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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce:  
Niszczyciel min ORP „Kormoran” –  
zdj. Marcin Purman / 8. FOW

Szanowni Czytelnicy!

Słowa wiceadmirała Jerzego Świrskiego „Marynarka Wojenna to ciągłość, 
cierpliwość i tradycja” są ludziom morza bliskie. Były z nami podczas 
najważniejszych dni mijającego roku, kiedy zainaugurowaliśmy – 28 listopada – 

obchody 100-lecia morskiego rodzaju sił zbrojnych i z należnymi honorami 
pożegnaliśmy – 16 grudnia – trzech bohaterskich obrońców Wybrzeża w 1939 roku:  
śp. kadm. Stanisława Mieszkowskiego, śp. kadm. Jerzego Staniewicza oraz 
śp. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego – zamordowanych przez oprawców 
komunistycznych w grudniu 1952 roku. Po 65 latach wrócili nad ukochany Bałtyk.

Na najnowszym niszczycielu min ORP „Kormoran” załopotała biało-czerwona 
bandera wojenna. W ramach cyklu „Zawód marynarz” przybliżamy sylwetkę  
kmdr. ppor. Michała Dziugana – dowódcy tej nowoczesnej jednostki – oraz opisujemy 
jej niezwykłe możliwości. Modernizacja floty stała się faktem.

Polecamy wywiad z Tomaszem Miegoniem, dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej, 
które obecnie przechodzi głęboką metamorfozę, by na 100-lecie Marynarki Wojennej 
pokazać nowe – nowoczesne i multimedialne oblicze. Zapraszamy również do lektury 
artykułu o 80. rocznicy podniesienia bandery na niszczycielu ORP „Błyskawica” – 
symbolu Gdyni oraz męstwa polskich marynarzy podczas II wojny światowej.

Miłośnikom tradycji morskiego oręża proponujemy: interesującą sylwetkę 
wiceadmirała Józefa Unruga, trudne początki naszego lotnictwa morskiego, wojenne 
losy niszczyciela ORP „Orkan” oraz ostatni bój marynarzy Flotylli Rzecznej MW pod 
Kockiem. Prezentujemy także – w artykule „Ratunek z powietrza” – udział lotników 
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW w systemie SAR. Rubrykę „Na morskim widnokręgu” 
zajmuje analiza sił morskich Norwegii, a na pasjonatów bitew czeka „Najskuteczniejsza 
salwa torpedowa w historii”. 

                         Życzymy miłej lektury oraz szczęścia w nadchodzącym roku.
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BanderaPrzed 99 laty, 28 listopada 1918 roku, Naczelnik Państwa 
marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret, w którym rozkazał 
utworzyć Marynarkę Polską. W celu uczczenia tego 

najważniejszego dla sił morskich Rzeczypospolitej wydarzenia, na 
wszystkich okrętach podniesiono wielką galę banderową. Został 
zainaugurowany rok obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej. 

Główne uroczystości, z udziałem Ministra Obrony Narodowej 
Antoniego Macierewicza, odbyły się przy Płycie Marynarza Polskiego. 
Następnie, zgodnie z ceremoniałem morskim, podniesiono biało- 
-czerwoną banderę na nowym niszczycielu min ORP „Kormoran”, 
zacumowanym przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. 

Podczas uroczystej zbiórki oraz koncertu z okazji 99. rocznicy 
utworzenia Marynarki Wojennej, w sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni-Oksywiu, Inspektor MW kadm. Mirosław Mordel 
zainaugurował rok obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej.  
W Kościele Garnizonowym MW została odprawiona Msza Święta,  
z modlitwą ekumeniczną, w intencji Marynarki Wojennej. 

Muzeum Marynarki Wojennej zorganizowało, w sali audiowizualnej, 
seminarium: „Marynarka Wojenna wpisana w Jubileusz Niepodległej”.

Polski oręż na morzu został odtworzony zaledwie 17 dni po 
odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku. Data podpisania 
dekretu symbolicznie nawiązała do zwycięstwa nad Szwedami  
w bitwie pod Oliwą w 1627 roku. Musieliśmy jednak czekać jeszcze 
prawie półtora roku na uzyskanie dostępu do Bałtyku. 
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Jubileusz Marynarki Wojennej
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Cisza na wodzie
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Proszę dokończyć zdanie: „Kormoran” 
jest to…

Jednostka klasy niszczyciel min, przezna-
czona do poszukiwania, klasyfikowania,  
identyfikowania i neutralizowania min mor-
skich oraz innych materiałów wybuchowych 
pozostających w toni lub na dnie akwenów 
morskich – jak chociażby improwizowane  
ładunki wybuchowe.

Czy ORP „Kormoran” za-
stąpi inny okręt w polskiej 

Marynarce Wojennej?
Trzy jednostki projektu 258 

„Kormoran II” mają zastąpić wyeks-
ploatowane niszczyciele min pro-
jektu 206FM, typu Krogulec. Mamy 
nadzieję, że pierwszy okręt z tej 
serii stanie się kontynuatorem 
chlubnej tradycji ORP „Mewa”, 
który ma zastąpić w 13. Dywizjonie 
Trałowców. Należy podkreślić 
fakt, że do niszczyciela min  
ORP „Mewa” należy w NATO 
niepisany rekord 111 znalezionych 
min bojowych, podczas między- 
narodowej operacji „Open  
Spirit 2015”.

Podobno nowa jednostka jest 
mniej widoczna dla min 

morskich?
W projekcie podjęto szereg sta-

rań, zmierzających do zminimali-
zowania sygnatur pól fizycznych 
okrętu, takich jak: zastosowanie stali 
małomagnetycznej (tzw. austeni-
tycznej), umieszczenie agregatów 
prądotwórczych w kontenerach 
dźwiękochłonnych, mocowania 
antywstrząsowe, system demagne-
tyzacyjny, czy też dodatkowy – cichy 
napęd elektryczny. Te wszystkie przedsię-
wzięcia mają charakter innowacyjny  
i prototypowy, a w połączeniu z ciągłym  
monitorowaniem wytwarzanych pól okręto-
wych (magnetycznego, hydroakustycznego, 
elektrycznego i termicznego) znacząco mini-
malizują możliwość wykrycia jednostki przez 
kanały dyżurne i bojowe niekontaktowych  
zapalników min morskich. Nie bez znaczenia 
pozostaje także napęd okrętu, czyli pędniki 
cykloidalne Voith-Schneider'a , charakteryzujące 
się dużo niższym poziomem szumu akustycz-

Z kmdr. ppor. Michałem Dziuganem, dowódcą niszczyciela min  
ORP „Kormoran”, rozmawia Tomasz Gos.

nego generowanego w toni morskiej niż śruby 
klasyczne oraz znacznie lepszymi właściwo-
ściami odporności na udar. 

W jaki sposób ORP „Kormoran” iden-
tyfikuje i niszczy niebezpieczne  

materiały wybuchowe?
Schemat działania okrętu, z jego sensorami 

i efektorami, jest zgodny z tak zwanym łańcu-
chem obrony przeciwminowej. Pierwszym 

elementem tego łańcucha jest poszukiwanie 
min, do czego jest wykorzystywany sonar 
podkilowy (SHL 101 T/M) i sonar samobieżny 
o zmiennym zanurzeniu (zamontowany na  
pojeździe Saab Double Eagle Mark III), jak 
również autonomiczny pojazd podwodny 
(APP) Kongsberg Hugin. Kolejnym elemen-
tem jest klasyfikowanie miny bezpośrednio po 
jej wykryciu przez sonar. Natomiast w razie 
użycia pojazdu Kongsberg Hugin – klasyfiko-
wanie odbywa się w ramach tak zwanego „post 
processingu” (na pokładzie okrętu), po  
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powrocie pojazdu z misji. Do identyfikacji 
jest przeznaczony pojazd „Głuptak” (w wersji 
rozpoznawczej) oraz „Morświn”. Neutraliza-
cja miny jest realizowana za pomocą ładunku 
wybuchowego „Toczek” (przenoszonego 
przez pojazd „Morświn”) lub jednorazowego 
pojazdu „Głuptak” w wersji bojowej. Należy 
podkreślić duży wkład narodowego przemysłu 
zbrojeniowego w budowę systemu walki 
okrętu (pojazd „Morświn” oraz „Głuptak”, 

system wybuchowy „Toczek”  
oraz system taktyczny SCOT-M).

To nowy sprzęt w polskiej 
Marynarce Wojennej.

Tak, bez wątpienia jest zbudo-
wany na miarę naszych czasów. 
Większość zastosowanych roz-
wiązań jest dalece prototypowa  
i po części nie możemy się  
doczekać, kiedy zaczniemy ich 
używać. Dopiero wtedy będzie 
można zweryfikować, tak często 
opisywaną, nowoczesność  
ORP „Kormoran”. Niszczyciel 
min (w konfiguracji jaką posia-
damy) jest jednostką wyspecjali-
zowaną, ukierunkowaną na pro-
wadzenie walki minowej, jednak 
może realizować większość  
zadań, do których – generalnie – 
są przystosowane okręty, takich 
jak: patrolowanie, zwalczanie 
celów nawodnych i powietrz-
nych za pomocą artylerii okręto-
wej (oczywiście, w ograniczonym 
zakresie, w ramach samoobrony), 
udział w akcjach poszukiwania  
i ratowania (SAR), prowadzenie 
rozpoznania i zasilanie syste-
mów transmisji danych w infor-
mację rozpoznawczą (z rejonu, 

w którym operuje okręt), zabezpieczenie prac 
nurkowych, itp. Dodatkowo – uwzględniając 
rodzaj sensorów podwodnych, jakie posiadamy 
(echosonda wielowiązkowa, sonar z aperturą 
syntetyczną – umożliwiający uzyskanie roz-
dzielczości obrazu rzędu 2-4 cm, niezależnie 
od odległości) – możemy realizować szereg 
zadań hydrograficznych z zakresu mapowa-
nia dna i budowy obrazów 3D.

Ten okręt jest pierwszym z serii 
nowych niszczycieli min w naszych  

b a n d e r a

walki minowej. Jestem jednak ostrożny co do 
oceny porównawczej, gdyż nie mamy jeszcze 
żadnego doświadczenia w zakresie bojowego 
wykorzystania naszego okrętu, a to powinno 
być podstawą porównań. Mamy za to spore 
ambicje, przy rozsądnych założeniach. Jednak 
przykład pięćdziesięcioletniej „Mewy” – 
znajdującej 111 min morskich – pokazuje  
wyraźnie, że (niezależnie od wyposażenia  
i wieku) okręt marynarki wojennej to coś  
więcej niż suma wszystkich sensorów  
i efektorów – to również (a może przede 
wszystkim) świetnie wyszkolona załoga, nie-
jednokrotnie umożliwiająca działanie poza 
wszelkimi schematami i wydobywająca  
z okrętu możliwości, o których się nawet nie 
śniło konstruktorom. Takie załogi posiada 
nasz 13. Dywizjon Trałowców i w tym wyraża 
się jego siła. Myślę, że nie mamy się czego 
wstydzić, a wręcz mamy powody do dumy. 
Czy zdołamy zadziwić naszych kolegów  
z NATO? Cóż, czas pokaże. Na pewno zrobi-
my wszystko, aby tak właśnie się stało.
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Kmdr ppor. michał dziugan jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 
z roku 2001. Od początku służby zawodowej jest związany z 13. Dywizjonem Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety. Zajmował 
stanowiska służbowe w pionie dowódczym, pełniąc obowiązki: dowódcy działu na ORP „Wigry” i ORP „Czajka”, zastępcy dowódcy grupy 
na ORP „Flaming”, dowódcy ORP „Mewa” i dowódcy ORP „Gopło” (jednocześnie – dowódcy grupy). Obecnie dowodzi najnowocześniejszym 
polskim niszczycielem min ORP „Kormoran”, jednocześnie pełniąc obowiązki dowódcy grupy. Ukończył prestiżowe kursy walki minowej 
w NATO Naval Mine Warfare Center of Excellence w Ostendzie (Belgia), na poziomie zaawansowanym. Czterokrotnie był delegowany  
do Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1) – zarówno na poziomie okrętu jak i sztabu zespołu.  
Jest współtwórcą dokumentów normatywnych z zakresu walki minowej i użycia niszczycieli min.

siłach morskich. Czy doświadczenia załogi, 
zdobyte na pokładzie ORP „Kormoran”, 
będą wykorzystywane przy budowie kolej-
nych jednostek?

Właśnie taki jest nasz główny cel: osiągnąć 
zdolność do realizacji zadań przez okręt, 
zgodnie z jego przeznaczeniem, w jak naj-
krótszym czasie – aby zdążyć wprowadzić 
zmiany, wynikające z codziennej eksploatacji, 
na jednostki seryjne (mamy głęboką nadzieję, 
że będą to: ORP „Albatros” oraz ORP „Mewa”). 
Dlatego tak ważne jest, aby nie zmarnować 
tego już zdobytego potencjału wiedzy, którą 
posiedliśmy w czasie realizacji szkoleń spe-
cjalistycznych u poszczególnych dostawców 
systemów bojowych okrętu. 

Kiedy załoga będzie w pełni gotowa do 
wykonywania zadań bojowych?

Na początku czeka nas kilka miesięcy 
zgrywania załogi w porcie, zakończone zada-
niem programowym O-1, a później realizacja 
szkolenia na morzu. Docelowo, chcielibyśmy 

zastosować trzy techniki przeciwminowe  
jednocześnie, czyli używać trzy systemy  
przeciwminowe w tym samym czasie –  
sonar podkilowy SHL 101 T/M, sonar samo-
bieżny (zamontowany na pojeździe Saab  
Double Eagle Mark III) oraz pojazd  
autonomiczny Kongsberg Hugin. Obecnie 
nikt na świecie tego nie robi, ale marynarze 
polskich trałowców zawsze wysoko stawiali 
sobie poprzeczki. Zobaczymy, jak będzie tym 
razem. Jestem optymistą i zakładam, że  
do końca tego roku pomyślnie zweryfikujemy 
nasze poglądy i oczekiwania.

Jak ocenia pan ORP „Kormoran” na tle 
innych okrętów przeciwminowych  

w NATO?
Porównując go do współczesnych konstruk-

cji tego typu w NATO, trzeba mieć na  
uwadze, że większość z nich ma ponad 20 lat 
i nie dysponuje tak szeroką paletą sensorów 
oraz efektorów jak „Kormoran”, a w związku 
z tym możliwościami w zakresie prowadzenia 

b a n d e r a
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Złoty Krzyż Zasługi dla dowódcy 8. FOW

Na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach załoga 
śmigłowca W-3WARM „Anakonda” wy-

konała pokaz dynamiczny akcji ratowniczej, 
który obejrzał Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz, wizytujący (31 paździer-
nika) 43. Bazę Lotnictwa Morskiego Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
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Z okazji Narodowego Święta Niepodległości,  
11 listopada, prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia 
państwowe osobom zasłużonym w służbie 
państwu i społeczeństwu. W gronie odznaczo-
nych znalazł się dowódca 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża kmr Krzysztof Zdonek, który zo-

Minister Obrony Narodowej w BLMW
Modernizację pięciu najstarszych śmigłow-

ców BLMW przeprowadziły zakłady lotnicze 
PZL Świdnik. Jej celem była unifikacja wy-
posażenia, doposażenie śmigłowców W-3RM 
w nowy sprzęt oraz przebudowa – do wersji 
ratowniczej – dwóch śmigłowców wersji 
transportowej W-3T. 

Zmodernizowane śmigłowce reprezentują 
teraz jednolity standard maszyn W-3WARM. 
Wyposażono je w najnowszy sprzęt i urządze-
nia, które znacząco poprawią standard i bez-
pieczeństowo prowadzonych akcji poszukiwa-
nia i ratowania, w tym ewakuowania poszkodo-
wanych z pokładów statków.

Kolejne trzy śmigłowce W-3 trafiły już do 
PZL Świdnik, gdzie przejdą – zgodnie z umową 
do końca 2018 r. – głęboką modernizację. 

Delegacja 3. Flotylli Okrętów, z dowódcą 
kadm. Krzysztofem Jaworskim na czele, 

odwiedziła kpt. mar. w st. spocz. Aleksandra 
Pawelca – nestora polskich marynarzy,  
obchodzącego 102. urodziny. 

Jubilat pochodzi z Lututowa, koło Wielu-
nia, gdzie urodził się 13 grudnia 1915 roku. 

stał wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi za 
dokonania na rzecz obronności kraju. 

Komandor Krzysztof Zdonek jest absol-
wentem AMW. Ukończył, między innymi, 
studia sztabowe w Akademii Sztabowej MW 
USA oraz Podyplomowe Studia Polityki 
Obronnej w Akademii Dowódczej MW USA. 

W 2005 r. został dowódcą 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych. W 2007 r. 
dywizjon został wyróżniony, przez Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, „Flagą RP”. W 2008 r. 
Minister Obrony Narodowej wyraził dowódcy 
uznanie w formie wpisu do „Księgi Honorowej 
Ministra Obrony Narodowej”. W 2009 r. dy-
wizjon został uhonorowany „Znakiem Hono-
rowym Sił Zbrojnych RP”. W tym samym roku 
kmdr Zdonek objął stanowisko szefa szkolenia 

Żołnierski mundur założył wiosną 1939 roku, 
trafiając do plutonu zwiadu 1. Morskiego Pułku 
Strzelców w Wejherowie. We wrześniu 1939 roku 
wziął udział w obronie Wybrzeża. Po śmierci 
płk. Stanisława Dąbka i kapitulacji Kępy 
Oksywskiej dostał się do niewoli. Uciekł  
z obozu jenieckiego i wrócił w rodzinne strony. 
Wstąpił do oddziału Armii Krajowej, którym – 
dwa lata później – dowodził. Po wojnie, z obawy 
przed represjami wobec żołnierzy AK, wrócił 
na Wybrzeże. Osiedlił się w Gdyni, gdzie 
mieszka do dziś. 

W 2016 roku Minister Obrony Narodowej 
mianował go na stopień kapitana. Akt miano-
wania wręczono mu w ratuszu w Wejherowie.

Kpt. mar. w st. spocz. Aleksander Pawelec 
jest, między innymi, ojcem chrzestnym sztan-

8. FOW, a następnie – w 2012 r. – został zastępcą 
dowódcy 8. FOW. Po ukończeniu Naval Com-
mand College, w 2014 r., objął stanowisko szefa 
Oddziału Ćwiczeń Zarządu Morskiego In-
spektoratu MW, a już w listopadzie – szefa Zarządu 
Uzbrojenia Inspektoratu MW. Od 6 maja 2016 r. 
dowodzi 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża.

p e r y s k o p

Podczas konferencji prasowej Minister 
Obrony Narodowej Antoni Macierewicz pod-
kreślił, że nadal będzie konieczne dokonanie 
zakupu – dla Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej – śmigłowców łączących funkcję  
ratowniczą z funkcją zwalczania okrętów 
podwodnych. 

Urodziny najstarszego marynarza
daru Batalionu Dowodzenia Marynarki  
Wojennej w Wejherowie. Jednostka znajduje 
się w miejscu, gdzie do wybuchu wojny sta-
cjonował 1. Morski Pułk Strzelców. Batalion  
kultywuje bogate i pełne chwały tradycje  
pułku, a najstarszy polski marynarz jest jego  
„honorowym” żołnierzem. 
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W obchodach 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczyli marynarze z całego 
Wybrzeża. Zostały wystawione warty honorowe oraz złożono wiązanki kwiatów w miejscach pamięci. 

