innych 
państw NATO. Okręt operował głównie na  

Nowy dowódca 43. Batalionu Saperów
wiązki kmdr. por. Sebastianowi Sochoniowi, 
dotychczasowemu zastępcy – szefowi sztabu. 
W uroczystości, zakończonej defiladą podod-
działów, wzięła udział Kompania Reprezentacyj-
na MW i Orkiestra Reprezentacyjna MW.

Nowy dowódca 43. Batalionu Saperów roz-
począł służbę wojskową w 1999 roku, w Akademii 
Marynarki Wojennej. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał w 11. Dywizjonie Ścigaczy Okrętów 
Podwodnych w Helu oraz w 13. Dywizjonie 
Trałowców w Gdyni. Służbę w Rozewiu pełni 
od 2006 roku.

Głównym zadaniem j 43. Batalionu Saperów 
jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił  

Jeden z dwóch polskich okrętów rozpoznania 
radioelektronicznego – ORP „Nawigator” 

obchodził, 15 lutego, 43. rocznicę podniesie-
nia bandery. W uroczystości wzięli udział: dowód-
ca COM-DKM wiceadm. dr hab. Stanisław 
Zarychta, szef szkolenia 3. FO kmdr dr Kazimierz 
Pulkowski, dowódca Grupy Okrętów Rozpo-

Morzu Północnym, a gospodarzem ćwiczeń była 
Królewska Marynarka Wojenna Norwegii.

Przez około dwa tygodnie załogi okrętów  
z 10 krajów NATO doskonaliły umiejętności 
koordynacji, współdziałania i dowodzenia  
w ramach operacji połączonych. Tegoroczne 
manewry składały się z trzech zasadniczych 
elementów: zabezpieczenia kursu dla przyszłych 
dowódców okrętów podwodnych (organizowanego 
przez stronę brytyjską, norweską i holenderską), 
ćwiczenia zgrywającego jednostki sojuszni-
cze (głównie z zakresu systemów wymiany 
danych taktycznych NTDS oraz walki radio-
elektronicznej) oraz zasadniczego ćwiczenia 
Task Group-18 (TG-18) – którego głównym 
celem było zwalczanie okrętów podwodnych. 

Polska fregata aktywnie uczestniczyła we 
wszystkich częściach i epizodach manewrów. 
Do jej zadań należało: poszukiwanie i zwal-

znawczych kmdr por. Jarosław Skwiercz oraz 
byli dowódcy i członkowie załogi okrętu.

Jednostka została wybudowana przez 
Stocznię Północną im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdańsku. Uroczyste podniesienie bandery 
odbyło się 17 lutego 1975 roku. ORP „Nawigator” 
ma 73,3 m długości, zanurzenie 3,6 m i wypor-
ność 1675 t. Napęd główny to 2 silniki wysoko-
prężne Zgoda-Sulzer 6TD48 o mocy 1325 kW, 
pozwalające rozwinąć prędkość 17 węzłów. 

ORP „Nawigator” jest przeznaczony –  
z bliźniaczym ORP „Hydrograf” – do prowa-
dzenia rozpoznania radioelektronicznego  
w obszarze działań polskiej Marynarki Wojen-
nej. Jest jednostką o nieograniczonej dzielności 
morskiej i długiej autonomiczności. Może ope-
rować prawie na wszystkich akwenach świata. 

czanie okrętów podwodnych oraz nawodnych, 
obserwacja przestrzeni powietrznej i nawod-
nej oraz szkolenie grup przeciwdywersyjnych – 
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 
asymetrycznym. 

ORP „Gen. K. Pułaski” powitał, 26 lutego,  
szef sztabu 3. Flotylli Okrętów kmdr Wojciech 
Sowa, który pogratulował dowódcy i załodze 
dobrze wykonanego zadania. 

p e r y s k o p

3. Flotylli Okrętów. W jego składzie funkcjonu-
je specjalny pododdział chemiczny.

W 2010 roku został uhonorowany tytułem 
„Przodujący Oddział Wojska Polskiego”.

Rocznica ORP „Nawigator”
Godło okrętu stanowi sylwetka sowy ze 

złożonymi skrzydłami na tle kotwicy admira-
licji, opleciona stalową cumą. W heraldyce 
sowa jest symbolem greckiej bogini mądrości – 
Ateny, która przenika ciemności niewiedzy. 

Okrętem, którego motto brzmi: „Śmiałym los 
sprzyja”, dowodzi kmdr ppor. Radosław Wąs.
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W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., 23 stycznia, położono 
stępkę pod budowę – pierwszego z serii – holownika dla Marynarki 
Wojennej. Jednostka trafi do służby w przyszłym roku. 

Nowe holowniki dla MW

Protokół położenia stępki podpisał pre-
zes zarządu stoczni Remontowa Ship-
building S.A. Piotr Dowżenko, zastępca 

szefa Szefostwa Techniki Morskiej Inspek- 
toratu Uzbrojenia MON kmdr Krzysztof 
Łomnicki oraz dyrektor okrętowy Polskiego 
Rejestru Statków Grzegorz Pettke. 

W uroczystości wzięli udział, m.in.: dowódca 
3. FO kadm. Krzysztof Jaworski, szef szkolenia 
8. FOW kmdr Jarosław Kukliński, szef Zarządu 
Uzbrojenia Inspektoratu MW kmdr Mirosław 
Jurkowlaniec, dowódca DOW kmdr Albert Figat, 
przedstawiciel Szefostwa Techniki Morskiej  
Inspektoratu Uzbrojenia kmdr ppor. Krzysztof 
Stępniewski oraz szef Oddziału Techniki 
Morskiej Inspektoratu MW kmdr Bogdan Liput. 

Kontrakt na budowę sześciu holowników 
podpisano w czerwcu 2017 roku, w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu – Zabezpieczenie 
techniczne i prowadzenie działań ratowni-

czych na morzu pk. „Holownik”. Jednostki 
będą się wyróżniały wysoką manewrowością  
i kompaktową budową. Klasa lodowa jednostek 
pozwoli na ich eksploatację w ciężkich wa-

runkach lodowych, w asyście lodołamaczy. 
Na ich pokładzie otwartym będzie możliwy 
transport ładunków drobnicowych, o łącznej 
masie do 4 ton. Zapas paliwa wystarczy na  
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7 dni pracy, natomiast autonomiczność jed-
nostek będzie wynosiła 5 dni. 

Holowniki będą służyły do zabezpieczenia 
technicznego oraz prowadzenia działań ratow-
niczych na morzu. W szczególności chodzi  
o zabezpieczenie bojowe oraz wsparcie logistycz-
ne działań okrętów na morzu i w portach, nie-
zależnie od warunków meteorologicznych 
(również w warunkach zalodzenia), w tym 
wykonywanie prac holowniczych. Będą mogły 
również realizować zadania związane z: ewa-
kuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych 
(w ramach morskiego zespołu ratowniczego), 
przewozem środków zaopatrzenia i osób  
z jednostek pływających na akwenach przybrzeż-
nych oraz podejmowaniem z wody torped. 

Do innych ich zadań będzie należeć także 
neutralizowanie skutków zanieczyszczeń ropo-
pochodnych, a także udzielanie pomocy 
uszkodzonym jednostkom.

Pierwszy z serii sześciu holowników – projek-
tu B 860 – ma być przekazany 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu, w 2019 roku.  
Następna jednostka ma trafić do 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni, a kolejne – w kilku- 
miesięcznych sekwencjach – na zmianę do 
obydwu flotylli.

b a n d e r a

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych
Marynarka Wojenna obchodziła, 1 marca, 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Pamięć o bohaterach podziemia 
antykomunistycznego uczczono składając 
wieńce – w Kwaterze Pamięci na cmentarzu MW 
w Gdyni-Oksywiu, pod Pomnikiem Ofiar 

Terroru Komunistycznego przy ul. Świętojań-
skiej w Gdyni, a także w Parku im. Danuty 
„Inki” Siedzikówny i pod pomnikiem Żołnierzy 
Armii Krajowej w Sopocie.

W Świnoujściu główne uroczystości odbyły 
się na Placu Słowiańskim, z udziałem asysty 

wojskowej, pod pomnikiem Bohaterów Walki 
o Niepodległość Rzeczpospolitej. 

Kadra oraz pracownicy wojska 8. Batalionu 
Saperów oraz 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego 
8. FOW złożyli wieńce przy płycie „Poległych 
Saperów” w Dziwnowie.

b a n d e r a
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W trakcie ceremonii w Pałacu 
Prezydenckim, Zwierzchnik 
Sił Zbrojnych RP podkreślił, 
że Polska potrzebuje armii  

silnej, dobrze wyszkolonej, o wysokim morale, 
ale też dobrze wyposażonej. 

Panowie, to wasza odpowiedzialność – 
dobitnie powiedział Prezydent RP Andrzej  
Duda, zwracając się do czternastu oficerów, 
którzy odebrali z jego rąk awanse podczas 
czwartkowej uroczystości.

Zaznaczył, że awanse oznaczają zaufanie –  
zarówno z jego strony, jako prezydenta RP, 
jak i Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka. Oznaczają także zadania i zobo-
wiązania. Gratuluję Panom Generałom awansu 
do grupy stanowiącej absolutną elitę polskiej 
armii, ale awans – to przede wszystkim zobo-
wiązanie do jeszcze cięższej pracy – podkreślił 
Prezydent RP Andrzej Duda.

Zwrócił też uwagę, że nominacje general-
skie przypadają w szczególnym, historycz-

nym momencie. Otrzymujecie te nominacje 
w wyjątkowym roku 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości , a także w dniu 
pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzy,  
którzy do samego końca bronili Ojczyzny, dla 
których dyshonorem było zgodzić się na Pol-
skę, jaką wtedy przyniesiono tutaj na sowiec-
kich bagnetach – mówił do uczestników cere-
monii Prezydent RP Andrzej Duda. 

B U Ł A W A  D L A  D O W Ó D C Y  8 .  F O W 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył – 1 marca – akty mianowania na stopnie 
generalskie i admiralskie. Wśród czternastu awansowanych oficerów, na stopień kontradmirała 
został mianowany dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Krzysztof Zdonek.
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Nominacja admiralska

Kontradmirał Krzysztof zdoneK urodził 
się 26 października 1963 r. w Piotrkowie  
Trybunalskim. Jest absolwentem Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni z 1988 r. W tej 
samej uczelni, w latach 2001-2002, studio-
wał na podyplomowych studiach dowódczo- 
-sztabowych, na kierunku „Dowodzenie i kie-
rowanie siłami morskimi”. W latach 1998- 
-1999 ukończył studia sztabowe w Akademii 
Sztabowej Marynarki Wojennej USA w Newport. 
Następnie, w latach 2013-2014, ponownie 
studiował w Newport, na Podyplomowych Stu-
diach Polityki Obronnej w Akademii Dowódczej 
Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych 
(United States Naval Command College). 

Służbę wojskową, po ukończeniu Akademii 
Marynarki Wojennej, rozpoczął na stanowisku 
zastępcy dowódcy okrętu, w 2. Brygadzie 
Okrętów Desantowych 8. FOW w Świnoujściu. 
W 1995 r. został wyznaczony na stanowisko 
dowódcy ORP „Gniezno”. W 2002 r. objął 

stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowód-
cy 12. Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu. 

Pełniąc obowiązki na wymienionych sta-
nowiskach, wielokrotnie uczestniczył w ćwi-
czeniach i operacjach międzynarodowych –
miedzy innymi, w 1993 r., wziął udział  
w pierwszych ćwiczeniach morskich w ramach 
programu „Partnerstwo dla Pokoju” pk. „Baltic 
Endeavour”, a w 1996 r. – jako oficer sztabu 
Komponentu Morskiego – w ćwiczeniach  
pk. „Cooperative Venture” (na pokładzie 
okrętu holenderskiego). W 1997 r. pełnił 
służbę w Polsko-Amerykańskiej Misji Łącz-
nikowej przy Departamencie Wojskowych 
Spraw Zagranicznych MON, komórce koordy-
nującej wspólne polsko-amerykańskie 
przedsięwzięcia szkoleniowe. W 2002 r. 
uczestniczył, jako szef sztabu zespołu (na 
pokładzie niemieckiego okrętu dowodzenia), 
w międzynarodowej operacji niszczenia min 
morskich pk. „Open Spirit”. 

W 2005 r. dowodził ćwiczeniem „Baltica” 
(trójstronne ćwiczenie sił obrony przeciw- 
minowej, w ramach Trójkąta Weimarskiego). 
W 2005 r. został wyznaczony na stanowisko 
dowódcy 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-
-Minowych. W 2007 r., w uznaniu zasług  
w szkoleniu i służbie, Prezydent RP Lech  
Kaczyński wyróżnił dowodzony przez niego 
dywizjon „Flagą RP”, a w 2008 r. – za szcze-
gólne zasługi w dowodzeniu oraz szkoleniu 
sił obrony przeciwminowej w Marynarce Wo-
jennej – Minister Obrony Narodowej wyraził 
mu uznanie w formie wpisu do „Księgi  
Honorowej Ministra Obrony Narodowej”. 

Dowodzony przez niego 2. Dywizjon Okrętów 
Transportowo-Minowych, w 2009 r., uzyskał 
najwyższą w Wojsku Polskim ocenę z kontroli 
kompleksowej (bardzo dobry) i za szczególne 
osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbo-
wych został uhonorowany „Znakiem Honoro-
wym Sił Zbrojnych RP”. 

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski 
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Kronika
wydarzeń

2018
9.01 | W holu głównym Sejmu RP otwar-

to wystawę „Honor – Prawda – Pamięć. 
Zbrodnie komunistyczne w Marynarce Wojen-
nej w okresie stalinowskim”. Organizatorami 
wystawy byli: Muzeum MW w Gdyni oraz 
gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 
Ekspozycję można było oglądać do 15 stycznia.

16.01 | W Muzeum MW zainaugurowano 
cykl spotkań „Nasze Sygnały”. Wydarzenie 
poświęcono periodykowi Stowarzyszenia MW 
w Londynie – „Nasze Sygnały”. Podczas spo-
tkania zaprezentowano pierwszy tom  antolo-
gii tekstów publikowanych w czasopiśmie.  

18-20.01 | W ramach VIII Festiwalu
Kolęd i Pastorałek WP zaprezentowało się  
80 wykonawców z całej Polski. Kulminacją festi-
walu był koncert laureatów, który odbył się  
w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu.

22.01 | Obchody 155. rocznicy powstania 
styczniowego. W kościele Kościele Garnizo-
nowym w Gdyni-Oksywiu uczczono pamięć 
uczestników patriotycznego zrywu. Podczas 
mszy odsłonięto replikę bandery z epoki. 
Dziekan MW ks. kmdr Zbigniew Rećko prze-
kazał Muzeum MW drugą replikę bandery.

9.02 | W Muzeum MW odbyło się drugie 
spotkanie z cyklu „Nasze Sygnały”. Tematem 
sympozjum była historia ORP „Orzeł”.

10.02 | Z okazji 98. rocznicy Zaślubin 
Polski z Morzem, w Pucku odbyły się uroczystości 
upamiętniające powrót naszego kraju nad 
Bałtyk. Na Pomorzu zorganizowano uroczy-
stości poświęcone postaci gen. Józefa Hallera.

16.02 | W Biurze Hydrograficznym MW 
odbyła się uroczystość związana z 98. rocznicą 

utworzenia – 19 lutego 1920 r. – Urzędu Hydro-
graficznego. 

W 2009 r. objął stanowisko szefa szkole-
nia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W trakcie 
sprawowania tej funkcji był odpowiedzialny 
za proces przygotowania i wydzielenia (po 
raz pierwszy w Marynarce Wojennej) okrętu 
dowodzenia i polskiego sztabu do Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO – 
SNMCMG-1. Przygotowanie oraz działalność 
wydzielonych sił zostały bardzo wysoko oce-
nione przez dowództwo Komponentu Mor-
skiego NATO (MCC Northwood). W 2012 r. 
został wyznaczony na stanowisko zastępcy 
dowódcy 8. FOW. Na wszystkich zajmowa-
nych stanowiskach osiągał znaczące sukcesy 
w dowodzeniu i szkoleniu, co potwierdzały: 
inspekcje, sprawdziany, kontrole i nadzory 
służbowe prowadzone przez przełożonych 
oraz inne uprawnione instytucje wojskowe. 

W 2014 r., po ukończeniu studiów polityki 
obronnej w Naval Command College, został 
wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału 
Ćwiczeń w Zarządzie Morskim Inspektoratu MW 
Dowództwa Generalnego RSZ. W tym  
samym roku, w listopadzie, objął stanowisko 
szefa Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie MW 
Dowództwa Generalnego RSZ. 

Kontradmirał Krzysztof Zdonek dowodzi 
8. Flotyllą Obrony Wybrzeża od 6 maja 2016 r. 
Kierował przygotowaniami do misji PKW 
„Czernicki”, podczas której (w pierwszej  

połowie 2017 r.) ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki”, z oficerami sztabu, operował na 
Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, na 
czele międzynarodowego Stałego Zespołu 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 
(SNMCMG-2). 

Z okazji Narodowego Święta Niepodleg- 
łości, 11 listopada 2017 r., został odznaczony – 
za zasługi dla obronności kraju – przez  
Prezydenta RP Andrzeja Dudę „Złotym Krzyżem 
Zasługi”. 

Kontradmirał Krzysztof Zdonek pasjonuje 
się narciarstwem zjazdowym i jest kibicem 
piłki nożnej. Jest żonaty, ma trójkę dzieci. 
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Do historycznego wydarzenia do-
prowadziły działania Stowarzysze-
nia „Razem w Bergen” (Forening 
„Sammen i Bergen”), którego 

prezesem zarządu jest Elżbieta Kopera, skarb-
nikiem Magdalena Stromska, a sekretarzami – 
Sylwia Dębska, Olga Giak oraz Bogusław 
Kasprzyk. 

Zawsze staramy się godnie witać polskich 
marynarzy i gościć ich w naszej szkole. Nasze 
dzieciaki chętnie zjawiają  się w porcie z pol-
skimi flagami, a ich rodzice – z jakimiś łako-
ciami dla załogi. Wizyty te później stają się  
tematem różnych zajęć – podkreśla dyrektor 
szkoły Iwona Mazurek-Orłowska. Szczególnie 

zaprzyjaźniliśmy się z załogą fregaty rakietowej 
ORP „Gen. T. Kościuszko”, która dwukrotnie 
przebywała w Bergen. Dlatego pierwotnie 
padła propozycja, aby to ten okręt został pa-
tronem szkoły. Jednak zdecydowaliśmy, że 
musi to być Marynarka Wojenna RP – dodaje.

Inicjatywę poparli nauczyciele i rodzice 
oraz przyjaciele stowarzyszenia. Znaczący 
udział w tym ma pochodzący z Gdyni Marcin 
Tomasik, którego ojciec Jan, był żołnierzem 
zawodowym. Dzisiaj syn jest ambasadorem 
polskiej Marynarki Wojennej w Bergen. 

Wszystko zaczęło się od wizyty w Bergen 
ORP „Kaszub”, w 2015 roku. Wracałem z ro-
dziną z wycieczki w góry, gdy dostrzegłem  
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Patron dla szkoły w Bergen
Polska Szkoła w norweskim Bergen przyjęła imię Marynarki Wojennej RP. Uroczystość,  
zgodnie z życzeniem uczniów, odbyła się 17 lutego na pokładzie ORP „Gen. K. Pułaski”. 
Skorzystano z okazji, że brał on udział w zimowych ćwiczeniach „TG-18” na Morzu Norweskim. 
To pierwszy taki wypadek w naszej historii, dotyczący placówki oświatowej za granicą.
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jego sylwetkę, znaną mi z oksywskiego portu – 
mówi Marcin Tomasik. Od razu pomyślałem 
o naszej szkolnej społeczności, że to doskona-
ła okazja, aby go zwiedzić, choć przez chwilę 
poczuć się jak na ojczystej ziemi. Natychmiast 
zadzwoniłem do Gdyni, gdzie mieszka ojciec, 
były żołnierz Marynarki Wojennej, z prośbą  
o zdobycie telefonu do dowódcy „Kaszuba”. 
Z żoną Barbarą zaczęliśmy informować zna-
jomych i robić listę chętnych do zwiedzenia 
polskiego okrętu. Nawiązane przy tej okazji 
kontakty owocowały przy wizytach w Bergen 
ORP „Gen. T. Kościuszko”. To ówczesny do-
wódca fregaty kmdr por. Grzegorz Mucha 
przekazał szkole cenne dla nas przedmioty, 
wśród których jest bandera wojenna, z dumą 
przechowywana i wykorzystywana podczas 
szkolnych uroczystości. Dzięki nawiązanym 
kontaktom, wiemy z wyprzedzeniem o kolej-
nych wizytach polskich okrętów. Gościliśmy 
na pokładzie ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki”, jednak szczególnie wspominamy 
wizyty fregaty ORP „Gen. T. Kościuszko”. 
Dla nas jest to najlepszy sposób podtrzymy-
wania więzi z Polską – podkreśla. 

Starania o nadanie szkole imienia Marynarki 
Wojennej RP trwały blisko dwa lata. Decyzję 
podjął dowódca generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika. Polska 
Szkoła w Bergen będzie promować pozytywny 
wizerunek naszego kraju wśród Norwegów 
oraz kultywować chlubne tradycje oręża pol-
skiego, a w szczególności dokonania załóg 
okrętów pod biało-czerwoną banderą. 

Rangę wydarzeniu nadał fakt, że przypadło 
w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz utworzenia Marynar-

b a n d e r a

Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak, w liście skierowanym do społecz-
ności szkolnej, pogratulował wyboru Marynarki 
Wojennej RP na patrona. 

Jest to dla nas wyjątkowe uhonorowanie 
pracy włożonej w powstanie i rozwój szkoły, 
stojącej u progu swojego 10-lecia – powie-
działa prezes Elżbieta Kopera. Cieszymy się, 
że ta uroczystość może się odbyć w miejscu,  
o którym marzyliśmy – na pokładzie okrętu, 
kawałku Polski w Norwegii. Ma to dla nas 
bardzo duży wymiar symboliczny – dodała. 

