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 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy w Wasze ręce przedostatni w tym roku, listopadowy numer mie-
sięcznika Marynarki Wojennej „Bandera”. Wydanie listopadowe staramy 
się zawsze przygotowywać ze szczególnym uwzględnieniem historii Mary-
narki Wojennej w nawiązaniu do daty 28 listopada 1918 roku, kiedy Na-

czelnik Państwa Józef Piłsudski swoim dekretem rozkazał utworzyć Marynarkę Pol-
ską. Rocznicę odtworzenia MW obchodzimy co roku, dlatego ważne jest dla nas, aby 
za każdym razem przedstawiać nasze tradycje w nieco inny sposób i z różnej perspek-
tywy. W zeszłym roku mówiliśmy m.in. o szkołach, które za swoich patronów wybrały 
ważne postacie z historii polskiego oręża na morzu. Tym razem podjęliśmy próbę 
przypomnienia atmosfery i ludzkich problemów, które towarzyszyły marynarzom 
w pierwszych miesiącach tworzenia i organizacji polskich sił morskich w Odrodzonej 
Ojczyźnie. Wywodzili się oni przecież z różnych flot zaborczych, różnili się kulturowo 
i mentalnie, a niektórzy z nich mieli nawet problemy z językiem polskim. Łączyła ich 
jednak polskość i determinacja, aby młode państwo szybko zbudowało struktury i po-
tencjał swoich sił zbrojnych. Dlatego też w niniejszym numerze przypominamy także 
o Modlinie – pierwszej bazie Marynarki zanim jeszcze Polska odzyskała dostęp do 
morza. Zapraszamy do odwiedzin tego miejsca, aby choć na chwilę spróbować prze-
nieść się w czasie o dziewięć dekad wstecz. Pomoże nam w tym publikacja pt. „Miej-
sce, w którym się zaczęło…”, autorstwa Michała Duraja, który specjalnie dla na-
szych Czytelników przybliżył marynarską historię Modlina. Zapraszamy do lektury 
życząc jednocześnie naszej Marynarce Wojennej pomyślnych wiatrów w procesie mo-
dernizacji, aby 94 „urodziny” były okazją zarówno do podkreślenia historii i tradycji, 
jak i odważnego oraz optymistycznego spojrzenia w przyszłość. 

Redaktor naczelny „Bandery”
kmdr por. Bartosz ZAJDA

 2 TOMASZ GOS | Pory roku hydrografów
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 14 PIOTR ADAMCZAK | Recenzje książek

 15 KATARZYNA FILIMONIUK| Wesołych Świąt

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Nie było awansu ale była walka

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa". Nasz profil na Facebooku: 
www.facebook.pl/bandera.

ORP „Orzeł” na morzu
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Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

KMDR PPOR. ARTUR GRZĄDZIEL studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego ukończył w 1998 roku otrzymując przydział na 
stanowisko oficera-hydrologa na okręcie hydrograficznym ORP „Arctowski” w dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. W latach 
2000-2002 pełnił funkcję oficera-hydrografa, ukończył kursy języka angielskiego poziom II, III oraz FCE w British Council Gdańsk. W roku 2002 
ukończył kurs językowy (ALC) w Lackland AFB, San Antonio (USA) oraz Międzynarodowy Kurs Hydrografów Morskich w NAVOCEANO, Gulfport, 
USA. W roku 2003 wyznaczony został na stanowisko dowódcy pionu hydrograficznego ORP „Arctowski”, a następnie zastępcy dowódcy okrętu 
ORP „Arctowski”. 4 lata później ukończył studia podyplomowe w AMW na kierunku „Zarządzanie i dowodzenie”, specjalność „Dowodzenie 
siłami morskimi” . W roku 2007 wyznaczony został na stanowisko dowódcy okrętu ORP „Arctowski”. 
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Co należy do głównych zadań ta-
kich okrętów jak „Arctowski” czy 

„Heweliusz”?
Wykonujemy szeroko rozumiane pomiary 
hydrograficzne w granicach Polskiej Wy-
łącznej Strefy Ekonomicznej. Polska ma 
obowiązek zgodnie z międzynarodowymi 
konwencjami, zachowywać należyty po-
ziom bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz 
utrzymywać krajowy serwis hydrograficz-
ny. W praktyce wygląda to tak, że przywo-
zimy z morza miliardy danych pomiaro-
wych rocznie. Następnie Biuro Hydrogra-
ficzne MW zamienia naszą pracę w pro-
dukty finalne czyli na przykład w morskie 
mapy nawigacyjne, publikacje nautyczne 
czy ostrzeżenia nawigacyjne. 

Czy Bałtyk jest trudnym morzem dla 
hydrografa?

Można powiedzieć, że Bałtyk pod wzglę-
dem hydrologicznym jest wyzwaniem dla 
hydrografa. Dotyczy to głównie takich okre-
sów jak wiosna i lato. Tworzą się wtedy na 
Bałtyku najbardziej zróżnicowane pod 
względem temperatury i zasolenia warstwy. 
Te generują wiele zakłóceń naszych urzą-
dzeń hydroakustycznych wykorzystywanych 
w pomiarach morskich. Chodzi o to, że fala 
dźwiękowa emitowana przez nasze urządze-
nia załamuje się na poszczególnych war-
stwach wody tworząc różnego rodzaju błę-
dy. Najdokładniej dokonuje się pomiarów 
zimą i późną jesienią, kiedy jest stosunkowo 
mało warstw o różnej temperaturze i zasole-
niu. Dźwięk rozchodzi się wówczas w ko-
lumnie wody po linii prostej w dół, prak-
tycznie bez zakłóceń. 

Co można znaleźć na dnie Bałtyku?
Szacuje się, że w Bałtyku jest około 20 

tysięcy obiektów podwodnych z czego więk-
szość to prawdopodobnie pozostałości po II 
wojnie światowej. Obiektami podwodnymi są 
wszystkie przedmioty zalegające na dnie od 
rozmiaru pół metra do ponad dwustu pięć-
dziesięciu metrów (tak jak na przykład wrak 
jednostki „Graf Zeppelin”). 