Z okazji Święta Niepodległości podnie-
siono wielką galę banderową na okrętach 
Marynarki Wojennej. Podczas uro- 

czystych apeli, zostały odczytane rozkazy 
okolicznościowe, wręczono wyróżnienia oraz 
akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. 

Po zakończeniu gdyńskiej Parady Niepod-
ległości, przy Płycie Marynarza Polskiego na 
Skwerze Kościuszki miała miejsce oficjalna 
część uroczystości, zakończona defiladą 
Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW. Wcześniej, z pokładu 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” oddano 
salut narodowy, składający się z 21 wystrza-
łów armatnich. 

W wydarzeniu uczestniczyli dowódcy  
jednostek wojskowych Garnizonu Gdynia, 
przedstawiciele władz lokalnych i instytucji  
państwowych oraz mieszkańcy miasta.

W Świnoujściu główne uroczystości z okazji 
99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-

ległości odbyły się przy pomniku Bohaterom 
Walk o Niepodległość na Placu Słowiańskim. 

Władze miasta przygotowały festyn rodzinny 
dla mieszkańców, zakończony występem  
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orkiestry wojskowej. Delegacje 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża uczestniczyły również  
w lokalnych obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości w Międzyzdrojach oraz  
w Dziwnowie. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, obchody 
święta nie ograniczyły się tylko do jednego 
dnia – 11 listopada. 

W wieczór poprzedzający Narodowe Święto 
Niepodległości, w Gdyni odbył się Capstrzyk 
Niepodległości. Po złożeniu wiązanek  
kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego, ulicą Świętojańską przemasze-
rowała Orkiestra Reprezentacyjna MW  
i Kompania Reprezentacyjna MW. 

Capstrzyk Niepodległościowy odbył się 
także w Świnoujściu. Kompania honorowa  
8. Batalionu Saperów z pocztem sztandaro-
wym przemarsz przez miasto zakończyła przy 
Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego na 
Cmentarzu Komunalnym. 

b a n d e r a

Narodowe Święto Niepodległości

Marynarska pamięć
W Dniu Wszystkich Świętych delegacje 

marynarzy złożyły wiązanki kwiatów 
oraz wystawiły warty honorowe przy grobach 
żołnierzy i w miejscach pamięci. 

Główne uroczystości odbyły się na Cmen-
tarzu Marynarki Wojennej w Gdyni. Na grobach 

dawnych dowódców znicze zapalił dowódca 
3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława  
Romanowskiego kadm. Krzysztof Jaworski.

W październiku marynarze, w ramach akcji 
„Żołnierska pamięć”, odwiedzili i uporządko-
wali groby swoich kolegów i poprzedników. 

Celem akcji jest nie tylko dbanie o miejsca 
pochówku polskich żołnierzy, ale również  
budowanie więzi społecznych, popularyzowa-
nie historii oraz kultywowanie pamięci  
o bohaterstwie i poświęceniu tych, którzy 
odeszli na wieczną wachtę.

b a n d e r a
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Dwudniowe uroczystości pogrzebo-
we rozpoczęły się 15 grudnia  
w Helu. Po Mszy Świętej w kościele 
pw. Bożego Ciała, kondukt żałob-

ny ze szczątkami oficerów MW przemaszero-
wał pod pomnik Obrońców Helu, gdzie przy-
pomniano bohaterstwo i tragiczny los obrońców 
polskiego Wybrzeża. 

Ich czyny świecą dziś wielkim blaskiem – 
powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz. Dlatego ich pamiętamy, bo nie 

ugięli się przed tą straszliwą przemocą. Przy-
wołujemy ich nazwiska, imiona i pamięć, by 
Polacy wiedzieli, jak wielką cenę ich przodko-
wie zapłacili za wolność. Stanowią symbol 
naszej niepodległości. Stali się symbolem  
bohaterstwa polskich marynarzy – zaznaczył. 

Po zakończeniu uroczystości, trumny ze 
szczątkami oficerów MW, w asyście wojskowej, 
odprowadzono do helskiego portu. Stamtąd 
zostały przetransportowane – na pokładzie  
ORP „Kraków” – do Portu Wojennego Gdynia, 

a następnie do Kościoła Garnizonowego MW 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na Oksywiu, 
gdzie odbyło się wieczorne czuwanie.

Pożegnani z honorami
W sobotę, 16 grudnia, uroczystości pogrze-

bowe rozpoczęto Mszą Świętą. Następnie 
kondukt żałobny przemaszerował ulicami 
Śmidowicza i Arciszewskich w kierunku 
cmentarza MW, gdzie dokonano uroczystego 
pochówku szczątków bohaterskich oficerów. 
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Pożegnanie bohaterów
Na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu spoczęły prochy obrońców Wybrzeża 
podczas wojny obronnej w 1939 roku: śp. kadm. Stanisława Mieszkowskiego, śp. kadm. Jerzego 
Staniewicza oraz śp. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego – straconych w grudniu 1952 roku 
przez komunistycznych oprawców za udział w sfabrykowanym spisku.

W ceremonii przed Kwaterą Pamięci na 
oksywskiej nekropolii uczestniczyli, m.in.: 
prezydent RP Andrzej Duda, rodziny zamor-
dowanych oficerów MW, dowódca generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław 
Mika, inspektor MW kadm. Mirosław Mordel, 
parlamentarzyści, prezes IPN Jarosław Szarek, 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz 
przedstawiciele służb mundurowych i miesz-
kańcy miasta. 

65 lat obrońcy polskiego Wybrzeża, zamor-
dowani w zdradziecki sposób, czekali na ten 

Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz podczas uroczystości 
pogrzebowych w Helu (15.12.2017 r.)

NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017 7     

b a n d e r a
K O M a n d O r Z Y  W r Ó C I L I  n a d  b a Ł T Y K

7     7     

moment. Po raz pierwszy możemy pożegnać ich 
dzisiaj z honorami – należnymi im, jako bohate-
rom Rzeczpospolitej – powiedział prezydent RP 
Andrzej Duda. Podziękował również wszyst-
kim zaangażowanym w organizację pochówku – 
Cieszę się, że możemy oddać należny im hołd. 
Wierzę, że to miejsce stanie się swoistą świąty-
nią dla mieszkańców Gdyni i ludzi polskiego 
morza. 

Podczas uroczystości na cmentarzu MW 
przedstawicielowi rodziny wręczono akt  
pośmiertnego mianowania kmdr. Jerzego  
Staniewicza na stopień kontradmirała. 

Biorąc udział w tych wydarzeniach czuję 
wielki gniew, że coś takiego mogło się zdarzyć. 
Teraz jest jednak już ulga, bo możemy uhono-
rować tych wspaniałych ludzi tak, jak należy – 
mówił inspektor MW kadm. Mirosław Mordel.

Szczątki oficerów MW złożono w kryptach, 
przy dźwięku salw honorowych Kompanii  

b a n d e r a

Proces komandorów był „odpryskiem” 
procesu generała Stanisława Tatara oraz 
pułkowników Utnika i Nowickiego (proces 

T-U-N). Skazane w nim osoby podczas 
wojny przebywały w oflagu II C 

Woldenberg, w baraku 15 „B” – podobnie 
jak siedmiu oficerów skazanych w tak 

zwanym „procesie komandorów”. 
Oskarżeni w procesie T-U-N twierdzili,  

że w oflagu istniała organizacja 
konspiracyjna, która współpracowała  

z Londynem. Należy jednak pamiętać, że 
zeznania składane podczas przesłuchań  
i procesu były w większości sfabrykowane 
przez oficerów Służby Bezpieczeństwa lub 

Głównego Zarządu Informacji. Realnym 
powodem skazania komandorów, było 

oczyszczanie szeregów wojska  
z przedwojennych oficerów sanacyjnych. 

– podkreśla Daniel Sieczkowski  
z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej 

IPN w Gdańsku. Plan polityczny wobec 
nich był prosty – wyszkolą nową kadrę,  

a następnie zostaną wyeliminowani. 
Procesy komandorów zakończyły się 
wyrokami dożywotniego więzienia dla 

dwóch oficerów oraz wyrokami śmierci 
wobec pięciu oskarżonych (dwóch zostało 
ułaskawionych przez Bolesława Bieruta). 
W 1956 roku zrehabilitowano wszystkich 

oficerów MW skazanych w procesie. 

Reprezentacyjnej MW. Trębacze Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW odegrali zmarłym  
żałobny sygnał „Śpij kolego”. 

Spoczywajcie w pokoju
Trzech obrońców polskiego Wybrzeża spo-

częło w, zbudowanej specjalnie dla nich, Kwaterze 

Od dziś będą mieli swoje groby w Gdyni,  
w mieście szczególnym, nad Bałtykiem, gdzie 
ziściły się marzenia naszych przodków. Wra-
cają i będą pod waszą opieką, mieszkańcy 
wolnej i dumnej Gdyni – powiedział prezes 
IPN Jarosław Szarek. Tę pamięć poniesiecie 
dalej, będziecie opowiadać swoim dzieciom  

kadm. Stanisław 
Mieszkowski

zm. 16.12.1952 r., lat 49
Dowódca Floty

kmdr Zbigniew 
Przybyszewski

zm. 16.12.1952 r., lat 45
Szef Artylerii MW

kadm. Jerzy Staniewicz
zm. 12.12.1952 r., lat 49

Szef Wydziału MW
Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Pamięci na oksywskim cmentarzu. Stylizowa-
na na burtę okrętu konstrukcja znajduje się na 
skraju nekropolii, przy urwisku opadającym 
w kierunku morza. Pod koniec czerwca przy-
szłego roku, w Kwaterze Pamięci zostaną zło-
żone prochy wiceadm. Józefa Unruga.

i wnukom, bo pamięci o bohaterach nie da się 
zabić, ona zawsze wraca – podkreślił.

Przez długi czas miejsce pochówku bestial-
sko zamordowanych oficerów MW nie było 
znane. Szczątki komandorów odnaleziono  
dopiero wiosną 2013 roku, na warszawskich 
Powązkach, w tzw. kwaterze „Ł” cmentarza 
wojskowego. 

Odnalezienie ich ciał, identyfikacja i królew-
ski pogrzeb są triumfem prawdy nad kłam-
stwem, sprawiedliwości nad przemocą i bez-
prawiem – powiedział, w homilii, biskup polo-
wy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Zazna-
czył również, że rodziny komandorów, po la-
tach poszukiwań szczątków bliskich, będą 
mogły zaznać spokoju.
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Główne uroczystości poprzedził 
capstrzyk, który przeszedł wie-
czorem 27 listopada ulicami Gdyni, 
a Muzeum Marynarki Wojennej 

zorganizowało seminarium nt. „Marynarka 
Wojenna wpisana w Jubileusz Niepodległej”. 

Następnego dnia rano na okrętach podnie-
siono wielką galę banderową. W Kościele 
Garnizonowym MW na Oksywiu odbyła się 
Msza Święta z modlitwą ekumeniczną w in-
tencji Marynarki Wojennej. 

Podczas uroczystości przy Płycie Marynarza 
Polskiego, oddano hołd pokoleniom marynarzy, 
służących Ojczyźnie z największym poświę-
ceniem i bezgraniczną odwagą.

Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu od- 
radzająca się Rzeczpospolita podjęła wielki 
wysiłek kształtowania granic narodu polskie-
go (…). Najbardziej wymagającym, trudnym 
zadaniem było odzyskanie dostępu do polskiego 
morza. (…) I chociaż zapowiedzi ówczesnych 
przywódców wielkich mocarstw wydawały się 
stwarzać taką nadzieję i składały one takie 
zobowiązania, to oręż polski musiał zdecydo-

wać o tym, że Polska będzie miała morze, że 
to okno na świat będzie dla Polaków już na 
zawsze otwarte – powiedział Minister Obrony 
Narodowej Antoni Macierewicz. Dzisiaj mu-
simy odbudować Marynarkę Wojenną. Musimy 
podjąć ten wielki wysiłek, by Morze Bałtyckie 
było bezpieczne dzięki marynarzom polskim  
i dzięki najnowocześniejszym okrętom, w które 
zostaną oni wyposażeni. Rzeczpospolita tego 
dokona. Polacy tego dokonają. Marynarze 
będą bronili skutecznie polskiego morza – 
podkreślił minister.

W trakcie ceremonii przy Płycie Marynarza 
Polskiego Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz wręczył akt mianowania na pierw-
szy stopień oficerski ppor. mar. ks. Henrykowi 
Michalakowi. Dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Krzysztof Jaworski odebrał z rąk ministra 

9 9  l a t  m a r y n a r k i  w o j e n n e j

Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudski 28 listopada1918 roku powołał siły morskie 
odrodzonej Rzeczpospolitej. Z tej okazji w Gdyni odbyły się uroczystości upamiętniające to 
wydarzenie. Zainaugurowano także rok jubileuszu 100-lecia Marynarki Wojennej.
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W służbie biało-czerwonej
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pośmiertne akty mianowania na wyższe stopnie 
marynarzy, którzy brali udział w walkach  
o niepodległość Polski. Wręczono także od-
znaczenia resortowe oraz medale „Pro Patria”, 
przyznane przez kierownika Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych.

Odbyła się uroczysta odprawa wart, a z po-
kładu Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” 
oddano świąteczny salut z 21 strzałów. 

Uroczystości przy Płycie Marynarza Pol-
skiego zakończyły się defiladą Kompanii Re-
prezentacyjnej MW i Orkiestry Reprezenta-
cyjnej MW. Chwilę później rozpoczęły się 
uroczystości związane z pierwszym podnie-
sieniem bandery na ORP „Kormoran”.

W sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni-Oksywiu oficjalnie rozpo-
częto obchody 100-lecia Marynarki Wojennej, 
podczas uroczystej zbiórki, poprzedzającej 
koncert jubileuszowy. 

Inspektor MW kadm. Mirosław Mordel 
wręczył honorowe odznaczenia i listy gratulacyj-
ne. „Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej z orłem Marynarki 
Wojennej” został wyróżniony: kadm. Krzysztof 
Jaworski, kmdr Albert Figat, kmdr por. Cezary 
Gnoza oraz kmdr por. Mirosław Gorlikowski.

Podczas koncertu wystąpiła Orkiestra  
Reprezentacyjnej MW, Zespół Wokalny Klubu 
MW „Riwiera”, Chór Akademii Marynarki 
Wojennej oraz akademicki Zespół Wokalny 
„Panna Wodna”. Artyści wykonali pieśni  
patriotyczne, szanty oraz utwory muzyki  
rozrywkowej i filmowej. 

Przed koncertem została wyświetlona krótka 
zapowiedź materiału filmowego, poświęcone-
go początkom polskiej Marynarki Wojennej.

Dokonano również oficjalnej prezentacji 
znaku graficznego obchodów 100-lecia  
morskiego rodzaju sił zbrojnych.

Kronika
wydarzeń

2017
27.11 | W Muzeum MW zorganizowano 

seminarium na temat „Marynarka Wojenna 
wpisana w Jubileusz Niepodległej”. Po zmro-
ku, capstrzykiem w centrum Gdyni, roz- 
poczęto obchody 99. rocznicy utworzenia MW. 

28.11 | W południe, przy Płycie Marynarza 
Polskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni, 
rozpoczęto główne obchody jubileuszu MW. 
Następnie, odbyła się ceremonia pierwszego 
podniesienia bandery na nowym niszczycielu 
min ORP „Kormoran”. Wieczorem, w sali 
widowiskowej Klubu 3. FO „Grom”, odbył 

się koncert okolicznościowy, w trakcie którego 
inspektor MW kadm. Mirosław Mordel zainau-
gurował obchody 100-lecia MW oraz oficjal-
nie zaprezentował logo jubileuszu. 

01.12 | Ruszyła witryna internetowa 
poświęcona obchodom setnej rocznicy  
utworzenia Marynarki Wojennej: 

https://100latmw.wp.mil.pl

15-16.12 | Szczątki trzech oficerów MW, 
obrońców Wybrzeża w 1939 r. – ofiar zbrodni 
komunistycznej, spoczęły w Kwaterze Pamięci 
na oksywskim cmentarzu MW. 

Wydawnictwa | 1. Terminarz MW na 
2018 rok (XV edycja). 2. Kalendarz Inspek-
toratu MW oraz kalendarze jednostek i insty-
tucji MW na 2018 rok. 3. Album Waldemara 

Wierzykowskiego – Polska Marynarka 
Wojenna. Ilustrowane Kalendarium 1918-2018. 
Tom I obejmuje lata 1918-1945.

Tomasz Gos, Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W I C E A D M .  J Ó Z E F  U N R U G  –  C Z ę ś ć  1

Urodził się 7 października 1884 roku 
w Brandenburgu. Józef Michał 
Hubert Unrug był synem generała 
majora Tadeusza Gustawa, oficera 

gwardii pruskiej, szlachcica wywodzącego 
się z polskiej linii rodu von Unruh – 
który w XVI wieku osiedlił się  
w Wielkopolsce – oraz Isidory von 
Bünau, hrabianki saskiej. 

Po przejściu na emeryturę, Tadeusz 
Unrug osiadł z rodziną w odziedziczo-
nym majątku w Sielcu, w powiecie 
żnińskim na Pałukach. Odwrócił się 
wówczas od niemieckości, a swoich 
dwóch synów: Józefa i Michała, wy-
chowywał jako Polaków. Mieszkając 
na pograniczu obszarów dwóch kultur, 
Unrugowie stopniowo ulegali poloni-
zacji. Józef Unrug wychowywał się  
w domu, w którym mówiono w języku 
polskim, niemieckim oraz francuskim. 
Tadeusz Gustaw zaangażował domo-
wych nauczycieli, by uczyli jego synów 
polskiej historii, mowy oraz kultury. 

Po okresie nauki domowej, Józef 
Unrug uczęszczał do gimnazjum  
w Dreźnie. Zauroczony przygodami 
morskimi – opisywanymi w książkach – 
nie chciał się kształcić w kierunkach 
agrarnych, które miały uczynić z niego 
wykształconego zarządcę majątku  
rodzinnego. Obawiając się zniemcze-
nia syna, Tadeusz Gustaw niechętnie 
zgodził się, by rozpoczął on naukę  

oficer wachtowy. Jeszcze przed wybuchem 
Wielkiej Wojny – w latach 1913-1914 – był 
oficerem wachtowym i dowódcą baterii  
armat na flagowym pancerniku „Friedrich 
der Grosse”, na którym odbył wyższy kurs 
artylerii morskiej.

Po wybuchu I wojny światowej, skończył 
kurs w Oficerskiej Szkole Okrętów Podwod-
nych (niem. U-Bootschule) w Kilonii.  
W latach 1915-1918 rozpoczął służbę na 
okrętach podwodnych (m.in.: U-30, UC-1, 
UB-11, UC-8, UC-11 i UC-28). Był dowódcą 
okrętu, komendantem szkoły podwodnego 
pływania i dowódcą flotylli szkolnych okrę-
tów podwodnych. Za służbę w Cesarskiej 
Marynarce Wojennej, dwukrotnie został  
odznaczony Krzyżem Żelaznym I i II klasy. 
Kiedy wojna dobiegła końca, wrócił do  

jednak nie stronił od podwładnych, okazywał 
zainteresowanie ich sprawami bytowymi,  
a także nie szczędził czasu, by wysłuchać 
skarg i zażaleń marynarzy. Dbał również  
o odpowiednie kształcenie podwładnych  
i współpracowników – uważając, że zdobytą 
wiedzę oraz doświadczenie powinni wyko-
rzystać w szkoleniu kadry. 