Dalsze uroczystości odbyły się w budynku 
szkolnym. Przedstawiciele Marynarki Wojen-
nej poprowadzili żywe lekcje historii oraz 
„Marynarskie opowieści”. Grupie najmłod-
szych przedszkolaków kadm. Jarosław  
Ziemiański nadał miano „Piratów”, a grupie  
5-latków – „Wilków morskich”. Uroczysty 
dzień zakończył się szkolną akademią i częścią 
artystyczną. Następnego dnia, w ramach  
rekreacji, marynarze rozegrali towarzyski 
mecz w piłkę siatkową z reprezentacją szkoły. 

Polska Szkoła w Bergen powstała z inicja-
tywy Polonii. Obecnie liczy 140 uczniów, od 
przedszkola do gimnazjum. Odbywają się  
w niej lekcje: języka polskiego, historii i geo-
grafii Polski, kształtowania tożsamości naro-
dowej i wzmacniania więzi z krajem ojczy-
stym rodziców i dziadków oraz kultury. Pro-
wadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
oraz różne działania na rzecz rozwoju oświa-
towego i kulturalnego dzieci i młodzieży.  
Organizowane są uroczystości z okazji świąt 
narodowych, wojskowych oraz kościelnych. 
Jest to miejsce spotkań z polskimi pisarzami 
oraz ciekawymi ludźmi ze świata polskiej 
kultury i sztuki. Placówka organizuje zbioro-
we wyjścia na polskie spektakle teatralne. 

Marzeniem Polonii w Bergen jest pozyska-
nie dla szkoły własnej siedziby, ponieważ 
obecnie znajduje się w wynajmowanym lokalu. 
Osiągnięcie tego celu, bez wsparcia polskiego 
rządu, będzie jednak bardzo trudne.

Zastępca inspektora MW  
kadm. Jarosław Ziemiański oraz prezes 

Stowarzyszenia „Razem w Bergen” 
Elżbieta Kopera

ki Wojennej. Uroczystość podzielono na dwie 
części. Najważniejsza miała miejsce na pokła-
dzie ORP „Gen. K. Pułaski”. Wśród gości ho-
norowych byli przedstawiciele: Ambasady RP 
w Oslo, Dowództwa Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych, Inspektoratu MW i Stowarzy-
szenia Oficerów MW RP. Obecny był też kon-
sul honorowy RP oraz Jan Tomasik. Honory 
gospodarza pełniła załoga fregaty z Zarządem 
Stowarzyszenia „Razem w Bergen”, które 
jest organem prowadzącym szkołę. Najmłodsi 
członkowie szkolnej społeczności wystąpili  

w marynarskich mundurkach, a poczet –  
z biało-czerwoną banderą, otrzymaną od  
załogi ORP „Gen. T. Kościuszko”. 

Delegacja szkoły powitała gości chlebem  
i solą. Odczytano decyzję o nadaniu Polskiej 
Szkole w Bergen imienia Marynarki Wojen-
nej RP. Zastępca inspektora MW kadm. Jarosław 
Ziemiański odczytał list Dowódcy Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Marian Kluczyński 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Tego właśnie dnia, na mocy postano-
wień traktatu wersalskiego, Polska 
odzyskała niewielki, liczący 147 km, 
dostęp do Morza Bałtyckiego. Puck 

przeszedł do historii, jako pierwszy port wojen-
ny Rzeczpospolitej oraz siedziba Dowództwa 
Floty i pierwszej jednostki lotnictwa morskiego – 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego. W rocznicę 
tych wydarzeń, na puckim rynku spotkali się 
mieszkańcy, przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych oraz marynarze. 

Na uroczystość przybyli, między innymi:  
minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej Marek Grabarczyk, dowódca generalny 
RSZ gen. dyw. Jarosław Mika, wojewoda  
pomorski Dariusz Drelich, senatorowie – 
Bogdan Borusewicz i Sławomir Rybicki oraz 
Edmund Wittbrodt, inspektor Marynarki  
Wojennej kadm. Mirosław Mordel, dowódca 
3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztof Jaworski, 
komendant Akademii Marynarki Wojennej 
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, komen-
dant Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
kmdr SG dr Piotr Patla oraz włodarze okolicz-
nych miast i gmin.

Zebranych powitała burmistrz Pucka Hanna 
Pruchniewska, po której głos zabrał współ- 
gospodarz uroczystości –  prezes Ligi Morskiej 
i Rzecznej kpt. ż.w. Andrzej Królikowski. Po 
ceremonii powitalnej, w barwnym korowodzie 
prowadzonym przez honorową asystę wojsko-
wą goście udali się na mszę do puckiej fary 
pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. 

Nabożeństwo w intencji Ojczyzny i ludzi 
morza koncelebrował metropolita gdański  
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Przypomniano 
symboliczną wymowę aktu zaślubin z 1920 r. 
i jego znaczenie dla Polski. Ponownie, jak 
wtedy, spotkali się ludzie żyjący z morza i dla 
morza z jego obrońcami. 

Po zakończeniu mszy, pochód z licznymi 
pocztami sztandarowymi – prowadzony przez 
Orkiestrę Reprezentacyjną MW i Kompanię 
Reprezentacyjną MW – udał się do portu  
rybackiego. Tam odbyła się uroczystość wrę-
czenia, nadanych przez Ligę Morską i Rzeczną, 
pierścieni zaślubinowych oraz krzyży „Pro 

Mari Nostro”. Następnie, Zespół Wokalny 
Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” zaprezen-
tował morski program artystyczny. 

Popłynęły wojskowe komendy i dźwięki 
hymnu narodowego. Delegacje złożyły wieńce 
i kwiaty u stóp słupka zaślubinowego i pomnika 
gen. Józefa Hallera (do wybuchu wojny  
w 1939 roku obelisk zaślubinowy stał w bazie 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego, oddalonej 
około 2 kilometry od puckiego portu). Niestety, 
mgła i niska podstawa chmur uniemożliwiła 
przelot śmigłowca i zrzucenie wieńca w toń 
Zatoki Puckiej. Uroczystość zakończyło ode-
granie „Hymnu do Bałtyku”. 

9 8 .  r o c z n i c a  z a ś l u b i n  z  m o r z e m

„Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Hallerem na czele objęło na wieczyste 
posiadanie polskie morze” –  tak brzmi napis umieszczony na słupie granicznym, między polską 
ziemią a morzem, podczas uroczystych zaślubin Polski z Bałtykiem 98 lat temu. 
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Puck był pierwszy

Uczniowie z: Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania 
Zamojskiego w Zamościu, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół im. Tadeusza 
Sendzimira w Krakowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu zostali 
zaproszeni nie tylko do wzięcia udziału w uroczystości w Pucku, ale dzień wcześniej  
w Gdyni – korzystając z gościnności Muzeum Marynarki Wojennej i 3. Flotylli Okrętów  
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego – poszerzali wiedzę z zakresu historii oraz 
współczesnych zadań Marynarki Wojennej. 
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W uroczystości w Pucku wzięła udział  
młodzież szkolna z klas mundurowych, uczest-
nicząca w II Zlocie Pamięci „Zaślubiny Polski 
z morzem – gen. Józef Haller”. Zwieńcze-
niem zlotu był konkurs wiedzy o gen. Józefie 
Hallerze i jego „Błękitnej Armii”. Zwyciężyła 
drużyna z Zamościa. Drugie miejsce (ex 
aequo) zajęły drużyny z Krakowa i Kalisza.

Kapituła nagrody doceniła znaczący 
wkład gdyńskiej AMW w: eduka-
cję kadr Marynarki Wojennej, 
kształtowanie poczucia honoru 

oraz odpowiedzialności za los Ojczyzny, po-
mnażanie dorobku naukowego i technicznego 
oraz wierność historycznemu dziedzictwu –
jaką reprezentuje uczelnia. 

Odbierając nagrodę z rąk biskupa polowe-
go WP gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, rektor- 
-komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz 
Szubrycht zaznaczył, jak wielkie znaczenie 
dla uczelni ma wyróżnienie w roku, kiedy 
Marynarka Wojenna obchodzi stulecie istnie-
nia, a sama akademia obchodzi 95. jubileusz. 
To nagroda dla tych wszystkich pokoleń, które 
przez 95 lat wiernie służyły Polsce na morzach 
i oceanach, dając przykład jakości wyszkolenia, 
którą gwarantowała uczelnia morska. W ich 
sercach cały czas wyryta była dewiza Wojska 
Polskiego: Bóg – Honor – Ojczyzna – podkreślił  
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Rektor-komendant AMW również został 
wyróżniony medalem Milito pro Christo. Od-
znaczenie otrzymali także: kmdr dr hab. Grzegorz 
Krasnodębski, kmdr dr Mariusz Mięsikowski, 
kmdr por. dr Mirosław Chmieliński, kpt. mar. Jakub 
Jasiaczyk oraz Małgorzata Plichta.

Bardzo dziękuję za to, że jesteśmy razem. 
Dziś tego „razem” tak bardzo potrzeba. Jest 
morze dobra wokół nas i morze dobra w nas. 
Nie może być człowiek przeciw człowiekowi, 
musimy być razem i razem służyć temu wiel-

kiemu dobru, któremu na imię Ojczyzna – 
mówił, podczas koncertu wieńczącego galę,  
biskup polowy WP gen. bryg. dr Józef Guzdek. 
Cieszmy się, że jest tylu ludzi dobrych, szla-
chetnych i budujmy mosty pojednania .

Nagroda Benemerenti jest przyznawana od 
1995 roku. Ustanowił ją biskup polowy WP 
gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź. 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Laureatom konkursu nagrody wręczyli:  
dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej płk Artur Gałecki, koordynator 
zlotu z ramienia Departamentu Edukacji, 
Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony 
Narodowej ppłk Mateusz Łysek oraz przed-
stawiciel dowódcy gdyńskiej 3. Flotylli 
Okrętów kmdr por. Stefan Szymański.

Benemerenti dla AMW

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte  
i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostali laureatami dorocznej 
nagrody Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Gala wręczenia 
nagród Benemerenti odbyła się – 13 stycznia – w auli Klubu 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

kmdr por. Wojciech Mundt 
rzecznik@amw.gdynia.pl
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„ p a s s e x ”  n a  s t a r t

W ćwiczeniu uczestniczyły: fre-
gaty rakietowe ORP „Gen. T. 
Kościuszko” i ORP „Gen. K. 
Pułaski”, korweta zwalczania 

okrętów podwodnych ORP „Kaszub”, małe 
okręty rakietowe ORP „Piorun” i ORP „Grom”, 
zbiornikowiec ORP „Bałtyk” oraz okręt pod-
wodny ORP „Bielik”. Komponent lotniczy  
liczył: dwa śmigłowce ZOP Mi-14 PŁ, a także 
samoloty – An-28 „Bryza”, cztery Su-22 oraz 
dwa F-16. Z okrętami polskiej Marynarki 
Wojennej ćwiczyła (od 24 do 26 stycznia)
duńska fregata HDMS „Niels Juel” – okręt 
flagowy Stałego Zespołu Okrętów NATO 
Grupa 1 (SNMG-1).

Fregaty na łączach
Kluczowym elementem ćwiczenia była 

obrona zespołu jednostek nawodnych przed 
działaniami okrętu podwodnego. Nawet pojedyn-
czy okręt podwodny stwarza ogromne zagro-
żenie dla konwojów, transportu morskiego  
i szlaków komunikacyjnych – jest w stanie  
łamać blokady oraz wykonywać ataki tor- 
pedowe. Tego typu działania, podczas ćwicze-
nia, symulował ORP „Bielik”. Zadanie jego wy-
krycia otrzymały: ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Kaszub”,  

a także fregata HDMS „Niels Juel”. Współ-
działanie jednostek nawodnych, w ramach 
operacji poszukiwania okrętu podwodnego, 
jest konieczne i wymaga nieustannych trenin-
gów. Jednym z najważniejszych elementów 
tych ćwiczeń było właśnie nawiązywanie  
i utrzymywanie komunikacji z duńską fregatą. 

Jeśli łączność dobrze funkcjonuje, to 
wszystkie inne elementy ćwiczenia udaje się 
zrealizować. Przy braku komunikacji między 
okrętami, nawet najlepiej wyszkolona załoga 
nie będzie w stanie wykonać dobrze swojego 
zadania – mówi kmdr por. Maciej Matuszewski, 
dowódca ORP „Gen. T. Kościuszko”. Nie mam 
na myśli jedynie komunikacji werbalnej, ale 
głównie procedury, które mają związek – na 

przykład – z przesyłaniem wszelkiego rodzaju 
danych w systemach dowodzenia między pol-
skimi okrętami a jednostkami innych krajów 
NATO. Tak szeroko pojęta łączność jest obec-
nie na okrętach bardzo skomplikowaną dzie-
dziną, wymagającą ogromnej wiedzy od osób, 
które się nią zajmują – dodaje.

Dym na pokładzie
Podczas manewrów były doskonalone także 

procedury kontroli żeglugi w ramach operacji 
blokadowych. Odbyły się strzelania artyleryj-
skie do celów nawodnych oraz powietrznych. 
Prowadzono również ćwiczenia z zakresu uzu-
pełniania zapasów na morzu w ruchu, metodą 
trawersową – tak zwany RAS (ang. Replenish-
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Polując na „Bielika”
Załogi okrętów z lotnictwem morskim ćwiczyły: poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych, 
obronę przed atakami z powietrza, niszczenie celów nawodnych, akcje embarga i kontroli 
żeglugi. Na Morzu Bałtyckim przeprowadzono pierwsze w tym roku manewry „Passex”.
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ment At Sea). Ze względu na trudną pogodę, 
pod znakiem zapytania stanęła część ćwiczeń, 
związanych z wymianą załóg okrętów na morzu. 
Epizod ten – mimo trudności – udało się zreali-
zować w stu procentach.

Polegają one na tym, że osoby wybrane  
z załogi okrętu podpływają łodzią do innej 
jednostki i przez burtę wchodzą na jej pokład. 
W naszym wypadku, mieliśmy taką wymianę 
załóg z fregatą HDMS „Niels Juel” – wyjaśnia 
zastępca dowódcy ORP „Gen. T. Kościuszko” 
kmdr ppor. Maciej Pałacha. Duńczycy zapew-
nili na te ćwiczenia łódź, która sprostała trud-
nym warunkom pogodowym. Taka wymiana 
pozwala poznać nowy okręt i sprzęt, jaki się 
na nim znajduje – podkreśla.

Podczas ćwiczeń na morzu są realizowane 
również podstawowe zadania indywidualne 
każdego okrętu oraz funkcjonowanie zespołu 
w razie: awarii, pożarów, poszukiwań i akcji 
ratowniczych. 

Ważnym elementem styczniowych manew-
rów „Passex” była walka z symulowanym  
pożarem na pokładzie okrętu.

b a n d e r a

Reagowania NATO w czerwcu 2002 roku, kiedy 
to fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”, 
uczestnicząc w międzynarodowych manew-
rach „Baltops”, operowała w składzie głównej 
grupy taktycznej ćwiczenia. W listopadzie 
2002 roku okręt został włączony do systemu 
szkoleniowego Sił Natychmiastowego Reago-
wania NATO. 

Po dwóch latach i wielu ćwiczeniach mię-
dzynarodowych z okrętami państw paktu pół-
nocnoatlantyckiego, w czerwcu 2004 roku,  
załoga okrętu zdała egzamin dopuszczający do 
działań w ramach Stałego Zespołu Sił Odpo-
wiedzi NATO (SNMG-1).

Do struktury zespołu ORP „Gen. K. Pułaski” 
wszedł na stałe w pierwszej połowie 2006 roku, 
kiedy operował – przez trzy miesiące – na 
wodach Morza Śródziemnego, biorąc udział 
w operacji antyterrorystycznej pod kryptoni-
mem „Active Endeavour”. 

W 2008 roku ORP „Gen. K. Pułaski” 
wszedł ponownie do struktur SNMG-1 i przez 
cztery miesiące operował na Morzu Śród-
ziemnym i Morzu Czarnym. 

Bliźniacza jednostka, fregata rakietowa  
ORP „Gen. T. Kościuszko”, w 2016 roku reali-
zowała zadania pod flagą sojuszu północno-
atlantyckiego. Przez dwa miesiące operowała 
w składzie Stałego Zespołu Okrętów NATO 
Grupa 2 (SNMG-2) na wodach Morza Śród-
ziemnego, Morza Egejskiego oraz Morza 
Czarnego – przeciwdziałając nielegalnemu 
przemytowi ludzi oraz sprzętu i techniki woj-
skowej drogą morską.

Staramy się realizować takie ćwiczenia  
w warunkach, które są jak najbardziej zbliżo-
ne do realnych, czyli przy zaciemnionych i za-
dymionych pomieszczeniach. Mamy nagrane 
(na płycie CD) krzyki przerażonych osób i od-
głosy płomieni, trawiących palne elementy 
okrętu – mówi kmdr ppor. Michał Wiśniewski, 
dowódca pionu eksploatacji ORP „Gen. T.  
Kościuszko”. Jeśli, na przykład, któryś z człon-
ków załogi zdejmie maskę w zadymionym  
pomieszczeniu (przez którą dostarczany jest 
tlen), to oficer nadzorujący ćwiczenia uznaje 
go za rannego, a pozostali członkowie załogi 
muszą się nim zająć tak, jak osobą ranną.  
W ten sposób staramy się utrwalać zachowania, 
które będę przydatne w sytuacji prawdziwego 
zagrożenia – tłumaczy. 

Początki współpracy
Polska Marynarka Wojenna rozpoczęła 

współpracę z Zespołem Sił Natychmiastowego 

Przed przystąpieniem do manewrów,  
na pokładzie polskiej fregaty rakietowej 
ORP „Gen. K. Pułaski”, z roboczą wizytą, 

przebywał dowódca Stałego Zespołu 
Okrętów NATO Grupa 1 (SNMG-1) 

komodor Søren Thinggaard Larsen. 
Powitał go, uczestniczący w ćwiczeniu, 

dowódca 3. Flotylli Okrętów  
kontradmirał Krzysztof Jaworski. 

Podczas spotkania zostały omówione 
główne zadania i założenia, które  
miały być realizowane podczas 
wspólnych działań na morzu.

Tomasz Gos, kmdr ppor. Radosław Pioch
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Podchorążowie gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 12 lutego, 
wypłynęli w dwumiesięczny rejs szkoleniowy do Zatoki Perskiej. Na pokładzie ORP „Wodnik” będą 
zdobywać praktykę zarówno polscy kadeci jak i przyszli oficerowie z Półwyspu Arabskiego. 

Na ORP „Wodnik” od lat szkolą się 
przyszli oficerowie i podoficerowie 
Marynarki Wojennej. Prowadzone 
są, między innymi, praktyki kan-

dydackie i nawigacyjno-szkoleniowe. Ich 
uczestnicy zapoznają się ze specyfiką i warun-
kami służby na okrętach. 

Żegnając podchorążych wypływających  
w daleki rejs, dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Krzysztof Jaworski podkreślił, że czeka 
ich wiele wyzwań. Rejs jest długi pod kątem 
nawigacyjnym, a także pod kątem rozstania. 
Będziecie się mogli teraz, w takich warunkach, 
sprawdzić. Życzę powodzenia, wytrwałości  
i dobrych ocen – powiedział.

Kiedy przekraczamy burtę okrętu, nie ma 
różnicy między studentami a załogą. Wszyscy 
stanowicie teraz jedność – powiedział rektor-
-komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz 
Szubrycht. Szkolenie praktyczne pokaże wam, 
po co się kształcicie, po co spędzacie godziny 
nad książkami. Nie ważne, gdzie w przyszłości 
będziecie pływać – macie być dobrymi ofice-
rami, dobrymi marynarzami, to będzie wasze 
rzemiosło. Dowiecie się, czego później możecie 
wymagać od podwładnych. Każdy musi 

przejść wszystkie szczeble, aby zobaczyć, jak 
to wygląda od podstaw – podkreślił.

Szkolenie zagranicznych studentów nie sta-
nowi nowości dla załogi ORP „Wodnik”. Już 
wcześniej pływaliśmy z kadetami z Ukrainy. 
Różnicą jest to, że tym razem gościmy studen-
tów spoza europejskiego kręgu kulturowego – 
zaznaczył kmdr por. Paweł Ogórek, dowódca 
okrętu. Zależy nam, by kandydaci na oficerów 
zostali dobrze przeszkoleni, mimo pewnych 
trudności w komunikacji. By ułatwić to zadanie, 
opracowaliśmy, z kadrą akademicką, specjalne 
materiały dla zagranicznych uczestników rejsu.  

Cykliczne praktyki na okrętach oraz w jed-
nostkach brzegowych są ważnym elementem 
studiów wojskowych. Po pierwszym roku 
studiów podchorążowie przechodzą praktykę  
marynarską, natomiast na zakończenie  
drugiego roku studiów przyszli oficerowie  
odbywają rejs astronawigacyjny – wyjaśnia 
kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik AMW. 

Morze Śródziemne jest dobrym akwenem 
do astronawigacji – zanieczyszczenie światłem 
jest mniejsze, co ułatwia czytanie map nieba.

Podchorążowie zostaną włączeni w system 
czterogodzinnych wacht na okręcie – tłumaczy 
kmdr ppor. Sławomir Świerczyński, opiekun 
praktyki astronawigacyjnej. W trakcie rejsu będą 
wyznaczać pozycje i prowadzić dziennik nawigacyj-
ny, obsługiwać radar, GPS oraz system AIS – 
umożliwiający wymianę danych między okrę-
tami oraz identyfikację jednostek przez systemy 
brzegowe, nadzorujące ruch na morzu.

Rejs potrwa do końca kwietnia. W jego 
trakcie podchorążowie zapoznają się również 
z tradycjami Marynarki Wojennej, w tym  
z ceremoniałem morskim.  