Z jaką dokładnością jesteście w stanie 
zidentyfikować obiekt podwodny?

Jeśli w trakcie naszej pracy natkniemy się na 
jakiś obiekt to wykonujemy badania hydro-

Z komandorem podporucznikiem Arturem Grządzielem, dowódcą 
okrętu hydrograficznego ORP „Arctowski” rozmawia Tomasz Gos.

B A N D E R A

Pory roku hydrografów

graficzne. Możemy do tych badań wykorzy-
stać „serce pomiarowe” naszego okrętu tj. 
echosondę wielowiązkową. Na podstawie da-
nych z takiej echosondy jesteśmy w stanie 
stworzyć trójwymiarowy model podwodnego 
obiektu. Możemy także wykorzystać holowa-
ne sonary wysokiej częstotliwości, które po-
siadają rozróżnialność rzędu kilku centyme-
trów. Obraz uzyskany z tych sonarów jest 
wręcz fotorealistyczny. W połączeniu z obra-
zem uzyskanym z echosondy możemy z bar-
dzo dużym prawdopodobieństwem określić 
jakiego typu obiekt zalega dnie i z jakiego 
okresu pochodzi. Mamy również na wyposa-
żeniu dywizjonu pojazd podwodny, (znajduje 
się na „Heweliuszu”) który pozwala na obej-
rzenie obiektu z bliskiej odległości. 

Badanie każdego podwodnego obiektu 
wiąże się z gromadzeniem ogromnej 

ilości informacji o tym obiekcie. Które 
z nich są najważniejsze?
Z naszego punktu widzenia najważniejsza 
jest informacja dotycząca bezpiecznej głę-
bokości nad obiektem oraz głębokość jego 
otoczenia, a także rozmiary obiektu. Waż-
ne dla nas jest też to, czy w okolicach zato-
pionego obiektu nie ma bomb, min mor-
skich czy torped. Krótko mówiąc kontrolu-
jemy tzw. czystość dna, określamy podsta-
wowe wymiary geometryczne i ułożenie 
obiektu oraz sprawdzamy bezpieczne głę-
bokości nad obiektem.

Dno morskie zmienia się na przykład 
wskutek prądów morskich. Stan wra-

ków również się zmienia...
Niektóre wraki ulegają zagnieżdżaniu się 
w dnie, a niektóre nie. Poza tym, czasami 
wskutek korozji ulega złamaniu maszt lub 
komin wraku i wówczas zmienia się bez-
pieczna głębokość nad takim obiektem. Stąd 
istnieje potrzeba prowadzenia stałego moni-
toringu akwenów morskich, weryfikacji 
obiektów podwodnych, prowadzenia syste-
matycznych prac pomiarowych w celu aktu-
alizacji sytuacji batymetrycznej naszych wód 
oraz bazy danych obiektów podwodnych.

Z jaką dokładnością dokonujecie pomia-
rów danego obszaru morskiego?

Kiedyś dokonywaliśmy pomiarów echoson-
dą jednowiązkową, a w portach nawet son-

dą łańcuszkową (tzw. ołowianką). Oznacza 
to, że głębokość była mierzona punktowo 
tylko pod kadłubem okrętu. Pomiary były 
wykonywane co 100 lub nawet co 200 me-
trów. Dzisiaj dysponując echosondą wielo-
wiązkową jesteśmy w stanie podczas jed-
nokrotnego przejścia okrętu dokonać po-
miarów głębokości w granicach pasa dna 
o szerokości 100-200 metrów. Możemy 
więc zbadać dowolny rejon Bałtyku ze stu 
procentowym pokryciem.

Czy oprócz prac typowo hydrogra-
ficznych wykonujecie jeszcze inne 

zadania?
W latach 2009-2011 wykonywaliśmy zadania 
nietypowe dla tej jednostki, zadania przezna-
czone dla klasycznego okrętu szkolnego. By-
ły to rejsy nawigacyjno-szkoleniowe podcho-
rążych Akademii Marynarki Wojennej. Wy-
konywaliśmy w ramach szkolenia między in-
nymi pomiary zasolenia na Morzu Bałtyc-
kim, Morzu Północnym, Oceanie Atlantyc-
kim oraz Morzu Śródziemnym.

W listopadzie minęło 30 lat od podniesie-
nia biało czerwonej bandery na „He-

weliuszu” i „Arctowskim”. Jak długo okręty 
te mogą służyć w Marynarce Wojennej?

Nasze jednostki mają służyć na pewno do 
2017 roku ale jestem przekonany, że bę-

dą służyć dłużej. Wyniki pomiaru grubości 
poszycia kadłuba okrętu, diagnostyka pracy 
silników głównych, endoskopie zespołów 
prądotwórczych oraz regularne przeglądy 
i remonty podwodnej i nawodnej części ka-
dłuba świadczą o tym, że te okręty są zacho-
wane w bardzo dobrym stanie. Urządzenia 
i systemy okrętowe również są świetnie 
utrzymane. Jako dowódca okrętu mogę jed-
noznacznie stwierdzić, że wycofanie tych 
jednostek w najbliższych latach byłoby decy-
zją irracjonalną. Oczywiście, w perspektywie 
długoletniej, jak najbardziej potrzebny jest 
nowy typ okrętu hydrograficznego. W mię-
dzyczasie powinniśmy jednak sukcesywnie 
modernizować i wymieniać hydrograficzny  
sprzęt pomiarowy oraz regularnie prowadfzić 
remonty eksploatacyjne i dokowe, tak jak 
miało to miejsce do tej pory, w ciągu ostat-
nich 30 lat. 
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Nowy Szef Oddziału 
Zabezpieczenia MW
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29 października 2012 roku obowiązki Szefa Oddziału Zabezpie-
czenia MW objął komandor Krzysztof Haponiuk. Nowy szef 

Oddziału Zabezpieczenia MW jest absolwentem Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Służb Kwatermistrzowskich. Zawodową służbę wojskową 
rozpoczął w 50 Batalionie Zaopatrzenia Pułku Lotniczego jako kie-
rownik sekcji mundurowej. Służył również w 15 Składnicy Munduro-
wej MW na stanowisku szefa sekcji ogólnej, a w latach 1994 – 1998 
w Brygadzie Lotnictwa MW na stanowisku starszego inspektora w pionie logistyki. Następnie rozpoczął służbę w 1 Morskim Pułku Strzelców 
na stanowisku Szefa Logistyki. Od 2007 roku pełnił obowiązki zastępcy Szefa Oddziału Zabezpieczenia MW – szefa Logistyki w Gdyńskim 
Oddziale Zabezpieczenia Marynarki Wojennej. 