Stawianie fundamentów
Na wieść o tworzącym się państwie pol-

skim Józef Unrug zerwał więzi łączące go  
z flotą niemiecką. Podobnie jak jego brat, 
Michał, 17 marca złożył dymisję i na własną 
prośbę został zwolniony ze służby. W maju 
1919 roku, po przejściu weryfikacji (w ramach 
której musiał udowodnić polskie pochodze-
nie), 26 lipca został wcielony do polskiej  
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Wiceadmirał Józef Unrug jest jedną z najważniejszych postaci w historii naszych sił morskich. 
Polak z wyboru, współtwórca Marynarki Wojennej, wybitny organizator i jeden z obrońców 

Wybrzeża w 1939 roku. Warto przypomnieć jego nietuzinkową sylwetkę z okazji  
zbliżającej się setnej rocznicy utworzenia polskiej Marynarki Wojennej.

Przywódca polskich marynarzy

w kilońskiej Akademii Marynarki Wojennej 
(niem. Marineakademie).

W służbie Cesarza
W 1904 roku Józef Unrug rozpoczął służbę 

w Cesarskiej Marynarce Wojennej (niem. 
Keiserliche Marine). Na okręcie szkolenio-
wym, fregacie „Stosch”, odbył roczną praktykę 
po Morzu Północnym i Bałtyku, Oceanie 
Atlantyckim oraz Morzu Śródziemnym. Po 
powrocie z rejsu, otrzymał stopień chorążego 
i został skierowany na kurs oficerski. Na  
krążowniku „Blücher”, w 1906 roku, odbył kurs 
torpedowy oraz przeszedł szkolenie piechoty 
morskiej i kontrwywiadu. Następnie, odbył 
roczną praktykę na pancerniku „Braunschweig”. 

Krótko po otrzymaniu nominacji na stopień 
podporucznika, Józef Unrug został oddelego-

wany do eskadry na Morzu Chińskim. Pełnił 
tam służbę (w latach 1907-1909) na krążow-
niku  „Niobe” oraz kanonierce „Tiger”, nato-
miast po powrocie do Niemiec – otrzymał 
przydział na krążownik „München”, jako  

rodzinnego domu w Wielkopolsce. Niestety, 
poza zachowanymi archiwaliami niemieckimi  
i polskimi, sam Józef Unrug nie zostawił żad-
nych wspomnień z prawie piętnastoletniej 
służby w cesarskiej flocie. W korespondencji 

z redakcją czasopisma „Nasze Sygnały” 
stwierdził, że pisanie wspomnień  
nigdy go nie pociągało. 

Na to, jakim był dowódcą, pewne 
światło rzucił jego syn Horacy. Intere-
sowało go, między innymi, w jaki spo-
sób ojciec utrzymywał dyscyplinę 
wśród marynarzy na niemieckich 
okrętach podwodnych – czy jego pol-
skie pochodzenie stanowiło problem 
dla podwładnych? Odpowiedź do-
świadczonego oficera była krótka: 
„Trzeba zawsze pamiętać, że jest się 
człowiekiem i być wyczulonym na 
problemy załogi”. W opinii Horacego, 
Józef Unrug „kierował się konsekwent-
nie – zarówno w życiu jak i w pracy – 
zasadami kodeksu honorowego”. 

W pamięci podkomendnych pozostał 
zwolennikiem bezwzględnej dyscypliny. 
Zapamiętano go jako osobę drobiazgo-
wą i dokładną. Był twardym, opano-
wanym i bezkompromisowym dowódcą, 
który cenił obowiązkowość i lojalność. 
W stosunku do siebie był równie wy-
magający jak do innych. Mimo chłod-
nej i surowej powierzchowności, dbał 
o właściwe stosunki międzyludzkie. 
Zachowywał profesjonalny dystans, 
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Kutry rybackie i okręty polskie w porcie w Pucku na początku lat 20. ubiegłego wieku.  
Na pierwszym planie okręt hydrograficzny ORP „Pomorzanin”, a z prawej kanonierka 

ORP „Generał Haller”. W tle cumuje kanonierka ORP „Komendant Piłsudski”

b a n d e r a

Marynarki Wojennej, w stopniu kapitana. Był 
jednym z sześciu oficerów wywodzących się 
z floty niemieckiej, którzy rozpoczęli służbę 
w nowo utworzonych siłach morskich  
II Rzeczpospolitej. 

We wrześniu 1919 roku został szefem  
Wydziału Operacyjnego Sekcji Organizacyj-
nej w Departamencie dla Spraw Morskich,  
a następnie został skierowany do Gdańska, 
na stanowisko szefa Urzędu Hydrograficznego. 
Zadaniem instytucji było przejęcie i zabez-
pieczenie urządzeń hydrograficznych na od-
cinku wybrzeża morskiego, mającym należeć 
do Polski oraz opieka nad wydmami i szlakami 
żeglugowymi. Żeby tego dokonać, Polska 
musiała posiadać własny statek hydrograficz-
ny, jednak pruskie władze Gdańska odma-
wiały sprzedaży odpowiedniej jednostki,  
ponieważ nie uznawały rządu polskiego.  
Zakup parowca, który nazwano „Pomorza- 
ninem”, był możliwy tylko dzięki prywatnym 
środkom Józefa Unruga.

Początki polskiej Marynarki Wojennej były 
trudne. Kiedy zapadła decyzja o utworzeniu 
morskich sił zbrojnych, II Rzeczpospolita nie 
posiadała dostępu do morza. Co więcej,  
fatalna sytuacja gospodarcza w odrodzonym 
państwie uniemożliwiała wdrażanie nowo-
czesnych technologii oraz poważnie utrud-
niała rozwój przemysłu ciężkiego. 

W początkowym okresie rozwoju polskiej 
floty, rola kadry kierowniczej – składającej 
się głównie z oficerów, którzy jeszcze do nie-
dawna pełnili służbę na okrętach i statkach 

błaha, ponieważ nie ograniczała się tylko do 
spraw języka – normy kulturowe, panujące  
w poszczególnych zaborach, były różne. 

Pewne problemy, związane z komunikacją, 
dotyczyły także Józefa Unruga. Jeszcze na 
początku lat 20. nie posługiwał się biegle pol-
szczyzną, jednak dokładał wszelkich starań, 
by to zmienić. We wspomnieniach kadry 
przewija się obraz Józefa Unruga studiu- 
jącego książki o polskiej gramatyce, jednak 
dla syna pruskiego generała – wychowanego na 
styku dwóch kultur (niemieckiej i polskiej) – 

wych, byli jednymi z najcenniejszych specja-
listów. Miał do nich całkowite zaufanie, które 
umiejętnie wykorzystywał w budowaniu nie 
tylko własnego autorytetu, ale przede wszyst-
kim fundamentów Marynarki Wojennej.

Józef Unrug szybko dał się poznać jako 
sprawny organizator. W ciągu roku dwukrotnie 
awansował, otrzymując stopień podpułkownika 
marynarki. 

Po objęciu stanowiska szefa Sztabu w Dowódz-
twie Wybrzeża Morskiego w Pucku, a następ-
nie szefa Sztabu w Dowództwie Floty, w pełni 

państw zaborczych – ograniczała się do pla-
nowania budowy przyszłej floty morskiej  
i rzecznej oraz opracowywania regulaminów 
dla załóg nieistniejących jeszcze okrętów. 

Także bariery językowe, wewnątrz sił 
zbrojnych, były problematyczne dla kadry – 
odrodzoną po zaborach Polskę cechowała 
wielokulturowość. Z pozoru była to kwestia 

porozumiewanie się z rosyjskojęzycznymi 
oficerami z dawnej carskiej floty wciąż było 
trudne. 

Od początku służby w polskiej Marynarce 
Wojennej, Józef Unrug otaczał się byłymi  
oficerami i podoficerami z Keiserliche Marine. 
Jako ludzie świetnie przeszkoleni i mający za 
sobą wieloletnią służbę na okrętach bojo-

Jedno z moich zadań - tak wspominał 
tę historię wiceadm. J. Unrug - polegało 
na uzyskaniu statku przeznaczonego do 
służby hydrograficznej. Po długich 
oczekiwaniach, znalazł się odpowiedni 
obiekt – mały parowiec z podwójnym 
napędem śrubowym (…). Otrzymał on 
nazwę „Pomorzanin”. Był pierwszym 
okrętem, na którym podniesiono, wiosną 
1920 roku, polską banderę wojenną. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności, 
zostałem wówczas po raz pierwszy –  
i chyba ostatni – pełnoprawnym 
właścicielem statku. Ze względu na to, 
że pruski Gdańsk nie uznał polskiego 
rządu, zakup parowca był możliwy na 
moje własne nazwisko.

J. Unrug, Jak powstała Polska Flota Wojenna 
1918-1939, „Nasze Sygnały” nr 1, SOMW, 

Londyn 1959, s. 2

miał możliwość wykorzystania swojego poten-
cjału. Poziom dyscypliny i wyszkolenia był  
niski, a także zróżnicowany – marynarze  
pochodzili ze wszystkich flot zaborczych. 
Przed Józefem Unrugiem postawiono trudne 
zadanie zaprowadzenia porządku.

kmdr ppor. Robert Biernaczyk 
cszmw.rzecznik@ron.mil.pl
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Podniesieniem wielkiej gali bandero-
wej rozpoczęto obchody jubileuszu 
ORP „Błyskawica”, najsłynniejszego 
polskiego okrętu z czasów drugiej 

wojny światowej. W uroczystości wzięli udział: 
dowódca 3. FO kadm. Krzysztof Jaworski,  
dowódca COM-DKM wiceadm. Stanisław 
Zarychta, rektor-komendant Akademii MW 
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, dyrektor 
Muzeum MW Tomasz Miegoń, dowódcy 
jednostek wojskowych Garnizonu Gdynia,  
byli dowódcy i członkowie załogi niszczyciela 
oraz jego sympatycy. 

Okręt rozpoczął służbę w polskiej flocie na 
krótko przed wybuchem drugiej wojny świato-
wej, w której przyszło mu uczestniczyć od 
pierwszego dnia. W czasie wojny z większości 
starć i bojów ORP „Błyskawica” wychodził 
zwycięsko, dzięki czemu polscy i brytyjscy 
marynarze nazywali go „lucky ship” – powie-
dział kmdr por. Walter Jarosz, dowódca  
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”. Swoją 
wysoką wartość bojową niszczyciel udowod-
nił podczas sześcioletnich działań bojowych 
drugiej wojny światowej, a także po jej zakoń-
czeniu, kiedy to na jego pokładzie wyszkolo-
nych zostało wiele pokoleń marynarskich – 
podkreślił kmdr por. Walter Jarosz. 

W trakcie obchodów jubileuszu, wiceprezes 
zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK 
Tomasz Kuplicki wręczył dowódcy okrętu od-

znaczenie pamiątkowe Za Zasługi dla ŚZŻ AK, 
natomiast st. chor. mar. Maciej Boldt został 
uhonorowany Medalem 25-lecia ŚZŻ AK. 
Po odczytaniu rozkazu okolicznościowego, 
zgodnie z marynarską tradycją, z pokładu 
okrętu wykonano salut osobisty, składający 
się z 13 wystrzałów. Obchody uświetnił wy-
jątkowy pokaz musztry paradnej w wykona-
niu Orkiestry Reprezentacyjnej MW. 

Po występie muzyków Orkiestry Reprezen-
tacyjnej MW, gospodarze uroczystości  
z gośćmi złożyli kwiaty przy Płycie Marynarza 
Polskiego na Skwerze Kościuszki. Następnie, 
w gmachu Muzeum Marynarki Wojennej, od-
był się wykład oraz projekcja krótkiego filmu 
poświęconego historii ORP „Błyskawica”. 

Po południu dawni i obecni członkowie  
załogi niszczyciela oraz jego sympatycy 
wzięli udział w marynarskim spotkaniu poko-
leń, które miało miejsce w Klubie Marynarki 
Wojennej „Riwiera”. Dla wszystkich była to 
doskonała okazja do podzielenia się wspo-
mnieniami związanymi z okrętem oraz opo-
wiedzenia osobistych historii sprzed lat.

W przededniu 80. rocznicy pierwszego podniesienia polskiej bandery wojennej na niszczycielu 
ORP „Błyskawica", 24 listopada odbyły się uroczystości upamiętniające jego bogatą – pełną 
wojennej chwały – historię oraz marynarzy, którzy na nim służyli. 

Jubileusz ORP „Błyskawica”

Interesowałem się okrętem od samego  
początku – powiedział honorowy prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół ORP „Błyskawica”  
mjr rez. Otton Hulacki. Jeszcze jako młody 
chłopak udzielałem się w Lidze Morskiej  
i Rzecznej. Wtedy dowiedziałem się, że polski 
rząd zamówił u Brytyjczyków nowe okręty. 
Od tamtej pory zbierałem wszystko, co doty-
czyło „Błyskawicy”: znaczki, fotografie,  
wycinki z gazet. Miałem tego cały zeszyt! 

Wśród gości znaleźli się sympatycy okrętu 
z angielskiego Cowes, którego mieszkańców 
Polacy uratowali przed niemieckimi bombami. 
Jednym z nich był Michael Aiken, prezes lokal-
nego Stowarzyszenia Przyjaciół ORP „Błyskawica” 
(Friends of the O.R.P. Blyskawica Society). 
Ten wyjątkowy okręt odcisnął się zarówno  
w historii Polski jak i Wielkiej Brytanii. Pa-
mięć o udziale ORP „Błyskawica” w obronie 
Cowes jest wciąż żywa na wyspie Wight. Nie 
jestem człowiekiem morza, tylko przedsię-
biorcą, jednak w historii tego okrętu jest coś, 
co nie pozwoliło mi przejść koło niego obojęt-
nie – podkreślił Michael Aiken.

Orkiestra Reprezentacyjna MWarynarki 
Wojennej, pod batutą kapelmistrza 
kmdr. ppor.  Macieja Budzińskiego, 
podczas pokazu musztry paradnej
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Biało-czerwona bandera po raz pierwszy 
załopotała na ORP „Błyskawica” 25 listopada 
1937 roku w Wielkiej Brytanii. Okręt został 
zbudowany w stoczni J. Samuel White & Co. 
w Cowes na wyspie Wight. Matką chrzestną 
niszczyciela została Cecylia Raczyńska (żona 
ambasadora RP w Wielkiej Brytanii Edwarda 
Raczyńskiego). Pierwszym dowódcą okrętu 
został kmdr Tadeusz Morgenstern-Podjazd. 
Od wejścia do służby do opuszczenia bandery 
w 1946 roku, niszczycielem dowodziło czter-
nastu oficerów MW. 

W sierpniu 1939 roku, w ramach realizacji 
planu „Peking”, okręt opuścił port w Gdyni  
i ruszył w kierunku Wielkiej Brytanii. Pod-
czas 6 lat zmagań wojennych na morzu nisz-
czyciel przepłynął 150 tysięcy mil morskich, 
eskortował 83 konwoje oraz uczestniczył  
w 108 patrolach i operacjach morskich. Trzy-
krotnie uległ uszkodzeniu w trakcie wypeł- 
niania zadań bojowych. 

Zgodnie z marynarską tradycją, rocznica 
pierwszego podniesienia bandery na 
okręcie jest świętem wszystkich człon-

ków załogi. W jego obchodach wzięli udział: 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztof 
Jaworski, szef Biura Hydrograficznego MW 
kmdr Andrzej Kowalski, zaproszeni goście 
oraz członkowie obecnych i byłych załóg 
okrętów obchodzących jubileusz. 

Okręty hydrograficzne ORP „Arctowski”  
i ORP Heweliusz” – wchodzące w skład 
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficz- 
nego MW, dowodzonego przez kmdr. Marka 
Czarneckiego – wybudowano w gdańskiej 
Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. 
Głównym projektantem był inż. Roman Buńka. 
Matką chrzestną „Arctowskiego” jest pani 
Krystyna Tokarska-Kierek, a „Heweliusza” – 
Teresa Bossy. ORP „Arctowski” wsławił się 
odkryciem wraku liniowca „Steuben” oraz  
zidentyfikowaniem wraku lotniskowca „Graf 
Zeppelin”. Obecnie ORP „Arctowski” jest do-

wodzony przez kmdr. ppor. Marcina Gronka,  
a ORP „Heweliusz” przez kmdr. ppor. Bartosza 
Smilińskiego.

ORP „Iskra” jest trzymasztową barkentyną,  
wybudowaną w Stoczni Gdańskiej. Jego kon-

struktorem jest mgr inż. Zygmunt Choreń.  
Ceremonii chrztu dokonała pani Barbara  
Zielińska. W latach 1994-1995 żaglowiec opłynął 
świat. W 1989 r. zdobył główną nagrodę regat 
„Cutty Sark Trophy”. W 1990 r. ORP „Iskra” 
został wyróżniony Medalem Pokoju przez 
Sekretarza Generalnego ONZ. Obecnie okrętem 
dowodzi kmdr ppor. Jacek Miłowski.
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Jednym z najbardziej znanych epizodów 
wojennych ORP „Błyskawica” jest udział  
w obronie Cowes. W kwietniu 1942 roku 
miasto stało się obiektem ataku niemieckiego 
lotnictwa. Prowadząc intensywny ostrzał  
samolotów, niszczyciel doprowadził do rozbi-
cia szyku bombowców, uniemożliwiając im 
wykonanie zadań. Załoga okrętu stawiała zasłony 
dymne, brała czynny udział w gaszeniu poża-
rów w mieście, a lekarz okrętowy udzielał  
pomocy medycznej rannym. Zaangażowanie 
bohaterskiej załogi ocaliło miasteczko przed 
zniszczeniami na wielką skalę. 

Za wojenne zasługi ORP „Błyskawica”  
został odznaczony Orderem Virtuti Militari.  
Od 1976 roku pełni rolę okrętu-muzeum. Na 
jego pokładzie odbywają się najważniejsze 
wydarzenia dla Marynarki Wojennej.

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

kmdr ppor. Radosław Pioch 
rzecznik3fo@ron.mil.pl

Uroczyście w DZH MW
W Porcie Wojennym Gdynia – z okazji 35. rocznicy podniesienia 
bandery wojennej na trzech okrętach Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW – na uroczystych zbiórkach, 24 listopada,  
stanęły załogi: żaglowca szkolnego ORP „Iskra” oraz okrętów 
hydrograficznych ORP „Arctowski” i ORP „Heweliusz”.
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Jaka jest misja Muzeum Marynarki 
Wojennej? 