To nie pierwszy rejs ORP „Wodnik” do  
Zatoki Perskiej. W 1991 roku uczestniczył,  
z ORP „Piast”, w koalicyjnej operacji anty-
irackiej „Pustynna burza”. Stacjonując w sau-
dyjskim porcie Al-Dżubajl, pełnił rolę jed-
nostki szpitalno-ewakuacyjnej. 

Podczas czterech dekad służby, okręt 
uczestniczył w procesie szkolenia ponad 
trzech tysięcy przyszłych oficerów MW.
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Na okręcie szkolnym ORP „Wodnik”  
praktykę astronawigacyjną odbędzie  

15 podchorążych z Kuwejtu oraz  
10 podchorążych z Kataru, natomiast  

10 polskich podchorążych trzeciego roku 
zaliczy praktykę specjalistyczną.  

W ramach praktyki marynarskiej,  
15 podchorążych z Arabii Saudyjskiej 

będzie przyswajać podstawy 
funkcjonowania na okręcie

O R P  „ W O d n i k ”  W Y P Ł Y n Ą Ł  W  d A L E k i  R E J S

Zapomniana wojna

CZęść 1

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Kurs na Zatokę Perską
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W gdyńskim porcie wojennym, 
31 stycznia, odbyło się uroczyste 
przekazanie dowodzenia naj-
większym oddziałem logistycz-

nym MW – Komendą Portu Wojennego Gdynia. 
Dotychczasowy komendant kmdr Andrzej 
Łysakowski, po prawie 38 latach służby woj-
skowej i ponad pięciu latach kierowania jed-
nostką, rozstał się  z mundurem. 

Obowiązki komendanta czasowo przejął 
szef sztabu KPW Gdynia kmdr por. Jarosław 
Wypijewski. Jest on absolwentem Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych 
we Wrocławiu oraz Wydziału Pedagogiki  
i Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej  
w Bydgoszczy. Z Komendą Portu Wojennego 
Gdynia jest związany od wielu lat. Służył również  
w Dowództwie MW, Komendzie Garnizonu 
Gdynia, Dowództwie Generalnym RSZ oraz 

w misjach zagranicznych – PKW „UNDOF 
Syria” i PKW „Afganistan” (dwukrotnie).

Uroczystość odbyła się na nabrzeżu portu 
wojennego, z udziałem asysty wojskowej oraz 
całego stanu osobowego KPW Gdynia. Obecni 
byli, m.in.: dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Krzysztof Jaworski, poprzedni komen-
danci portu wojennego, przedstawiciele władz 
miasta oraz instytucji wojskowych i cywilnych.

Dowódca flotylli kadm. Krzysztof Jaworski 
serdecznie podziękował dotychczasowemu  
komendantowi za długoletnią służbę wojskową 

na różnych stanowiskach w logistyce i zaopa-
trzeniu MW. Obejmującemu dowodzenie 
kmdr. por. Jarosławowi Wypijewskiemu życzył 

pomyślności w realizowaniu życiowych planów, 
a zwłaszcza marynarskiego szczęścia. 

Żegnający się z komendą oraz mundurem 
kmdr Andrzej Łysakowski  podkreślił, że kie-
rowanie Komendą Portu Wojennego Gdynia 
było nie tylko obowiązkiem, ale również za-
szczytem. Podziękował podwładnym oraz 
współpracownikom za wspieranie go w reali-
zacji zadań oraz profesjonalne podejście do 
swoich obowiązków.

Z wielkim wzruszeniem, ale i dużą satysfak-
cją staję dzisiaj na tej uroczystości komendy 
portu wojennego – mówił kmdr por. Jarosław 
Wypijewski. W tej jednostce, w 1991 roku, 
rozpoczynałem służbę jako podporucznik. 
Przyjmował mnie, obecny dziś, kmdr Jerzy 
Górecki. Chcę powiedzieć, że jest to powód 
do dumy, ale również obowiązek i zobowiąza-
nie. Dziękuję kadm. Krzysztofowi Jaworskiemu 

za zaufanie i zapewniam, że Komenda Portu 
Wojennego Gdynia – jako jeden z trybów dobrze 
funkcjonującej flotylli – nadal będzie sprawnie 

działała. Jej najcenniejszy kapitał stoi tu, na 
tym nabrzeżu – podkreślił. Jednocześnie po-
dziękował swojemu poprzednikowi za lata 
wspólnej służby oraz cenną naukę.

Po uroczystej zbiórce, w Sali Tradycji KPW 
Gdynia, w obecności dowódcy 3. FO zdający 
i obejmujący obowiązki komendanta portu 
podpisali protokół. Odbyło się także oficjalne 
pożegnanie z mundurem kmdr. Andrzeja  
Łysakowskiego, który ma powód do dumy – 
zostawia komendę w dobrym stanie, a na tere-
nie portu szereg zrealizowanych inwestycji, 
między innymi po renowacji historyczną siedzibę 
Dowództwa Floty (obecnie budynek Komendy 
Portu Wojennego Gdynia, tzw. „Trzy Bramy”). 
Były łzy wzruszenia, podziękowania, życzenia, 
upominki okolicznościowe oraz kwiaty. 

Marian Kluczyński 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Nowy komendant  
KPW Gdynia
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Zgodnie z uchwałą Sejmu RP 
z czerwca 2017 roku, obecny rok 
jest „Rokiem praw kobiet”. Jedno-
cześnie swój trzydziesty jubileusz  

obchodzi służba kobiet w polskiej armii. Jak 
wygląda ich obecna sytuacja i czy pokrywa 
się z ogólnoświatowym trendem?

Nie tylko Emilia Plater
Nakreślając historię kobiet w mundurze, 

należałoby zacząć od fundamentów polskiego 
pojęcia równości i uznania zasług pań w ob-
szarach odwiecznie zdominowanych przez 
mężczyzn – wojnie i polityce. W 1918 roku, 
po 123 latach niewoli, w odrodzonym pań-
stwie polskim kobiety zostały docenione 
przyznaniem pełni praw wyborczych – za  
zasługi w walce o niepodległość i wychowy-
wanie kolejnych, zniewolonych pokoleń w duchu 
patriotycznym. Do Sejmu RP I kadencji we-
szło wówczas aż 6 pań z różnych stronnictw 
politycznych – od narodowego, przez ludowe, 
po robotnicze. Może liczba ta nie wydaje się 
przytłaczająca, ale wystawia bardzo chlubne 
świadectwo polskiemu społeczeństwu –  
wyborcy ufali kobietom i chcieli na nie głoso-
wać, niezależnie od opcji politycznej i stanu. 

W czasie, gdy w Warszawie kobiety zdobywa-
ły pierwsze szlify poselskie, we Lwowie  
formowała się pierwsza ochotnicza organiza-
cja mundurowa, złożona tylko i wyłącznie  
z kobiet.

Ochotnicza Legia Kobiet powstała w listo-
padzie 1918 roku, początkowo jako kobiecy 
miejski oddział Straży Obywatelskiej. Po 
dwóch miesiącach została przekształcona  
w formację ściśle militarną, mającą pomóc  
w trwającej walce o miasto. Czterysta pań, 
należących do formacji, zapisało się złotymi 
zgłoskami w historii walk o Lwów. Swoją  
determinacją i odwagą przyciągały lawinę 
ochotniczek – w momencie wybuchu wojny 
polsko-bolszewickiej w Ochotniczej Legii 
Kobiet było już 2500 umundurowanych  
i uzbrojonych kobiet, walczących niemal we 
wszystkich formacjach polskiej armii.

W 1923 roku, po zakończonej sukcesem 
wojnie z sowiecką Rosją i podpisaniu – 18 marca 
1921 roku – traktatu ryskiego, Ochotnicza Legia 
Kobiet została rozwiązana. Jej miejsce zajęło 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet – powstałe 
m.in. z inicjatywy pań z szeregów Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Rząd polski, przychyl-
ny działaniom zgromadzenia, wysłał na prze-
szkolenie w szkole podchorążych panie mające 
odegrać najważniejszą rolę w jego strukturach 
(w tym Marię Wittekównę, pierwszą Polkę 
mianowaną na stopień generalski) oraz objął 
swoją kuratelą działania PWK, oddając je  
w nadzór Ministerstwu Spraw Wojskowych.

Doświadczenia pań z I wojny światowej  
i wojen o polskie granice wytyczyły kierunek, 
w którym podążało PWK – postawiono na  
cykliczne szkolenia z zakresu obrony przeciw-
lotniczej i przeciwgazowej oraz ratownictwa 

W polskiej armii zawodowo służy niemal sześć tysięcy kobiet. To zaledwie około 5,7% liczebności 
naszych współczesnych sił zbrojnych. W porównaniu z kilkunastoprocentowymi wynikami innych 
armii państw członków paktu północnoatantyckiego mamy jeszcze dużo do nadrobienia. Jednak 
tradycja służby kobiet w mundurach jest w Polsce starsza i silniejsza, niż mogłoby się wydawać.

Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet  
w SZ RP ppłk Beata Targońska z jej 

członkiniami: kpt. mar. Anną Siudak  
i kpt. mar. Agnieszką Przybysz (2017 r.)

Dumne i profesjonalne 
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medycznego. Co więcej, już w 1929 roku 
PWK doprowadziło do tworzenia kół przy-
sposobienia obronnego w żeńskich szkołach 
średnich. Stały się one tak popularne, że 
wprowadzono je – w 1937 roku – do gimna-
zjów, jako przedmiot obowiązkowy. Rok  
później, rząd polski usankcjonował pomocniczą 
służbę wojskową kobiet. Dwa lata później,  
w 1939 roku, Przysposobienie Wojskowe  
Kobiet liczyło 47 tysięcy ochotniczek – to 
liczba niemal dorównująca połowie obecnych 
sił zawodowej armii polskiej.

Pionierki 
Marynarki Wojennej
Polki gromadzące się w licznych organiza-

cjach militarnych w czasie II wojny świato-
wej, oprócz przetrwania w świadomości ma-
sowej pod postacią sanitariuszek w II Korpu-
sie Polskim gen. dyw. Władysława Andersa 
czy łączniczek z powstania warszawskiego, 
wyznaczyły również początek tradycji służby 
kobiet w polskiej Marynarce Wojennej. 

W Wielkiej Brytanii, w szeregach Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie – na podobieństwo 
analogicznej organizacji w armii brytyjskiej – 
utworzono Pomocniczą Służbę Kobiet. Była 
to formacja pomocnicza, do zadań której  
należała służba medyczna (przy opatrywaniu 
rannych i obsłudze szpitali) oraz wsparcie 
sztabów – głównie jako sekretarki. W 1943 roku 
dokonano reorganizacji PSK – formację rozbito 
na trzy frakcje: Pomocniczą Wojskową Służbę 
Kobiet, Pomocniczą Lotniczą Służbę Kobiet 
oraz Pomocniczą Morską Służbę Kobiet. To 
właśnie panie z PMSK, zwane przez prasę 
„mewkami”, wyznaczyły początek obecności 
kobiet w Marynarce Wojennej. Początkowo 
ochotniczek w PMSK było zaledwie 100,  
a w momencie szczytowym – przed rozwiąza-
niem PSK w 1946 roku – ich liczba wzrosła 
do 193. „Mewki” wspierały działania okrętów 
polskiej Marynarki Wojennej – m.in. dzięki 
przeszkoleniu w zakresie kartografii i meteoro-
logii – za co zostały nagrodzone sześcioma 
krzyżami walecznych. 

Oprócz tego, panie w granatowych mundu-
rach pełniły również funkcje oficerów sztabo-
wych i zaopatrzeniowych, a nawet mechaników, 
choć – mimo cieszenia się pełnią żołnierskich 
praw, na mocy dekretu wodza naczelnego 
PSZ na Zachodzie z 1944 roku – na zaokręto-
wanie nie mogły liczyć. Swoją wiedzą i doświad-
czeniem służyły armii polskiej i brytyjskiej – 
aż do 1946 roku, kiedy zostały rozwiązane 
wszystkie formacje PSK.

Możliwość służby zawodowej w szeregach 
wojska kobiety odzyskały dopiero w 1988 roku, 
jednak głównie w korpusie medycznym – jako 
pielęgniarki, psychologowie, farmaceutki. Do 
1993 roku, we wszystkich formacjach armii 
znalazło się 100 kobiet-oficerów. Rok później 
uruchomiono nabór chorążych, a w 1999 roku – 

b a n d e r a

infrastruktury na obecność kobiet w wojsku. 
Tymczasem, panie same powtarzają, że nie po 
to przyszły do wojska, żeby otrzymać specjal-
ne traktowanie. Nie denerwuje ich obecność 
kolegów w kajucie, nie boją się wspólnych  
toalet ani dzielenia czasu między dzieci  
a podwładnych. Nie chcą defilować w obca-
sach i spódnicach, ponieważ uważają, że rolą 
munduru nie jest ładny wygląd, tylko wygoda 
i praktyczność.

Przed dwoma laty w polskiej Marynarce 
Wojennej służyło prawie 400 kobiet i liczba ta 
nadal rośnie. W 2013 roku trzy pierwsze lokaty 
na studiach oficerskich w AMW zajęły panie, 
które – co warto odnotować – już od lat poja-

podoficerów. Jednocześnie był to rok wejścia 
Polski do NATO, co radykalnie odmieniło  
sytuację kobiet w wojsku. Jednym z wymogów 
dołączenia do paktu było prawne uregulowanie 
kwestii służby kobiet oraz dopuszczenie ich 
do służby na wszystkich szczeblach, na równi 
z mężczyznami. Otworzyło to drzwi kobietom 
na uczelniach wojskowych, którymi okazały 
żywe, choć z początku nieśmiałe zain- 
teresowanie. W szeregi podchorążych Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni wstąpiły cztery 
panie. Wszystkie ukończyły studia, choć – jak 
same wspominały na spotkaniu w ramach  
cyklu „Nasze Sygnały” w Muzeum MW – 
uczelnia nie była na nie w pełni gotowa. 

Agata Tomczak 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Na szczęście, liczba kobiet zainteresowa-
nych służbą zawodową i studiami w Akademii 
Marynarki Wojennej znacząco rośnie każdego 
roku (pod względem przyrostu liczby kobiet 
w armii, Polska jest krajem przodującym 
wśród członków NATO).

Nowy wiek, 
stare wyzwania
Im bardziej powszechna staje się służba 

wojskowa kobiet, tym częściej – jak bumerang – 
wracają kwestie związane z godzeniem ma-
cierzyństwa ze służbą, czy też przygotowaniem 

wiają się na liście prymusów naszej Alma 
Mater. Jest to sytuacja wyjątkowa, w porów-
naniu z pozostałymi uczelniami wojskowymi 
w Polsce, gdzie kobiety o wiele rzadziej zaj-
mują wysokie lokaty, a co za tym idzie – trud-
niej im robić karierę w swoich formacjach. 
Nie będzie więc nadużyciem stwierdzenie, że 
aktualnie kobiety są chlubą polskiej Marynarki 
Wojennej. Stopniowo sięgają po coraz wyższe  
i poważniejsze stanowiska dowódcze. Oby ten  
dobry trend trwał jak najdłużej.
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Zanim opiszemy najnowszą historię 
Marynarki Wojennej, rozpoczętą  
z chwilą, kiedy staliśmy się pełno-
prawnym członkiem NATO, należy 

cofnąć się do przełomu lat 80. i 90. To wtedy 
rozpoczęliśmy współpracę z flotami państw 
zachodnich, zmierzającą do uzyskania pełnej 
integralności z sojuszem. Właśnie w tym okresie 
zintensyfikowano współdziałanie z flotami 
państw NATO, które realizowano pod auspi-
cjami „Partnerstwa dla Pokoju” oraz na mocy 
porozumień międzynarodowych.

Przed wstąpieniem 
do sojuszu
Pierwsza duża okazja do współpracy poja-

wiła się na początku lat 90. Nie były to jednak 
zwykłe ćwiczenia, ale udział polskich  
okrętów w operacji bojowej „Pustynna burza”. 
Obie nasze jednostki – ORP „Wodnik” oraz 
ORP „Piast” – w wypadku przeprowadzania 
akcji zbrojnych miały przebywać w gotowości 
do podjęcia działań ratowniczych i ewakuacyjnych. 
ORP „Wodnik” został przystosowany do roli okrętu 
szpitalno-ewakuacyjnego, a ORP „Piast” był 
jednostką wspierająco-ratowniczą. W sumie, 
zespół polskich okrętów brał udział w dwunastu 
patrolach i przebywał poza granicami państwa 

pięć miesięcy. W powojennej historii MW 
udział w tej operacji był pierwszym przykładem 
tak ścisłej współpracy polskich okrętów z siła-
mi flot zachodnich i pierwszym sprawdzianem 
dla naszych marynarzy w nowej rzeczywistości.

Od tego czasu okręty z biało-czerwoną 
banderą coraz częściej pojawiały się gościn-
nie na manewrach morskich NATO. 

W 1993 roku niektóre państwa z dawnego 
bloku wschodniego, w tym Polska, zostały  
zaproszone do udziału w jednych z naj- 
większych ćwiczeń morskich na Bałtyku –  
manewrach „Baltops 93”, których głównym 
organizatorem była US Navy. Od tamtego 
czasu, do chwili obecnej, polska Marynarka 
Wojenna tylko raz nie uczestniczyła w tych 
manewrach. Ćwiczenia te odbyły się jeszcze przed 
sformalizowaniem programu „Partnerstwo 
dla Pokoju”, który miał pomóc państwom sta-
rającym się o przystąpienie do paktu północno-
atlantyckiego oraz określał mechanizm 
współpracy tych państw w zakresie ładu i bez-
pieczeństwa oraz stabilizacji w Europie. Należy 
podkreślić, że Polska jako pierwsza podpisała 
indywidualny program współpracy z NATO 
w ramach „Partnerstwa dla Pokoju”.

Kolejnym etapem, mającym kluczowe zna-
czenie dla integracji naszej floty z siłami sojuszu, 
było podjęcie przez 13. Dywizjon Trałowców 
(w 1995 roku) stałej współpracy z zespołem 
MCMFORNORTH (Mine Countermeasures 
Force North) – stałym, międzynarodowym 
zespołem okrętów obrony przeciwminowej 
(obecnie nosi nazwę SNMCMG 1 – Standing 
NATO Mine Countermeasures Group 1 – 
czyli: Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej 

Karty historii polskiego oręża na morzu są zapisywane już od lat. Najnowszy jej rozdział  
rozpoczęliśmy przed 19 laty, wstępując – 12 marca 1999 roku – do struktur Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization – NATO). Jesteśmy świadkami  
wydarzeń ważnych dla Polski i jej sił morskich, a niektórzy z nas brali udział w ich współtworzeniu.

Pierwsze podniesienie flagi NATO przed 
budynkiem dawnego Dowództwa MW  

w Gdyni (12 .03.1999 r.)

CZęść 1

Pod flagą NATO
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Grupa 1). Współpraca trwa do dzisiaj, z tym 
że obecnie to my stanowimy – w dużej mierze –  
o sile tego zespołu.

Proces integracji z siłami morskimi NATO 
od początku został ukierunkowany na uzyska-
nie zdolności do wspólnego szkolenia, ćwiczeń 
oraz skutecznego wykonywania zadań. Po-
czątkowo, ze względu na całkowicie nowe dla 
polskich marynarzy zasady współpracy i pro-
cedury (dotychczas współdziałali, przede 
wszystkim, z marynarkami bloku wschodniego), 
ćwiczono głównie elementy łączności i ma-
newrowania, a także doskonalono działania  
w ramach operacji ratowniczych (ang. Search 
and Rescue Operation). Z czasem wprowa-
dzano nowe, bardziej złożone elementy wspól-
nego szkolenia – poczynając od współpracy  
z lotnictwem, prowadzenia akcji blokadowych 
i patrolowych, przez elementy poszukiwania, 
wykrywania i niszczenia okrętów podwod-
nych, a skończywszy na prowadzeniu kom-
pleksowej operacji morskiej, podczas której 
współdziałały ze sobą okręty różnych klas – 
realizujące różnorodne zadania. 

Począwszy od pierwszego udziału polskich 
okrętów w ćwiczeniu „Baltops 93”, do 1999 roku 
byliśmy obecni we wszystkich ćwiczeniach 
międzynarodowych na Bałtyku, organizowa-
nych pod auspicjami „Partnerstwa dla Pokoju”.

Jeszcze przed wstąpieniem do sojuszu,  
w 1998 roku oficerowie polskiej MW, po raz 
pierwszy od zakończenia II wojny światowej, 
rozpoczęli służbę w dowództwach NATO na 
Zachodzie, m.in. w: Brukseli, Northwood 
(Wielka Brytania) i w Brunsum (Holandia).  
Z czasem ich liczba stopniowo wzrastała, 
obejmując niemalże wszystkie obszary działań 
morskich i specjalistycznych, takich jak: ope-
racje bojowe, działania okrętów podwodnych, 
obrona przeciwlotnicza oraz logistyka.

Pierwszy rok w NATO
Zaledwie 3 dni po wstąpieniu do paktu pół-

nocnoatlantyckiego, 15 marca 1999 roku, dwa 
polskie małe okręty rakietowe ORP „Grom”  
i ORP „Piorun” wzięły udział w manewrach 
sił uderzeniowych z czterema niemieckimi 
kutrami rakietowymi typu Albatros. Podczas 
tych pierwszych ćwiczeń – realizując szerokie 
spektrum zadań – polska MW pokazała, że jest 
gotowa w pełnym zakresie współpracować  
z okrętami tzw. starych członków sojuszu.  
W czasie manewrów załogi wykonały: strzelanie 
artyleryjskie do celów nawodnych, prowadzi-
ły obserwację sytuacji morskiej i powietrznej, 
wyznaczały cele ataków rakietowych, ma-
newrowały zespołowo oraz przeprowadziły 
ćwiczenia z ratownictwa okrętowego i udzie-
lania pomocy uszkodzonej jednostce.

Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce 
w czerwcu 1999 roku, kiedy to polska MW po 
raz pierwszy była gospodarzem ćwiczeń NATO 
pod kryptonimem „Coperative Poseidon”. 

Uczestniczyli w nich oficerowie z 10 państw 
sojuszu i z dwóch państw w ramach programu 
„Partnerstwo dla Pokoju”, a ich celem było 
ujednolicanie procedur praktycznego wyko-
rzystania okrętów podwodnych. 

W listopadzie 1999 roku ponownie byliśmy 
gospodarzem ćwiczeń. Tym razem były to 
manewry okrętów podwodnych i współdziała-
jących w ich wykrywaniu oraz niszczeniu sił  
nawodnych, pod kryptonimem „Baltic Porpoise”.

Tylko w pierwszym roku członkostwa, czyli 
przez niespełna 10 miesięcy, siły Marynarki 
Wojennej uczestniczyły w ponad 40 między-
narodowych ćwiczeniach i treningach.

Czas wyzwań 
W pierwszych latach w NATO najważniej-

sze sprawdziany polska Marynarka Wojenna 
zdała w 2002 roku i był to rok kluczowy dla 
naszego członkostwa w sojuszu. 

Po pierwsze, w tamtym roku rozpoczęła się 
misja na Zatoce Perskiej ORP „Kontradmirał X. 
Czernicki”, okrętu wsparcia logistycznego. 
Jednostka przebywała poza granicami kraju 
ponad rok – od czerwca 2012 roku do września 
2013 roku. Polski okręt uczestniczył w opera-
cjach pod kryptonimami: „Enduring Freedom”  
i „Iraqi Freedom”, działając w ramach Pol-

NORTH i podniósł flagę NATO, rozpoczyna-
jąc kilkumiesięczną służbę z jednostkami z: 
Belgii, Holandii, Niemiec, Norwegii i Wielkiej 
Brytanii. Głównym zadaniem zespołu pozostaje 
zapewnienie ciągłej zdolności paktu północ-
noatlantyckiego do działań z zakresu obrony 
przeciwminowej w operacjach pokojowych  
i sytuacjach kryzysowych oraz na czas wojny, 
na wodach okalających Europę. Od tamtego 
czasu wydzielone okręty polskiej Marynarki 
Wojennej na stałe operują w Siłach Odpowie-
dzi Paktu Północnoatlantyckiego.

kmdr ppor. Piotr Adamczak 
com.rzecznik@ron.mil.pl
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Należy też wspomnieć, omawiając 2002 rok, 
że właśnie wtedy w skład MW weszła druga 
fregata rakietowa – ORP „Gen T. Kościuszko” 
(ORP „Gen. K. Pułaski” zasilił polską flotę  
w 2000 roku). Tym samym, dysponowaliśmy 
dwoma dużymi okrętami, mogącymi wykony-
wać zadania bojowe z dala od granic kraju, co 
znalazło potwierdzenie w kolejnych latach.

skiego Kontyngentu Wojskowego. Do głównych 
zadań polskiego okrętu należało: zaopa- 
trywanie innych okrętów koalicji i polskiego 
kontyngentu, wspieranie operacji abordażo-
wych na podejrzane jednostki, patrolowanie 
wód Zatoki Perskiej, udzielanie pomocy stat-
kom oraz utrzymywanie w gotowości zespołu 
płetwonurków.

Kolejnym wyzwaniem 2002 roku był udział 
polskich sił morskich w największych ma-
newrach NATO, pod kryptonimem „Strong 
Resolve 2002”. Polska Marynarka Wojenna 
wystawiła do tych ćwiczeń najliczniejszy 
komponent morski. Prowadzone były one na 
Morzu Norweskim, Morzu Północnym, na 
Bałtyku i w Cieśninach Bałtyckich, a wzięło 
w nich udział ponad 100 okrętów z 14 państw 
NATO i „Partnerstwa dla Pokoju”. Do udziału 
w nich Polska skierowała czternaście okrętów, 
które operowały na wszystkich akwenach.

Rok ten jest także historyczny pod wzglę-
dem naszego udziału w stałych zespołach 
okrętów NATO. W październiku 2002 roku 
zmodernizowany niszczyciel min ORP „Mewa” 
wszedł, po raz pierwszy, w skład MCMFOR-

1 – Podniesienie flagi NATO  
na niszczycielu min.

2 – ORP „Orzeł” brał udział w ćwiczeniach 
„Baltops” jeszcze przed wstąpieniem  

Polski do sojuszu.
3 – ORP „Orkan” i ORP „Grom”, pionierzy 

współdziałania z NATO,  już po modernizacji.
4 – Trałowce na stałe uczestniczą  

w ćwiczeniach z okrętami NATO na Bałtyku
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Najnowszy polski niszczyciel min – 
już na pierwszy rzut oka – robi 
wielkie wrażenie. Jest okrętem 
nowej generacji. Wzbudzał ogrom-

ne zainteresowanie na długo przed oficjalnym 
podniesieniem bandery. To pierwsza – od  
23 lat – jednostka całkowicie zaprojektowana 
i wybudowana w Polsce. Na dodatek, jest – 
wbrew pozorom – całkiem spora. Ma długość 
58,5 m, szerokość przekraczającą 10 m i wy-
porność normalną 830 t (pełną ok. 900 t). 
Kadłub jest wykonany ze stali amagnetycz-
nej, zapewniającej zmniejszenie wykrywal-
ności pól fizycznych okrętu. 

Nowa generacja
ORP „Kormoran” – jak na swoją klasę – 

jest bardzo dużą jednostką. Pozwala to na 
działanie okrętu w każdych warunkach  
atmosferycznych i na prawie każdym akwenie 
(poza zamarzniętą strefą arktyczną). 

Mimo sporych rozmiarów kadłuba, udało 
się znacznie ograniczyć pola fizyczne. Okręt 
jest więc maksymalnie wyciszony, co zmniej-
sza prawdopodobieństwo wzbudzenia zapal-
ników akustycznych min. Z kolei użycie do 
budowy kadłuba stali amagnetycznej zmniej-
szyło prawdopodobieństwo wzbudzenia zapal-
ników magnetycznych – wyjaśnia dowódca 
niszczyciela min kmdr ppor. Michał Dziugan.

Spore rozmiary kadłuba, korzystny stosunek 
długości do szerokości, jak również szereg 
nowoczesnych rozwiązań – zastosowanych 
przy konstrukcji „Kormorana” – uczyniło 
z niego bardzo stabilną, pełnomorską platfor-
mę, zdolną operować nawet z dala od baz.

Standardowy zasięg „Kormorana” wynosi 
2500 mil morskich, a autonomiczność 10 dób. 
Parametry te można jednak zwiększyć, po-
nieważ nasz okręt ma możliwość uzupełniania 
zapasów paliwa, wody i materiałów stałych 
w morzu. Taką operację można przeprowa-
dzić z innego okrętu – z wykorzystaniem sys-
temu uzupełniania zapasów na morzu RAS 
(ang. Replenishment At Sea) dla ładunków 
stałych, umieszczonego na śródokręciu – jak 
również ze śmigłowców, w ramach VERTREP 

(ang. VERTical REPlenishment). Testy były 
prowadzone ze śmigłowcem pokładowym typu 
SH-2G Super Seasprite już w czasie prób 
stoczniowych – dodaje dowódca okrętu.

Jedynym – zauważalnym – mankamentem 
ORP „Kormoran” jest stosunkowo słabe 
uzbrojenie obronne. Składa się (tymczasowo) 
z pojedynczego, dwudziałowego stanowiska 
armat kal. 23 mm ZU-23-2MR Wróbel II. 
Jednak w planie jest zastąpienie go ulepszoną 
wersją rodzimej armaty KDA kal. 35 mm 
TRYTON, strzelającą amunicją programowal-
ną. Uzupełnieniem artylerii jest bogaty zestaw 
środków zwalczania zagrożeń asymetrycz-
nych. Tworzą go, między innymi, trzy wielko-
kalibrowe karabiny maszynowe kal. 12,7 mm 
(zaopatrzone w osłony przeciwodłamkowe) 
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Testowanie „Kormorana”
ORP „Kormoran” (601) wyszedł, 24 stycznia, z gdyńskigo portu wojennego w kolejny bałtycki  
rejs szkoleniowy. Załoga doskonaliła umiejętności w zakresie dowodzenia i kierowania okrętem, 
testując – przy okazji – jego możliwości manewrowe. Trening w morzu jest niezbędny z uwagi na 
niespotykane dotąd w polskiej Marynarce Wojennej zaawansowanie techniczne jednostki.

NR 1/2 | STYCZEŃ/LUTY 2018 21     

b a n d e r a

ORP „Kormoran” jest obecnie jedną  
z najnowocześniejszych jednostek  

na świecie w tej klasie. Jest 
przeznaczony głównie do: 

poszukiwania, klasyfikowania, 
identyfikowania i neutralizowania min 

morskich. Nasz okręt wyróżniają –  
na tle analogicznych konstrukcji 
zagranicznych – rozbudowane 

systemy radioelektroniczne  
i hydroakustyczne – podkreśla 

kmdr ppor. Michał Dziugan. To bardzo 
złożony, kompleksowy system, 

wymagający od załogi dużej wiedzy 
merytorycznej i długiego procesu 

szkolenia specjalistycznego. Ponadto, 
testowanie okrętu musi przebiegać 
szybko – z powodu, między innymi, 

planów związanych z budową 
kolejnych jednostek tego typu  
i koniecznością przekazania 

ewentualnych uwag producentom. 
Trzeba również pamiętać o naszych 
zobowiązaniach międzynarodowych  

i sojuszniczych. 
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wysoki, że okręt nie dysponuje Głównym 
Stanowiskiem Dowodzenia (GSD) – w dawnym 
rozumieniu, a jedynie pomostem nawigacyj-
nym, zaopatrzonym w kolejne siedem konsoli 
systemu nawigacyjnego Raytheon/Anschütz.

Najistotniejszą rzeczą, odróżniającą nisz-
czyciel min ORP „Kormoran” od innych jed-
nostek tej klasy, jest niezwykle bogata gama 
podwodnych sensorów. W jej skład wchodzą, 
między innymi, czujniki automatyczne i ste-
rowane. Wśród tych ostatnich, znajdują się 
pojazdy podwodne, które potrafią wykrywać 
i klasyfikować obiekty znajdujące się pod 
wodą – zachwala okręt kmdr por. Piotr Sikora, 
dowódca 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. 
floty Andrzeja Karwety. Generalnie, podczas 
badań wstępnych wprowadziliśmy prawie 
cztery tysiące zmian na „Kormoranie”, co 
wydłużyło termin jego przekazania. Jednak 
te zmiany były bardzo ważne. Otrzymaliśmy, 
bezsprzecznie, bardzo nowoczesną jednostkę 
obrony przeciwminowej – dodaje z dumą.

Napęd tego niezwykłego okrętu stanowią 
dwa pędniki cykloidalne Voith-Schneider’a, 
napędzane przez dwa silniki wysokoprężne 
MTU o mocy 1000 kW (1360 SHP). Przy mocy 
nominalnej, prędkość wynosi ok. 15 węzłów. 
Dzięki zastosowaniu tego typu napędu – oraz 
wyposażeniu w dziobowy ster strumieniowy 
Schottel – ORP „Kormoran” posiada dosko-
nałe zdolności manewrowe. Może utrzymywać 
(dzięki systemowi pozycjonowania dynamicz-
nego) stałą pozycję w morzu i obracać się 
praktycznie w miejscu.
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oraz wyrzutnie rakiet GROM. Poza tym, sam 
okręt skonstruowano tak, by był jak najbar-
dziej odporny na uszkodzenia.

Cud techniki
Jednostka została wyposażona w zintegro-

wany system kontroli i zarządzania walką 
SCOT-M, sonary oraz cztery typy pojazdów 
podwodnych: Saab Double Eagle (w najnow-
szej odmianie Mark III), Kongsberg Hugin, 
Morświn oraz Głuptak w dwóch wersjach – 
inspekcyjnej (do identyfikacji niebezpiecz-
nych znalezisk) oraz bojowej (tzw. „Kamikaze” – 
w razie potrzeby mogą same zdetonować minę). 

Dowodzenie wszelkimi operacjami okrętu 
odbywa się z poziomu Bojowego Centrum 
Informacji (BCI). Integruje on –  za pomocą 
systemu SCOT-M – wszystkie główne i pomoc-
nicze funkcje jednostki, w tym systemy: obserwa-
cji technicznej, łączności, dowodzenia i WRE,  
a także podsystemy zwalczania celów powietrz-
nych, nawodnych i podwodnych oraz zagrożeń 
asymetrycznych. Całość jest obsługiwana, 
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między innymi, za pomocą czternastu wielo-
funkcyjnych konsoli operatorskich, których 
zobrazowanie jest wsparte (dodatkowo) wielko-
formatowym ekranem ściennym. Stopień  
integracji systemów bojowych w BCI jest tak 

Tomasz Gos, Sławomir J. Lipiecki 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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P O Ż E G N A N I E  „ K O N d O r A ” 

Wybudowano go w niemieckiej 
stoczni Nordseewerke, w 1964 r. 
W skład polskich sił morskich 
wszedł 20 października 2004 r., 

po przejęciu od Królewskiej Marynarki Wojen-
nej Norwegii. Tego dnia, w bazie w Bergen, 
po raz pierwszy podniesiono biało-czerwoną 
banderę na okręcie podwodnym o numerze 
burtowym 297. Chrzest ORP „Kondor” odbył 
się 27 listopada 2004 roku w Porcie Wojen-
nym Gdynia, a jego matką chrzestną została 
prof. dr hab. Danuta Hübner.

Okręt brał udział w wielu ćwiczeniach między-
narodowych, takich jak: Loyal Mariner 05, 
Brilliant Mariner 06, Noble Mariner 07 oraz 
Baltops (pięciokrotnie) – w latach 2007, 
2010, 2011, 2015 i 2016. Egzaminował rów-
nież okręty NATO w ośrodku FOST (w 2007 r.) 
oraz reprezentował polską Marynarkę Wojen-
ną podczas obchodów 60. rocznicy bitwy  
o Atlantyk (w 2005 r.) w Londonderry. 

Wśród delfinów
Jednak najważniejszym przedsięwzięciem 

był udział w PKW „Kondor” na Morzu Śród-
ziemnym, na przełomie 2008 i 2009 roku. 

Głównym atutem „Kondora”, podczas tej mi-
sji, była skrytość działań – podkreśla ostatni 
dowódca ORP „Kondor” kmdr ppor. Marek 
Walder. 

Operując w zanurzeniu, okręt monitorował 
żeglugę, będąc niewidocznym dla innych jed-

Okręt podwodny ORP „Kondor” zakończył służbę w morskim rodzaju sił zbrojnych.  
W ciągu ponad 13 lat służby pod biało-czerwoną banderą przebył – w ramach ćwiczeń  
i operacji morskich – 42 tysiące mil morskich. Wychodził w morze blisko 200 razy i spędził  
na nim ponad 600 dni –  z czego większość w zanurzeniu.

Łącznie, w misji wzięły udział dwie załogi 
(około 50 podwodników), w trzech rotacjach. 
Okręt przepłynął pod wodą około 8 tysięcy 
mil morskich, „kontrolując” około 200 tysięcy 
kilometrów kwadratowych (ponad połowa po-
wierzchni Polski). 

Podczas powrotu ORP „Kondor” do kraju 
wydarzył się epizod, którego nie ma w oficjal-
nych relacjach z misji. Załoga miała okazję 
wykąpać się w Oceanie Atlantyckim. Z okazji 
Dnia Dziecka, 1 czerwca 2009 r., dowódca 
okrętu zarządził przerwę w rejsie i cała załoga 
mogła się odświeżyć w towarzystwie delfinów – 
wspomina kmdr ppor. Marek Walder. 

Woda nad głową
Pierwsza załoga ORP „Kondor” wywodziła 

się z okrętów podwodnych typu Foxtrot, dlatego 
wystarczyło kilka miesięcy intensywnego 
szkolenia, żeby mogła wykonywać bezpiecz-
nie swoje zadania. W wypadku szkolenia 

Uroczystość ostatniego opuszczenia 
bandery na ORP „Kondor” odbyła się  

20 grudnia 2017 r. w Porcie Wojennym 
Gdynia. Wziął w niej udział inspektor MW 

kadm. Mirosław Mordel. Zgodnie  
z tradycją, bandera wojenna trafiła  

do Muzeum Marynarki Wojennej 

600 dni podwodnej żeglugi
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ORP „Kondor” 
dowodzili:

kmdr ppor. Tomasz Krasoń,
kmdr ppor. Leszek Dziadek, 
kmdr ppor. Piotr Pawłowski, 
kmdr ppor. Robert Rachwał, 

kmdr ppor. Krzysztof Snarski, 
kmdr ppor. Marek Walder  

(cz.p.o.). 

nostek. Na Morzu Śródziemnym wykrył i ziden-
tyfikował ponad 2000 obiektów – co dowodzi 
jego skuteczności. 
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załogi „od zera”, zajmuje to kilka lat. Naj-
pierw na symulatorach, a dopiero później  
w morzu, na sprzęcie. Generalną zasadą jest 
jednak to, że członkowie załogi okrętu pod-
wodnego doskonalą swoje umiejętności przez 
całą swoją służbę. Im bardziej doświadczony 
członek załogi (nieważne jest bowiem to, czy 
chodzi o oficera wachtowego, czy też o hydro-
akustyka), tym bezpieczniej – mówi 
kmdr ppor. Marek Walder. Dodaje również, że 
służba na okręcie podwodnym wymaga od  
załogi dużo większych predyspozycji psycho- 
fizycznych niż służba na okręcie nawodnym. 
Tu nie ma miejsca, ani czasu, na zawahanie 
się przy podejmowaniu decyzji. Każda czyn-
ność wykonana nieodpowiednio lub za późno, 
może mieć wpływ na życie i zdrowie kolegów. 
Sama świadomość ogromu wody nad głową 
potrafi sparaliżować i trzeba umieć sobie  
z tym poradzić – wyjaśnia dowódca. 

Zacumować „Kondora”
Los okrętu zależy teraz od decyzji Agencji 

Mienia Wojskowego. Przejęciem okrętu  
i przekształceniem go w okręt-muzeum jest 
zainteresowanych kilka miast z całej Polski: 
od Warszawy, przez Kołobrzeg, po Szczecin. 

W ostatnich dniach swoje zainteresowanie 
okrętem wyraziło też Drawsko Pomorskie.

Przez całą służbę ORP „Kondor” był jed-
nak związany z Gdynią i załoga najbardziej 

by się ucieszyła, gdyby pozostał w naszym 
mieście. Zacumowany przy pięknym Skwerze 
Kościuszki, gdzie był już wielokrotnie  
udostępniany do zwiedzania – mówi 
kmdr ppor. Marek Walder.

Większość załogi ORP „Kondor” obecnie 
służy na innych jednostkach Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych. Jest on pierwszym  
z czterech okrętów typu Kobben, które zostaną 
wycofane ze służby w Marynarce Wojennej  
w najbliższych latach. Nowe okręty podwod-
ne dla polskiej Marynarki Wojennej mają zo-
stać zakupione w ramach programu ORKA. 
Pierwsza jednostka ma trafić do morskiego 
rodzaju sił zbrojnych w latach 2024-2026. 

Okręty podwodne typu Kobben to stosunkowo udane, małe jednostki  
z napędem konwencjonalnym. Skonstruowano je w układzie jednokadłubowym, 
jednopokładowym i jednoprzedziałowym (bez grodzi wodoszczelnych),  
z wysokogatunkowej stali HY-80 (o grubości 16-30 mm). W latach 1990-1992 poddano 
je gruntownej modernizacji. Pomijając dwie tajwańskie (ex-amerykańskie) jednostki 
szkolne (pamiętające jeszcze czasy II wojny światowej), polskie Kobbeny są najstarszymi 
okrętami podwodnymi na świecie, wykorzystywanymi bojowo.

Dane taktyczno-techniczne: długość całkowita – 47,24 m; szerokość maksymalna – 
4,7 m (stery schowane); zanurzenie w położeniu nawodnym – 3,9/4,8 m (dziób/rufa); 
wyporność nawodna – 520 t; wyporność podwodna – 572 t; napęd – dwutwornikowy 
silnik elektryczny prądu stałego ze wzbudzeniem Siemens, o mocy nominalnej 1100 kW; 
dwa agregaty elektryczne o mocy po 405 kW, napędzane silnikami wysokoprężnymi MB 
820 N/1 o stałej mocy po 441 kW: baterie ołowiowo-kwasowe (276 ogniw); chrapy; 
pięciołopatowa śruba prawoobrotowa o średnicy 2,3 m; prędkość – 12/18 węzłów 
(nawodna/podwodna), zanurzenie maksymalne – 180 m; zasięg operacyjny – 5000 mil 
morskich (przy prędkości 8 węzłów, z wykorzystaniem chrap); uzbrojenie – 8 wyrzutni 
torped kalibru 533 mm (bez zapasu) dla torped Tp 613 i/lub Mk-37 Mod 2.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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Między 3 a 5 czerwca 1943 r. pol-
ski okręt – po raz kolejny – 
znalazł się w grupie bojowej 
pancernika. Tym razem był to 

HMS „Ramillies” (typu Revenge). Jednostki 
grupy stanowiły daleką osłonę ważnego kon-
woju. 25 czerwca, ORP „Orkan” uratował 
dwóch rozbitków ze storpedowanego statku 
„Fort Concorda” (7138 BRT). Generalnie,  
w pierwszym okresie służby niszczyciel sto-
czył 17 walk z okrętami podwodnymi oraz  
12 z samolotami.