Bomba lotnicza w Odrze
Nurkowie minerzy z 12 Dywizjonu Tra-

łowców ze Świnoujścia wydobyli z rze-
ki Odry niemiecką bombę lotniczą. Bomba 
z czasów II wojny światowej wypełniona by-
ła materiałem wybuchowym. Brakowało 
w niej jedynie zapalnika elektrycznego i lo-
tek stabilizujących lot.

Obiekt o długości 80 cm i średnicy 25 cm 
znaleziony został na terenie jednostki woj-
skowej we Wrocławiu. Leżał w korycie rzeki 
Odry na głębokości 5 metrów. Jego wydoby-
cie było bardzo utrudnione z powodu małej 
widoczności, która nie przekraczała kilku 
centymetrów. Po wydobyciu, bombę przeka-

zano patrolowi saperskiemu z Wrocławia. 
Akcją dowodził chor. mar. Paweł Krogulec.

W Marynarce Wojennej istnieją dwie 
Grupy Nurków – Minerów. Wchodzą one 
w skład 12 Dywizjonu Trałowców (8 Flotyl-
la Obrony Wybrzeża w Świnoujściu) oraz 
13 Dywizjonu Trałowców (3 Flotylla Okrę-
tów w Gdyni). Poza tym, w strukturach eta-
towych 8 Batalionu Saperów z Dziwnowa 
oraz 43 Batalionu saperów z Rozewia znaj-
dują się specjaliści od prac podwodnych – 
nurkowie inżynierii.

Polsko–francuskie prace grupy roboczej
W Gdyni odbyło się pierwsze posiedzenie polsko-francuskiej grupy roboczej 

w dziedzinie bezpiecznego nurkowania i prac podwodnych. Jest to realizacja 
umowy zawartej pomiędzy resortami obrony narodowej obu państw, w celu współ-
pracy w zakresie zastosowań sprzętowych, procedur i technologii nurkowań oraz 
prac podwodnych, wykorzystania mieszanin oddechowych, kontroli jakości czynni-
ków oddechowych i innych sfer dotyczących bezpiecznego nurkowania. 

Współpraca w tej dziedzinie ma na celu rozwijanie wspólnych projektów związa-
nych z wykonywaniem nurkowań i prac podwodnych ze szczególnym uwzględnie-
niem procesu modernizacji i wdrażania nowych technologii w marynarkach wojen-
nych obu państw. 

Posiedzenie grupy roboczej odbyło się po przewodnictwem kmdr. Janusza Dawi-
dowicza (szefa Ratownictwa Morskiego DMW) z udziałem specjalistów Marynar-
ki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej i Wojskowego Instytutu Medycznego. 
Możliwość prowadzenia przez siły morskie Polski i Francji zbliżonych projektów 
w znacznym stopniu przyśpieszy i usprawni proces opracowywania technologii 
wykorzystania sprzętu nurkowego w SZ RP. 

NR 11 | LISTOPAD 2012 5     

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

„O-2” w zanurzeniu

O-2 był okrętem pod-
wodnym Królew-
skiej Marynarki 
Wojennej Holandii 

w czasie I wojny światowej. Wszedł do linii 
tuż przed wojną i służył do początku lat 
30-tych XX wieku. Dzisiaj „O-2” nie kojarzy 
się już nikomu z tym okrętem podwodnym, 
ale załogi okrętów doskonale znają to poję-
cie. To oznaczenie szkolenia programowego, 
które musi zaliczyć każdy okręt, aby w pełni 
realizować stojące przed nim zadania. Na po-
czątku listopada, przez cztery dni, redakcja 
„Bandery” towarzyszyła załodze największe-

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

go polskiego okrętu podwodnego ORP 
„Orzeł” właśnie podczas wykonywania szko-
lenia programowego „O-2”. 

Po wyjściu z portu wojennego w Gdyni 
okręt obrał kurs na poligon morski, gdzie mia-
ła się odbyć zasadnicza część ćwiczenia. Aby 
dotrzeć do miejsca szkolenia, „Orzeł” potrze-
bował prawie całej doby, a warunki atmosfe-
ryczne nie były sprzyjające do podróży w po-
łożeniu nawodnym. Utrzymujący się przez ca-
ły czas stan morza 5 nie przeszkadzał jednak 
w realizacji szkolenia programowego. Z punk-
tu widzenia efektywności wyszkolenia i zgra-
nia załogi nie wystarczy, że każdy marynarz 

Każdy okręt Marynarki Wojennej musi utrzymywać 
jak najwyższy poziom wyszkolenia załogi. Nie 
chodzi tu tylko o udział w międzynarodowych 
i krajowych ćwiczeniach na dużą skalę. Ważne są 
także codzienne treningi i szkolenia, w tym jedno 
z najważniejszych, czyli tak zwane „O-2”. 
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doskonale zna swoje obowiązki. Równie waż-
na jest koordynacja działań, nad którą czuwa 
dowódca okrętu. Kiedy okręt poruszał się 
w zanurzeniu, cała załoga została poddana 
sprawdzeniu z praktycznej znajomości obo-
wiązujących procedur. Przećwiczono szereg 
elementów niezbędnych do prawidłowego 
działania okrętu na morzu, między innymi 
prowadzono symulowane ataki torpedowe, czy 
też alarmowe zanurzenie okrętu podwodnego. 