Zgodnie ze statutem, popularyzujemy  
historię i współczesność Marynarki Wojennej. 
Zbieramy wszystko, co świadczy o historii 
Marynarki Wojennej. Niestety, aktywność 
muzeum jest obecnie mocno ograniczona.  
Z powodu remontu, poza salą audiowizualną, 
obecnie muzeum nie jest dostępne dla osób  
z zewnątrz. Tworzymy nowe wystawy, wyda-
jemy też własne publikacje. Organizujemy 
wyjazdowe lekcje muzealne w szkołach – 
np. w Warszawie, podczas ferii zimowych, 
będziemy prowadzić zajęcia w Domu Spotkań 
z Historią. Nasze ekspozycje można oglądać 
poza Gdynią – między innymi w Dęblinie. 
W przyszłym roku jedna z wystaw  zostanie 
zaprezentowana w Norwegii, w Narwiku. 
Będzie poświęcona głównie historii niszczy-
ciela ORP „Grom”. W stolicy Białorusi 
otwieramy ekspozycję, którą organizujemy 
we współpracy z polskim Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych. Wystawa jest poświę-
cona Flotylli Pińskiej. Mam nadzieję, że na 
wystawie w muzeum w Kanadzie znajdzie 
się część naszych zbiorów, poświęconych 
udziałowi Polaków w Bitwie o Atlantyk.  
Prowadzimy rozmowy wstępne. 

Dlaczego popularyzowanie wiedzy 
historycznej jest ważne? 

Uważam, że kto nie zna historii, nie ma 
również wiedzy o współczesności. Jeżeli  

Wybrzeżu, jesteśmy zanurzeni w historii. 
Dzieje Gdyni, handlu morskiego oraz polskich 
sił morskich są ze sobą nierozerwalnie  
splecione. Ludzie morza żyli i pracowali tutaj 
na długo przed powstaniem miasta. Nasza 
Marynarka Wojenna uczestniczyła w obronie 
Kępy Oksywskiej oraz Helu. Ten rodzaj sił 
zbrojnych walczył nieprzerwanie od pierw-
szego do ostatniego dnia wojny w Europie. 
Plan ewakuacji trzech niszczycieli, pod kryp-
tonimem „Peking”, mimo że budził wiele 
kontrowersji w sierpniu i wrześniu 1939 roku, 
umożliwił Polakom walkę z wrogiem u boku 
potężnego sojusznika. Brytyjczycy byli  
zaskoczeni wyszkoleniem oraz sprawnością 
polskich załóg. Okręty, które znalazły się  
w Wielkiej Brytanii, stanowiły jedyną nie-
okupowaną cześć terytorium Rzeczypospolitej. 
Na pokładach obowiązywało polskie prawo. 

N O W E  O B L I C Z E  M U Z E U M  M W

Gdyńskie Muzeum Marynarki Wojennej zostało zamknięte na czas gruntownego remontu.  
Swoje niepowtarzalne, niezwykle bogate i atrakcyjne zbiory oraz zmodernizowane oblicze 
zaprezentuje podczas ponownego otwarcia – planowanego na 28 listopada 2018 roku –  
w 100. rocznicę utworzenia polskiej Marynarki Wojennej. 
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Związani z morzem

O popularyzacji  
historii naszego oręża na 

morzu oraz o zmianach 
czekających Muzeum 
Marynarki Wojennej,  

z Tomaszem Miegoniem – 
dyrektorem placówki – 

rozmawia Katarzyna 
Kamińska. 

komuś wydaje się, że coś wie o świecie bez 
znajomości przynajmniej podstaw historii – 
taka osoba jest w błędzie. Znajdujemy się na 
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Warto o tym pamiętać. Muzeum tę wiedzę 
poszerza i pielęgnuje, a przede wszystkim dzieli 
się nią. Polacy mają niesamowitą historię,  
z której mogą być dumni. 

Czy zainteresowanie historią jest żywe 
wśród mieszkańców Wybrzeża?

Tak. Ludzie chcą poznawać historie.  
Sądzę, że świadczy o tym frekwencja zwie-
dzania naszego muzeum oraz Okrętu- 
-Muzeum ORP „Błyskawica”. Przypominam, 
że okręt znajduje się w służbie 3. Flotylli 
Okrętów i nie jest częścią naszej placówki, 
natomiast dzięki kolejnym jej dowódcom, 
Muzeum Marynarki Wojennej ma swoją wy-
stawę na pokładzie tej wspaniałej jednostki.

Może nie doceniamy takich symboli, 
jak ORP „Błyskawica”, ponieważ 

stały się elementem naszej gdyńskiej  
codzienności? 

Dla mieszkańców Gdyni nie jest niczym 
niezwykłym to, że w centrum miasta jest  
zacumowany historyczny polski niszczyciel – 
mijają go w trakcie niedzielnych spacerów od 
wielu lat. Służbę muzealną pierwszy rozpo-
czął, w 1960 roku, ORP „Burza”. W 1976 roku 
jego miejsce zajął ORP „Błyskawica”. Gdynianie 
przyzwyczaili się, że najważniejsze uroczy-
stości Marynarki Wojennej odbywają się na 
pokładzie ORP „Błyskawica”. Dla osób spoza 
Gdyni, to wyjątkowe przeżycie – móc uczest-

niczyć w ważnym wydarzeniu państwowym, 
zapoznać się z ceremoniałem wojskowym, 
usłyszeć salut armatni. Niektórzy, dopiero 
wtedy uświadamiają sobie silny związek  
Polski z morzem.

Jakie zmiany czekają gdyńskie Muzeum 
Marynarki Wojennej w nadchodzących 

miesiącach?
Prowadzimy, zakrojone na dużą skalę, prace 

wewnątrz budynku. Co więcej, w przyszłym 
roku będziemy prowadzić również prace 
ziemne na terenie skansenu – powstaną dla 
nas podziemne magazyny oraz pracownie. 
Cel modernizacji jest prosty. W atrakcyjnej 
formie chcemy przedstawić historię Marynarki 
Wojennej. Od prapoczątków, czyli X-XI wieku 
(od wydarzeń, o których wiemy tylko dzięki 
sagom wikingów), aż do czasów współczes-
nych. Nasze nowe muzeum jest kolejnym 
projektem uznanej artystki Anny Bocek. Ma 
przemawiać do współczesnego odbiorcy, sto-
sować jego język – multimedia, elektronikę, 
interaktywne poznawanie historii. Planujemy 
zainstalować symulator, na którym goście  
będą mogli bronić okrętu przed nalotem,  
korzystając z wiernej kopii przeciwlotniczego 
karabinu maszynowego.

Odkąd otwarto Muzeum Powstania 
Warszawskiego, placówka ta stała się 

pewnego rodzaju wzorem nowoczesnego 
muzealnictwa, do którego wielu dąży.

Znajdujemy się jednak w innej sytuacji niż 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Stołeczna 
placówka dysponuje ograniczonym zasobem 
eksponatów. Oczywiście, ma swoje zbiory, 
natomiast pewnych rzeczy nie jest w stanie 
opowiedzieć za pomocą obiektów, ponieważ – 
z przyczyn oczywistych – one nie istnieją.  
U nas jest inaczej – posiadamy wiele obiek-
tów związanych z morzem. Na multimediach 
czy tworzeniu scenografii skupiają się przede 
wszystkim muzea, które nie posiadają wielu 
eksponatów. Rzecz jasna, multimedia będą 
obecne w Muzeum Marynarki Wojennej, ale 
nie będą dominować.

Wiele eksponatów, które znajdują się 
w Muzeum Marynarki Wojennej, 

zostało ofiarowanych przez darczyńców. 
Czy jest wyjątkowy artefakt, którego histo-
ria szczególnie zapadła panu w pamięci?

Posiadamy wiele takich eksponatów. Myślę, 
że zabrakłoby czasu i papieru, bym mógł 
opowiedzieć o wszystkich, ale podzielę się 
jedną historią. Jakiś czas temu pozyskiwaliśmy 
z dna Bałtyku pozostałości armat, które  
zostały zatopione przez wojska niemieckie. 
Nie były to obiekty wielkiej wartości, jednak 
są świadectwem sprzętu, jakim walczono.  
W trakcie prac odebrałem telefon z ważną  
informacją – w muzeum pojawili się goście 
zagraniczni, którzy twierdzą, że są w posia-
daniu bandery ORP „Krakowiak”. Byłem 
kompletnie zaskoczony. Proszę sobie wy-
obrazić, że bandera trafiła do nas aż z RPA. 
Mieszkał tam dawny młodszy oficer, który 
służył na ORP „Krakowiak” i wszedł w posia-
danie bandery z okrętu. Zgodnie z jego wolą, 
po jego śmierci miała ona trafić do Muzeum  
Marynarki Wojennej w Gdyni. Rodzina tego 
oficera specjalnie przybyła do Trójmiasta, by 
przekazać nam tę wyjątkową pamiątkę.

Pomysł, by powstało miejsce poświęcone 
polskiej Marynarce Wojennej, bardzo 

długo czekał na realizację.
Pierwsze próby utworzenia takiego miej-

sca są datowane na lata 30. ubiegłego wieku. 
Początkiem miała być wystawa w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie. Niestety, nie 
doszła do skutku. Taką ekspozycję otworzono 
dopiero w czerwcu 1953 roku. Później prze-
niesiono ją do Gdyni, do nieistniejącej już 
willi, na miejscu której znajduje się nasz 
obecny gmach. W ten sposób Muzeum  
Marynarki Wojennej zyskało stałą siedzibę. 
Budynek, w którym obecnie się mieścimy, 
został oddany do użytku w 2012 roku. Znowu 
przechodzimy przez wielkie zmiany, ale jestem 
przekonany, że 28 listopada 2018 roku –  
w dniu ponownego otwarcia muzeum – dołą-
czymy do czołówki tego typu placówek na 
świecie.
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W uroczystości, będącej najważ-
niejszym wydarzeniem ob-
chodów jubileuszu Marynarki 
Wojennej, wziął udział Mini-

ster Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. 
Wśród uczestników ceremonii, na nabrzeżu 
przed ORP „Kormoran”, stanęli: dowódca  
generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika,  
dyrektor DZSZ BBN gen. bryg. Jarosław  
Kraszewski, inspektor Marynarki Wojennej 
kadm. Mirosław Mordel, dowódca COM-DKM 
wiceadm. Stanisław Zarychta, dowódca 3. FO 
kadm. Krzysztof Jaworski oraz rektor- 
-komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz 
Szubrycht. Obecni byli także przedstawiciele: 
instytucji państwowych, parlamentu, władz 
samorządowych – z prezydentem Gdyni  
Wojciechem Szczurkiem na czele, ducho-
wieństwa, służb mundurowych i przemysłu 
stoczniowego oraz mieszkańcy Gdyni. 

Banderę podnieść!
Podczas wystąpienia, Minister Obrony  

Narodowej Antoni Macierewicz zapowie-
dział dalszą modernizację sił morskich oraz 
potwierdził plan przywrócenia Dowództwa 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Zwracając się 
do zebranych oraz załogi nowego niszczyciela 
min zaznaczył, że jest to okręt na miarę XXI 
wieku i nie musimy się już wstydzić  
naszej floty. Polska Marynarka Wojenna jest 

odbudowywana i przywracana jest jej świet-
ność. Już nie papier i słowa, ale czyny są 
gwarantem naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj 
dajemy temu świadectwo, podnosząc banderę 
na ORP „Kormoran” – podkreślił.

W rozkazie okolicznościowym dowódca 
generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika 
stwierdził, że – Wyszkolona i profesjonalna 
kadra, w połączeniu z nowoczesną techniką, 
jest gwarantem bezpieczeństwa Polski na 
morzu. Wysoko oceniam profesjonalizm i za- 
angażowanie naszej marynarskiej rodziny. 
Dzięki waszej wzorowej służbie i pracy biało-
-czerwona bandera powiewa dumnie, sławiąc 
dokonania tych wszystkich, dla których sprawa 
polskiego morza nigdy nie była obojętna. 

Dla dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu kmdr. Krzysztofa Zdonka, 
uroczystość pierwszego podniesienia bandery 
na ORP „Kormoran” była bardzo ważna,  

bowiem wyznaczyła – symbolicznie – początek 
jego służby dla Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wierzę, że tego typu uroczystości staną się  
w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i w Marynarce 
Wojennej uroczystościami cyklicznymi – dodał.

Dowódcą ORP „Kormoran” został  
kmdr ppor. Michał Dziugan. Najnowszy  
polski okręt wejdzie w skład 13. Dywizjonu 
Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety, 
dowodzonego przez kmdr. por. Piotra Sikorę.
Matką chrzestną okrętu jest Maria Karweta, 
wdowa po admirale floty Andrzeju Karwecie. 

ORP „Kormoran” jest pierwszym z serii 
trzech nowoczesnych niszczycieli min, które 
mają trafić do 13. Dywizjonu Trałowców, 
wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony  
Wybrzeża. Został wybudowany przez konsor-
cjum, którego trzon tworzy gdańska stocznia 
Remontowa Shipbuilding S.A. oraz gdyński 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum FO

T.
 M

AR
IA

N
 K

LU
CZ

YŃ
SK

I, 
M

AR
CI

N
 P

UR
M

AN
 

Modernizacja floty
Niszczyciel min ORP „Kormoran” rozpoczął służbę dla Polski. Ceremonia pierwszego 
podniesienia bandery wojennej na nowym okręcie odbyła się 28 listopada, w 99. rocznicę 
utworzenia Marynarki Wojennej, przy gdyńskim Skwerze Kościuszki.
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ORP „Kormoran” 
ma długość 58,5 m, szerokość 

przekraczającą 10 m i wyporność  
830 t. Kadłub jest wykonany ze stali 

amagnetycznej, zapewniającej 
zmniejszenie wykrywalności pól 

fizycznych okrętu. Jego uzbrojenie 
stanowi armata Wróbel II kal. 23 mm, 
a także trzy wielkokalibrowe karabiny 

maszynowe kal 12,7 mm oraz 
wyrzutnie rakiet Grom. Jednostka 

została wyposażona w system 
zarządzania walką SCOT-M, sonary 

oraz cztery typy pojazdów 
podwodnych: Saab Double Eagle 

Mark III, Kongsberg Hugin, Morświn 
oraz Głuptak – w dwóch wersjach – 

inspekcyjnej (służącej do identyfikacji 
niebezpiecznych znalezisk) oraz 

bojowej (w razie potrzeby może sam 
zdetonować minę). Napęd okrętu 
stanowią dwa pędniki cykloidalne 

Voith-Schneider’a, napędzane przez 
dwa silniki wysokoprężne MTU o mocy 
1000 kW. Napęd oraz dziobowy ster 
strumieniowy Schottel zapewniają 
doskonałe zdolności manewrowe. 

17     

obserwacji podwodnej (stacje hydrolokacyjne 
SHL-101/TM i SHL-300) oraz ładunki do 
niszczenia min morskich „Toczek”. 

W polskiej stoczni
Budowa tej prototypowej jednostki, nie bez 

powodu, została zrealizowana jako praca roz-
wojowa. Wielkim wyzwaniem był już sam 
projekt okrętu wojny minowej, spełniającego 
wymogi współczesnego pola walki, wykonany 
przez biuro Remontowa Marine Design z grupy 
Remontowa Holding – zaznaczył Grzegorz 
Landowski, rzecznik  prasowy GK Remontowa 
Holding. Okręt zaprojektowano tak, by za-
pewnić mu bardzo niską sygnaturę pól  
fizycznych i wysokie parametry manewrowe. 
To ostatnie zostało osiągnięte przez zastoso-
wanie pędników cykloidalnych typu Voith- 
-Schneider, emitujących ponadto niski po-
ziom hałasu – wyjaśnił Grzegorz Landowski 
i dodał, że dużym wyzwaniem produkcyjnym 
była także nowa technologia budowy kadłuba 
ze stali amagnetycznej. Budowa okrętu prze-
biegała w sterylnych – na miarę procesu 
przemysłowego – warunkach. Prefabrykacja 
i montaż sekcji, bloków i kadłuba odbywała 
się przy spełnieniu odpowiednich parametrów 
temperatury, wilgotności i czystości powietrza. 
Wymagało to inwestycji w dedykowaną halę 
produkcyjną – wyposażoną w systemy moni-
toringu i urządzenia filtrujące – dodał. 

Czekając na kolejne okręty – OORP „Albatros” 
i „Mewa” – załodze ORP „Kormoran” życzy-
my stopy wody pod kilem.

17     

Techniki Morskiej S.A. Do jego głównych 
zadań należeć będzie: poszukiwanie, klasyfi-
kowanie, identyfikowanie i neutralizowanie 
min morskich, rozpoznawanie torów wodnych, 
przeprowadzanie jednostek przez akweny za-
grożenia minowego, stawianie min oraz zdal-
ne sterowanie samobieżnymi platformami 
przeciwminowymi. 

Nowoczesny projekt
Jednym z najważniejszych wyzwań pod-

czas budowy okrętu było zintegrowanie 
wszystkich urządzeń i systemów dostarczo-
nych przez różnych producentów. Udało nam 
się to dzięki opracowanemu przez nas autor-
skiemu systemowi zarządzania walką SCOT – 
stanowiącemu jednocześnie „mózg, serce  
i układ nerwowy” – który pozwala na użycie 
okrętowych sensorów i efektorów w najbar-
dziej efektywny sposób  – powiedział dr inż. 
Andrzej Kilian, prezes zarządu Ośrodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Centrum Techniki 
Morskiej S.A.

SCOT to nowoczesny, okrętowy system za-
rządzania walką, integrujący podsystemy: 

b a n d e r a

zwalczania celów powietrznych, nawodnych  
i podwodnych; zwalczania zagrożeń asymetrycz-
nych; obserwacji technicznej; radarów; łączności 
oraz usług dostarczanych przez zintegrowany 
system nawigacyjny (w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa pływania, monitorowania 
aktualnego położenia geograficznego i para-
metrów ruchu okrętu). Integracja podsyste-
mów odbywa się w oparciu o okrętową szynę 
danych. System wspomaga działalność bojową 
załogi okrętu w zakresie efektywnego wyko-
rzystania wszystkich zgromadzonych na 
okręcie sensorów i efektorów, a także plano-
wania zadania, wspomagania decyzyjnego 
oraz monitorowania realizacji zadań. Zakres 
integracji podsystemów jest określony przez 
zdefiniowanie zbioru urządzeń i elementów 
systemów okrętowych oraz technologii do  
organizowania wirtualnych sieci wymiany 
informacji – podkreślił dr inż. Andrzej 
Kilian i dodał, że wartość bojowa nowocze-
snego okrętu jest definiowana przez systemy, 
w jakie został on wyposażony. 

CTM opracowało i dostarczyło, m.in.: pod-
system wspomagania dowodzenia, system 

Tomasz Gos, Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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„Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim”, sporządzona w Hamburgu  
27 kwietnia 1979 roku, nakłada na poszczególne państwa – jej sygnatariuszy – obowiązek niesienia 
pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu. Zadanie utrzymywania sił gotowych 
do ratowania zdrowia i życia w polskiej strefie odpowiedzialności SAR (ang. Search and Rescue) –  
w zakresie działań lotniczych – wykonuje Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. 

Polska strefa odpowiedzialności SAR 
to obszar Morza Bałtyckiego  
o powierzchni ponad 30 tys km2, 
przylegający do polskiego wy- 

brzeża, kształtem i wielkością zbliżony do 
tzw. wyłącznej strefy ekonomicznej. Dodatko-
wo, zadania lotniczego poszukiwania i ratow-
nictwa obejmują obszar lądu do 100 km od 
wybrzeża. 