Od Gibraltaru 
do Zatoki Biskajskiej
W trakcie postoju w Gibraltarze, na początku 

lipca 1943 roku, na okręt dotarła smutna infor-
macja o katastrofie lotniczej, w której (w do 
dziś niewyjaśnionych okolicznościach) zginął 
Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier 
Rządu RP na Uchodźstwie gen. broni Władysław 
Sikorski. Na pokład ORP „Orkan”, 8 lipca, 
przewieziono trumnę ze zwłokami generała,  
a następnie – z banderą opuszczoną do połowy 
drzewca flagowego – niszczyciel przeszedł do 

Plymouth, gdzie dotarł 2 dni później. Po uro-
czystościach pogrzebowych, które odbyły się 
w Londynie, Władysław Sikorski został pocho-
wany na cmentarzu lotników polskich w Newark 
(koło Nottingham). Wydarzenie to bardzo przy-
gnębiło załogę. Wielu marynarzy – bardziej 
przesądnych – uznało to za zły znak. 

Czasu na żałobę i refleksje jednak było nie-
wiele. W bazie pośpiesznie przeprowadzono 
szereg prac konserwacyjnych, w tym operację 
czyszczenia kotłów i urządzeń napędowych. 
Już w pierwszej połowie lipca 1943 roku, 
ORP „Orkan” przydzielono do „Force W” – 
zespołu niszczycieli, w skład którego począt-

kowo wchodziły (oprócz polskiego okrętu) 
także kanadyjskie HMCS „Athabascan”  
i HMCS „Iroquois”. Zadaniem jednostek było 
patrolowanie Zatoki Biskajskiej i zwalczanie 
U-bootów, przedzierających się na Atlantyk  
z baz we Francji. 

Podczas drugiego patrolu zatrzymano hiszpań-
skie kutry rybackie, łowiące na akwenach  
zabronionych przez brytyjską Admiralicję. 
Kanadyjskie niszczyciele zatopiły dwa z nich, 
a „Orkan” jeden – „Vivero 18273”. Tego samego 
dnia do zespołu zbliżył się niemiecki samolot 
Focke-Wulf Fw 200 „Kondor”, który jednak 
został odpędzony ogniem przeciwlotniczym 

Osłaniając konwoje, ORP „Orkan” uczestniczył również w innych misjach, w tym ratowniczych.  
W połowie maja 1943 roku asystował niszczycielowi HMS „Tuscan”, poważnie uszkodzonemu  
(po wejściu na minę), bezpiecznie doprowadzając go do portu. Dwukrotnie brał udział  
w prestiżowej misji ochrony króla Jerzego VI (operacje „Loader” i „Loader Return”), kiedy 
brytyjski monarcha udawał się do Afryki Północnej. W trakcie pierwszej operacji, polski  
niszczyciel wykrył i obrzucił bombami głębinowymi zanurzony okręt podwodny.

Ostatni rejs „Orkana”

Kondukt pogrzebowy z trumną  
gen. broni Władysława Sikorskiego 

w Plymouth (10 lipca 1943 r.)

CZęść 3
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Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

W tych okolicznościach, niemiecka torpeda 
akustyczna T-V minęła polski okręt „o włos”, 
eksplodując w śladzie torowym, ok. 200 metrów 
za rufą. ORP „Orkan” – idący z prędkością  
18 węzłów – zaczął ostro zygzakować (po  
30 stopni na lewą i prawą burtę). Nie był już 
jednak atakowany.

Tragedia rozegrała się dopiero 8 października 
1943 r. nad ranem. Okręty 10. Grupy Wsparcia 
znajdowały się około 10 mil morskich za  
konwojem „SC 143”. O godzinie 6.03  
radionamiernik HF/DF na ORP „Orkan” zła-
pał namiar radiowy pochodzący z U-boota. 

polskiego okrętu. Po odparciu nalotu, zespół 
skierowano na poszukiwania tratwy z rozbit-
kami z okrętu podwodnego U-459 zatopionego 
przez brytyjskie bombowce. W sumie, urato-
wano 47 rozbitków (w tym brytyjskiego pilota). 
Rankiem 26 lipca okręty zawinęły do Devonport. 
Następnie ORP „Orkan” przeszedł miesięczny 
remont, zakończony 25 sierpnia 1943 r. Przez 
jakiś czas patrolował Zatokę Biskajską, po czym 
otrzymał przydział do sformowanej 10. Grupy 
Wsparcia (w jej skład wchodziły również nisz-
czyciele: HMS „Orwell”, HMS „Musketeer”  
i HMS „Oribi”), operującej na północnym 
Atlantyku. Zespołem dowodził – z pokładu 
HMS „Musketeer” – kmdr por. Edmund  
Neville Vincent Currey.

Ostatnia misja
Nim – sformowany naprędce – aliancki  

zespół zdołał pierwszy raz wyjść w morze, 
Niemcy podjęli próbę tzw. „powrotu na Atlan-
tyk” – i to w znacznej sile. Do walki z konwojami 
skierowali liczne okręty podwodne, operujące 
w tzw. „wilczych stadach”. Z depeszy – po-
chodzącej z „Enigmy” – odszyfrowano, że 
spora grupa U-bootów (zwana „Leuthen”) 
szykuje się do ataku na dwie grupy statków 
(razem 68 jednostek).

Akcja rozpoczęła się od ataku na bezpo-
średnią osłonę konwojów. Od nowej broni – 
torped akustycznych G7es (T-V) – na dno  
poszły: niszczyciel, fregata ZOP, korweta ZOP  
i dwa statki handlowe. Niemcy stracili 3 okręty 
podwodne – przy czym dwa zostały zatopione 
przez samoloty. Niebezpieczeństwo ze strony 
torped akustycznych zostało przez aliantów 
zauważone i na kolejnej odprawie ostrzegano 
przed nimi dowódców jednostek eskortowych. 

Ostatnia – jak się okazało – misja „Orkana” 
rozpoczęła się 29 września 1943 r. 10. Grupa 
Wsparcia opuściła Londonderry i skierowała 
się w stronę konwoju zmierzającego do Kanady, 
po drodze uzupełniając paliwo w Hvalfjörður. 
Sześć dni później przekierowano niszczyciele 
tego zespołu do konwoju „SC 143”, składają-
cego się z: 39 statków, lotniskowca eskortowego 
MV „Rapana” i bliskiej grupy wsparcia C-2 – 
złożonej z 9 okrętów (głównie korwet ZOP). 
Jednostkom tym szczególnie zagrażała liczna 
(18 okrętów) grupa niemieckich U-bootów 
(zwana „Rossebach”). 

Niemcy trafili na konwój „SC 143” rankiem 
7 października (spostrzegł go „U-731”). Do 
wieczora w rejonie pojawiły się pozostałe 
okręty „wilczego stada” i przystąpiły do ataku. 
Polski niszczyciel – z jednostkami eskortowy-
mi – prowadził wówczas akcje odstraszające, 
polegające na obrzucaniu bombami głębino-
wymi namierzonych celów i ich oświetlaniu 
(na powierzchni). Noc była ciemna, widocz-
ność niemal zerowa, stąd okręty aliantów  
posługiwały się niemal wyłącznie systemami 
radioelektronicznymi i hydroakustycznymi. 

wany okręt, obejmując także GSD, na którym 
poległa większość obsady – w tym dowódca 
kmdr por. Stanisław Hryniewiecki. Okręt zato-
nął rufą, po zaledwie 4 minutach od trafienia, 
na pozycji: 56º 08' N, 27º 05' W. 

Załoga niszczyciela HMS „Musketeer” – 
obawiając się podzielenia losu Polaków – pod-
jęła akcję ratowniczą dopiero godzinę później. 
Z uwagi na niską temperaturę wody, dla więk-
szości marynarzy (którym udało się opuścić 
tonący okręt) ocalenie przyszło zbyt późno – 
niektórzy zginęli z wyczerpania i wychłodze-
nia, tuż przy burcie brytyjskiego niszczyciela. 
Widząc, że rozbitkowie nie maja siły utrzy-
mać się na podanych siatkach ratunkowych, 
dwóch oficerów i siedmiu marynarzy brytyj-
skich – mimo bardzo wzburzonego, zimnego 
morza – skoczyło do wody na ratunek. Udało 
się ocalić zaledwie: oficera, 39 marynarzy  
i 3 członków brytyjskiej ekipy łącznikowej. 
Na ORP „Orkan” zginęło: 178 marynarzy 
polskich, 6 Brytyjczyków z ekipy łącznikowej 
oraz 10-15 marynarzy brytyjskich.

Bolesna strata
Zatopienie ORP „Orkan” było najbardziej 

dotkliwą stratą w historii polskiej Marynarki 
Wojennej. Utracono nie tylko najbardziej nowo-
czesną i wartościową jednostkę, ale przede 
wszystkim doświadczoną kadrę – której więk-
szość tworzyli weterani „Bitwy o Atlantyk”,  
z takich niszczycieli jak OORP: „Grom”, 
„Garland”, „Piorun”, czy „Kujawiak”. Wielu 
marynarzy miało za sobą – oprócz morskiego 
doświadczenia – także wielomiesięczne staże na 
okrętach Royal Navy. Zginęli niemal wszyscy 
oficerowie (z wyjątkiem jednego), w tym  
dowódca okrętu oraz utalentowany analityk- 
-publicysta morski ppor. mar. Eryk Sopoćko. 

Kondolencje – na ręce szefa KMW – z powodu 
utraty okrętu złożyli m.in.: Prezydent RP 
Władysław Raczkiewicz, głównodowodzący 
Western Approaches adm. sir Max K. Horton, 
głównodowodzący Home Fleet wadm. Bruce 
A. Fraser, głównodowodzący siłami morskimi 
w Plymouth wiceadm. sir Ralph Leatham. Na 
okrętach polskiej MW ogłoszono żałobę. 

Marynarze polegli na ORP „Orkan” dołą-
czyli do grupy bohaterów „Bitwy o Atlantyk”, 
na zawsze wpisując się w annały krwawych 
zmagań na morzu podczas II wojny światowej.

Konwój „SC 143” dotarł pomyślnie do 
Wysp Brytyjskich 11 października. Dzięki 
ofiarnej postawie okrętów eskorty, utracono 
tylko jeden statek (SS „Yorkmar”). W rewanżu 
zatopiono trzy U-booty („U-419”, „U-643”  
i „U-610”). Sprawca zatopienia ORP „Orkan” 
został wytropiony i zniszczony, 20 października 
1943 r., przez samoloty z amerykańskiego lot-
niskowca eskortowego USS „Core” (CVE-13). 
Poszedł na dno z całą załogą.

Zaledwie dwie minuty później okręt został 
trafiony torpedą akustyczną T-V (wystrzeloną 
przez „U-378”), w rufę z lewej burty. Wybuch 
spowodował wypaczenie obu linii wałów śru-
bowych, wyrwanie turbin z fundamentów  
i eksplozje wtórne amunicji w komorach rufo-
wych, które następnie zapaliły paliwo  
w zbiornikach. Płonąca ropa zalała zdemolo-

Tablica upamiętniająca ORP „Orkan”, 
na ścianie kościoła pw. św. Michała 

Archanioła w Gdyni-Oksywiu
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Najwięcej uwagi Józef Unrug po-
święcał nadzorowi budowanej na 
Oksywiu bazy dla floty wojennej, 
Warsztatów Portowych MW  

i szkoleniu personelu. Popierał awanse mło-
dych oficerów, absolwentów Szkoły Pod- 
chorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, 
nierzadko nakłaniając ich do kontynu-
owania nauki za granicą. Uważał, że 
wychowankowie rodzimej uczelni  
lepiej zrozumieją specyfikę i potrzeby 
tworzącej się polskiej MW niż jego 
równolatkowie, byli oficerowie flot 
państw zaborczych. Profesjonalne 
przeszkolenia miała uzupełnić odpo-
wiednia postawa moralna. 

Wymagający mentor
Józef Unrug dobrze odnalazł się na 

stanowisku Dowódcy Floty. Zbudował 
wokół siebie aurę dowódcy surowego  
i bezwzględnego, ale tylko dla tych, 
którzy nie przykładali się do obowiąz-
ków i zawiedli jego zaufanie. Dostojna 
postać wywoływała należny szacunek, 
a w wypadku uchybień – wręcz strach. 
Ze wspomnień współpracowników 
oraz podwładnych wyłania się obraz 
wymagającego przełożonego: Trzymał 
nas w żelaznej dyscyplinie. Wszyscy 
baliśmy się go w większym lub mniej-
szym stopniu i szanowaliśmy ogrom-
nie. Pod wszystkimi względami był dla 
nas wzorem.

pracę i w razie potrzeby umiesz ją wykonać 
równie dobrze albo lepiej jak oni.

Unrug był zwolennikiem twardej dyscypli-
ny, jednak nie tolerował okrutnego i upoka-
rzającego obchodzenia się z podwładnymi – 
wymagał od oficerów, by stanowczo reago-
wali na wszelkie wypadki złego traktowania 
załogi: Przy wyznaczaniu kary pamiętaj, że 
kara nigdy nie powinna mieć cechy aktu  
zemsty, tylko powinna być psychologicznie 
dobrze przemyślanym środkiem ku poprawie 
przestępcy. Wielkim błędem byłoby karać 
człowieka za nieumiejętność, choć starał się 
spełnić swe zadanie jak najlepiej – pouczał 
przyszłych oficerów Józef Unrug. Wymyśla-
nie i wyzwiska bywają przeważnie stosowane 
przez takich przełożonych, którzy w inny  
sposób nie umieją sobie dać rady. Strofuj 

niu – brak fachowej literatury, ograniczone 
możliwości finansowe (niezbędne do kształ-
cenia się za granicą). Tym bardziej musiał 
wykazać się własną inicjatywą, zapałem  
i chęcią samodoskonalenia. Za niezbędną 
uważał znajomość historii, w szczególności 
historii wojen morskich. Będąc osobą, która 
nieustannie szlifowała swoją niedoskonałą 
polszczyznę, kładł duży nacisk na poznawa-
nie języków obcych przez oficerów. Sam znał 
ich cztery: angielski, niemiecki, francuski 
oraz dialekt pruski.

Pożyteczną dla każdego oficera morskiego 
jest znajomość języków obcych. Dotyczy to  
w wyższym jeszcze stopniu nas, których język 
za granicą nie jest znany – tłumaczył w opra-
cowaniu. Uważam za konieczne, żeby polski 
oficer morski umiał się wysłowić, czytać  
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Zróżnicowany poziom dyscypliny i wyszkolenia wśród marynarzy stanowił pewien problem  
w tworzącej się polskiej flocie. Marynarzy dzieliły również różnice kulturowe oraz językowe. 

Józef Unrug rozumiał, że aby można było je pogodzić i stworzyć profesjonalną kadrę,  
należało zbudować jej nową – wspólną tożsamość. 

Przywódca polskich marynarzy

Prostym marynarzom był gotów wiele wy-
baczyć i często przymykał oczy na ich drobne 
występki. Nie tolerował jednak niechlujnego 
wyglądu, nieporządku oraz braku dyscypliny. 
Mimo cechującej go surowej powierzchow-
ności, jego stosunek do podwładnych był da-
leki od bezkrytycznego stosowania „pruskiego 
drylu”. Posiadał własną wizję polskiego ma-
rynarza, zwłaszcza oficera i podoficera, którą 
starał się realizować przez całą swoją służbę 
w II Rzeczpospolitej. Często podkreślał, że 
służba na okrętach pod biało-czerwoną ban-
derą wymaga wysokich wartości moralnych  
i zawodowych. Z myślą o młodych oficerach, 
jeszcze jako szef Sztabu Dowództwa Floty,  
w 1922 roku przygotował krótkie opracowa-
nie, dotyczące służby na okręcie. Podkreślał, 
że ważne jest budowanie więzi wśród mary-

narzy, szacunku do podwładnych i dyscypli-
ny oraz nauka odpowiedzialności. 

Nie sądź, że Twój autorytet ucierpi jeżeli 
przy sposobności sam dołożysz ręki do jakiejś 
pracy – podkreślał. Przeciwnie, dopiero wte-
dy będziesz miał pełne poważanie u pod-
władnych, jeżeli zobaczą, że sam znasz każdą 

każdego podoficera, który używa wyzwisk 
względem podwładnych.

Józefa Unruga cechowała duża tolerancja 
w kwestiach dotyczących religii i światopo-
glądu. To dzięki jego inicjatywie, zaczęto 
przyjmować do służby kandydatów o wyzna-
niu innym niż rzymsko-katolickie. Uważał, 

że religia nie może być pretekstem, by 
ograniczać przykładnym obywatelom 
służbę dla Rzeczpospolitej, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę jej wielokulturowy 
charakter. Przed jego interwencją, 
kandydaci na marynarzy i oficerów 
często musieli zmienić wyznanie.  
W 1937 roku wystosował specjalny 
rozkaz, skierowany przede wszystkim 
do dowódców, którzy przymuszali 
podwładnych do chrztu katolickiego, 
co  uważał za niedopuszczalne i kary-
godne: Jeśli kandydat jest dobrym 
obywatelem Państwa, to jego religia 
nie powinna odgrywać decydującej 
roli. Zmiana religii nikomu nie po- 
może do wstępu w szeregi Marynarki  
Wojennej.

Według Unruga, oficer powinien być 
osobą wykształconą, nieprzerwanie po-
szerzającą wiedzę i umiejętności. Miał 
świadomość tego, że w młodej i dopiero 
kształtującej się formacji, jaką była 
polska Marynarka Wojenna, wyszko-
lenie oficera na poziomie europejskich 
mocarstw nie jest możliwe. Polski oficer 
znajdował się w trudniejszym położe-
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Józef Unrug kładł duży nacisk na zdobywanie umiejętności marynarskich w praktyce. 
Dzięki jego staraniom, w 1928 roku do służby wszedł trójmasztowy szkuner gaflowy 

ORP „Iskra”. W okresie międzywojennym, w trakcie rejsów szkoleniowych, „Iskra” 
zawitała m.in. do portów: Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Maroka, Portugalii, 

Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych
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i trochę pisać, przynajmniej w jednym obcym 
języku. Najpożyteczniejszym językiem dla 
marynarza bez kwestii jest angielski, rozpo-
wszechniony jak żaden inny na wszystkich 
morzach całego świata.

Józef Unrug żywo interesował się sprawa-
mi wychowania młodzieży, także poza struk-
turami Marynarki Wojennej. Widząc trudną 
sytuację materialną gdyńskich rodzin robot-
niczych, w 1932 roku aktywnie zaangażował 
się w działalność Chrześcijańskiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży Męskiej w Gdyni,  
zostając Prezesem Rady. Wspierał również 
lokalne drużyny harcerskie. Chętnie pomagał 
hufcom w organizowaniu obozów nad morzem. 
Jako zapalony żeglarz, włączył się w prace 
organizacyjne związane z powstaniem  
Oddziału Morskiego Yacht Klubu Polski  
w Gdyni, a także Oficerskiego Yacht Klubu, 
zostając ich pierwszym komandorem. 

Praktyka przy sterze
Już jako Dowódca Floty, Józef Unrug 

wskazywał na konieczność posiadania przez 
Marynarkę Wojenną własnego okrętu żaglo-
wego do celów szkoleniowych (Polska, po 
odzyskaniu niepodległości, nie dysponowała 
jednostkami przeznaczonymi do przeprowa-
dzania praktyk marynarsko-żeglarskich oraz 
podstawowego szkolenia nawigacyjnego).

Marynarz nie wyrabia się – pisał na łamach 
„Morza” – przy ławce szkolnej, tylko na 
pokładzie okrętu, przy kole sterowym, przy 
szotach żagli i wiosłach łodzi, przy dobrej  

szkuner gaflowy SV „St. Blane”, któremu 
nadano nazwę ORP „Iskra”. Podniesienie 
polskiej bandery wojennej oraz nadanie imie-
nia ORP „Iskra” odbyło się 6 maja 1928 roku. 
Portem macierzystym okrętu była Gdynia, 
gdzie stacjonowała większość jednostek pol-
skiej floty. 

Pod dowództwem kpt. mar. Henryka Eibla, 
okręt wyszedł – 5 czerwca 1928 roku – w pierw-
szy rejs szkoleniowy po Bałtyku. Stała załoga 

Wiedza i wartości, które Józef Unrug starał 
się wpoić swoim podwładnym, poniekąd wy-
przedzały swoje czasy. Kiedy skupiano się 
głównie na merytorycznych i sprawnościowych 
aspektach szkolenia kadr, on przykładał dużą 
wagę do kwestii pedagogicznych i psycholo-
gicznych – zaufania, tworzenia więzi, empatii, 
wzajemnego szacunku i docenienia talentu czy 
panowania nad emocjami. Były to umiejętności 
niezbędne, by marynarze – pochodzący z róż-

i złej pogodzie, podczas dnia lub nocy, przy 
upale i przy mrozie. (…) Trzeba żeby na małym 
żaglowcu, pełniąc obowiązki prostego majtka 
przez szereg miesięcy, oswoił się z falą i wia-
trem, z ciężką praca przy żaglach i bądź co 
bądź z chorobą morską. (…) Wątpię, żeby 
marynarz, który nie umie dobrze władać 
czółnem żaglowym, potrafił przyzwoicie ma-
newrować parowcem.

Dzięki jego inicjatywie oraz staraniom,  
w końcu 1926 roku zakupiono trzymasztowy 

żaglowca była szkieletowa. Stanowili ją tylko 
marynarze obsadzający najważniejsze stano-
wiska funkcyjne, co miało związek ze szkole-
niowym charakterem „Iskry”. Podczas wyjścia 
w morze, każdorazowo zaokrętowywano kilku-
dziesięcioosobową załogę szkolną, złożoną ze 
słuchaczy Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej w Toruniu (przez niemal 50 lat, 
pod białą-czerwoną banderą, na pokładzie 
„Iskry” wyszkolono wiele roczników pod-
chorążych i marynarzy).