Pobyt na morzu to swoistego rodzaju test dla 
załogi. Każdy, bez względu na stopień, jest zo-
bowiązany zdać odpowiedni egzamin. Oczywi-
ście im większa odpowiedzialność, tym wyma-
gana jest szersza wiedza na temat okrętu i spe-
cyfiki jego działań. Dowódca ORP „Orzeł” 
kmdr por. Roman Gęzikiewicz, jego zastępca - 
kpt. mar. Jarosław Kawczyński oraz pierwszy 
mechanik - kpt. mar. Łukasz Węsierski to oso-
by, na których spoczywa największy ciężar, aby 
szczegółowo sprawdzić przygotowanie każdego 
z marynarzy. Bez tego nie może być mowy 
o „monolicie”, jaki powinna tworzyć załoga 
okrętu. Egzaminowy jest odpytywany nie tylko 
z zagadnień związanych z zajmowanym przez 
niego stanowiskiem, ale musi także wykazać 
się wiedzą z pozostałych działów okrętowych. 
Ładowanie torped to np. obowiązek dowódcy 
działu broni podwodnej. Nie oznacza to jednak, 
że pozostali oficerowie nie wiedzą jak to zro-
bić. Każdy oficer wachtowy musi też wiedzieć 
jak samemu np. wyszasować zbiornik balasto-
wy nr 3 na prawej burcie, czy jak załadować 
drugi zapas torped wyrzutni nr 3. To oczywi-
ście tylko przykłady, których można przytoczyć 
o wiele więcej. Oddają jednak one specyfikę 
OP, na którym zarówno systemy, jak i ludzkie 
umiejętności muszą być dublowane. 

Projekt 877E
ORP „Orzeł” należy do typu Kilo i według 

specjalistów jest jednym z najlepszych okrę-
tów podwodnych o napędzie konwencjonal-
nym na świecie. Służbę w Marynarce Wojen-
nej rozpoczął 29 kwietnia 1986 roku. W ostat-
nich latach okręt brał między innymi udział 
w międzynarodowych manewrach Strong Re-
solve, Joint Maritime Course, Baltic Porpoise, 
czy też Baltops. Operował na Morzu Bałtyc-
kim, Północnym i Oceanie Atlantyckim. Jed-
nostka ma blisko 73 metry długości i około 10 
metrów szerokości. Jego nawodna wyporność 
to 2460 ton, a pod wodą wypiera ponad 3100 
ton. W skład jego załogi wchodzi 60 oficerów, 
podoficerów i marynarzy. Okręt uzbrojony jest 
w 6 wyrzutni torpedowych i może przenosić 
torpedy zarówno w wyrzutniach, jak i zapaso-
we na specjalnych stelażach w przedziale tor-
pedowym. Ma również możliwość zabierania 
na pokład i stawiania min morskich.
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OORP „Arctowsk”i i „Hewe-
liusz” zostały zbudowane 
w Stoczni Północnej. Okręty te 
są jednostkami bliźniaczymi. 

W latach 2003-2005 zostały doposażone 
w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt hy-
drograficzny. W owym czasie dywizjon 
otrzymał na wyposażenie jeden zestaw 
echosondy wielowiązkowej, system nawi-
gacji podwodnej oraz cyfrowy sonar holo-
wany. Ze względu na jednostkowość 
sprzętu dokonano jego podziału. „Arctow-
ski” otrzymał echosondę wielowiązkową, 

a na „Heweliuszu” został zamontowany 
system nawigacji podwodnej. Ten fakt na 
kolejne lata określił zakres zadań okrętów. 
„Arctowski” specjalizował się w typowej 
batymetrii czyli w sondowaniu głębokości 
akwenów, natomiast specjalnością „Hewe-
liusza” stało się trałowanie hydroaku-
styczne, czyli poszukiwanie i weryfikacja 
wraków i innych przeszkód nawigacyj-
nych. Oczywiście „Heweliusz” w dalszym 
ciągu mógł wykonywać pomiary głęboko-
ści akwenów, ale przy użyciu echosondy 
jednowiązkowej czyli takiej, która wyko-

nuje pionowe pomiary głębokości bezpo-
średnio pod kadłubem okrętu. Echosonda 
wielowiązkowa, która została zamontowa-
na na „Arctowskim” może jednak dokony-
wać pomiarów w pasie o szerokości stu, 
a nawet dwustu metrów na jednym profilu 
pomiarowym. W tym drugim przypadku 
wzrasta więc efektywność wykonywanych 
pomiarów. Wspomniany wcześniej zestaw 
sonaru holowanego, oprócz ORP „Hewe-
liusz” był również eksploatowany przez 
bliźniaczą jednostkę oraz kutry hydrogra-
ficzne. Doposażenie „Arctowskiego” 

Bliźniaki nad wrakami

Trzydzieści lat temu podniesiono biało-czerwoną banderę na 
okrętach hydrograficznych OORP „Arctowski” i „Heweliusz”. Dla 
tego typu jednostek nie jest to jeszcze sędziwy wiek.
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w echosondę wielowiązkową miało decy-
dujący wpływ na odnalezienie w trakcie 
rutynowych prac pomiarowych wraku nie-
mieckiego statku „Steuben” – mogiłę wo-
jenną z okresu II wojny światowej, której 
miejsce zalegania na dnie przez niemal 60 
lat było nieznane. Przy prowadzeniu po-
miarów za pomocą echosondy pionowej 
załoga okrętu musiałaby mieć ogromne 
szczęście, by trafić dokładnie nad wrak, 
bo tylko wtedy można by go było odna-
leźć. - mówi komandor porucznik Marek 
Czarnecki, zastępca dowódcy Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, 
były dowódca ORP „Heweliusz”.

Cztery sonary, trzy sondy
W ostatnich latach okręty były systema-

tycznie doposażane w nowoczesny sprzęt 
pomiarowy. Jednostkowość sprzętu stała 
się historią. Obecnie na wyposażeniu dZH 
MW są cztery holowane sonary i trzy ze-
stawy sondy wielowiązkowej. Różnica 
w wyposażeniu okrętów polega jedynie na 
tym, że „Heweliusz” dysponuje systemem 
nawigacji podwodnej, którego nie ma 
„Arctowski”. System ten pozwala lokali-
zować w toni wodnej każde dowolne urzą-
dzenie pomiarowe. Oznacza to, że „Hewe-
liusz” może ustalić na przykład dokładną 
lokalizację sonaru, który jest holowany za 
rufą okrętu. „Heweliusz” ma też na wypo-
sażeniu bezzałogowy pojazd podwodny 
typu ROV, którego nie ma „Arctowski”. 