Lotnicy morscy 
niosą pomoc
Od początku istnienia struktur lotniczych  

w MW, dostrzegano potrzebę stworzenia jed-
nostek wyspecjalizowanych w lotniczym  
zabezpieczeniu ratownictwa morskiego.  
W 1959 roku sformowano pierwszą jednostkę 
lotnictwa morskiego, która w zadaniach miała 
również ratownictwo. Była to 18. Mieszana 
Eskadra Lotnictwa MW, której miejscem  

bazowania było lotnisko w Babich Dołach. 
Przełom w ratownictwie lotniczym nastąpił 
wraz z wprowadzeniem do służby śmigłow-
ców, które eskadra zaczęła otrzymywać  
w 1960 roku. Były to śmigłowce SM-1 – jeszcze 
bardzo niedoskonałe, o słabych możliwościach 
taktycznych. W trakcie licznych prób potwier-
dzono jednak, że śmigłowce są idealnym 
sprzętem do działań ratowniczych na morzu. 
Z myślą o nich, w 1962 roku, w Darłowie 
sformowano kolejną jednostkę lotniczą – 28. 
Eskadrę Ratowniczą MW, której powierzono 
zadania ZOP i ratownicze. Kolejne, dostarczane 
przez przemysł, śmigłowce (typu SM-2) dys-
ponowały już wciągarką, dzięki której można 
było podjąć rozbitka na pokład śmigłowca  
będącego w zawisie. 

W 1968 roku do obydwu eskadr zaczęły tra-
fiać śmigłowce Mi-2. Rozważano stworzenie 
trzeciego punktu, w okolicy Dziwnowa, z którego 

mógłby operować śmigłowiec ratowniczy. 
Wkrótce powstała pierwsza specjalistyczna, 
ratownicza wersja śmigłowca Mi-2 (oznacza-
na, od skrótu nazwy Ratownictwo Morskie, 
Mi-2RM). Śmigłowce dysponowały wciągarką, 
reflektorem-szperaczem, hakiem do holowa-
nia tratw i tratwą ratunkową zrzucaną z po-
kładu. Była to nowa jakość w ratownictwie  
morskim. 

Kolejnym, ważnym wydarzeniem stało się 
wprowadzenie do służby średnich śmigłow-
ców morskich Mi-14, w wersjach: ZOP i ra-
towniczej. Śmigłowce ratownicze Mi-14PS,  
o znacznie większej ładowności i większym 
zasięgu lotu niż dotąd używane Mi-2RM, tra-
fiły do 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW 
w Darłowie (powstałego z przeformowania 
28. Eskadry Ratowniczej MW) w połowie lat 
80. ubiegłego wieku. Podczas gdy Mi-2RM 
zabierał na pokład tylko dwóch rozbitków,  

Ratunek z powietrza
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Zmodernizowane śmigłowce  
ratownicze W-3 „Anakonda” są 

wyposażone m.in. w: nową kamerę 
termowizyjną (sprzężoną z reflektorem-

-szperaczem), system identyfikacji 
jednostek pływających AIS, system 

detekcji sygnałów radiostacji 
ratowniczych CHELTON, dźwig burtowy 
oraz sprzęt do podnoszenia rozbitków: 
kosz, nosze, trójkąt oraz pętlę. Kabinę 
transportową doposażono w respirator 

oraz pompę infuzyjną  
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Mi-14PS mógł ich zabrać aż dziewiętnastu. 
Dodatkowym walorem śmigłowca była możli-
wość wodowania w określonych warunkach, 
dzięki nadmuchiwanym pływakom. Po roz-
wiązaniu 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW, 
śmigłowce Mi-14PS nadal dyżurowały  
w Darłowie, wchodząc – z czasem – w wypo-
sażenie (z Mi-2RM) nowo sformowanej  
40. Eskadry ZOP i Ratownictwa. 

Przemiany
W połowie lat 90. nastąpiły radykalne 

zmiany w organizacji lotnictwa morskiego.  
W Babich Dołach, w październiku 1994 roku, 
sformowano Dowództwo Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej – które miało skupić  
jednostki lotnictwa morskiego, dodatkowo 
poddane przeobrażeniom strukturalnym. Zada-
nia ratownictwa morskiego, we współdziałaniu 
z Polskim Ratownictwem Okrętowym, powie-
rzono 2. Dywizjonowi Lotniczemu w Darłowie 
(powstałemu z przeformowania 40. Eskadry 
ZOP i Ratownictwa) oraz 1. Dywizjonowi 
Lotniczemu w Babich Dołach, który kultywo-
wał tradycje przedwojennego Morskiego  
Dywizjonu Lotniczego, powojennego 34. Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego i 18. eskadry. 

W 1992 roku, do 1. Dywizjonu Lotniczego 
trafiła pierwsza – w pełni ratownicza – wersja 
„Anakondy” W-3RM, która do dziś stanowi 
podstawę ratownictwa lotniczego SAR.  
Śmigłowiec wyposażono, między innymi,  
w nadmuchiwane pływaki, reflektor-szperacz 
i wciągarkę. Na pokład mógł zabrać ośmiu 
rozbitków. 

Współczesność
W 2002 roku wydzielono z Polskiego  

Ratownictwa Okrętowego nową strukturę – 
Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, 
która przejęła funkcje organizacji i koordyna-
cji systemu ratownictwa (w ramach polskiej 
strefy odpowiedzialności SAR). Na podstawie 
umów międzyresortowych i zadań nałożonych 
przez Ministra Obrony Narodowej, funkcje  
ratownictwa lotniczego (w polskiej strefie od-
powiedzialności SAR) wypełnia Gdyńska 
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Za-
łogi dyżurne śmigłowców ratowniczych wcho-
dzą w skład krajowego i międzynarodowego 
systemu ratownictwa morskiego i lotniczego. 

Zadania ratownictwa lotniczego SAR po-
wierzono 43. i 44. Bazie Lotnictwa Morskiego, 
wchodzącym w skład BLMW. Całodobowy 
dyżur w krajowym systemie ratownictwa mor-
skiego i lotniczego jest pełniony przez załogi 
śmigłowców typu W-3WARM „Anakonda” – 
w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni- 
-Babich Dołach. Jednocześnie, w 44. Bazie 
Lotnictwa Morskiego w Darłowie, w godzi-
nach dziennych, w gotowości do prowadzenia 
działań ratowniczych jest utrzymywany drugi 
śmigłowiec – Mi-14PŁ/R lub W-3WARM. 

Mi-14PŁ/R to przebudowany do zadań  
ratowniczych śmigłowiec ZOP Mi-14PŁ.  
Modernizacja śmigłowca polegała na przebu-
dowie instalacji paliwowej, hydraulicznej  
i elektrycznej oraz klimatyzacji, a także  
przystosowaniu kabiny do transportowania 
rozbitków. W celu umożliwienia eksploatacji 
kosza ratowniczego, poszerzono drzwi bocz-
ne. Śmigłowiec wyposażono w: nowy radar 

Załoga samolotu patrolowego „Bryza”,  
dyżurująca w Siemirowicach koło Lęborka (na 
macierzystym lotnisku 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego) także jest utrzymywana w całodo-
bowej gotowości do działań SAR. Samolot 
„Bryza” jest wyposażony, między innymi,  
w nowoczesny system namierzania sygnałów  
z radiostacji ratowniczej CHELTON. Dzięki 
temu może wspierać akcję poszukiwawczą  
i naprowadzać na rozbitka śmigłowiec spie-
szący z pomocą. 

W 2014 roku Inspektorat Uzbrojenia MON 
podpisał, z zakładami lotniczymi PZL Świd-
nik, umowę na modernizację pięciu najstar-
szych śmigłowców typu W-3 „Anakonda”. 
Zmodernizowane i zunifikowane, pod wzglę-
dem wyposażenia, śmigłowce wróciły już do 
macierzystych baz. Pod koniec ubiegłego roku 
podpisano kolejną umowę na modernizację 
śmigłowców W-3 – tym razem trzech naj-
młodszych, przyjmowanych w latach 1998-2002. 
Realizacja umowy ma potrwać do 2018 roku. 
Śmigłowce trafiły już do PZL Świdnik. W tym 
roku wdrożono także procedurę wydłużenia 
resursu dwóch śmigłowców ratowniczych  
Mi-14PŁ/R, co pozwoli na ich eksploatację przez 
kolejne cztery lata. Pierwszy śmigłowiec (1012) 
trafił do WZL w Łodzi w połowie września. 
Zostanie poddany gruntownemu przeglądowi, 
a każde zabudowane na nim urządzenie zdemon-
towane i sprawdzone. Specjaliści starannie 
przejrzą strukturę płatowca, w poszukiwaniu 
ewentualnych oznak korozji, o którą w środo-

pogodowy, system dźwigowy SPŁ-350, trzy 
reflektory poszukiwawcze oraz nowy sprzęt 
nawigacyjny – GPS, radiowysokościomierz 
oraz radiostacje. 

wisku morskim nie trudno. Drugi wiropłat  
(z numerem 1009) trafi do Łodzi w połowie 
przyszłego roku, kiedy pierwszy podejmie już 
dyżur ratowniczy w Darłowie.

Doświadczenia wielu lotniczych pokoleń 
stoją za każdą, przeprowadzoną z dala od brzegu, 
akcją ratowniczą. W tym roku przeprowadzono 
czternaście takich akcji, a w ciągu ostatnich 
25 lat – 615. Udzielono pomocy 327 osobom. 
To bardzo wymierny efekt działania lotników  
w marynarskich mundurach.

kpt. mar. Marcin Braszak  
blmw.rzecznik@ron.mil.pl

Napęd zmodernizowanych „Anakond” 
wspiera obecnie cyfrowy system 

sterowania silnikami FADEC 

W latach 2008–2010, z powodu 
wyczerpania resursu, w lotnictwie 
morskim wycofano z eksploatacji  

trzy śmigłowce ratownicze Mi-14PS.  
Podjęto wtedy decyzję  

o przystosowaniu dwóch maszyn,  
w wersji zwalczania okrętów podwodnych, 

do wykonywania zadań SAR
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Początkowo, ORP „Orkan” przydzie-
lono do 3. Flotylli Niszczycieli Home 
Fleet. W trakcie pobytu w Scapa 
Flow, na okręcie kontynuowano 

szkolenie. Podczas zimowych sztormów, na-
wiedzających kotwicowisko, niszczyciel dwu-
krotnie zrywał się z kotwicy – jednak załodze 
udało się uchronić jednostkę przed poważ-
niejszymi uszkodzeniami.

ORP „Orkan” i ORP „Piorun” były wizyto-
wane – 16 stycznia 1943 roku – przez Pierw-
szego Lorda Admiralicji A. V. Alexander’a 
oraz dowódcę Home Fleet adm. sir J. C. Tovey’a, 
którzy bardzo pozytywnie wyrazili się o pozio-
mie wyszkolenia polskich załóg. 

Niszczyciel ORP „Orkan” pełną gotowość 
bojową uzyskał 19 stycznia 1943 roku, a już 
kolejnego dnia skierowano go do Seydisfiord 

na Islandii, skąd rozpoczął działalność  
w eskorcie konwojów.

W obronie pancerników
ORP „Orkan” wszedł w skład grupy bojo-

wej pancernika HMS „Anson” (typu King 
George V) 23 stycznia 1943 roku. Zespół ten – 
dowodzony przez adm. B. Frasera – stanowił 
daleką eskortę konwoju „JW 52”, idącego do 
Murmańska. Podczas rejsu, obsługa hydro- 
lokatora ASDIC na polskim okręcie wykryła 
torpedę zmierzającą w kierunku brytyjskiego 
pancernika. Dzięki ostrzeżeniu z ORP „Orkan”, 
cały zespół wykonał gwałtowny manewr uni-
kowy, dzięki czemu torpeda chybiła. W ramach 
podziękowań, po powrocie do Akureyri (pół-
nocne wybrzeże Islandii), załoga HMS „Anson” 
zaprosiła marynarzy z ORP „Orkan” na 

wspólną herbatę. Następnego dnia polski nisz-
czyciel – wraz z pancernikiem – ponownie 
wyszedł w morze, w celu eskortowania kon-
woju „RA 52”, wracającego z Murmańska. 
Okręt wrócił na kotwicowisko w islandzkim 
Hvalfiordzie 4 lutego. Postój w bazie wyko-
rzystano na czyszczenie kotłów i kalibrację 
radionamiernika HF/DF.

W połowie lutego 1943 roku, okręt dołączył 
do grupy bojowej pancernika HMS „Howe” 
(również typu King George V), w drodze do 
Seydisfiordu (docelowo – do Akureyri). Na-
stępnie wszedł w skład eskorty bezpośredniej 
konwoju „JW 53”. Sztormowa pogoda spowo-
dowała uszkodzenia na niektórych okrętach 
osłony. Lotniskowiec eskortowy HMS „Dasher”, 
krążownik lekki HMS „Sheffield” oraz 6 statków 
musiały wrócić do bazy. W trakcie dalszego 

Załoga, którą zamustrowano na niszczyciel, składała się z osób, które – w większości – nigdy 
wcześniej nie służyły na okrętach. Spowodowało to znaczne wydłużenie czasu osiągnięcia 
gotowości bojowej. W rezultacie, ORP „Orkan” oficjalnie wszedł do służby dopiero 18 listopada 
1942 roku. Dowódcą został kmdr por. Stanisław Hryniewiecki. Wówczas nikt się nie spodziewał, 
że będzie to jedna z najkrótszych karier okrętu w polskiej Marynarce Wojennej.

Ostatni rejs „Orkana”

Najnowszy – wówczas – brytyjski 
pancernik HMS „Anson”, należący  

do typu King George V (były to 
najpotężniejsze okręty liniowe  
w Europie). Dzięki polskiemu 
niszczycielowi ORP „Orkan”, 

prawdopodobnie, uniknął – w styczniu 
1943 roku – uszkodzeń od niemieckiej 

torpedy. Wyłączenie z działania – 
choćby na 3 miesięce – tak ważnej 

strategicznie jednostki, mogłoby mieć 
następstwa brzemienne w skutkach dla 

bezpieczeństwa alianckiej żeglugi 

CZęść 2
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zaproszona na spotkanie z monarchą, który 
wpisał się do księgi pamiątkowej ORP „Orkan”. 

Wówczas niszczyciel otrzymał rozkaz prze-
bazowania do Plymouth (20 marca 1943 roku). 
Decyzja była spowodowana utworzeniem – 
przez Admiralicję Royal Navy – dedykowa-
nych zespołów okrętów, mających za zadanie 
zwalczanie niemieckiej żeglugi w Zatoce  
Biskajskiej. Ponadto, jednostki te miały  
zapewniać bezpośrednią eskortę brytyjskim 
konwojom – udającym się na południe, do  
Gibraltaru i Afryki – przed siłami niemieckiej 
Kriegsmarine, bazującymi w portach północ-
nej i zachodniej Francji.

Na podejściach do kanału La Manche pierw-
szy patrol miał miejsce 24 marca 1943 roku. 

rejsu konwój był silnie atakowany przez nie-
mieckie lotnictwo. Niszczyciel ORP „Orkan” 
sześciokrotnie uczestniczył w odpieraniu tych 
ataków. Dzięki twardej postawie jednostek 
eskorty, konwój bez strat dotarł – 28 lutego – 
do Murmańska.

Północny Atlantyk
W drodze powrotnej z Murmańska, 2 marca 

1943 roku, ORP „Orkan” eskortował konwój 
„RA 53”. Jednostki wielokrotnie były atako-
wane z powietrza i spod wody. W akcjach  
przeciwko U-bootom, polski niszczyciel zużył 
ponad połowę zapasu bomb głębinowych. Ze 
względu na trudne warunki hydrometeoro- 
logiczne (sztorm – powodujący przechyły  
dochodzące do 40 stopni – oraz oblodzenie  
pokładów) wielu marynarzy na ORP „Orkan” 
odniosło kontuzje. W trakcie osłony obu kon-
wojów, polski niszczyciel stoczył 17 walk  

z niemieckimi okrętami podwodnymi oraz  
12 walk z samolotami.

Po uzupełnieniu paliwa w Akureyri, nisz-
czyciel ponownie wyszedł w morze. Tym  
razem była to akcja ratunkowa – poszukiwano 
rozbitków z zatopionego statku należącego do 
konwoju „RA 53”. Niestety, odnaleziono  
tylko pojedynczą tratwę z dwoma martwymi 
marynarzami, których uroczyście pochowano  
w morzu. 

Wkrótce potem, Polakom przypadła presti-
żowa misja eskortowania bliźniaczego nisz-
czyciela HMS „Milne” (G14), na pokładzie 
którego przebywał król Jerzy VI, dokonujący 
inspekcji okrętów bazujących w Scapa Flow. 
Delegacja załogi polskiego niszczyciela została 

Kmdr por. STANISŁAW HRYNIEWIECKI urodził się 29 listopada 1896 roku w Samarze. W 1912 roku ukończył Morski Korpus Kadetów 
w Petersburgu i przez 5 lat pływał na najnowszym rosyjskim pancerniku (drednocie) typu Gangut – „Połtawa”. Ze służby w Carskiej 
Marynarce Wojennej (miał wówczas stopień miczmana) zwolniono go w 1917 roku. Dwa lata później zgłosił się do Wojska Polskiego, 
otrzymując przydział do Flotylli Pińskiej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej, początkowo dowodził artylerią nadbrzeżną – jego  bateria  
w Skrygłowie zatopiła statek „Wołga”. W 1920 roku został oficerem artylerii, a następnie dowódcą tzw. statku pancernego „P-1”, który 
później przyczynił się do zniszczenia rosyjskiej jednostki pod Czarnobylem. Po samozatopieniu „P-1” i odwrocie Flotylli Pińskiej, wyznaczono 
go na dowódcę monitora rzecznego ORP „Horodyszcze”, we Flotylli Wiślanej. W latach 1922-1923 dowodził monitorem ORP „Warszawa”.  
W 1923 roku został przeniesiony do Pucka, gdzie był zastępcą dowódcy torpedowca ORP „Kujawiak”. Następnie, był kierownikiem ćwiczeń 
i oficerem kursowym II rocznika Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, a także dowódcą kanonierki ORP „Generał Haller”. 

Po odbyciu stażu na niszczycielach we Francji, otrzymał przydział na okręt szkolny ORP „Wilia”. Od 1928 roku aktywnie uczestniczył  
w budowie niszczyciela ORP „Wicher”, po czym – przez krótki czas – dowodził torpedowcem ORP „Podhalanin”. W 1930 roku pełnił funkcję 
zastępcy dowódcy ORP „Wicher”. Skierowano go wówczas na Oficerski Kurs Taktyczny. Następnie pełnił funkcję zastępcy dowódcy Flotylli 
Wiślanej. W 1936 roku pracował w komisji odbiorczej niszczyciela ORP „Grom”, a rok później powierzono mu obowiązki dowódcy tego 
okrętu. W latach 1937-1938, dowodząc  ORP „Grom”, jednocześnie był dowódcą dywizjonu kontrtorpedowców. Następnie został 
kierownikiem Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni. Z powodu ciężkiego wypadku, na początku 1939 roku, został przeniesiony  
w stan spoczynku.