Delegacja polska i francuska na 
dworcu kolejowym w Gdyni w 1926 roku. 
Widoczni m.in.: ambasador Jules Laroche 
(czwarty z lewej), szef francuskiej  
misji wojskowej gen. Charles Charpy 
(pierwszy z lewej) i kmdr Józef Unrug 
(pierwszy z prawej). Polska współpra-
cowała wówczas z Francją w zakresie 
rozbudowy floty oraz szkolenia kadry 
oficerskiej. W latach 1930-1932 do służby 
weszły niszczyciele OORP „Wicher” i „Burza” 
oraz okręty podwodne OORP „Ryś”, 
„Wilk” i „Żbik”, a w 1938 roku polską 
banderę podniesiono na stawiaczu min 
ORP „Gryf”. Oficerowie MW wyjeżdżali na 
szkolenia do Morskiej Szkoły Wojennej 
(franc. École de Guerre Navale) w Paryżu 

nych krańców Rzeczpospolitej – poczuli się 
częścią polskiej wspólnoty. Wobec niewielkich 
zasobów ekonomicznych kraju i – co za tym 
idzie – ograniczonych możliwości zakupu 
okrętów, nacisk położony na szkolenie i bu-
dowanie polskiej tożsamości okazał się słuszny. 
Dopiero po stworzeniu solidnych fundamen-
tów, możliwy stał się rozwój nowoczesnych 
sił morskich Rzeczpospolitej.

kmdr ppor. Robert Biernaczyk 
cszmw.rzecznik@ron.mil.pl
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Latem 1921 roku, Departament Spraw 
Morskich Ministerstwa Spraw Woj-
skowych do Włoch wysłał Polską 
Misję Wojskową, która zakupiła: 

dziewięć łodzi latających typu Nieuport- 
-Macchi M-9 (rok produkcji 1919) – przezna-
czonych dla Morskiej Eskadry Obserwacyjnej; 
dziewięć łodzi latających typu Franco-British 
Aviation FBA S-4 (S-180) oraz trzy S-4 (S-180) 
rozmontowane na części zamienne (rok produk-
cji 1917) – przeznaczone do szkolenia. Pośred-
nictwem w realizacji tej transakcji zajęła się 
prywatna firma inż. Rudolfa Prokopowskiego – 
Polaka osiadłego w Rzymie. 

Łodzie latające
Oferty na dostawę łodzi latających Macchi 

M-7 i M-9 Włoska Misja Lotnicza w Polsce 
złożyła w listopadzie 1920 roku, a 3 grudnia 
1920 roku Sekcja Techniczna DSM 
MSWojsk. Latem 1921 roku do Włoch wyje-
chała Polska Misja Wojskowa, która zakupiła 
łodzie latające: 9 typu M-9, 9 typu FBA S-4 
oraz (dodatkowo) 3 sztuki rozmontowane.  
Zakupione samoloty były pierwszymi łodziami 
latającymi, używanymi w polskim lotnictwie 
morskim. Przybyły do Gdańska na pokładzie 
włoskiego statku Rosa Alba. Na miejscu, 
zapakowane w skrzyniach, wodnosamoloty 
wyładowano i złożono (tymczasowo) na  

gruntowego remontu, natomiast pamiętające 
jeszcze I wojnę światową łodzie latające typu 
FBA S-4 nadawały się jedynie do kasacji. W tej 
sytuacji, samoloty tymczasowo złożono w jed-
nym z hangarów Bazy Lotnictwa Morskiego. 

Kryzys sprzętowy w puckiej jednostce lot-
niczej spowodował zainteresowanie złożonymi 
w magazynie łodziami latającymi typu Macchi 
M-9 i FBA S-4 (S-180). W marcu 1923 roku, 
na zlecenie Departamentu Aeronautyki 
MSWojsk., przystąpiono w Pucku do montażu 
Macchi M-9 i rozstrzygnięto sprawę mocno 
przestarzałych łodzi latających FBA S-4.  
W sprawie tych ostatnich, 10 kwietnia 1922 roku 
specjalnie powołana komisja przejrzała kadłuby 
i skrzydła. Stwierdzono, że rozmontowane na 

Początek 1921 roku okazał się wyjątkowo pechowy dla lotników morskich. W katastrofie lotniczej, 
15 stycznia, zginęli: por. kawalerii J. Gąssowski i st. mar. mech. Ryszard Ostrowski. Na pokładzie 
maszyny znajdował się także japoński attache wojskowy kpt. Yamawaki, który wyszedł cało z opresji. 
Kolejna kraksa zdarzyła się w październiku – podczas wodowania z bocznym wiatrem, koło Gdyni 
rozbito kolejnego Friedrichshafena. Jego pilot – chor. mar. Adolf Stempkowski – nie odniósł obrażeń.

Od Bazy Lotnictwa Morskiego do Morskiego Dywizjonu Lotniczego 

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

Westerplatte, po czym koleją przetransporto-
wano do Pucka. Niestety, przeprowadzająca  
całość transakcji, firma inż. R. Prokopowskiego 
nie przysłała do Polski dostatecznej ilości  
fachowego, włoskiego personelu, który zmon-
towałby je i oblatał. Dokonano tego własnym 
sumptem. Włoski mechanik Wittorio Pradolini 
i pilot Adolfo Frigerio (który miał nadzoro-
wać montaż samolotów, oblatać te zmontowane 
oraz wykonywać na nich loty zapoznawcze  
z polskimi lotnikami) przybyli do Polski  
dopiero w czerwcu 1922 roku. 

Kiedy w puckiej bazie lotniczej przystąpio-
no do montażu wodnosamolotów, okazało się, 
że są w bardzo złym stanie technicznym. Nieco 
nowsze łodzie latające typu M-9 mogły się  

Część 2
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części samoloty są w o wiele lepszym stanie od 
dostarczonych kompletnych łodzi latających. 
Ostatecznie zamierzano zmontować dziewięć 
FBA S-4 (będących w komplecie) i trzy składane 
z części zamiennych (jeden komplet miał po-
zostać z przeznaczeniem na części zamienne). 
Rozpoczęty montaż „składaków” mieli ukoń-
czyć mechanicy z MDLot, a dziewięć kom-
pletnych FBA S-4 pozostawiono do montażu 
mającym przybyć włoskim specjalistom, którzy 
dotarli do Pucka pod koniec czerwca 1922 roku. 
14 lipca 1922 roku zmontowano pierwszą 
łódź latającą FBA S-4, jednak – zdaniem ko-
misji odbiorczej oraz włoskich specjalistów –  
składowane przez 11 miesięcy (w wilgotnym  
i nie ogrzewanym hangarze w Pucku) wodno-
płatowce wymagały gruntownego remontu. 
Ostatecznie, zrezygnowano z remontu łodzi 
latających FBA S-4 i przekazano je do kasacji. 
Łodzie latające Nieuport Macchi M-9 wysłano 
do Centralnych Warsztatów Lotniczych (CWL) 
w Warszawie, do generalnego remontu. Po 
ich powrocie do Pucka – latem 1923 roku – 
przystąpiono do montażu i prób statycznych, 
a po nich do lotów próbnych. Warto zazna-
czyć, że włoski pilot nie kwapił się do oblaty-
wania pierwszych M-9, dlatego dowódca 
MDLot nakazał jemu (i towarzyszącemu  
mechanikowi) opuszczenie bazy. Pięć kolej-
nych zmontowanych Macchi M-9 oblatał 
chor. mar. pil. Adolf Stempkowski.  

Reorganizacja
W listopadzie 1921 roku Baza Lotnictwa 

Morskiego z Morską Szkołą Pilotów została 
przekształcona w oddział liniowy – z przewagą 
zadań bojowych nad szkoleniowymi – o nazwie 
Lotnictwo Morskie. Rozporządzeniem 
MSWojsk. z 23 grudnia 1921 roku, Lotnictwo 
Morskie przejął Departament IV Żeglugi  
Powietrznej MSWojsk. Dowódcą jednostki 
został kpt. pil. Władysław Iwaszkiewicz – oficer 
lotnictwa lądowego. Jednostka składała się z: 
Morskiej Eskadry Obserwacyjnej – dowodzonej 
przez kpt. mar. pil. Władysława Misińskiego, 
Lotniczego Plutonu Treningowego – dowodzonego 
przez  chor. mar. pil.  Adolfa Stempkowskiego 
oraz Bazy – z dowódcą por. Grabowskim.

W 1922 roku Lotnictwo Morskie przechodziło 
poważny kryzys finansowo-sprzętowy. Podwój-
na podległość jednostki – Marynarce Wojen-
nej i Departamentowi IV Żeglugi Powietrznej 
MSWojsk. – nie sprzyjała rozwojowi. Aby 
zmienić ten stan rzeczy, 15 maja 1922 roku – 
w ramach tzw. Pokojowej Organizacji Marynarki 
Wojennej, Lotnictwo Morskie podporządko-
wano (organizacyjnie) Departamentowi IV 
Żeglugi Powietrznej MSWojsk. Na mocy roz-
kazu Ministra Spraw Wojskowych z 29 lipca 
1922 roku, jednostkę włączono w skład 2. Pułku 
Lotniczego w Krakowie. Po raz kolejny nazwę 
jednostki zmieniono na „Detaszowany Dyon 
Lotniczo-Zwiadowczy z bazą w Pucku”. Nowym 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

dowódcą jednostki został oficer lotnictwa  
lądowego mjr. obs. Jan Bielawski, któremu do 
pomocy przydzielono oficerów także z lot-
nictwa lądowego. 

Jednostka zaczęła tracić swój „morski”  
charakter, powoli odchodząc od Marynarki 
Wojennej. Rok 1923 przyniósł ostatnią zmianę 
nazwy – rozkazem MSWojsk. z 16 marca 
1923 roku, utworzono Morski Dywizjon Lot-
niczy (MDLot) w Pucku. W zakresie zaopatrzenia 
w sprzęt latający oraz uzupełnienia personelu 
latającego podlegał Departamentowi IV  
Żeglugi Powietrznej MSWojsk., a pod  
względem szkoleniowym i operacyjno- 
-taktycznym – Dowództwu Floty i Służb  
Nabrzeżnych. Kolejnym dowódcą puckiej jed-
nostki został również oficer lotnictwa lądowego 
płk. obs. Antoni Leonkow. Dążył on do całko-
witego oderwania jednostki od Marynarki 
Wojennej. MDLot stawał się typową jednostką 
związaną z lotnictwem lądowym. Spowodo-
wało to liczne tarcia między dowódcą MDLot 
a Dowódcą Floty i Szefem Kierownictwa  
Marynarki Wojennej (KMW) – była to jedna 
z głównych przyczyn późniejszego odejścia 
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płk. obs. Antoniego Leonkowa ze stanowiska 
dowódcy puckiego dywizjonu. 

Wypadki
Oblatane w Pucku łodzie latające Macchi 

M-9 wzięły udział w manewrach, we współ-
działaniu z okrętami Marynarki Wojennej, na 

Bałtyku. Ćwiczono, między innymi, nawiązy-
wanie łączności radiowej między okrętem  
a wodnosamolotem oraz doskonalono przeka-
zywanie okrętom meldunków lotniczych przy 
pomocy meldunków ciężarkowych na spado-
chronikach. Stare, poniemieckie wodnosamo-
loty zamieniono na tzw. „roulery” – służące 
do nauki szybkiego pływania młodych pilo-
tów, ale bez możliwości oderwania się od  
powierzchni wody. 

Tragicznie zakończyły się obchody Święta 
Żołnierza, 15 sierpnia 1922 roku. Zorganizo-
wano wówczas pokazy akrobacji lotniczej, 
strzelania powietrznego i bombardowania 
ćwiczebnego. Podczas pokazów bombardo-
wania, jedna z bomb ręcznie zrzucanych z po-
kładu samolotu (12,5 kg) spadła, eksplodując 
wśród widzów. W wyniku eksplozji śmierć po-
niosło 5 osób, a 13 zostało rannych. Do odpo-
wiedzialności pociągnięto kpt. pil. Wiktoryna 
Kaczyńskiego i urzędnika wojskowego  
Witkowskiego – sąd skazał ich na 4 miesiące 
aresztu i usunięcie z wojska.

Także kolejny rok (1923) zakończył się dla 
MDLot tragicznie. Na wodach Zatoki Puckiej 

Na zdjęciach:
1. Latham 43 HB3, z godłem
    eskadry„Rugia”, na gdyńskiej plaży;

2. Latham 43 HB3 podnoszony
    z wody przy pomocy żurawia;

3. LeO H-135B3 z godłem. 

zamierzano zorganizować szkołę obserwato-
rów lotniczych, szkołę strzelania i bombardo-
wania oraz poligon ostrego bombardowania  
i strzelania do celów pływających. W tym celu 
do MDLot z Torunia przybył kpt. obs. Wiktor 
Karczewski, który wykonał kilka lotów roz-
poznawczych nad Zatoką Pucką. 

6 października 1923 roku łódź latająca 
Macchi M-9 rozsypała się w powietrzu, grze-
biąc w swych szczątkach kpt. obs. Wiktora 
Karczewskiego i por. pil. Ludwika Patalasa. 
Po tej tragedii, pozostałe M-9 ponownie ode-
słano do Centralnych Warsztatów Lot- 
niczych, w celu wzmocnienia konstrukcji.
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W tym kontekście można stwier-
dzić, że okres zaborów to czas 
jednoznacznie stracony – nie 
istniała marynarka wojenna, nie 

rozwijała się polska żegluga, ani handel mor-
ski, Polacy byli odsunięci od morza. Mimo to 
nie utracili całkiem kontaktów z morzem. Był 
to okres, w którym odkryto Bałtyk w inny 
sposób – zażywano kąpieli morskich, pojawili 
się pierwsi turyści, o morzu i jego różnorod-
nych walorach zaczęto pisać w polskich gaze-
tach wydawanych pod zaborami. 

Uroki Bałtyku 
i kąpiele morskie
W XIX wieku w całej Europie modne stały 

się kąpiele morskie. Szczególny nacisk kła-
dziono na ich walory zdrowotne. Ówcześni  
lekarze zalecali je na najróżniejsze dolegliwości. 
Trend ten nie ominął także wybrzeża Bałtyku. 
Polacy zaczęli odkrywać uroki morza. 

Słynnym wówczas kurortem był Sopot,  
leżący na terenie zaboru pruskiego. Tam,  

most, będący pierwowzorem dzisiejszego 
mola. Tam można było skorzystać z kąpieli 
bezpośrednio w morzu, w specjalnym wozie 
kąpielowym gwarantującym intymność. Mimo 
że Sopot i Pomorze były miejscami odległymi 
i mało znanymi dla Polaków pochodzących  
z odległych zakątków dawnej Rzeczpospolitej, 
stopniowo rosła liczba osób odwiedzających  
Sopot i korzystających z uroków morza – przede 
wszystkim z jego walorów leczniczych.

Wśród Polaków szczególną popularność 
zdobył jednak nie Sopot, a położona w zabo-

P O L A C Y  I  M O R Z E  W  C Z A S A C H  R O Z B I O R Ó W

Mimo wyraźnych morskich epizodów w historii – jak zwycięstwo kaprów króla Kazimierza 
Jagiellończyka nad flotą krzyżacką w bitwie na Zatoce Świeżej (w 1463 roku), czy wygrana bitwa 
ze Szwedami pod Oliwą (28 listopada 1627 roku) – Polska nigdy nie była państwem morskim,  
jak na przykład Holandia czy Anglia. Król Zygmunt August, a następnie Zygmunt III Waza  
i Władysław IV usiłowali stworzyć marynarkę wojenną, która byłaby liczącą się siłą na Bałtyku, 
jednak nie była ona trwałą strukturą. Przedrozbiorowa Rzeczpospolita była państwem typowo 
lądowym, budującym swoją potęgę militarną i gospodarczą na lądzie. Szesnastowieczny poeta 
Sebastian Klonowic pisał: „Szczęśliwy Polak, gdy ziemię orze nie dba o morze”. 
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Zanim Polska wróciła nad morze

w 1823 roku, francuski lekarz Jean George 
Haffner uruchomił pierwsze nowoczesne 
przedsiębiorstwo kąpielowe. W ofercie były 
kąpiele morskie (ciepłe i zimne), kąpiele siar-
czane i żelaziste oraz ziołowe i aromatyczne. 
W ośrodku były przystosowane do tego  
specjalne wanny fajansowe, cynkowe i miedzia-
ne oraz drewniane, zaopatrzone w system rur 
doprowadzających i odprowadzających wodę 
morską. Chętni mogli skorzystać także z kilku 
wariantów kąpieli natryskowych. W okresie 
tym powstał także pierwszy drewniany po-

Dziewczęta w strojach kaszubskich, 
przybyłe łodziami na obchody 

rocznicowe zaślubin Polski z morzem
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rze rosyjskim Połąga. Na początku ubiegłego 
wieku reklamowano ją w prasie jako „jedyne 
polsko-litewskie uzdrowisko”. Do głównych 
atrakcji tego miejsca należało korzystanie  
z uroków natury – kąpiele, spacery po parku  
i lesie, a także wieczorki taneczne i muzyczne 
oraz przedstawienia teatralne. W sezonie prze-
bywało w nim kilka tysięcy Polaków. Popular-
ne było hasło: „aby Połąga stała się tym, czym 
Zakopane dla południa”. Jednak zanim to na-
stąpiło, była nudnym i małym nadmorskim 
miasteczkiem. Połągę zamieszkiwała głównie 
ludność litewska, żydowska, polska i rosyjska. 
Niemców i Łotyszów było niewielu. Miesz-
kańcy utrzymywali się z drobnego handlu, 
obróbki bursztynu oraz przemytu towarów  
z zagranicy. Na ulicach i w sklepach bez pro-
blemu można było się porozumieć w języku 
polskim, co z pewnością było dużym atutem 
tego miejsca. 

Już na początku XIX wieku lekarze dostrze-
gli zalety Połągi – pisząc, że kąpiele morskie 
w tym miejscu wzmacniają oraz poprawiają apetyt  
i sen. Do rozwoju tego uzdrowiska w naj-
większym stopniu przyczynili się hrabiowie 
Józef (1835-1891) oraz Feliks (1865-1932) 
Tyszkiewicz. Józef wybudował pierwsze bar-
dziej komfortowe wille dla kuracjuszy oraz 
molo. Sezon w Połądze rozpoczynał się  
15 czerwca, a kończył 1 września. Mimo że jest 
ona znacznie bardziej wysunięta na północ, to 
w sezonie średnia temperatura była podobna 
jak w Sopocie. 

W 1889 roku korespondentka pisma „Kraj” 
M. Warnka pisała: „Wobec nieprzyjemnych 
stosunków z Niemcami w ich nadbałtyckich 
kąpielach, dobrze mieć i popierać swoje, kra-
jowe, zwłaszcza że Połąga przedstawia po temu 
wszelkie higieniczne warunki: brzeg morski 
otwarty, wybrzeże szerokie, zamykające się 
aromatycznym laskiem sosnowym, fale bardzo 
silne, więc kąpiel orzeźwiająca. Powietrze tu 
czyste, choć ostre, temperatura silnie się waha 
w ciągu dnia, pomimo to służy kąpiącym się 
wybornie. Panie i dzieci wyglądają czerstwo  
i wesoło, a niejedna anemiczna warszawianka 
powinna by tu przyjechać po rumieńce i uro-
dę. Słabsze osoby mają ciepłe kąpiele z solą, 
mchem i jodem, które funkcjonują przez cały 
sezon”. 

Prasa propaguje Bałtyk
W XIX wieku zainteresowanie polskich 

środowisk opiniotwórczych tematyką morską 
było niewielkie. Poza nielicznymi wyjątkami, 
nie było polskich wilków morskich, statków, 
odkrywców, czy badaczy mórz i oceanów. 

Sytuacja uległa pewnej zmianie na początku 
XX wieku. Wówczas morze stało się popular-
nym tematem artykułów w przedwojennej 
prasie podróżniczej, a zwłaszcza w wydawa-
nych w Warszawie czasopismach „Wędrówki 
i Przygody” oraz „Ziemia”. Nie ograniczano 

Grupa literatów i dziennikarzy wokół 
głowicy pala wbitego w morze podczas 

uroczystości zaślubin z morzem

się do Bałtyku, jednak poświęcono mu bardzo 
wiele uwagi. 

Często podnoszono kwestie związku Polski 
z morzem. Dziennikarz Ludomir Sawicki, po-
wołując się na znanego polskiego geografa 
Eugeniusza Romera, pisał o położeniu geo-
graficznym Rzeczpospolitej w następujący 
sposób: „Pomost między dwoma morzami  
i korzysta ze wszystkich skutków tego położe-
nia: jest kluczem do przeróżnych krajów za-
morskich. Ale nie wolno, z drugiej strony, 
przeoczyć, że kraj, między dwoma morzami 
położony, jest bardzo rozległy i odwieczne 
dążenia Polaków ku zdobyciu obu wybrzeży, 
północnego nad Bałtykiem i południowo- 
-wschodniego nad Morzem Czarnym musiało 
rozstrzelić siły narodu i państwa. Zadania były 
ponad siły ówczesnej Polski. A ostatecznie 
Polska nie zdołała na stałe utrzymać na posia-
daniu swem ani w jednym ani w drugim  
kierunku”. Nie sposób nie zgodzić się z tą 
opinią, opublikowaną na łamach „Ziemi”  
w 1910 roku. 

W kontekście tradycji morskich opisywano 
miasta, które były historycznie związane  
z Polską – Gdańsk, Puck, rozwijający się  
Sopot oraz Królewiec. Szczególnie dużym za-
interesowaniem dziennikarzy cieszył się 
Gdańsk. Dziennikarze pisali o architekturze, 
kulturze oraz historii miasta, podkreślali zna-
czenie portu dla handlu morskiego Polski. 
Nie brakowało także artykułów poświęconych 
Morzu Bałtyckiemu w sztuce i literaturze. Po-
stulowano potrzebę upowszechnienia morza 
w polskiej sztuce. Podkreślano walory przy-
rodnicze tych terenów, nieodbiegające urodą 
od innych obszarów dawnej Rzeczpospolitej. 
Starano się także zainteresować czytelników 
morzem, opisując historię Bałtyku, np. fazy 

kształtowania się dna morskiego, czy też opi-
sując faunę i florę rodzimego morza. W ten 
sposób dziennikarze kształtowali świadomość 
Polaków mieszkających na terenach położo-
nych z dala od Morza Bałtyckiego. Wskazy-
wali, że stanowi ono – pod różnymi względa-
mi – bardzo wartościowy potencjał. 