Obie jednostki wykonują zadania na 
pełnym morzu do izobaty 10 metrów. Na 
głębokościach mniejszych niż 10 metrów 
oraz w portach pomiary wykonują kutry 
i motorówki hydrograficzne.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Ekonomiczne okręty
Pomimo trzydziestu lat służby na morzu 

„Arctowski” i „Heweliusz” są w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Dotyczy to 
zarówno kadłubów okrętów jak i napędów 
głównych oraz mechanizmów pomocni-
czych. Biorąc pod uwagę bardzo dobry 
stan techniczny okrętów, mogą one być 
eksploatowane jeszcze przez długie lata. 
Podczas mojego pobytu w USA odwiedzi-
łem pokład okrętu, który był w służbie po-
nad 50 lat, ale był systematycznie moder-
nizowany i remontowany, a jego potencjał 
bojowy pozostawał cały czas na wysokim 
poziomie. Podobnie rzecz się ma w przy-
padku naszych okrętów hydrograficznych. 
- wyjaśnia komandor porucznik Marek 
Czarnecki. Dodaje też, że mała moc silni-
ków napędu główne-
go okrętów dZH MW 
powoduje  pewne 
trudności przy ma-
newrowaniu w trud-
nych warunkach at-
mosferycznych. 
Z drugiej jednak stro-
ny jednostki te są 
bardzo ekonomiczne 
i zużywają jak na 
okręt tej wielkości 
stosunkowo niewiel-
kie ilości paliwa. 
A to dość ważny atut, 
tym bardziej jeśli 
weźmiemy pod uwa-
gę fakt, że jednostki 
dZH MW spędzają na 
morzu po kilkadzie-
siąt dni w ciągu roku.

ORP „Arctowski”
Okręt w 2003 r. zdobył miano najlepszego okrętu MW w grupie okrętów specjalnych. W maju 
2004 r. odkrył na wodach Bałtyku wrak poszukiwanego od 59 lat legendarnego  niemieckiego 
transportowca „Steuben”.

Dane okrętu:miejsce budowy: GDAŃSK - Stocznia Północna; 
wodowanie: 20 lutego 1982 r.,matka chrzestna: Krystyna TOKARSKA - KIEREK; 
uroczyste podniesienie bandery: 27 listopada 1982 r.; 
wyporność: 1215 ton; 
wymiary: 61.6 x 11.2 x 4.1 m; 
prędkość: 14 węzłów;

Dowódcy ORP „Arctowski”: 
Kmdr por. Krzysztof FILIPOWSKI   1982 - 1989 
Kmdr por. Janusz LEŚNY    1989 - 1991 
Kmdr ppor. Mirosław POŁKA    1991 - 1994 
Kmdr ppor. Krzysztof KUBICKI    1994 
Kmdr por. Jerzy BOGDANOWICZ   1994 - 2003 
Kmdr ppor. Dariusz BECZEK    2003 - 2007 
kmdr ppor. Artur GRZĄDZIEL   2007 - 

 ORP „Heweliusz”
Okręt czterokrotnie zdobył miano najlepszego okrętu MW w grupie 
okrętów specjalnych w latach: 1986, 1987, 1993 i 1997.

Dane okrętu:miejsce budowy: GDAŃSK - Stocznia Północna; 
wodowanie: 11 września 1981 r., matka chrzestna: Teresa BOSSY; 
uroczyste podniesienie bandery: 27 listopada 1982 r.; 
wyporność: 1215 ton; 
wymiary: 61.6 x 11.2 x 3.5 m; 
prędkość: 14 węzłów;

Dowódcy ORP „Heweliusz”: 
kmdr por. Bogdan WIŚNIEWSKI  1982 - 1986 
kmdr Roman FIRLEJ   1987 - 1991 
kmdr por. Benedykt HAC   1991 - 2000 
kmdr por. Wiesław BIELIŃSKI   2000 - 2002 
kmdr ppor. Marek CZARNECKI   2002 - 2007 
kmdr ppor. Grzegorz KOKOSIŃSKI  2007 - 

Duży potencjał
Tam gdzie mowa jest o służbach hydro-

graficznych w kontekście Marynarki Wo-
jennej tam pojawia się czasami pytanie 
o to czy nie korzystniej byłoby utrzymy-
wać służby hydrograficzne w strukturach 
cywilnych? Według mnie każda marynar-
ka wojenna powinna mieć własne służby 
hydrograficzne - tłumaczy komandor po-
rucznik Marek Czarnecki. Dlaczego? Cy-
wilne służby hydrograficzne mogą spraw-
nie wykonywać swoje zadania w czasie 
pokoju. W czasie kryzysu lub wojny mogą 
natomiast odmówić wykonywania zadań. 
W tego typu służbach nie pracują przecież 
żołnierze tylko cywile. Poza tym usługi cy-
wilnych służb hydrograficznych są nie-
zwykle kosztowne. Nie zapominajmy także 
o tym, że oprócz zadań hydrograficznych 
na morzu dywizjon realizuje także pomia-
ry geodezyjne. Wytycza nabieżniki dla 
okrętów, precyzyjnie pozycjonuje jednost-
ki hydrograficzne w strefie przybrzeżnej 
oraz prowadzi zabezpieczenie radionawi-
gacyjne okrętów jako alternatywę dla 
GPS w systemie „na żądanie”. Czy cywil-
ne służby wykonywałyby tego typu zada-
nia? - pyta retorycznie zastępca dowódcy 
dZH i dodaje, że specjaliści pracujący 
w służbach hydrograficznych przez długie 
lata zdobywają bezcenną wiedzę oraz do-
świadczenie. Nie da się posiąść takiej 
wiedzy poprzez przeczytanie jednej czy 
dwóch książek. Takiego potencjału nie 
można utracić, bo trudno byłoby go 
w przyszłości odzyskać.