W przededniu wybuchu II wojny światowej otrzymał rozkaz mobilizacyjny do Dowództwa Floty na Helu. Podczas kampanii wrześniowej,  
1 września 1939 roku, przejął dowodzenie stawiaczem min ORP „Gryf”. Po zniszczeniu okrętu został oficerem łącznikowym dowódcy Floty 
kadm. Józefa Unruga, przy dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża płk. Stanisławie Dąbku. Podczas oblężenia Kępy Oksywskiej uciekł  
z Babich Dołów do Lipawy, na kutrze rybackim „Albatros”. Internowano go 14 września 1939 roku na Łotwie. W 1940 roku przedostał się 
do Wielkiej Brytanii (przez Estonię i Szwecję). 

Po przybyciu do Londynu początkowo był w dyspozycji szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kadm. Jerzego Świrskiego. Następnie 
został dowódcą dywizjonu kontrtorpedowców i zaokrętował na ORP „Grom”. Po zatopieniu tego okrętu w kampanii norweskiej,  
kmdr por. S. Hryniewiecki pełnił obowiązki dowódcy niszczyciela ORP „Błyskawica”. W 1942 roku – już jako dowódca niszczyciela  
ORP „Piorun” – z powodzeniem brał udział w konwojach atlantyckich. Pod koniec 1942 roku został dowódcą nowego niszczyciela  
ORP „Orkan”. Uczestniczył w konwojach do Islandii i Nowej Fundlandii oraz patrolach w Zatoce Biskajskiej. Zginął na Atlantyku ze swoim 
okrętem, 8 października 1943 roku, w wyniku storpedowania przez okręt podwodny U-378.

ORP „Orkan” dołączył wówczas do krążow-
nika lekkiego HMS „Newfoundland”. Przez 
pewien czas (między 4 a 8 kwietnia) działał 
wspólnie z ORP „Piorun”, jako eskorta kon-
wojów atlantyckich zmierzających do Wiel-
kiej Brytanii. Podczas postoju w bazie, był 
wizytowany przez szefa Kierownictwa MW 
wiceadm. Jerzego Świrskiego. W drugiej  
połowie kwietnia okręt odbył jeszcze dwa  
patrole i wchodził w skład eskorty pośredniej 
dwóch konwojów – „MKS11” i „MKF13”.  
Eskortował – z HMS „Wensleydale”  
i ORP „Piorun” – pancernik HMS „Valiant” 
(typu Queen Elizabeth) w drodze do Clyde. 
Następnie, wszedł w skład eskorty 2 statków 
transportujących alianckie wojska do Algieru. 
Kiedy w trakcie rejsu (14 maja) niszczyciel 
HMS „Tuscan” – jedna z jednostek ochrony 
konwoju –  wszedł na minę, ORP „Orkan” od-
holował go do Milford Haven. 

Na przełomie maja i czerwca 1943 roku 
polski niszczyciel eskortował krążownik  
pomocniczy HMS „Prince Albert”, udający 
się z Falmouth na patrol. Podczas patrolu,  
1 czerwca 1943 roku, ORP „Orkan” wykrył 
zanurzonego U-boota i obrzucił go bombami 
głębinowymi. W trakcie tego ataku, bomba 
głębinowa wystrzelona z lewego miotacza 
eksplodowała przedwcześnie (w wodzie),  
w wyniku czego odłamki lekko raniły dwóch 
marynarzy i spowodowały szereg drobnych 
uszkodzeń na rufie. Ponieważ HMS „Prince 
Albert” również miał awarię, patrol przerwa-
no i okręty wróciły do baz.
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Nocny marsz na południe był ciężki 
i niebezpieczny. Działalność nie-
mieckiego lotnictwa nasilała się, 
byli nękani przez dywersantów. 

Pod ogniem artyleryjskim przeprawili się 
przez Bug i dotarli, 28 września, do Włodawy. 
Tam dowiedzieli się o kapitulacji Warszawy, 
jednak nie zamierzali przerywać walki.

Żołnierze bez skazy
W tej sytuacji, dokonano reorganizacji od-

działów, tworząc Samodzielną Grupę Operacyj-
ną „Polesie”. Rannych i chorych żołnierzy 
gen. bryg. Franciszek Kleeberg zwolnił z dal-
szej służby. Niektórzy zdecydowali się dołączyć 
do Korpusu Ochrony Pogranicza, tworząc 
zbiorczy batalion marynarski. Niestety,  
spotkał ich smutny los. Trafili do niewoli  
sowieckiej. W nocy z 25 na 26 września  
część jeńców rozstrzelano w Mokranach,  
a pozostałych wywieziono w głąb ZSRR. 

Ostatecznie, w skład SGO „Polesie” weszły 
dwie dywizje piechoty, dywizja kawalerii, 
brygada kawalerii oraz oddziały dyspozycyjne. 
Liczebność wojska wynosiła ok. 20 tys. ludzi. 
Po reorganizacji, bataliony morskie stały się 
częścią 182. Pułku Piechoty –  należącego do 
60. Dywizji Piechoty (jako batalion marynar-
ski, którego dowódcą został kmdr ppor. Stefan 
Kamiński). 

We Włodawie gen. Kleeberg zdecydował  
o podjęciu marszu na zachód i rozpoczęciu 
walki partyzanckiej. Jeszcze w ostatnich 
dniach września, oddziały poleskie stoczyły 
zwycięskie walki z oddziałami sowieckimi 
pod Jabłoniem i Milanowem.

Ostatni bój
Polskie oddziały ruszyły na północny 

zachód, w kierunku Kocka. Stoczyły tam,  
2-6 października, długotrwałą i wyczerpującą 

bitwę z przeważającymi siłami niemieckiego 
XIV Korpusu Zmechanizowanego, dowodzo-
nego przez gen. Gustava Wietersheima. 

Podchorąży marynarki Kazimierz Domań-
ski tak wspominał walkę – Zrozumiałem, że 
nasza kompania idzie do kontrnatarcia. 
Ogień nieprzyjaciela, szczególnie z broni ma-
szynowej, stawał się coraz gęstszy. Szliśmy 
przez las. Na skraju lasu utworzyliśmy linię. 
Po przeciwnej stronie gładkiego pola – odle-
głość może 200, może 300 metrów – Niemcy. 
Ci ostatni nie szczędzili amunicji. Pamiętam, 
że po mojej lewej stronie odgryzał się nasz ka-
rabin maszynowy.(…) W pewnym momencie 
komenda od naszego dowódcy: „Bagnet na 
broń! Przygotować się do szturmu!” W tym 
samym niemal momencie zauważyliśmy, że po 
przeciwnej stronie Niemcy zerwali się do 
ucieczki. Nasz karabin maszynowy odezwał 
się na całą parę. Widziałem uciekających 
Niemców i wypuściłem pięć kul z mego kara-
binu w ich kierunku (cyt.: J. Pertek, „Wielkie 
dni małej floty”).

Żołnierze wykazali się niebywałą odwagą  
i zaciekłością w walce. Odnosili sukcesy na 

Po samozatopieniu jednostek, spieszeni marynarze Flotylli 
Rzecznej MW oraz Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły ruszyli  
w kierunku Włodawy. Odziani w ciemnozielone mundury wojsk 
lądowych, kontynuowali wyczerpujący marsz, by wesprzeć 
oblężoną stolicę. Przyłączyli się do nich żołnierze Podlaskiej 
Brygady Kawalerii oraz Dywizji Kawalerii „Zaza”. 

CZęść 3

Fragment wystawy w Muzeum MW, 
poświęconej polskim flotyllom 

rzecznym w latach 1918-1939, przed 
modernizacją placówki

Marynarze z Kresów
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poszczególnych etapach bitwy, jednak koń-
cząca się amunicja przekreśliła szansę na 
ostateczne zwycięstwo. 

W nocy z 5 na 6 października polscy parla-
mentariusze przekazali stronie niemieckiej 
akt kapitulacji. Rankiem, gen. Kleeberg ode-
brał ostatnią defiladę, po której rozpoczęto 
niszczenie i zakopywanie sprzętu. W liście do 
swoich żołnierzy generał napisał – Z dalekiego 
Polesia, znad Narwi, z jednostek które się 
oparły w Kowlu – zebrałem Was pod swą ko-
mendę, by walczyć do końca. (...) Warszawa 
padła nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy 
nadziei i walczyliśmy dalej. Najpierw z bol-
szewikami, ostatnio w trzydniowej bitwie pod 
Serokomlą z Niemcami. Wykazaliście hart  
i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście 
wierności Ojczyźnie do końca. Dziękuję wam 
za wasze męstwo i waszą karność – wiem, że 
staniecie, gdy będzie potrzeba (...).

b a n d e r a

Wystawy goszczą w muzeach na 
terenie całego kraju. Organizowane 
są także wyjazdowe lekcje historii. 

Kolejnym sposobem promocji muzeum i jego 
zbiorów było wymyślenie prostego gadżetu 
reklamowego – kalendarza ściennego promu-
jącego historię nie tylko obrazem. Każda gra-
fika jest dokładnie opisana. 

Spotkaliśmy się z opinią, że muzeum jest  
typowo nadmorskie, lokalne, związane przede 
wszystkim z Wybrzeżem. Tymczasem, jestem 
przekonana, że jest to placówka o znaczeniu 
ogólnopolskim – mówi Tatiana Baczyńska, 
kierowniczka Działu Edukacji i Promocji  
Muzeum MW. Chcielibyśmy ściągnąć morze 
i marynarkę w głąb Polski – dodaje.

Muzeum wykorzystuje kalendarze w wielu 
akcjach promocyjnych. Są rozdawane słucha-
czom na antenie lub przeznaczane na nagrody 
w konkursach. Poza budynkiem placówki, 
można je nabyć – w wybranych księgarniach – 
w Warszawie, we wrocławskim centrum  
„Hydropolis” oraz w kilku innych punktach 
na południu Polski. 

Pierwszy kalendarz promocyjny powstał  
w 2014 roku, z przeznaczeniem na rok 2015.  
Zatytułowano go – „Służyliśmy w Marynarce 
Wojennej” i wydano na podstawie zbiorów ar-
chiwalnych. Jego tematem przewodnim były 
załogi okrętów oraz życie codzienne i służba 
marynarzy. 

Historia w obrazach

W kolejnym kalendarzu, po raz pierwszy, 
zaprezentowano malarstwo polskiego marynisty 
Adama Werki. Początkowo wspierał promocję 
wystawy malarstwa, jednak sam zaczął  
cieszyć się dużą popularnością, mimo że liczba 
egzemplarzy była ograniczona – wydrukowano 
tylko 500 sztuk. Publikacja została wysłana 
za granicę. Jej egzemplarze trafiły do Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego  
w Londynie. Kalendarze pojawiły się również 
w Kijowie oraz w Petersburgu.

Z okazji zbliżającej się 80. rocznicy pod-
niesienia bandery na ORP „Błyskawica” oraz 
75. rocznicy obrony Cowes, Muzeum MW po-
stanowiło uczcić okręt, wydając – w 2017 roku – 
kalendarz specjalny. Publikacja była dwujęzycz-
na i została wysłana do Angii, do Towarzystwa 
Przyjaciół ORP „Błyskawica” w Cowes.  
Kalendarz cieszy się ogromną popularnością. 
Nadal otrzymujemy prośby o egzemplarz. 
ORP „Błyskawica” jest znana, pamiętana  
i kochana przez mieszkańców miasta – pod-
kreśla Tatiana Baczyńska. 

Najnowszy kalendarz muzeum jest również 
dwujęzyczny. Ponownie sięgnięto po znako-
mite malarstwo marynistyczne Adama Werki – 
wykorzystano trzynaście obrazów, jednak  
innych niż te, które pojawiły się w pierwszym 
wydaniu.

Specyfika Muzeum Marynarki Wojennej sprawia, że dla wielu  
jest to placówka regionalna, jednak opowiada historię obrazem  
poza swoim gmachem, nawet w głębi kraju. 

Do niewoli dostało się ok.17 tys. polskich 
oficerów i żołnierzy. Dla większości podcho-
rążych batalionu marynarskiego był to koniec 
wojny – resztę czasu spędzili w niemieckich 
obozach jenieckich. Nielicznym udało się 
zbiec z transportu i włączyć w działalność 
podziemną w kraju lub przedostać się do 
Wielkiej Brytanii, by tam kontynuować służbę 
w polskiej Marynarce Wojennej. 

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Dogodne ukształtowanie terenu, 
spokojne wody zatoki i płaski 
brzeg stwarzały dobre warunki do 
startów i wodowań hydroplanów. 

W związku z tym, zimą 1911/1912 roku Niemcy 
założyli w Pucku pierwszą lotniczą stację ba-
dawczą marynarki wojennej. Wkrótce, 3 maja 
1912 roku, oberleutnant Langfeld wodował na 
dwupłatowcu Albatros D.2. Ten sam pilot,  
5 lipca 1912 roku, po raz pierwszy wystarto-
wał z wody na wodnosamolocie Albatros D.3.

W lipcu 1913 roku utworzono tu Erster Ma-
rine Flieger Abteilung (Pierwszy Oddział Lot-
nictwa Morskiego), o stanie etatowym 100 
wojskowych, który w okresie I wojny świato-
wej działał przeciw okrętom floty rosyjskiej aż 
po wybrzeża Finlandii. Stacjonowała tu, m.in., 

morskich z byłych armii zaborczych oraz  
penetracją rynków lotniczych Niemiec, Austrii 
i Włoch. Ponadto, płk mar. Jerzy Świrski  
(zastępca szefa DSM) zaproponował (w listo-
padzie 1919 roku) władzom Inspektoratu  
Lotnictwa, aby – po zajęciu Wybrzeża – wy-
korzystać istniejące w Pucku urządzenia byłej 
bazy niemieckiej, w celu utworzenia jednostki 
lotnictwa morskiego i szkoły pilotażu. 

Baza
Na mocy postanowień traktatu wersalskie-

go, Polska otrzymała 147-kilometrowy pas 
wybrzeża morskiego z jedynym portem  
w Pucku. 10 lutego 1920 roku żołnierze i ma-
rynarze I Batalionu Morskiego (pod dowódz-
twem kpt. mar. Konstantego Jacynicza) zajęli 

Historia polskiego lotnictwa morskiego ma swój początek w dawnej twierdzy i bazie królewskiej  
floty kaperskiej króla Zygmunta Augusta – w Pucku. Rozpoczynając działalność czerpało ono ze 
spuścizny po niemieckim zaborcy, gdyż pierwszy samolot pojawił się tam we wrześniu 1911 roku.  
Był to Fritzsche-Rumpler-Eindecker E 1 na podwoziu kołowym, do którego dorobiono pływaki. 
Niemieccy lotnicy przeprowadzili nim pierwsze próby na wodach Zatoki Puckiej.  

Od Bazy Lotnictwa Morskiego do Morskiego Dywizjonu Lotniczego 

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

eskadra wodnosamolotów myśliwskich typu 
Albatros W-4. Z chwilą zakończenia wojny, 
Puck był prężnie działającą bazą nienieckiego 
lotnictwa morskiego. 

Trudne początki
W okresie poprzedzającym odzyskanie przez 

Polskę dostępu do Bałtyku, w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych rozważano projekty zwią-
zane z utworzeniem lotnictwa morskiego.  
W maju 1919 roku, w Departamencie Spraw 
Morskich (DSM) powołano komórkę sztabową 
(przemianowaną w 1921 roku na Referat Lot-
nictwa Morskiego) kierowaną przez byłego 
lotnika morskiego C. K. Austro-Węgier  
kpt. pil. obs. Karola E. Trzasko-Durskiego. Zaj-
mował się on wyszukiwaniem lotników  

Część 1
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Puck. Tego samego dnia, w byłej cesarskiej 
bazie lotnictwa morskiego, Polska uroczyście 
zaślubiła Bałtyk. Generał Józef Haller, rzuca-
jąc w fale platynowy pierścień, stał na cyplu 
obok basenu dla hydroplanów. 

Umiejscowiona na peryferiach miasta baza 
obejmowała koszary, darniowe pole wzlotów 
(o wymiarach 700 m na 350 m), 4 hangary, 
kilka budynków oraz betonową drogę (długości 
800 m i szerokości 10 m) do przetaczania 
wodnopłatowców na wózkach transportowych. 
Niestety, brakowało sprawnego sprzętu lata- 
jącego, do którego trudno zaliczyć kilka  
poniemieckich wraków wodnosamolotów. 

W celu uporządkowania terenu lotniska, 
kpt. mar. Konstanty Jacynicz nakazał sformo-
wanie plutonu lotniczego, którego dowódcą 
został kpt. mar. pil. Wiktoryn Kaczyński. Od 
27 maja 1920 roku kpt. mar. pil. Wiktoryn  
Kaczyński został komendantem puckiej jed-
nostki lotnictwa morskiego, z równoczesnym 
poleceniem zorganizowania eskadry szkolnej. 
1 lipca 1920 roku powołano Bazę Lotnictwa 

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

Morskiego (BLM) w Pucku, podporządkowaną 
dowódcy Wybrzeża Morskiego kmdr. Jerzemu 
Świrskiemu. Sprzęt latający i personel miała 
dostarczyć Marynarka Wojenna, specjalistów 
lotniczych – lotnictwo lądowe. Dowódcą BLM 
został kpt. mar. pil. Wiktoryn Kaczyński. 
Przydzielono mu lotników morskich z byłych 
armii zaborczych, wyszukanych przez  
kpt. pil. obs. Karola E. Trzasko-Durskiego. 
Byli to, m.in.: chor. mar. pil. Andrzej Zubrzycki, 
chor. mar. pil. Adolf Stempkowski, ppor. mar. 
pil. Bolesław Filanowicz, bosm. pil. Henryk 
Wiechciński, bosm. pil. Franciszek Wardaliński.

Pierwsze maszyny
Po zagospodarowaniu lotniska, zweryfiko-

waniu urządzeń i uruchomieniu warsztatów 
podjęto próbę naprawienia zdewastowanych 
wodnosamolotów. Dzięki entuzjazmowi i przy-
słowiowym „złotym rączkom” grupki mecha-
ników i techników, z kilku wraków udało się 
zmontować wodnosamolot Friedrichshafen  
FF-33H oraz samolot myśliwski na podwoziu 
kołowym Fokker D-VII. 15 lipca 1920 roku 
chor. mar. pil. Andrzej Zubrzycki na Friedrichs-
hafenie – z wymalowaną na burcie banderą 
Marynarki Wojennej – wykonał pierwszy lot 
nad Zatoką Pucką. Od tamtego czasu dzień ten 

obchodzono jako święto jednostki. Myśliwski 
Fokker D-VII krótko był w wyposażeniu 
BLM, gdyż zniszczyli go niemieccy szowiniści 
na gdańskim lotnisku we Wrzeszczu. 

W sierpniu 1920 roku do Pucka trafiły 
pierwsze sprawne wodnosamoloty – zakupione 
w Wolnym Mieście Gdańsk, za pośrednictwem 
firmy spedycyjnej inżyniera Utgoffa. Były to: 
Friedrichshafen FF-33E – który otrzymał  
numer 8, Friedrichshafen FF-33L – nr 9, Frie-
drichshafen FF-49b – nr 1 i Lübeck Trave-
münde F-4 – nr 7. Ponadto, z toruńskiej  
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Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych 
otrzymano lądowy samolot Albatros B-II – nr 4. 

Do końca 1921 roku do Pucka dostarczono 
kolejne wodnosamoloty – Sablating F-5, Hansa 
Brandenburg NW – nr 6 i samoloty lądowe – 
dwa wywiadowcze DFW C-IV, myśliwski  
Albatros D-V – nr 5 oraz dwa obserwacyjne 
Albatrosy B-II – nr 12 i 3. 