Powrót nad morze
Po zakończeniu I wojny światowej, gdy  

ważyły się losy dostępu odrodzonej Rzecz- 
pospolitej do morza, zarówno działający  
w kraju Józef Piłsudski jak i Roman Dmowski – 
reprezentujący Polskę na paryskiej konferen-
cji pokojowej, nie wyobrażali sobie odrodzo-
nego państwa bez morza i marynarki wojennej. 
Roman Dmowski wielokrotnie przywoływał 
argumenty natury ekonomicznej, wskazując na 
znaczenie dostępu do morza dla możliwości 
rozwoju i stabilności gospodarki odbudowujące-
go się państwa polskiego. Ważne było jednak, 
by nie tylko wybitni politycy, ale także społeczeń-
stwo polskie, rozumieli potrzebę dostępu do 
morza i korzyści z tego płynące. Powoli zmie-
niała się świadomość społeczna, do czego przy-
czyniły się także doświadczenia XIX wieku – 
odkrycie piękna Morza Bałtyckiego oraz jego 
walorów turystycznych i zdrowotnych. Polacy 
poznali wówczas, po raz pierwszy, nieznane 
wcześniej walory morza. 

10 lutego 1920 roku gen. Józef Haller do-
konał symbolicznych zaślubin Polski z morzem, 
przypieczętowując powrót Rzeczpospolitej 
nad Bałtyk. W dwudziestoleciu międzywojen-
nym rozwijała się polska Marynarka Wojen-
na, gospodarka morska, a także turystyka. Dla 
Polaków Morze Bałtyckie stało się bliższe niż 
kiedykolwiek wcześniej. 

dr Anna Pastorek 
a.pastorek@ron.mil.pl

(autorka artykułu jest pracownikiem  
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie)
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W okresie międzywojennym 
ówczesna Regia Marina skupiła 
się na budowie jednostek mają-
cych posłużyć do walki o cał-

kowitą dominację nad Morzem Śródziemnym. 
Obejmowało to m.in. pancerniki, krążowniki  
i niszczyciele, które – mimo zewnętrznej  
nowoczesności – okazały się niezbyt udanymi 
konstrukcjami. Po II wojnie światowej  
Włochy stały się bliskim sojusznikiem  
Stanów Zjednoczonych. Wpłynęło to na ogólne 
podniesienie jakości nowych okrętów, jak 
również ułatwiło przeciwdziałanie ekspansji 
b. ZSRR w okresie tzw. „zimnej wojny”.

Ku nowoczesności
Mając na uwadze strategiczne położenie 

Włoch, Amerykanie – w porozumieniu z innymi 
krajami bloku zachodniego – zdecydowali  
o anulowaniu powojennych sankcji oraz udzie-
leniu pomocy militarnej nowemu sojusznikowi. 
Z kolei Włochy – 4 kwietnia 1949 roku – pod-
pisały traktat północnoatlantycki, dołączając 
do państw założycieli NATO. 

Dzisiejsza Marina Militare jest nowoczes-
nym rodzajem sił zbrojnych, dysponującym 

okrętami wielu klas: od lotniskowców, przez 
śmigłowcowce desantowe-doki, technicznie 
zaawansowane niszczyciele i fregaty przeciwlot-
nicze oraz okręty podwodne, na specjalistycz-
nych jednostkach pomocniczych kończąc. 

Siły morskie są zgrupowane w głównych 
bazach morskich w: Tarencie (Apulia), La 
Spezii (Liguria) i Auguście (Sycylia). Uzupeł-
niają je mniejsze ośrodki w Brindisi (Apulia), 
Cagliari (Sardynia) oraz Ankonie (Marche). 
Począwszy od restrukturyzacji włoskiej MW – 

10 stycznia 2014 roku – jej stan osobowy jest 
stopniowo redukowany, z początkowych 
34000 osób do docelowych 26800. Proces ten 
zostanie zakończony w 2025 roku. Zmniej-
szenie liczby personelu jest podyktowane 
przede wszystkim wprowadzaniem do linii 
coraz nowocześniejszych jednostek, nie  
wymagających już zbyt licznych załóg.

Głównymi zadaniami Marina Militare jest 
obrona żywotnych interesów państwa przed 
każdym rodzajem agresji. Obejmuje to m.in. 
ochronę morskich szlaków komunikacyjnych 
na wodach uznawanych za strategiczne dla 
Włoch (od Atlantyku do Morza Czarnego, od 
Zatoki Perskiej do Morza Arabskiego i Morza 
Czerwonego). Dodatkowo, włoska MW odpo-

Marynarka Wojenna Włoch (Marina Militare) powstała 10 czerwca 1946 roku, na gruzach  
dawnej Królewskiej Marynarki Wojennej (Regia Marina) – którą powołano 17 marca 1861 roku,  
po proklamacji Zjednoczonego Królestwa Włoch. W przededniu wybuchu II wojny światowej, była 
klasyfikowana jako czwarta potęga morska świata. Po zakończeniu działań wojennych jej 
infrastruktura leżała w gruzach, a zasadnicze siły morskie tylko z pozoru pozostały w dobrej kondycji. 

Nowoczesne, wielozadaniowe 
śmigłowce AgustaWestland AW101 

stanowią ważny element grupy 
powietrznej włoskich okrętów lotniczych

Część 1

Nowe oblicze Marina Militare
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wiada za: monitorowanie ruchu na wodach 
wyłącznej strefy ekonomicznej, prowadzenie 
operacji z zakresu ratownictwa morskiego 
(SAR) oraz udzielanie pomocy ofiarom klęsk 
żywiołowych.

Prowadzenie szeroko zakrojonych operacji 
desantowych miało szczególnie wysoki prio-
rytet w okresie tzw. „zimnej wojny”. Fakt ten – 
w połączeniu z konkretnymi wymaganiami 
dotyczącymi współpracy z NATO oraz zmie-
niającą się sytuacją geopolityczną – spowodo-
wał wzrost wymagań co do konstrukcji dużych 
jednostek desantowych, zdolnych zabezpie-
czyć przerzut wojska morzem (w tym piechoty 
morskiej i pododdziałów sił specjalnych). 

Śmigłowcowce 
desantowe-doki
Konieczność posiadania tak wyspecjalizo-

wanych i przy tym stosunkowo dużych okrętów, 
dostrzeżono w Marina Militare już na początku 
lat 80. ubiegłego wieku.

z innymi jednostkami NATO. Zmiany geo- 
polityczne (jakie zaszły w ostatnim dziesięcio- 
leciu) spowodowały, że te – w gruncie rzeczy – 
uniwersalne okręty lepiej sprawdzają się  
podczas różnego rodzaju misji pokojowych  

(klasy LHA) – kadłub okrętów desantowych-
-doków z obszernym pokładem startowym dla 
śmigłowców. Do dnia dzisiejszego w wyposaże-
nie Marina Militare trafiły trzy okręty typu San 
Giorgio. Dzięki nim Włochy – idąc śladami 

USA, Wielkiej Brytanii i Francji – są aktualnie 
nie tylko w posiadaniu potężnych sił desantu 
morskiego, ale przede wszystkim nowoczes-
nych środków ich transportowania i wsparcia. 

Włoskie okręty desantowe-doki są przykła-
dem bardzo uniwersalnych jednostek, mogących 
wypełniać różnorodne zadania. Oczywiście, 
ich podstawowa funkcja się nie zmieniła – są 
okrętami desantowymi w pełnym tego słowa 
znaczeniu, zdolnymi do transportowania żoł-
nierzy i ciężkiego sprzętu oraz desantowania 
ich za pomocą śmigłowców pokładowych 
oraz zaokrętowanych barek i łodzi. Okręty 
przystosowano również do pełnienia funkcji 
jednostek flagowych i dowodzenia, w czym 
zdecydowanie pomaga nowoczesne wyposa-
żenie radioelektroniczne. Mogą uczestniczyć 
w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, 
transportując ratowników z ciężkim sprzętem, 
jak również ewakuować poszkodowanych, czy 
też świadczyć im pomoc medyczną – z wyko-
rzystaniem rozbudowanego szpitala okrętowego.

Generalnie, na każdym kroku jest podkreś-
lana innowacyjność i oryginalność włoskich 
konstrukcji – uniwersalność oraz, co nie jest 
bez znaczenia, ekonomia eksploatacji. Nie 
dziwi zatem fakt, że podjęto wysiłek projekto-
wania kolejnych jednostek, opartych na jakże 
udanym pierwowzorze.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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Trzy włoskie okręty desantowe-doki typu 
San Giorgio to niezwykle interesujące kon-
strukcje wielofunkcyjnej jednostki typu „ro-ro” 
(ang. Roll On/Roll Off), z pokładem lotniczym 
pełnej długości. Ich pierwotnym zadaniem 
miało być wysadzanie desantu na brzegu  
nieprzygotowanym do obrony. Podczas wyko-
nywania takich misji miały współpracować  

w ramach sił ONZ. Obejmuje to także  
możliwość niesienia pomocy ofiarom klęsk 
żywiołowych.

W celu pogodzenia ze sobą wszystkich 
aspektów szerokiego wachlarza zadań, jakie 
nowe jednostki miały wypełniać, Włosi po-
stanowili połączyć ze sobą – podobnie jak 
zrobili to np. Amerykanie na typie Tarawa 

Kośćcem Marina Militare są nowoczesne 
niszczyciele i fregaty rakietowe obrony 
przeciwlotniczej typu Orizzonte i Bergamini.

Zmodernizowane okręty desantowe-doki 
typu San Giorgio - „San Giorgio” (L 9892) 
i „San Giusto” (L 9894). Ten ostatni 
wybudowano według nieco 
zmodyfikowanego projektu
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największym i najlepszym krążownikom 
ciężkim), 2 krążowniki przeciwlotnicze – 
USS „Juneau” i USS „Atlanta” oraz 8 nisz-
czycieli. W tych okolicznościach doszło –  
w nocy z 13 na 14 listopada – do przypadko-
wego starcia z siłami osłonowymi Cesarskiej 
Floty Japonii, zwanego pierwszą bitwą pod 
Guadalcanal. W wyniku chaotycznego starcia – 
prowadzonego na minimalnych dystansach – 
Japończycy utracili pancernik „Hiei” (nieste-
rowny okręt z porozbijaną artylerią plot. od 
rana był atakowany przez samoloty z Henderson 
Field i – w konsekwencji – kilkakrotnie trafiony 
torpedami lotniczymi, po czym dobili go sami 
Japończycy), a Amerykanie – 2 krążowniki 
przeciwlotnicze i 4 niszczyciele. Ponadto,  
pozostałe okręty US Navy zostały mniej  
lub bardziej uszkodzone. Co najważniejsze, 
lotnisko Henderson Field nie ucierpiało.

Ku starciu olbrzymów
Po bitwie, w Sztabie Floty Południowego 

Pacyfiku w Nouméa (na Nowej Kaledonii) 
zapanował ponury nastrój. W kierunku  
Guadalcanal wciąż zmierzał japoński konwój 
z posiłkami, a bezpośrednie okolice wyspy 
pozostały praktycznie bez okrętów. W ciągu 
dnia (13 listopada) amerykański głównodowo-
dzący wiceadm. William F. Halsey otrzymał 
informacje wywiadowcze z Pearl Harbor  
o przesunięciu przez Japończyków terminu 

lądowania na Guadalcanal o jeden dzień. 
Analizując raporty, doszedł do wniosku, że  
w nocy z 13 na 14 listopada będzie miała miej-
sce kolejna próba bombardowania lotniska. 
Należało temu jak najszybciej zaradzić.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

b a n d e r a

wypierały ponad 38 tys. ton (wyporność  
bojowa) i mimo relatywnie słabego – jak na 
swoją wielkość – opancerzenia, były potężnie 
uzbrojone w 8 niezwykle udanych i celnych 
armat kalibru 356 mm (14") L/45 Type 36 
shiki 41 (strzelających czepcowymi pociskami 
przeciwpancernymi APC 91 „Hibo Tetsukodan”, 

wyspę. W bezpośredniej osłonie transportow-
ców szła grupa wsparcia Task Group 67.4 
kadm. Daniela J. Callaghana, w składzie:  
2 krążowniki ciężkie – USS „San Francisco” 
(bardzo nowoczesnego typu New Orleans)  
i USS „Portland”, krążownik lekki USS „Helena” 
(typu Brooklyn – w niczym nie ustępujący 

o masie 673,5 kg). Były także bardzo szybkie – 
przy wyporności bojowej z łatwością prze-
kraczały 29 węzłów. 

Traf chciał, że 11 i 12 listopada Ameryka-
nie również dostarczyli żołnierzy i sprzęt na 

Gilberta oraz Wyspach Marshalla. Dla Amery-
kanów Wyspa Guadalcanal była kolejnym 
przyczółkiem do zdobycia, a przede wszystkim 
wspaniałą okazją do przetestowania nowych 
technologii (pojazdów amfibijnych, granatów, 
miotaczy płomieni, ładunków wybuchowych) 
i taktyki walk w obliczu tropikalnej dżungli 
(w tym nowych mundurów, racji żywnościo-
wych i medykamentów). 

Na początku listopada 1942 roku sytuacja 
Japończyków na Guadalcanal stała się krytyczna. 
Braki w ludziach, sprzęcie i zapleczu logistycz-
nym mocno dawały się we znaki. W związku 
z tym, nie było mowy o przeprowadzeniu jakiej-
kolwiek ofensywy przeciw Amerykanom 
(wówczas mocno już umocnionym) . 

Po raz kolejny podjęto więc próbę dostar-
czenia zaopatrzenia dla garnizonu na wyspie. 
Na noc 14 listopada 1942 roku Japończycy 
zaplanowali dużą operację, polegającą na wy-
słaniu 11 statków z żołnierzami i sprzętem. 
Lądowanie miało poprzedzić zmasowane 
bombardowanie pozycji amerykańskich przez 
silny zespół japońskich okrętów nawodnych, 
pod dowództwem kadm. Hiroaki Abe. 

W jego skład wchodziły, między innymi, 
dwa przebudowane pancerniki (w istocie  
krążowniki liniowe, w Cesarskiej Flocie prze-
klasyfikowane na pancerniki, jednak wyłącznie 
w celu uproszczenia nomenklatury) „Hiei”  
i „Kirishima” (typu Kongō). Oba olbrzymy 

USS „WaShington” (BB-56) W 1945 rokU
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność bojowa – 46098 ton; długość – 222,1 m; szerokość – 33,02 m; zanurzenie – 

10,6 m; moc napędu – 91497 kW; prędkość – 27 węzłów; pancerz o łącznej masie 15802 ton; artyleria – 9 x 406 mm, 20 x 127 mm, 
60 x 40 mm, 63 x 20 mm; system kierowania ogniem – zintegrowany system GFCS Mark 38 (w składzie: 3 główne dalocelowniki,  

4 dalocelowniki uniwersalne, 15 dalocelowników przeciwlotniczych, 8 komputerów analogowym Mk-8 i Mk-1A, 25 radarów 
artyleryjskich, 2 radary obserwacji powietrznej i nawodnej, 2 radary obserwacji nawodnej oraz systemy WRE/RDF/IFF/TBS);  

załoga – 1989 osób (w tym 146 oficerów)

Dowódca 6. Dywizjonu Pancerników  
i zwycięzca drugiej bitwy pod Guadalcanal 

kontradmirał Willis Augustus Lee
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to jeszcze tak oczywiste. Jedynie 
dwie floty na świecie rozumiały 
wówczas przewagę, jaką dawały 

rozbudowane systemy radioelektroniczne – 
brytyjska Royal Navy i amerykańska US Navy. 
Ta druga flota szybko stała się absolutnym  
liderem w systemach kierowania ogniem, 
wyprzedzając dawną „królową mórz”. Doty-
czyło to nie tylko konstrukcji urządzeń rada-
rowych, ale także poszczególnych podsyste-
mów (nie mówiąc o stopniu ich integracji), 
takich jak choćby konżugatory (komputery) 
analogowe, stabilizatory żyroskopowe, dalo-
celowniki, czy też dalmierze stereoskopowe  
o dużej bazie optycznej. Na tle tego, czym dys-
ponowała wówczas Cesarska Flota Japonii 
(Teikoku Kaigun) amerykańskie okręty linio-
we znajdowały się już w innej epoce – erze 
radioelektronicznej. Stało się to jednym  
z głównych fundamentów amerykańskiego 
zwycięstwa w nocnej akcji pod Guadalcanal.

Naprzeciw siebie stanęły dwie odmienne 
floty, posługujące się różnym uzbrojeniem, 
taktyką i doktryną. Z jednej strony zespół 

najnowocześniejszych amerykańskich pan-
cerników, najeżonych systemami radioelek-
tronicznymi, silnym uzbrojeniem (najpotęż-
niejszym na świecie) i solidnie opancerzonych – 
pływających twierdz. Tym, niemal niezwy-
ciężonym, kolosom przyszło jednak walczyć 
w warunkach nigdy nie branych pod uwagę  
w żadnym z podręczników taktyki – na wąskich, 
ograniczonych wodach wokół Guadalcanal 
(gdzie fale elektromagnetyczne radarów  
„wariowały” na tle linii brzegowej) ogromne  
kadłuby nie miały możliwości swobodnego 
manewrowania, a dalekonośne armaty nie 
mogły trzymać na dystans lekkich sił prze-
ciwnika. Traf chciał, że to właśnie siły lekkie 
miały stanowić największe zagrożenie dla 
Amerykanów. Były doskonale wyszkolone  
i wyposażone w jedyną skuteczną (de facto) 
broń przeciwko pancernikom – torpedy.

Preludium do bitwy
Przeciągająca się kampania na Guadal- 

canal (w archipelagu Wysp Salomona), trwająca 

nieprzerwanie od 7 sierpnia 1942 roku, wy-
czerpała obie strony. Ciężkie walki toczyły 
się między amerykańską piechotą morską 
(zajmującą umocnione pozycje naokoło lotniska 
polowego Henderson Field na północnym 
wybrzeżu) a siłami japońskimi, atakującymi 
z głębi wyspy. Jednocześnie trwaeły starcia flot 
oraz lotnictwa bombowego i myśliwskiego. 
Japończycy korzystali głównie z bazy w Rabaulu, 
a Amerykanie – z analogicznej bazy na Nowej 
Kaledonii, lotniskowców Floty Pacyfiku oraz 
zdobycznego lotniska Henderson Field na 
Guadalcanal. Liczne bitwy morskie – stoczone 
na okolicznych wodach – mimo że w większości 
wypadków (pozornie) zwycięskie dla strony 
japońskiej, znacznie uszczupliły jej potencjał 
wojenny.

Należy jednak podkreślić, że – mimo  
sporej intensywności walk – Wyspy Salomona 
w rzeczywistości były traktowane przez Stany 
Zjednoczone jako kierunek drugorzędny. Decy-
dujące starcia toczyły się na Nowej Gwinei  
i wkrótce miały się zacząć na Wyspach  

Bitwa morska w pobliżu wyspy Guadalcanal – rozegrana w nocy z 14 na 15 listopada 1942 roku –  
była jednym z ostatnich starć pancerników w historii, a jednocześnie pierwszą, gdzie okręty tej klasy 
w pełni wykorzystały atut w postaci mikrofalowych radarów artyleryjskich. W czasach współczesnych, 
kierowanie ogniem przy pomocy wyspecjalizowanych stacji radarowych stanowi podstawę – trudno 
nawet wyobrazić sobie wykorzystanie artylerii bez wsparcia tego typu urządzeń.

Przebudowany japoński pancernik  
(de facto krążownik liniowy) „Kirishima” – 

ulubiony okręt cesarza Hirohito

Część 1

Druga bitwa pod Guadalcanal  

Nocne starcie pancerników
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Ilu ma pan podopiecznych i w jakim są 
wieku?
Stałych podopiecznych jest pięćdziesięciu 

czterech. Są również zespoły, które są pod 
moją opieką artystyczną i które, z różnych po-
wodów, na pewien czas zawieszają swoją 
działalność. Najmłodszy członek naszego  
koła muzycznego ma niecałe 4 lata, natomiast 
najstarszy – 63 lata.

Bardzo zróżnicowany przekrój wieko-
wy. Czy trudno jest dobrać repertuar 

pod daną osobę?
Istotą sprawy jest to, żeby ktoś, kto wyko-

nuje daną piosenkę, wiedział co śpiewa, żeby 
znał sens tekstu, który śpiewa. W wypadku 
zespołów dziecięcych, przed rozpoczęciem 
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Z Adamem Zittermannem, instruktorem  
w gdyńskim Klubie 3. Flotylli Okrętów,  
rozmawia kpt. mar. Anna Sech.

Za sterem piosenki

Nie da się ukryć, że żyje pan muzyką. 
Co wpłynęło na to, że związał się pan 

z Marynarką Wojenną?
Jako młody chłopak, a pochodzę z Kwidzyna, 

za namową kolegów wstąpiłem do Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, która 
wtedy miała swą siedzibę w Oliwie. Było to 
13 grudnia 1967 roku. Po zakończeniu służby 
w orkiestrze, związałem się z 3. Flotyllą 
Okrętów w Gdyni.

Nigdy nie miał pan wątpliwości, że to 
właśnie chce pan robić? 

Kiedy kończyłem służbę zasadniczą  
w ORMW, chciałem pływać w marynarce 
handlowej, jednak mój ojciec – były oficer 
armii generała Andersa – wyperswadował mi 
ten pomysł. 

Ale dlaczego Marynarka Wojenna, 
a nie inny rodzaj sił zbrojnych?

Bo to dla mnie zawsze był, jest i będzie naj-
piękniejszy rodzaj sił zbrojnych w Wojsku 
Polskim. 