8     NR 11 | LISTOPAD 2012

T E M A T  N U M E R U

Dzisiaj mało kto zdaje sobie sprawę, ile przeszkód stało przed tymi, którzy 94 lata temu 
tworzyli Marynarkę Wojenną. Nie chodziło bowiem tylko o kwestie sprzętowe, techniczne, 
infrastrukturalne, ale przede wszystkim o mentalne. 

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 M

UZ
EU

M
 M

W
 

28 listopada 1918 roku, dzień, 
w którym Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski odtworzył 
Marynarkę Polską, był dopie-

ro początkiem tworzenia się zrębów odrodzo-

„Brać marynarska”

nej polskiej floty. Poza kilkoma statkami 
rzecznymi i portami śródlądowymi nie było 
nic, a przede wszystkim brakowało wyspecja-
lizowanej kadry morskiej. Z trzech stron za-
częli napływać ochotnicy: z Cesarskiej Mary-

narki Wojennej Niemiec, Carskiej MW Rosji 
i Cesarsko-Królewskiej MW Austro-Węgier. 
Proces ten trwał niemalże dwa lata, a maryna-
rze docierali do niepodległej Ojczyzny z naj-
dalszych zakątków globu. Pierwsi w kraju po-
jawili się byli marynarze z floty austro-wę-
gierskiej, bowiem Cesarstwo po zakończeniu 
I wojny światowej rozpadło się i polscy mary-
narze mogli swobodnie porzucić swoje do-
tychczasowe stanowiska. Bardziej skompliko-
wana była sytuacja marynarzy z dwóch pozo-
stałych zaborów, a szczególnie z objętej wal-
kami wewnętrznymi Rosji. Niekiedy droga 
polskich marynarzy do kraju wiodła przez Ja-
ponię i Stany Zjednoczone. 

W swoich wspomnieniach, kmdr por. Mie-
czysław Burhardt, podkreśla, że najważniej-
szym zadaniem, które postawił przed sobą 
szef Departamentu dla Spraw Marynarki Wo-
jennej, wiceadmirał Kazimierz Porębski by-
ło: zebranie do jednej organizacji marynarzy 
byłych 3 obcych bander jak wojennych tak 
i handlowych i zapobieżenie rozproszenia się 
ich w obcych morzu zawodach. 

Było to zadanie o tyle skomplikowane, że 
nagle w jednej strukturze znalazły się 3 gru-
py ludzkie, o różnej mentalności, spojrzeniu 
i światopoglądzie, a łączyła je jedna wspólna 
cecha – wszyscy czuli się Polakami. Tak 
wspomina swój powrót do Ojczyzny kmdr 
por. Mieczysław Burhardt:

Polski jeszcze nie znałem. Do 16 roku życia 
rosłem na Litwie, pokładową karierę zacząłem 
jako 17 letni młodzieniec. W ciągu kilkunastu 
kampanii w odległych wodach wiedziałem o ro-
dakach jedynie z literatury i z periodyków prze-
syłanych mnie przez matkę, bym nie zapomniał 
polskiego języka. Do powrotu po I wojnie nie 
spotkałem się z kompatriotami z 2 pozostałych 

zaborów; ba – nawet „koroniarzy”, ja, kreso-
wiec znałem zaledwie kilku.

Na początku drogi do tworzenia Marynarki 
Wojennej wiele problemów stwarzał język 
polski. Nie wszyscy opanowali go w wystar-

Torpedowiec ORP „Mazur” podczas remontu w stoczni w Gdańsku
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kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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„Brać marynarska”

czający sposób do płynnej komunikacji. Najła-
twiej mieli marynarze wywodzący się z floty 
austro-węgierskiej, ze względu nie tylko na 
swobodę używania języka polskiego w zabo-
rze, ale również możliwość pobierania nauki 
w ojczystej mowie i swobodny dostęp do pol-
skiej literatury. Takich możliwości nie mieli 
natomiast marynarze z innych zaborów. Do-
chodziło czasami do kuriozalnych sytuacji, że 
trudno było zrozumieć „polską mowę”. Tak 
wspomina o tym fakcie kmdr por. Burhardt:

Gdy mój pierwszy zweryfikowany i bezpo-
średni przełożony zameldował się [do wice-
admirała Porębskiego – przypis redakcji], 
zrozumiałem dlaczego zostałem mu dany do 
pomocy. Polszczyzna jego była tego rodzaju, 
iż tylko dobrze posiadający język rosyjski 
mógł go zrozumieć. … Kto znał takie posta-
cie jak gen. Iwaszkiewicz i setki jemu podob-
nych, ten rozumiał, iż nie jest wcale ich winą, 
że mowę ojczystą dopiero teraz mogą po-
siąść, gdyż wśród rodaków się znaleźli. Nikt 
ich przed tem, zrodzonych częstokroć z matek 
Rosjanek dotąd tej mowy nie uczył.

Taka sytuacja dotyczyła praktycznie 
wszystkich marynarzy. Od najniższego stop-
nia, aż po najwyższe stanowiska w polskiej 
MW. Niektórzy pielęgnowali język polski 
w domu, rozmawiając przy każdej okazji. 
Były dowódca floty w latach 1925-1939, wi-
ceadmirał Józef Unrug, wychowany w duchu 
polskości, podobno używał ojczystego języka 
tylko w rozmowie z ojcem. Z matką rozma-
wiał po niemiecku, a gdy wszyscy domowni-
cy byli razem rozmawiali po francusku, choć 
bez wyjątku doskonale znali język niemiecki 
i byli poddanymi niemieckiego Cesarza.