W lipcu 1921 roku DSM Ministerstwa 
Spraw Wojskowych ogłosił warunki przyjęcia 
na kurs pilotażu morskiego, który zamierzano 
zorganizować w Pucku. W tym celu powołano 
Morską Szkołę Pilotów, którą ukończyło  
6 lotników. Ze względu na brak materiałów pęd-
nych, po krótkim czasie jednak ją rozwiązano. 
Wkrótce, w jej miejsce utworzono Lotniczy 
Pluton Treningowy, a po nim sekcję ćwiczeń.

Pod koniec 1920 roku rozpoczęła działal-
ność Morska Eskadra Obserwacyjna, której 
dowódcą został kpt. mar. pil. Władysław  

Na zdjęciach: 
1. Koszary Lotnictwa Morskiego,  

zima 1921 r.; 
2. Puck i Baza Lotnictwa Morskiego  

z lotu ptaka, początek lat dwudziestych;
3. Albatros B-IIa oraz dwóch oficerów MW, 

por. mar. Wieńczysław Doński (z lewej)  
i kpt. mar. pil. Bolesław Kilanowicz,  

lipiec 1920 r.;
4. Friedrichshafen FF-33E nr 8;

5. 20 sierpień 1921 r., wodnosamoloty na 
wózkach transportowych oraz personel 

lotniczy podczas przygotowania do 
wizytacji kmdr. Jerzego Świrskiego, 

ówczesnego dowódcy Wybrzeża 
Morskiego;

6. Uczniowie Morskiej Szkoły Pilotów obok 
wodnosamolotu Hansa Brandenburg NW, 

20 październik 1921 r. 

Misiński. Z polecenia dowódcy Wybrzeża 
Morskiego kmdr. Jerzego Świrskiego rozpo-
czął on wykonywanie lotów wywiadowczych 
nad Zatoką Gdańską i wzdłuż granicy z Niem-
cami – od Jeziora Żarnowieckiego do Chojnic. 
W 1920 roku Baza Lotnictwa Morskiego miała 
własne Ruchome Warsztaty Lotnicze. Ich  
kierownikiem, od 1 sierpnia 1920 roku, był  
inż. Mieczysław Pęczalski. 

Sprawami BLM w Ministerstwie Spraw 
Wojskowych kierował Samodzielny Referat Lot-
nictwa Morskiego, którym (od 11 kwietnia 
1921 roku) kierował por. mar. Stanisław Gołę-
biowski. 12 maja tegoż roku pucką jednostkę 
podporządkowano dowódcy Wybrzeża Mor-
skiego kmdr. Jerzemu Świrskiemu. Mimo wielu 
trudności, już w maju 1919 roku opracowano 
plan rozbudowy lotnictwa morskiego w latach 
1920-1929. Zakładał on sformowanie: eskadry 
szkolnej, eskadry bliskiego i dalekiego rozpo-
znania, 3-eskadrowego dywizjonu nadbrzeż-
nego, myśliwskiej eskadry lądowej, sztabowej 
eskadry łącznikowej i 5-kompanijnego Batalionu 
Balonów Obserwacyjnych. Łącznie eskadry te 
miały liczyć 274 samoloty bojowe. Niestety, 
na przeszkodzie stanął brak funduszy.
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Na początku 1940 roku norweskie 
siły zbrojne były typową formacją 
milicyjną – słabo uzbrojoną i wy-
szkoloną. Norwegia dysponowała 

niewielkimi rezerwami mobilizacyjnymi,  
a także przestarzałymi i częściowo rozbrojo-
nymi fortyfikacjami. Trzonem Sjøforsvaret 
były wówczas 4 pancerniki obrony wybrzeża – 
dwa typu Tordenskjold i dwa typu Eidsvold 

(pozostałe siły obejmowały: 9 niszczycieli,  
26 torpedowców, 9 okrętów podwodnych 
oraz 11 stawiaczy min).

W stronę nowoczesności
Archaiczna konstrukcja okrętów – w połą-

czeniu z kompletnym nieprzygotowaniem 
Norwegii do obrony – spowodowała, że dwa 
pancerniki typu Eidsvold bardzo szybko  
zostały zatopione przez nowoczesne siły mor-
skie Kriegsmarine (pozostałe dwa – pozba-
wione już gotowości bojowej – poddały się 
wrogowi bez walki). Niemcy błyskawicznie 
zajęli miasta nadbrzeżne (a tym samym: składy 
broni, ośrodki mobilizacyjne itp.), co spowo-
dowało chaos w armii norweskiej i utrudniło 
mobilizację. Jednym z nielicznych sukcesów 
Norwegów – w czasie całej kampanii – było  
zatopienie krążownika ciężkiego „Blücher” 
przez brzegowe wyrzutnie torped, wsparte 
artylerią. 

Wnioski z porażki Norwegii zostały wyciąg-
nięte już w okresie tzw. „zimnej wojny”. Program 
rozbudowy Sjøforsvaret jest konsekwentnie  
realizowany. Oparto go o najnowocześniejszy 
sprzęt oraz system, umożliwiający skuteczne 
działanie norweskim siłom zbrojnym, zarówno 
w ramach operacji połączonych jak i samo-
dzielnie – na odległych akwenach. Podstawę 
sił morskich Norwegii stanowi 5 uniwersal-
nych fregat rakietowych typu Fridtjof Nansen 
z systemem AEGIS, a ruchomy parasol  
powietrzny tworzą eskadry samolotów F-16, 
należące do Królewskich Norweskich Sił  
Powietrznych (Luftforsvaret).

Tarcza AEGIS
Najnowsze fregaty rakietowe dysponują 

ogromnym potencjałem przeciwlotniczym 
(także przeciwokrętowym – dzięki rakietom 
NSM). Podstawę systemu dowodzenia i kiero-
wania ogniem tworzy amerykański AEGIS, 

Położony na Pówyspie Skandynawskim kraj ma czego bronić. Długość wybrzeża Norwegii  
(z fiordami) to niemal 22 tysiące kilometrów, a z tysiącami wysp – aż 83 tysiące kilometrów.  
By w pełni zabezpieczyć tak długą linię brzegową, potrzeba potężnej floty wojennej.  
O ile w przededniu II wojny światowej Norwegia – jako kraj wówczas bardzo ubogi – taką  
nie dysponowała, to obecnie jej siły morskie (Sjøforsvaret) należą do światowej elity.

Część 2

Norweska tarcza AEGIS
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w wersji Baseline 7 Phase 1, mimo że jest dużo 
uboższy niż na okrętach US Navy. W wersji 
podstawowej pozwala na jednoczesne wykry-
wanie, klasyfikowanie, śledzenie i namierza-
nie potencjalnych celów (co daje możliwość 
naprowadzenia 18 rakiet jednocześnie).  
W trybie obserwacji, system może śledzić  
około 200 obiektów naraz. Nisko lecące statki  
powietrzne (np. rakiety przeciwokrętowe) 
może zlokalizować już z dystansu 80 km,  
natomiast cele znajdujące się na wyższych  
pułapach wykrywa na zasięgu zwiększonym 
do około 360 km. W przeciwieństwie do  
jednostek hiszpańskich, norweskie fregaty nie 
mogą – przynajmniej na razie – wejść do dzia-
łania w systemie przeciw-balistycznym BMD 
(ang. Ballistic Missile Defense), gdyż radar 
AN/SPY-1F (wchodzący w skład systemu 
AEGIS) dysponuje niewystarczającymi moż-
liwościami.

Fregaty typu Fridtjof Nansen zaprojektowa-
no głównie do działań ZOP. Wyposażono je, 
między innymi, w wielofunkcyjny sonar ka-
dłubowy Spherion MRS 2000 oraz holowaną 
stację hydroakustyczną o zmiennej głębokości 
zanurzenia VDS (ang. Variable Depth Sonar) 
CAPTAS 2(V)1. Uzbrojenie stanowią – obsłu-
giwane zdalnie, z pozycji BCI – dwie lub cztery 
dwuprowadnicowe wyrzutnie torped kal. 324 mm 
do lekkich torped akustycznych Stingray Mod. 1. 

oraz wyrzutnię rakiet powietrze – woda i wy-
rzutnie celów pozornych.

Przyszłość
Podobnie jak ich hiszpańscy protoplaści, 

norweskie fregaty typu Fridtjof Nansen są 
niezwykle nowoczesną, ponadczasową kon-
strukcją, bardzo dobrze przystosowaną do 

cją w przyszłość. Pozwolą Norwegii jeszcze 
przez wiele lat realizować zobowiązania  
sojusznicze. Będą stanowiły bazę szkolenio-
wą dla przyszłych pokoleń marynarzy 
Sjøforsvaret. Na stałe wpisują się w skład  
Stałych Sił Odpowiedzi NATO i, między  
innymi, z tego powodu ciągle przebywają  
w morzu. 

Poważnym wzmocnieniem norweskiego 
systemu obrony jest wdrażanie do linii  
nowoczesnych myśliwców F-35A Lighting II. 
Zdaniem sekretarza generalnego sojuszu  

północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga –  
NATO podejmuje się największego wzmocnie-
nia naszej zbiorowej obrony od dziesięcioleci. 
Norweskie samoloty F-35 to ważny wkład  
w tę modernizację i czynią one sojusz jeszcze 
silniejszym.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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Okręty dysponują dużym lądowiskiem na rufie. 
Teoretycznie, mogą operować z dwoma śmigłow-
cami, jednak zwykle dysponują pojedynczą 
maszyną. Nowoczesne śmigłowce MH90,  
mogą być uzbrojone w 2 torpedy akustyczne  
i karabin maszynowy kal. 7,62 mm lub 12,7 mm. 
Mogą także przenosić inteligentne bomby  
głębinowe ASV (ang. Anti-Submarine Vehicle) 

współczesnego – cyfrowego pola walki. Co 
więcej, są jednostkami o nieograniczonej 
dzielności morskiej, zdolnymi operować  
zarówno na wzburzonych wodach Morza Pół-
nocnego jak i skutego lodem Oceanu  
Arktycznego. 

Fregaty typu Fridtjof Nansen – mimo że 
wciąż niedozbrojone – są wspaniałą inwesty-

pancernik obrony wybrzeża typu eidsvold w 1940 roku
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność bojowa – 3645 ts; długość – 94,6 m; szerokość – 15,7 m; zanurzenie (przy 

wyporności bojowej) – 5,4 m; moc napędu – 3855 kW (5170 SHP); prędkość maksymalna – 17 węzłów; pancerz – 152,4 mm (6”) 
burta i GSD, 50,8 mm (2”) pokłady i dachy wież, 228,6 mm (9”) wieże artylerii głównej; artyleria – 2 armaty kal. 209,3 mm L/44 (2 x 1), 

6 armat kal. 149,1 mm L/46 (6 x 1), 6 armat kal. 76,2 mm L/40 (6 x 1), 2 armaty przeciwlotnicze Bofors kal. 76,2 mm (2 x 1),  
2 wielkokalibrowe karabiny maszynowe Colt kal. 12,7 mm i 2 karabiny maszynowe Colt kal. 7,92 mm; system kierowania ogniem – 

niezintegrowany, wieże artylerii głównej zsynchronizowane z dwoma dalmierzami koicydencyjnymi (jednopolowymi) o niewielkiej bazie 
optycznej plus indywidualne celowniki optyczne dla każdej armaty; systemy radioelektroniczne – radionamiernik RDF
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Po starcie maszyn, lotniskowiec 
zwiększył prędkość do 16 węzłów  
i zaczął wykonywać zwrot. Wtedy 
obserwatorzy zameldowali o poja-

wieniu się – z prawej burty – białych smug na  
powierzchni oceanu. Ponieważ USS „Wasp” 
wykonywał zwrot, nie było szansy na uniknię-
cie trafienia. Trzy torpedy uderzyły w kadłub 
okrętu, natychmiast zatapiając dużo przedzia-
łów i zapalając paliwo lotnicze. 

Zagłada USS „Wasp”
Na amerykańskim lotniskowcu rozpętało 

się piekło. Liczne eksplozje i wstrząsy zmiotły 
z pokładu startowego wszystkie zaparkowane 
maszyny, a samoloty stojące w hangarze spło-
nęły. Za burtę wypadło także jedno cztero-
działowe stanowisko armat plot. kal. 27,9 mm. 
Do kadłuba wdarły się masy wody, zatapiając 
niemal wszystkie przedziały biernego syste-
mu ochrony przeciwtorpedowej prawej burty. 
USS „Wasp” przechylił się o 10 stopni, a póź-
niej – o 15 stopni. Dowódca lotniskowca  
kmdr Forrest P. Sherman rozkazał zwolnić do 
10 węzłów i wykonać zwrot tak, by ustawić 
okręt lewą burtą pod wiatr – co miało ułatwić 
gaszenie pożarów. Wszystko na darmo – 
uszkodzenia jednostki były zbyt duże.  

W związku z tym – 34 minuty po storpedo-
waniu – dowódca USS „Wasp” wydał rozkaz 
opuszczenia okrętu. 

Mimo ogromnych uszkodzeń, lotniskowiec 
nadal utrzymywał się na powierzchni. Wyda-
no rozkaz dobicia jednostki. Wyrok wykonał 
niszczyciel USS „Lansdowne” (DD-486), 
który w stronę płonącego wraku lotniskowca 
odpalił 5 torped, z których trzy eksplodowały 
(pozostałe również trafiły, jednak nie zadzia-
łały ich wadliwe zapalniki). 

Lotniskowiec USS „Wasp” poszedł na dno 
ok. godz. 21.00. Poległo na nim 193 maryna-
rzy, a 366 było rannych.

USS „North Carolina” – 
ofiara przypadku
Trzy pozostałe torpedy – z salwy odpalonej 

przez japoński okręt podwodny I-19 – minęły 
USS „Wasp” i pomknęły dalej, w stronę  
grupy bojowej lotniskowca USS „Hornet”. 
Pierwsze ostrzeżenie, że coś jest nie w po-

rządku, na pokład pancernika USS „North 
Carolina” dotarło dopiero o godz. 14.45. Jeden 
z oficerów wachtowych na pomoście nawiga-
cyjnym zauważył intensywny dym, wydoby-
wający się z – majaczącego na horyzoncie –  
lotniskowca USS „Wasp”. Przez kilka kolej-
nych minut obserwowano okręt – z dystansu 
ok. 11 km (12000 jardów) – przez urządzenia 
optyczne, jednak (z uwagi na ciszę radiową 
oraz brak ostrzeżeń z płonącego lotniskowca) 
uznano to za zwykłą kraksę lotniczą na pokła-
dzie startowym. 

Tymczasem dym i płomienie rozszerzały 
się w szybkim tempie i raz po raz lotniskow-
cem zaczęły targać eksplozje paliwa lotnicze-
go. W końcu, cisza radiowa została przerwana 
przez niszczyciel USS „Lansdowne”, którego 
radiooperatorzy wysłali w eter wiadomość: 
„…torpeda na kursie zespołu, kurs zero, 
osiem, zero!”. Zaraz po tym przyszło kolejne 
ostrzeżenie: „…torpeda przeszła za moją rufą, 
kieruje się na was!”. W zaistniałej sytuacji  

Amerykanie nie spodziewali się ataku podwodnego. Niszczyciele prowadziły wzmożony nasłuch 
hydroakustyczny i żaden nie meldował o obecności jakiegokolwiek okrętu podwodnego. Uznano więc,  
że akwen jest bezpieczny i – o godzinie 14.20 – na USS „Wasp” przygotowano się do przyjęcia samolotów 
patrolowych oraz startu kolejnych. Lotniskowiec ustawił się do wiatru i zmniejszył prędkość do 12 węzłów. 
Wkrótce w powietrze wzbiło się 18 bombowców nurkujących SBD Dauntless i 8 myśliwców F4F-Wildcat. 

Część 2

Najskuteczniejsza salwa 
torpedowa w historii
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Pearl Harbor, gdzie ukończono remont oraz 
wzmocniono uzbrojenie przeciwlotnicze. Po 
remoncie, pancernik uczestniczył – z powo-
dzeniem – w dalszych walkach na Pacyfiku. 

Zatopienie USS „O’Brien”
Ostatnią ofiarą – również przypadkową – 

zabójczej salwy torped okazał się niszczyciel 
USS „O’Brien” (DD-415). Jedna z torped minę-
ła okręt „o włos” i omal nie uderzyła w lot- 
niskowiec USS „Hornet” (była to – jak się 
okazało – jedyna niecelna torpeda z salwy). 
Druga trafiła niszczyciel w sam dziób. Eks-
plozja głowicy bojowej urwała stosunkowo 
niewielki fragment sekcji dziobowej. Główna 
gródź poprzeczna (sekcyjna) w tym rejonie 
wytrzymała napór wody i wydawało się, że 
uszkodzenia są niewielkie. Niemniej jednak, 
okręt natychmiast skierowano do stoczni re-
montowej. 

W trakcie rejsu okazało się, że szkody są  
o wiele większe, niż początkowo zakładano. 
Gródź sekcyjna na dziobie zaczęła puszczać 
wodę. Na dodatek odkryto serię niewielkich 

przebić na śródokręciu i to na znacznej długości 
kadłuba (eksplozja potężnej głowicy bojowej 
japońskiej torpedy naruszyła połączenia 
strukturalne na wręgach i śródwręgach na ponad 
1/3 długości jednostki). 

Samotnie idący okręt nabierał coraz więcej 
wody i w końcu załoga postanowiła skierować 
go na płycizny. Ostatecznie, niszczyciel zato-
nął – 19 października 1942 roku – na płytkiej 
wodzie koło Samoa. 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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O wiele poważniejsze w skutkach było  
wypaczenie – siłą eksplozji – zewnętrznych 
krawędzi dolnego pokładu. Doszło do zerwania 
połączeń z wzdłużnymi grodziami i woda za-
lała kilka pomieszczeń poza główną grodzią 
przeciwtorpedową. Sumarycznie, do kadłuba 
wtargnęło 970 ton standardowych (ts) wody 
zaburtowej, a z rozerwanych zbiorników utracono 
528 ts paliwa (8% całego zapasu). Według bie-
żącego raportu, w pomieszczeniu przeładun-
kowym wieży nr 1 zaobserwowano błysk eksplozji 
(przez tzw. access trunks). Dym wypełnił  

USS „North Carolina” zredukowano do  
18 węzłów marszowych, jednak możliwe było – 
w razie wyższej konieczności – ponowne roz-
winięcie 24-25 węzłów.

Dopiero wieczorem uszkodzony pancernik – 
w eskorcie niszczycieli USS „Anderson” 
(DD-411) i USS „Dale” (DD-353) – odszedł 
na kotwicowisko w Tongatapu, gdzie (w asyście 
okrętów warsztatowych USS „Vestal” oraz 
USS „Prometheus”) dokonano prowizorycz-
nych napraw, ukończonych w niespełna 6 dni. 
Kolejne dwa miesiące spędził w doku bazy 

– Paliwo lub woda w zbiornikach 
   układu przeciwtorpedowego
– Przedziały zalane w wyniku
   eksplozji głowicy torpedy
– Zbiorniki układu przeciwtorpedowego
   zalane w celu wyrównania przechyłu  
   i przegłębienia
– Zalane magazyny ładunków 
   miotających

pomieszczenia dziobowe, między wręgami 
ramowymi nr 37 i nr 71, po czym zaczął się 
wydostawać – przez włazy pionowe – na pokład 
główny. Woda zalała dwa z ośmiu położonych 
niżej magazynów z ładunkami miotającymi. 
Powstał przechył okrętu, wynoszący 5,5 stopni 
na lewą burtę. Obsługa centrali OPA z Cen-
trum Sterowania Siłownią zareagowała natych-
miast. Wpompowanie 480 ts wody zaburtowej 
do odpowiednich (pustych) zbiorników ukła-
du przeciwtorpedowego, między wręgami  
ramowymi nr 84 i nr 122, postawiło okręt na 
równej stępce w niecałe 6 minut. Okręt pozo-
stał w szyku bez większego uszczerbku na 
prędkości maksymalnej i do końca akcji 
utrzymywał 25 węzłów.