Czym się pan zajmuje, będąc instruk-
torem w Klubie 3. Flotylli Okrętów?

Uczę gry na instrumentach klawiszowych, 
perkusji, gitarze akustycznej i elektrycznej, 
trąbce i waltorni. Podczas zajęć wykorzystuję 
wiedzę z choreografii i tańca. Zdarza się rów-
nież, że oprowadzam wycieczki po gdyńskim 
porcie wojennym.

nauki jakiejś piosenki, najpierw wspólnie 
czytamy tekst, a potem pytam dzieci, czy wie-
dzą, o co w nim chodzi. Warto również pod-
kreślić, że w naszym kole muzycznym są sami 
amatorzy. Nie ma osób po szkołach muzycz-
nych. Mimo tego, występują one na scenach 
obok zawodowców i czasami ich pokonują,  
z czego jestem niezmiernie dumny. 

Jaki macie repertuar i kto decyduje 
o jego doborze?

Jak wiadomo, jesteśmy morskim rodzajem 
sił zbrojnych, więc nasz repertuar w dużej części 
jest typowo marynarski. Dobór piosenek jest 
również uzależniony od możliwości wykonaw-
ców, szczególnie w wypadku młodszych dzieci. 
Utwory dobieramy także do sytuacji, w jakiej 
mają być wykonane.

A co jest najtrudniejsze w pracy z tak 
zróżnicowanymi wiekowo grupami 

podopiecznych?
Najtrudniejsze są ćwiczenia nowego reper-

tuaru. Wymagają one ogromnej cierpliwości, 
zarówno z mojej strony jak i ze strony zespo-
łów. Istotna jest także atmosfera panująca  
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w czasie prób i ćwiczeń, dlatego staram się, 
aby muzykę łączyć z zabawą, szczególnie  
w grupach dziecięcych. 

Na swoim koncie ma pan wiele osiąg-
nięć. Które z nich uważa pan za naj-

ważniejsze?

Osiągnięciem, z którego jestem szczegól-
nie dumny, jest zdobycie nagrody I stopnia 
MON przez zespół „Reversed”, na Manew-
rach Artystycznych WP. Wielką satysfakcją 
dla mnie był 4. Przymorski Festiwal Piosenki, 
na którym wystąpiliśmy po raz pierwszy.  
W konkursie brało udział ponad 100 wyko-

nawców w 6 kategoriach wiekowych. Moi 
podopieczni zdobyli 3 pierwsze miejsca,  
2 trzecie miejsca i wyróżnienie. Śmiało można 
powiedzieć, że była to złota passa koła muzycz-
nego 3. FO. Poza tym, jestem dumny ze 
wszystkich osiągnięć moich podopiecznych. 

Co pana motywuje do ciągłej działal-
ności na polu muzycznym?

Motywacją dla mnie są przede wszystkim 
moi podopieczni, a zwłaszcza ich sukcesy. 
Poza tym, lubię to. Zajmuję się muzyką od 
1961 roku. Dodatkowo, śpiewam w chórze. 

Oprócz śpiewania i pisania tekstów 
piosenek, komponuje pan także  

muzykę.
Tak. Marsz 3. Flotylli Okrętów jest moją 

kompozycją, do której słowa napisał  
kmdr por. Stefan Szymański. Ostatnia moja 
kompozycja – zatytułowana ORP „Orzeł” – 
będzie wydana w tym roku, w wydawnictwie 
kieleckim, w śpiewniku pieśni patriotycznych 
i wojskowych. Z bardziej znanych moich 
utworów, warto wymienić jeszcze Pamięć 
oraz Marynarski tato.

Pisze pan i śpiewa dla innych, a jakie 
pasje realizuje pan dla siebie?

Muzyka jest u mnie zawsze na pierwszym 
miejscu. Poza muzyką, moją pasją jest goto-
wanie. Czasem siedzę w domu i wymyślam 
różne dania. Aż wstyd się chwalić, ale jestem 
naprawdę dobrym kucharzem.

Jakie ma pan plany na przyszłość?

Uczyć i robić to, co teraz robię, tylko  
jeszcze lepiej.

Bo oto jest trzecia flotylla
Jest zjednoczona i bardzo silna
Co warci są jej marynarze
Całemu światu wnet pokaże

Załogi nasze, okręty nasze
W oksywskim porcie wachtę trzymają
A na wezwanie swojej ojczyzny
Idą na morze i tak śpiewają

Ref.
 To my, to my
 Trzecia flotylla z Gdyni    4 x

Nie straszne nam sztormy i burze
We dnie i w nocy trzymamy straż
A nasza flota i choć nie duża
Morskich ojczyzny strzeże bram

Historii uczył nas Romanowski
Więc na bok smutki, więc na bok troski
Cierpliwość, trwałość i ich tradycja
Naszą dewizą rzecz oczywista

Ref.
 To my, to my
 Trzecia flotylla z Gdyni    4 x

My marynarze morza bronimy
I choćby potop nie odstąpimy
Bo to jest nasze polskie wybrzeże
Trzecia flotylla właśnie je strzeże    2 x

tekst – Stefan Szymański
muzyka – Adam Zittermann

 marsz 3. flotylli okrętów
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Słowo o inspiracji

l i r y k a  n a  f a l i 

nego „czegoś” lub „kogoś”. Dla malarzy,  
poetów i kompozytorów standardową i nie-
zmienną od wieków inspiracją jest miłość –  
zarówno jako zjawisko jak też osoba konkret-
nej kobiety, która ma swoje imię i subiektyw-
nie postrzeganą przez artystę (najczęściej  
wyidealizowaną) urodę. Miłość, to taki przy-
kładowy i sprawdzony obiekt inspiracji. 

Jednak inspiracje mogą mieć zupełnie inne, 
mniej romantyczne oblicze. Pozornie przy-
ziemne zjawisko, ubrane w iście liryczne  
słowa, staje się także uduchowione, a być  
może nawet ciekawsze, bo bardziej przekorne 
od tych utartych i trochę już przedeptanych 
ścieżek nieodkrywczego, zwyczajowego  
romantyzmu. Podeprzyjmy to przykładem. 
Poniżej widnieje wiersz „Grota Neptuna 
144”, którego inspiracją był... sklep rybny.

Zwykle, takie miejsce nie kojarzy się  
z czymś szczególnie pięknym ani pachnącym. 
Czy można dostrzec w nim romantyzm? 
Wiersz dowodzi, że można, a jeśli poparty zo-
stał mistrzowską liryką, stał się niepowtarzal-
ny i jeszcze bardziej wyjątkowy – dlatego, że 
jest abstrakcyjny do granic absurdu,  
w przeciwieństwie do zwyczajnie romantycz-
nej „miłości”, niezliczoną ilość razy podejmo-
wanej w liryce. 

Dlaczego akurat sklep rybny? Kiedy wsze-
dłem do niego w sierpniu 2015 r., zadziałały 
na mnie jednocześnie trzy zjawiska rzadko 

Cóż to takiego jest ta sławna, enigmatyczna „inspiracja”? Odpowiedzmy zupełnie  
zwyczajnymi słowami, nie podpierając się żadnymi utartymi regułkami czy cytatami. Otóż 

inspiracja, to – najkrócej i najprościej mówiąc – pomysł na dzieło. Tak, to pomysł na utrwalenie –
obrazem, tekstem czy muzyką – pewnych emocji, spostrzeżeń, wniosków i zjawisk. Tylko tyle. 

lizm jak i niespotykane emocje. W ten sposób 
poruszyła publiczność i skłoniła do głębokich 
refleksji nad dylematem społecznym, jakim 
jest regres poezji. 

Okazuje się bowiem, że wiersz „Na skwerku 
280” jest wierszem, którego nie ma. Tak, nie 
przejęzyczyłem się. Ten wiersz brutalnie uka-
zuje, jak niewielkie jest społeczne zapotrze-
bowanie na poezję. Oczywiście, sytuacja  
opisana w wierszu to pewien szczególny 
zbieg okoliczności, dlatego być może w in-
nych warunkach zakończyłoby się to inaczej. 
Niemniej jednak zdarzenie przytoczone  
w wierszu jest autentyczne. Zakochana para 
dojrzałych osób po prostu nie chciała wiersza, 
bo nie był tym ludziom do niczego potrzebny.

Jeśli miłość dla niektórych nie stanowi już 
wystarczającej inspiracji do tworzenia lub 
konsumowania dzieł literackich, to pamiętaj-
my, że istnieje jednak coś, co zdaje się być  
kopalnią uczuć, odczuć, krajobrazów, piękna, 
potęgi, emocji i katastrof, czyli jawi się jako 
najdoskonalsze podłoże do narodzin inspira-
cji. To coś, to morze! 

Jest ono dla nas – społeczności morskiej – 
obiektem marzeń, westchnień, spełnienia za-
wodowego, czasem tragedii. Czyż można 
wskazać lepszy obiekt (bodziec) do tworzenia 
dzieł artystycznych? Morze to kopalnia  
doznań estetycznych, potęgi i zagadek sytu-
acyjnych okraszonych strachem oraz tragedią, 

Grota Neptuna 144
20 VIII 2015 r.

Do tworzenia dzieł może nas inspi-
rować człowiek, przedmiot czy  
zjawisko – czyli cokolwiek,  
z czym mamy do czynienia, ale 

co w jakiś szczególny sposób wyróżnia się, 
pobudzając naszą artystyczną wyobraźnię i ge-
nerując w nas chęć utrwalenia tego oryginal-

spotykane w sklepie rybnym. Pierwsze z nich, 
to ładny zapach, zamiast „standardowego” dla 
takich miejsc. Drugie, to dwie niezwykle 
uprzejme ekspedientki. Trzecie zjawisko,  
które wspólnie z wymienionymi dwoma  
sprawiło, że postanowiłem napisać dla tego 
sklepu wiersz, to wielkoformatowa, wspaniała  

fotografia kutra przy plaży, która zajmowała 
jedną całą ścianę. W owym sklepie w Rumi 
wiersz ten wisi jako obrazek na ścianie, do 
dziś. 

Wiersz „Grota Neptuna 144” jest w pełni 
regularny. Gdyby rozpisać go na wersy, to 
stworzy układ 8 strof, zamiennie 4-wersowych  
i 5-wersowych, z rymami przeplatanymi – na 
zmianę męskimi oraz żeńskimi.

A teraz zmiana tematu – coś, jak zwrot 
przez sztag. Czy kiedykolwiek ktoś widział 
wiersz, który nie powstał? 

Na następnej stronie dość prosty, pozornie 
zwyczajny wiersz „Na skwerku 280”, który 
spełnia ten warunek wraz ze swoją skromną 
historią. Wiersz posiada anomalie akcentowe 
i nie do końca trzyma pełną regularność, choć 
jest jej bliski. Nie ma też logicznych łamań-
ców. To zwykła rymowana opowieść. 

Choć sam nie umieściłbym tego wiersza  
w tzw. czołówce, to jednak ludzie niejedno-
krotnie uświadomili mi, że ma on w sobie coś 
niezwykłego. Zaczęło się od tego, że miałem 
wernisaż jednej z moich wystaw, który 
uświetniało wystąpienie pewnej licealistki –
polegające na tym, że z całego zbioru moich 
wierszy wybrała jeden do publicznego zade-

klamowania. No i wybrała właśnie wiersz 
„Na skwerku 280”. 

Wtedy po raz pierwszy przekonałem się, 
jak wielki potencjał może tkwić w pozornie 
niewyszukanym wierszu. Owa dziewczyna, 
deklamując wiersz „Na skwerku 280”, włoży-
ła w niego zarówno artystyczny profesjona-
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Pałasz dowódcy „Orła”

Wicedyrektor placówki Aleksander Gosk 
poprowadził wykład o kulisach finan-

sowania ORP „Orzeł” – historii ogólnospołecz-
nej zbiórki na wybudowanie okrętu podwodnego 
oraz uroczystości powitania w Gdyni, w lutym 
1939 roku. Dr Tomasz Neubauer opisał zbiory 
muzealne dotyczące „Orła” – związane z załogą 
i okrętem zabytki materialne oraz dokumenty, 
relacje i wspomnienia. 

Tomasz Stachura oraz Grzegorz Świątek –  
z inicjatywy „Santi odnaleźć Orła” – opowie-
dzieli o specyfice i trudnościach poszukiwań 
wraku ORP „Orzeł” na Morzu Północnym.

Pasjonat historii ks. Krzysztof Czaja przed-
stawił pamiątkowy zestaw biurkowy, wy- 
produkowany w 1939 roku z inicjatywy Ligi 
Morskiej i Kolonialnej, specjalnie z okazji 
wejścia do służby ORP „Orzeł”.

Po raz pierwszy publicznie zaprezentowano 
pałasz kpt. mar. Jana Grudzińskiego, ostatniego 
dowódcy ORP „Orzeł”. Ozdobna broń biała 
była prezentem, ufundowanym w 1928 roku 
przez rodziców Grudzińskiego, z okazji jego 
promocji oficerskiej. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Muzeum Marynarki Wojennej, mimo trwania gruntownego remontu, 
działa prężnie. Z okazji 92. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich,  
9 lutego, w sali audytoryjnej odbyło się drugie spotkanie z cyklu 
„Nasze Sygnały” – poświęcone historii i dziedzictwu ORP „Orzeł”.

Na skwerku 280
IX 2014 r.

Kochani…
Coś Wam opowiedzieć chcę…
Siedzę na ławce na małym skwerku
Pusto, nic nie dzieje się
Moja córka jeździ na rowerku

A ja?
Odpoczywam i cieszę się chwilą
Spokojem, rozmyślaniem
Gdzieś w oddali, jacyś ludzie idą
Wzdłuż skweru, chodnikami

Patrzę…
Koło pięćdziesiątki, starsi już
Idą z kwiatami, odświętni
Myślę sobie…. Zakochani, cóż…
On w czerni, ona w czerwieni

Poważni…
Spokojni, usiedli na ławce
A pomiędzy nimi kwiat
Tak rozmyślam gdy na nich patrzę
Jakże pragnę im coś dać…

Wstaję…
Podchodzę i mówię do nich
Napiszę dla Was wiersz świetny
A oni patrzą w mą stronę
Tacy zgaszeni, zdziwieni

Mówię… 
Napiszę, zakochani jesteście
Oni mówią Nie! Oboje
Nas nie interesują już wiersze
Milczę, odchodzę powoli

A oni?
A oni tam pozostali
Wiersz był im niepotrzebny
Więc nie narodził się wcale
A mógł taki być piękny…

Wam daję
To, co go zwiastowało 
Poezji nikt nie zechce
Cóż po niej pozostało?
Nie są cenne już wiersze

co generuje wspaniałe emocje, a pisanie wierszy 
stanowi ich upust i zwieńczenie. 

Nasz cykl jest poświęcony właśnie liryce 
morskiej. Może ktoś z czytelników „Bandery” 
pisze wiersze o morzu? Jeśli tak, to serdecznie 
zapraszamy autorów do kontaktu z redakcją. 
Chętnie opublikujemy ciekawe dzieła. 

Wracając jeszcze do deklamowania wier-
szy, to jasno powiem, że nigdy tego nie robię, 
dlatego że nie nadaję się do tego. Ja tylko 
konstruuję wiersze, a inni się nimi bawią.  

kmdr por. dr Piotr Górski 
szalupa3868@interia.pl

Podobnie jak pilot myśliwca, nie jest jedno-
cześnie konstruktorem i mechanikiem. Zatem, 
ja konstruuję wiersze, a czytelnicy – zasiadając 
za sterami waszych serc – wzbijajcie się z nimi 
w obłoki marzeń i odczuć.

Panu kmdr. ppor. Adamowi Kłosińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

OJCA

składa szef, kadra i pracownicy Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. Piotrowi Sikorze
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa kadra i pracownicy 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety

Panu kmdr. por. Piotrowi Sikorze
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia z powodu śmierci

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża



W holu głównym Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 9 stycznia, 
otwarto wystawę „Honor – Prawda – Pamięć. Zbrodnie 
komunistyczne w Marynarce Wojennej w okresie 

stalinowskim”, poświęconą przedwojennej kadrze oficerskiej MW 
oraz podoficerom i marynarzom, którzy padli ofiarą prześladowań 
stalinowskich. Ekspozycję można było oglądać do 15 stycznia.

Na karty polskich dziejów przywracane są nazwiska bohaterów, 
którzy oddali życie za suwerenną i wolną Polskę – napisał w liście 
okolicznościowym Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Istotne jest, 
by znaleźli stałe miejsce nie tylko w naukowych opracowaniach, lecz 
przede wszystkim w świadomości oraz sercach Polaków – podkreślił.

W wernisażu wzięli udział: parlamentarzyści (z marszałkiem 
seniorem Kornelem Morawieckim na czele oraz inicjatorki prezentacji 
wystawy, posłanki – Małgorzata Zwiercan i Barbara Dziuk), syn 
zamordowanego kadm. Stanisława Mieszkowskiego – Witold, prezes IPN 
dr Jarosław Szarek, adm. floty w st. spocz. Tomasz Mathea oraz dyrektor 
Muzeum MW Tomasz Miegoń i jego zastępca Aleksander Gosk. 
Marynarkę Wojenną reprezentowali: Inspektor MW kadm. Mirosław 
Mordel, jego zastępca kadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 3. FO  
kadm. Krzysztof Jaworski, dowódca Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” 
kmdr por. Walter Jarosz, kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski z AMW 
oraz kmdr ppor. Piotr Adamczak z COM-DKM. 

Ci ludzie zapłacili ogromną cenę, ale po tylu latach zwyciężyli, 
czego dowodem jest Państwa obecność i wystawa w Sejmie 
Rzeczpospolitej. To jest wielkie zwycięstwo tych wartości i idei, za 
które tamci ludzie oddali życie – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Wystawa przedstawia sylwetki głównych oskarżonych w tzw. procesie 
komandorów, w tym: kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, kmdr. Jerzego 
Staniewicza i kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego.

Tematem pobocznym ekspozycji jest proces sowietyzacji MW i innych 
formacji polskich sił zbrojnych, a także działanie aparatu represji 
wobec kadry oficerskiej i marynarzy – powiedział dr Tomasz Neubauer 
z Muzeum MW, który przygotował wystawę z Danielem Sieczkowskim 
z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 
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Wystawa w Sejmie RP
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W Gdyni odbył się –18-20 stycznia – VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek 
Wojska Polskiego im. biskupa polowego gen. broni Tadeusza 
Płoskiego „Nadmorska kolęda”. Uczestnicy zaprezentowali dwa 
utwory z polskim tekstem o tematyce świątecznej – jeden z nich 
musiał być polską kolędą tradycyjną lub pastorałką. 

Hej kolęda, kolęda

Z roku na rok festiwal staje się coraz 
bardziej popularny. Biorą w nim 
udział wykonawcy z klubów garni-
zonowych, uczelni i parafii z całego 

kraju. Celem jest m.in. promocja 
współczesnej interpretacji kolęd  
i pastorałek oraz popularyzacja  
działalności amatorskiego ruchu  
artystycznego Wojska Polskiego 
wśród szerszej publiczności. 

Cieszy nas duże zainteresowanie 
konkursem – mówi Marek Gałęzowski 
z Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”. 
W tym roku zaprezentowało się  
80 wykonawców, natomiast zgłoszeń 
było dwa razy tyle. 

W trakcie koncertu inauguracyj-
nego w Klubie Marynarki Wojennej 
„Riwiera” wystąpili zwycięzcy po-
przedniej edycji konkursu – Zespół „Celebro” 
z Klubu 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we 
Wrocławiu. 

Koncert Laureatów odbył się w kościele 
garnizonowym pw. Matki Boskiej Często-

chowskiej w Gdyni-Oksywiu, w gościnnych 
progach Dziekana MW ks. kmdr. Zbigniewa 
Rećko, podczas którego zaprezentowali się 
wyróżnieni i nagrodzeni wykonawcy. 

W kategorii „Soliści” I miejsce zajęła Julia 
Łabuda z Klubu 11. Dywizji Kawalerii Pan-
cernej w Żaganiu, a w kategorii „Zespoły” 
zwyciężyła grupa „Przed siebie” z Klubu  
1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. 

Grand prix VIII festiwalu zdobył duet –  
Natalia Zalewska i Kinga Rutkowska – z Klubu 
Dowództwa Operacyjnego RSZ w Warszawie, 
który otrzymał także nagrody specjalne  
dowódcy 3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztofa 
Jaworskiego oraz kierownika Klubu Marynarki 
Wojennej „Riwiera” kmdr. por. Klaudiusza 
Nowaczyka. Nie był to pierwszy sukces arty-
stek – cztery lata temu zajęły I miejsce w kon-
kursie. W tegorocznej edycji zaprezentowały 
dwa utwory: „Mario, czy już wiesz?” oraz 
„Oto o północy”. 

Wybrałyśmy utwory, które przypadły nam 
do serca, ale też posiadały duży potencjał dla 
niebanalnej, autorskiej aranżacji – wyjaśniła 

Beata Stasiak, instruktorka wokalna 
zwycięskiego duetu. Zawsze chętnie 
wracamy do Gdyni. Atmosfera festi-
walu jest wspaniała, a poziom arty-
styczny z każdym rokiem wzrasta. 

Wyróżnieni zostali nie tylko uczest-
nicy konkursu, ale również instruk-
torzy, którzy w klubach wojskowych 
od lat prowadzą zajęcia wokalne 
oraz przygotowują uczestników do 
udziału w przeglądach i konkursach 
muzycznych: Stanisław Śliwiński  
z Wrocławia, Robert Uss ze Świdwina 
oraz Halina Schulz z Żagania. 

Na zakończenie wykonano wspól-
ne zdjęcie uczestników konkursu, a następnie 
artyści razem zaśpiewali pastorałkę „Przekaż-
my sobie znak pokoju”. 

Panu kmdr. por. Sławomirowi Lipińskiemu
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składa szef, kadra i pracownicyBiura Hydrograficznego MW

Panu kmdr. por. Jerzemu Pitucha
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po stracie

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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