W zaborze austro-węgierskim Polacy mogli 
natomiast swobodnie poznawać historię, geo-

grafię i literaturę swojej Ojczyzny. Tego przy-
wileju, wręcz pod groźbą kary, nie posiadali 
marynarze z Cesarskiej i Carskiej Marynarki 
Wojennej. Na początku lat 20-tych w polskiej 
flocie przeprowadzono egzamin dla oficerów 

z historii, geografii i literatury polskiej. Po-
twierdził on fakt, że poziom wiedzy wśród 
oficerów Marynarki Wojennej, dopiero co od-
rodzonej Rzeczpospolitej pozostawiał wiele 
do życzenia. Tak o tym egzaminie wspominał 
kmdr por. Eugeniusz Pławski w swoich wspo-
mnieniach zatytułowanych „Fala za falą”:

Z kolei był jeszcze jeden nieszczęśnik spod 
zaboru niemieckiego. Przyjechał do odrodzo-
nej ojczyzny wprost z Kilonii. Miał biedak 
duże trudności, gdyż wciąż jeszcze myśląc po 
niemiecku, musiał każde słowo tłumaczyć na 
polski. Nie mógł zrozumieć dlaczego ta bez-
duszna komisja chce go koniecznie traktować 
jako eksperta w naukach o Polsce.

- Panie poruczniku, proszę nam powie-
dzieć, przez jakie miasta płynie Wisła? Rozu-
mie Pan moje pytanie?

- Jawohl Herr eee, … rozumiem, Wisła 
płynie przez Warszawa i Swece, i Toruń, 

i Graudenz do Danziger Bucht.
- Mówi się Świecie, Grudziądz i Zatoka 

Gdańska, panie poruczniku.
- O, ja, tak, tak …
- Jakie pan zna powstania polskie, panie 

poruczniku – zapytuje kpt. Majewski.

- Eeee …
- Czy słyszał pan o Powstaniu Stycznio-

wym? Powstaniu Listopadowym?
- O ja, tak, tak …
- Które z nich było wcześniejsze, Stycznio-

we, czy Listopadowe?
- Naturalnie Styczniowe …
Patrząc na taką sytuację można by porów-

nać ją do swoistego rodzaju Wieży Babel, 
kiedy jedna społeczność zaczyna mówić kil-
koma językami, a ludzie różnią się mentalno-
ścią, poziomem wiedzy, czy też postrzega-
niem świata. Wydawać by się mogło, iż taka 
wspólnota nie może funkcjonować razem, że 
musi się w końcu rozpaść. Jednak w przy-
padku polskich marynarzy był jeden, zasad-
niczy element, konsolidujący ich w całość. 
Pozwolił on na scalenie środowiska i stwo-
rzenie jednolitych struktur Polskiej Marynar-
ki Wojennej – była to polskość, miłość do Oj-
czyzny, którą każdy nosił w sercu, nawet wte-
dy, kiedy służył pod obcą banderą jednego 
z trzech zaborców. 
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Załogi polskich okrętów w scenerii zimowej

Załoga torpedowca ORP „Kaszub”, pierwsza połowa lat 20. XX wieku
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Pierwszego września, po prawie roku 

spędzonym na różnych przygotowa-
niach, kilkunastu nurków-pasjonatów 
(w tym trzech z Marynarki Wojennej) 

spotykało się w pensjonacie w Ustce. Miała to 
być baza wypadowa na najbliższe 9 dni. Przez 
ten czas nurkowie chcieli zbadać kilka wra-
ków, których od zatonięcia nikt jeszcze nie 
oglądał z bliska. Trafiliśmy jednak na fatalną 
pogodę. Przez pierwsze 5 dni na morzu pano-
wał sztorm. Szyper kutra rybackiego, na któ-
rym mieliśmy wypłynąć nawet nie chciał sły-
szeć o rozpoczęciu wyprawy - mówi kpt. mar. 
Tomasz Pawęska, jeden z organizatorów eks-
pedycji. - W końcu pojawił się cień szansy na 
wypłyniecie. Pogoda poprawiła się na tyle, że 
zdecydowaliśmy się rozpocząć wyprawę.

Zaraz po wypłynięciu okazało się jednak, że 
fale są na tyle duże, że wdzierały się na pokład 
zalewając sprzęt i przy okazji także załogę ku-
tra. Jeszcze dobrze nie wyszliśmy za główki por-

tu a ja już byłem mokry do kolan. Niektórych 
dopadła choroba morska. Dobrze, że zewnętrz-
na warstwa mojego ocieplacza jest wodood-
porna, większość bryzgów wody po prostu po 
niej spływało – opowiada Jacek Trembowelski 
współorganizator wyprawy. - Mieliśmy w pla-
nach zejść do kilku wraków. Tego dnia wybrali-
śmy jeden z nich. Stawianie bojki zajęło nam 
cztery podejścia. Chcieliśmy być pewni, ze na 
wzburzonym morzu będziemy dokładnie nad 
wrakiem. Po zrzuceniu liny przepłynęliśmy 
jeszcze raz nad boją i potwierdziliśmy, ze wrak 
jest pod nami. Wreszcie mogłem wskoczyć do 
wody. Będąc już pod wodą, gdy płynąłem nad 
otwartymi lukami ładowni zatopionej jednostki 
w kierunku dziobu, z mroku wyłoniły się windy 
kotwiczne, polery cumownicze oraz kotwica za-
wieszona na burcie. Miałem wtedy wrażenie, że 
jest ona gotowa do użycia, tylko przykryta sie-
ciami i przez to jak gdyby uśpiona.

Wrak statku, najprawdopodobniej transpor-

towca przełamany był na dwie części. Za ła-
downiami widoczny był krótki maszt. Pierw-
sza około 20 metrowa część wraku stała na 
równej stępce. Druga natomiast leżała do góry 
dnem, prostopadle do części dziobowej. 
W miejscu przełamania dało się zauważyć 
rozsypany niezidentyfikowany ładunek w po-
staci dużych sześcianów o bokach długości  
około jednego metra. Według oficjalnych da-
nych miał to być wrak małego kurta rybackie-
go. W rzeczywistości okazał się być około 50 
metrowym transportowcem. Obecnie trwają 
prace nad końcową identyfikacją wraku.