Dodatkowe uszkodzenia powstały od same-
go wstrząsu. Odstawił się radar obserwacji 
powietrznej i nawodnej CXAM-1, a pewne 
uszkodzenia odniosły niektóre urządzenia 
elektryczne okrętu (na szczęście nieznaczne  
i szybko zostały naprawione własnym sump-
tem). Zginęło 5 marynarzy z załogi pancernika, 
a rannych zostało 20 kolejnych. Generalnie, 
okręt zachował gotowość bojową, jednak wieża 
nr 1 mogła wejść do akcji tylko w ostateczności. 
Po uszczelnieniu przebić i zabezpieczeniu 
grodzi na wysokości pokładników, prędkość 

dowodzący zespołem (idącym, do tamtej pory, 
stałym kursem 280 stopni) kadm. George  
D. Murray wydał rozkaz wszystkim jednost-
kom, by wykonały gwałtowny zwrot na burtę. 
Jak się okazało – był to kosztowny błąd. 
Okręty eskorty, pozbawione możliwości swo-
bodnego manewrowania, wystawiły się tym 
na atak spod wody.

Podczas wykonywania zwrotu, w pancer-
nik USS „North Carolina” – o godz. 14.52 –  
uderzyła jedna z torped. Trafienie nastąpiło  
w najczulszy punkt (nie licząc śrub napędo-
wych) – lewoburtowe zwężenie dziobowe,  
w rejonie głównej grodzi poprzecznej, na  
wysokości barbety wieży nr 1 (ok. 6 metrów 
poniżej linii wodnej i 40 cm poniżej dolnej 
krawędzi pancerza burtowego). Eksplozja 
głowicy torpedowej, będącej ekwiwalentem 
ok. 439 kg TNT (żaden pancernik nigdy 
wcześniej – ani później – nie został trafiony 
tak potężną torpedą) pogięła poszycie burto-
we na powierzchni ok. 60 m2. Powstała wy-
rwa o wymiarach 9,75 m x 5,49 m. W starciu  
z bronią podwodną, wygrała jednak solidna 
konstrukcja okrętu. 

Dwie pierwsze wzdłużne grodzie przeciw-
torpedowe ugięły się do wnętrza i pękły. Trze-
cia gródź wzdłużna ugięła się silnie w wyniku 
działania sił udarowych i pękła na złączach 
oraz przy pokładnikach. Czwarta gródź  
(mocna), będąca w tym rejonie wsparciem dla 
głównego pancerza burtowego, mimo odgię-
cia do wewnątrz, miała tylko niewielkie rysy  
i praktycznie pozostała nietknięta. Ponadto, 
uszkodzeniu uległy trzy płyty pancerne pasa 
burtowego.

Uszkodzenia pancernika Uss „north carolina” (BB-55)
Rysunek przedstawia przekrój pancernika na wysokości pierwszego pokladu platformowego. Trafienie japońską torpedą Typu 95 Mod. 1 

spowodowało: rozerwanie trzech grodzi i uszkodzenie czwartej; zalanie wszystkich zbiorników układu przeciwtorpedowego lewej burty, 
między wręgami głównymi (ramowymi) nr 37-59; pęknięcie trzech płyt pancernych głównego pasa burtowego; utratę 528 ts paliwa ze 

zbiorników oraz późniejsze (niepotrzebne) zalanie lewoburtowego magazynu ładunków miotających wieży nr 1
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opracowanie elektroinstrumentalne, tekst). 
Wydałem jej dwie płyty. Przez ten czas córka 
dała pięćdziesiąt solowych koncertów lub  
występów w całym kraju. Dopiero po dwóch  
latach udało mi się stworzyć ten jej wymarzo-
ny wiersz. 

Jesteś również kompozytorem?

Komponuję muzykę, używając specjalnych 
programów komputerowych, które pozwalają 

Z komandorem porucznikiem Piotrem Górskim, twórcą wierszy graficznych,  
rozmawia Tomasz Gos. 

Jak zaczęła się twoja przygoda 
z pisaniem wierszy?

Pierwsze, w miarę dojrzałe wiersze 
napisałem mając dwadzieścia lat. Do 
dziś uważam, że niektóre z nich są 
całkiem niezłe, chociaż dzisiaj piszę 
dużo lepsze. 

Czy pierwsze wiersze miały już 
formę graficzną?

Nie. Były klasyczne, gdyż zawsze 
miałem zamiłowanie do wierszy  
regularnych, czyli rymowanych, ryt-
micznych i zliczonych. Wiersz biały – 
czyli taki, w którym nie występują 
rymy, rytm i zliczenie głoskowo- 
-wersowe – jest również ciekawą for-
mą wypowiedzi, lecz bardziej epicką 
niż liryczną. Jednak zawsze najbar-
dziej mnie fascynowało układanie 
wierszy rymowanych. Pierwsze, ukła-
dające się w określoną formę graficzną 
zacząłem tworzyć cztery lata temu. Ich 
tytuły to: „Żaglowiec”, „Latarnia”  
i „Kwiat”.Wszystkie trzy pisałem jed-
nocześnie, konstruując ich treść jak  
i formę graficzną, która miała sugero-
wać żaglowiec, latarnię i kwiat. Przy-
pominało to trochę symultaniczną grę 
w szachy. 

Skąd wziął się pomysł na wiersze-
-obrazy?

Pomysł na wiersze graficzne narodził się po 
spotkaniu z pewną artystką, dla której posta-
nowiłem napisać kilka wierszy o nowatorskiej  
artystycznej formie wizualnej, chociaż tak  
naprawdę, pierwszy wiersz graficzny  
zamówiła u mnie córka, kiedy miała niecałe 
cztery lata. Poprosiła mnie, żebym ułożył  
dla niej wiersz w kształcie serduszka. Próbo-
wałem to uczynić przez ponad dwa lata,  
lecz właśnie ten wiersz jakoś mi się nie  
układał. W tym czasie skomponowałem dla 
córki ponad dwadzieścia piosenek (melodia, 

zaaranżować utwór na wirtualne in-
strumenty. Moja córka śpiewa do 
podkładów muzycznych stworzo-
nych przeze mnie.

Z jednej strony jesteś humani-
stą, ale z drugiej masz umysł 

ścisły.
Mój ojciec jest naukowcem,  

doktorem nauk matematycznych  
z dziedziny geometrii wykreślnej,  
a mama jest humanistką. Myślę, że 
po rodzicach odziedziczyłem zami-
łowanie zarówno do nauk ścisłych 
jak i humanistycznych. Dlatego 
potrafię pisać uduchowione wiersze, 
które są domeną humanistów i nada-
wać im dowolną formę rymową,  
rytmiczną i graficzną, co wymaga 
ścisłego – wręcz matematycznego 
myślenia. 

Przyświeca ci jakiś cel podczas 
pisania wierszy – obrazów?

W dzisiejszym świecie młodzi  
ludzie przyjmują styl życia, który  
nazwałbym pikselowym. Polega on 
głównie na coraz częstszym przesia-
dywaniu przed monitorem komputera 
lub ekranem smartfona i coraz mniejszym  

zainteresowaniu otaczającą rzeczywistością 
oraz wartościami duchowymi. Myślę, że  
literatura jest w stanie zafascynować współ-
czesnych młodych ludzi otaczającym światem 
i odciągnąć ich od pseudorzeczywistości  
wirtualnej, jednak musi pójść z duchem czasu 
i stać się bardziej atrakcyjna. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że współczesna grafika kom-
puterowa – ze swoją zaawansowaną, ekscytu-
jącą wizualizacją – zdaje się bardziej chwytliwa 
od poezji, ale trzeba próbować. Staram się,  
żeby moje wiersze-obrazy zwracały na  
siebie uwagę wśród nawału obrazów pokazy-
wanych przez telewizję, czy umieszczanych  
w Internecie. 

Podwodniak 180 
2-3 IX 2017 r.
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Szlachetna pomoc

Do pięcioosobowej rodziny spod Kartuz 
trafiły ubrania na zimę, żywność, środki 

chemiczne i zabawki.
Jednak skupiliśmy się, przede wszystkim, 

na zakupie rzeczy niezbędnych do przepro-
wadzenia remontu łazienki, która jest w fatal-
nym stanie. Wśród ufundowanych przez nas 
prezentów znalazł się, między innymi, brodzik 
(w którym dzieci mogłyby się wykąpać) oraz 
armatura sanitarna i kafelki – podkreślił 
por. mar. Paweł Żołyniak z okrętu podwod-
nego ORP „Bielik”. 

Ze względu na gospodarstwo rolne, ojciec 
rodziny nie może podjąć dodatkowej pracy,  
a prawie wszystkie pieniądze idą na bieżące 
wydatki. Rodzina żyje głównie z zasiłków – 
po odliczeniu kosztów utrzymania, na  
jednego członka rodziny zostaje już niewiele.

Podwodniacy to nie jedyni marynarze, któ-
rzy na początku grudnia pojechali z darami 
do potrzebujących. Załoga fregaty rakietowej 

ORP „Gen. T. Kościuszko”, we współpracy 
ze strażakami z Bojana, pomogła trzyosobo-
wej rodzinie z okolic Ostródy, która kilka 
miesięcy temu w pożarze straciła dorobek  
całego życia. W środku nocy musiała uciekać 
jedynie w pidżamach, a z płonącego domu 
nic nie udało się uratować. 

Przy wsparciu mieszkańców Bojana oraz 
okolic, udało się zebrać kilka ton podarun-
ków, min.: odzież, wyposażenie łazienki  
i kuchni, meble, przybory szkolne oraz mate-
riały budowlane do wyremontowania domu.  
Cztery samochody ciężarowe rozładowywało 
ponad dwudziestu marynarzy i strażaków.

W akcję włączyli się również podchorążowie 
AMW. Pomogliśmy rodzinie z powiatu kościer-
skiego. Dlaczego? Z potrzeby serca. Każdy 
mógł się dołączyć, a tych nie brakowało – 
stwierdził mat pchor. Kacper Mendyka. 
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REJS PO SŁOWACH 108
22 IV 2015 r.

Po słowach błądź, jak łódź po falach

W dolinie bądź od grzywy z dala

A potem szczyt zdobywaj fali

Szept piany chwyć, dostrzeż w oddali

Morze złych słów, które do Ciebie

Przypłyną znów i nie uciekniesz

Gdy przyjdzie sztorm wzburzonym słowem

Rozbijaj w proch, rozpruwaj dziobem 

Fal słowa czerń, bałwanów wydmy

Nie lękaj się, nie cofaj nigdy

Falami ciesz się słowa szumem

Ich wonią, złem, uroków tłumem

Gdzie można oglądać i czytać twoje 
wiersze?

W domach kultury, bibliotekach, muzeach  
i innych instytucjach na terenie całego kraju.  
Na przykład w inowrocławskiej palmiarni, 
która rocznie jest odwiedzana przez tysiące 
ludzi. Zawsze można też zajrzeć na moją  
stronę www.wierszemistrza.pl, na której 
prezentuję niewielką część mojego lirycznego 
dorobku.

Czym zajmujesz się zawodowo, na co 
dzień?

Pracuję w Akademii Marynarki Wojennej, 
jako kierownik Ośrodka Systemów Szkolno- 
-Treningowych. Jestem również trenerem 
strzelectwa sportowego i wieloletnim zawod-
nikiem w strzelaniu z pistoletu. 

Oprócz działalności wojskowej rozwi-
jasz się także naukowo.

Tak, od 2011 roku jestem doktorem nauk  
o kulturze fizycznej. Jestem promotorem  
dyplomantów i magistrantów w naszej uczel-
ni. Jednak nie jestem stworzony do „siedzenia 
w ławce”. Moją pasją jest sport i turystyka,  

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

a zwłaszcza boks oraz sporty walki. W moim 
środowisku od wielu lat prowadzę sekcję walki 
w bliskim kontakcie. 

Zmaganie się z materią wiersza to też – 
w jakimś sensie – walka.

Można tak powiedzieć. Napisanie regular-
nego wiersza-obrazu jest bardzo trudne  
i emocjonujące. Właśnie dlatego tak bardzo 
fascynuje mnie tworzenie tego typu poezji. 
Nie zawsze udaje mi się wszystkie pomysły 
przelać na papier, ale porażki mobilizują 
mnie do dalszej pracy, doskonalenia liryczno-
-graficznych technik i podejmowania jeszcze 
trudniejszych tekściarskich wyzwań. 

Marynarze z Dywizjonu Okrętów Podwodnych wzięli udział, po raz 
piąty, w akcji „Szlachetna Paczka”. Pomogli rodzinie ze wsi pod 
Kartuzami, której dom wymaga generalnego remontu. Z kolei załoga 
ORP „Gen. T. Kościuszko” wspomogła rodzinę spod Ostródy.
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W środę 29 listopada, uroczystym apelem z okazji  
rocznicy wybuchu powstania listopadowego zainaugurowano  
akademickie obchody Dnia Podchorążego. Studenci wojskowi 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni objęli symboliczne 
dowodzenie uczelnią. W tym roku honorowym rektorem- 
-komendantem został bsm. pchor. Tomasz Bąchor.

Przejęli władzę w AMW

Apel rozpoczęto meldunkiem, 
złożonym dowódcy COM-DKM 
wiceadm. dr. hab. Stanisławowi 
Zarychcie. Wśród zapro-

szonych gości był również dowódca  
3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztof 
Jaworski.

Zgodnie z uchwałą Senatu AMW, 
rektor-komendant kmdr prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht wyróżnił komen-
danta bułgarskiej AMW kadm. prof. dr. 
nauk ścisłych Boyana Mednikarova 
nadaniem Honorowej Odznaki AMW.

Najlepsi studenci wojskowi zostali 
wyróżnieni za: osiągnięcia w nauce  
i sporcie, działalność społeczną oraz 
godne reprezentowanie AMW. Tytuł 
honorowy „Wzorowy Podchorąży” otrzymali: 
st. mat pchor. Marcin Selewski, st. mat pchor. 
Bartosz Wawrzyniak, st. mat pchor. Krystian 
Sokołowski, mat pchor. Hubert Turek, mat 
pchor. Jakub Pagórski, mjg Faisal Khaledi 
oraz mjug Zubeibi Alzubeibi. 

Ponownym nadaniem tytułu „Wzorowy 
Podchorąży” zostali wyróżnieni: bsm. pchor. 
Dominik Kulwikowski, bsm. pchor. Michał 

Grylewicz, bsm. pchor. Błażej Koreike, bsmt 
pchor. Mateusz Sobolewski, st. mat Michał 
Grozalski oraz st. mat Krzysztof Rawinis.

Rozkazem rektora-komendanta AMW, 
podchorążych zaangażowanych w działalność 
pozasłużbową, uczestniczących w uroczysto-

ściach wojskowych, osiągających najlepsze 
wyniki w nauce oraz propagujących sport 
uhonorowano pismami pochwalnymi, listami 
gratulacyjnymi, urlopami nagrodowymi oraz 
innymi wyróżnieniami.

W trakcie obchodów wystawiono posteru-
nek pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte, 
gdzie złożono kwiaty. Studenci wojskowi  
wystawili warty honorowe, a także objęli 
służbę oficera dyżurnego AMW. 

Honorowym prorektorem ds. wojskowych 
został bsm. pchor. Adrian Foutras, a honoro-
wym dowódcą batalionu szkolnego – bsm. 
pchor. Adam Dobrzeniecki.

W konkursie wiedzy o historii i teraźniej-
szości Marynarki Wojennej i AMW 
najlepsi okazali się: mar. pchor. Jakub 
Gondek, mat pchor. Kamil Jędrak oraz 
mat pchor. Marcin Piekarczyk

Dalsza część uroczystych obchodów 
Dnia Podchorążego odbyła się 1 grudnia. 
Podniesiono – z udziałem honorowej 
kadry batalionu szkolnego – flagę pań-
stwową, po czym odbyło się spotkanie 
z rektorem-komendantem AMW. 

Następnie, rywalizowano w zawo-
dach sportowych o „Puchar Honorowego 
Rektora-Komendanta AMW”. Zmaga-
no się w kategoriach: sztafeta biegowa, 

piłka siatkowa, turniej rzutów do kosza, walka 
na bomie oraz przeciąganie liny. 

Kulminacją święta był doroczny, tradycyj-
ny Bal Podchorążego.

Panu kmdr. ppor. Tomaszowi Sadowskiemu
wyrazy żalu i współczucia  

z powodu śmierci 

MATKI

składa załoga ORP „Piorun”

Panu kmdr. ppor. Tomaszowi Sadowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu  

z powodu śmierci 

MATKI

składa kadra i pracownicy Dowództwa 3. Flotylli Okrętów

kmdr por. Wojciech Mundt 
rzecznik@amw.gdynia.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wziął udział 
w uroczystościach pogrzebowych śp. kontradmirała Stanisława 
Mieszkowskiego, śp. kontradmirała Jerzego Staniewicza oraz 

śp. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego – ofiar zbrodni 
komunistycznej. Uczestniczył w nich Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz, rodziny zamordowanych oficerów MW oraz 
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, posłowie  
i senatorowie, przedstawiciele władz wojskowych i służb 
mundurowych, marynarze oraz mieszkańcy Trójmiasta i Półwyspu 
Helskiego. Uroczystości pogrzebowe, z honorową asystą Marynarki 
Wojennej, odbyły się 15 oraz 16 grudnia, w Helu i Gdyni-Oksywiu.

Nad całością przedsięwzięć, związanych ze sprowadzeniem 
szczątków oficerów MW do Gdyni oraz budową Kwatery Pamięci, 
czuwał – działający pod patronatem Prezydenta RP – komitet 
organizacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele: rodzin 
zamordowanych oficerów MW, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
Urzędu Miasta Gdynia, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa 
Obrony Narodowej (w tym Marynarki Wojennej), Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po 65 latach, trzech bohaterskich obrońców Wybrzeża w 1939 roku, 
zamordowanych przez stalinowskich oprawców w grudniu 1952 roku, 
wróciło nad Bałtyk. Zostali pożegnani z należnymi honorami, na 
Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu.
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Komandorzy wrócili nad Bałtyk
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en. K
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-272) − do długiej serii am
erykańskich fregat rakietow

ych typu O
liver H

azard Perry, które zaczęły w
chodzić do linii w

 1977 roku. Jest okrętem
 

w
ielozadaniow

ym
,  jednak jego  głów

nym
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y m

iędzy Stanam
i Zjednoczonym
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M
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dr por. K
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dr por. M
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TEKST I RYSUNEK – SŁAWOMIR J. LIPIECKI