Następnego dnia pogoda dopisała i pozwo-
liła nurkom na wypłynięcie w morze. Około 
trzech godzin krążyliśmy nad jednym z tych 
miejsc. Okazało się, że wrak wystaje tylko je-
den metr powyżej dna. Najprawdopodobniej 
jest to więc jakiś mały kuter rybacki nie warty 
nurkowania. Zdecydowaliśmy się płynąć gdzie 
indziej. Zaczęliśmy powoli wpadać w pułapkę 
„gorączki złota”. Szyper zaproponował nam, 

że wysadzi nas milę dalej na pozycji, na której 
wrak wystaje około czterech metrów nad dno 
i to na pewno jest coś ciekawego, bo jak twier-
dził biorą tam duże ryby. Nie trzeba nam było 
dwa razy powtarzać. Kilkanaście minut póź-
niej byliśmy już na nowej pozycji - opowiada 
kpt. mar. Tomasz Pawęska. Tym razem okaza-
ło się, że w miejscu gdzie „biorą duże ryby” 
znajduje się wrak parowca „Mannheim VII”, 
który zatonął w 1897 roku. 

Dla nas ważne jest żeby zanurkować 
w miejscu, w którym czas się zatrzymał, zo-
baczyć historię, niejednokrotnie tragedię, 
która rozgrywała się wiele lat wstecz gdzieś 
na morzu. Przy okazji chcielibyśmy też od-
kryć wrak jako pierwsi. Być może uda nam 
się kiedyś tego dokonać... - mówi kpt. mar. 
Tomasz Pawęska.

Poszukiwacze zaginionych wraków
Trzech nurków pasjonatów z Marynarki Wojennej brało udział 
w wyprawie mającej na celu odnalezienie i zbadanie nieznanych 
dotychczas wraków leżących na dnie Bałtyku.

MARYNARKĘ WOJENNĄ reprezentowali:
kpt. mar. Tomasz Pawęska, st. mar. Patryk Labudda, st. mar. Tomasz Sikorski.
W wyprawie brali też udział: 
Jacek Trembowelski, Paweł Poręba, Piotr Kardasz, Michał Majdowski, Marcin Korobczak, Rafał 
Rutkowski, Waldemar Wojcieszek, Łukasz Błażejewicz, Dariusz Zadumiński.
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kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

„Dragon” na rewersie
Na pokładzie okrętu ORP „Lublin” cumującego przy Wałach Chrobrego 
w Szczecinie, odbyło się uroczyste wodowanie dwuzłotowej monety NBP 
z wizerunkiem historycznego okrętu Marynarki Wojennej ORP „Dragon”. 
Moneta weszła do obiegu 18 października.

Wodowanie „Dragona” odbyło 
się 23 października na okręcie 
transportowo – minowym 
8 Flotylli Obrony Wybrzeża 

ORP „Lublin”, który specjalnie na tą uroczy-
stość przypłynął do Szczecina ze Świnoujścia. 
Aktu chrztu i wodowania monety dokonał 
członek zarządu Narodowego Banku Polskie-
go – prof. Eugeniusz Gatnar, który stał się tym 
samym „ojcem chrzestnym” numizmatu. Jak 
powiedział prof. Gatnar podczas aktu chrztu, 
moneta z wizerunkiem ORP „Dragon” ma być 
nie tylko nośnikiem wartości materialnej, ale 
i nośnikiem wiedzy o historii Marynarki Wo-
jennej oraz radością dla kolekcjonerów i histo-
ryków. Chrzest polegał na skropieniu dwuzło-
tówki wodą morską. Zwodowana natomiast 
została butelka z certyfikatem, który posłuży 
szczęśliwemu znalazcy do odbioru monety 
z wizerunkiem „Dragona” ze szczecińskiego 
oddziału NBP. Po uroczystości, na pokładzie 
„Lublina” można było obejrzeć wystawę po-
święconą historycznej jednostce ORP „Dra-
gon”. W ładowni zainstalowane były plansze 
tematyczne oraz pokaz multimedialny doty-
czący okrętów Polskiej Marynarki Wojennej 
z okresu II wojny światowej. Rozstawione by-

ły także stanowiska do „gry w okręty”, z któ-
rych chętnie korzystały licznie przybyłe na 
uroczystość dzieci i młodzież „Szczecińskiego 
Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”. 
(Program ten jest przedsięwzięciem edukacyj-
no – wychowawczym Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta Szczecin, realizowanym przez 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edu-
kacji). Na Wałach Chrobrego wystawione było 
stanowisko, przy którym można było wymie-
nić pieniądze na dwuzłotówki z wizerunkiem 
„Dragona”. Tylko jednego popołudnia, w trak-
cie trwania oraz po uroczystości wodowania 
numizmatu, wymieniono ponad 1500 monet. 
Ponadto, do zwiedzania dostępny był zacumo-
wany za rufą „Lublina” trałowiec ORP „Nec-
ko”, który przybył do Szczecina razem z „Lu-
blinem” – specjalnie na tą uroczystość. Każdy 
mógł wejść na pokłady okrętów, obejrzeć 
uzbrojenie i wyposażenie prezentowanych jed-
nostek oraz porozmawiać z przedstawicielami 
załóg o tym jak wygląda służba wojskowa 
z punktu widzenia marynarza. W ciągu zaled-
wie czterech godzin z możliwości tej skorzy-
stało około 700 osób. Na okrętach, z okazji 
uroczystości, podniesiona została wielka gala 
banderowa.

Głównym motywem graficznym rewersu wo-
dowanej monety, jest wizerunek Okrętu Rze-
czypospolitej Polskiej „Dragon”, lekkiego krą-
żownika z okresu II wojny światowej. Rewers 
monety zaprojektował Andrzej Nowakowski, 
a tradycyjny awers z orłem – Ewa Tyc - Karpiń-
ska. Moneta została wybita w nakładzie 800 ty-
sięcy sztuk. Jej masa to 8,15g, a średnica – 27 
mm., wykonana jest ze stopu Nordic Gold. Nu-
mizmat z wizerunkiem „Dragona” jest trzecim 
z dłuższej serii monet z sylwetkami historycz-
nych i współczesnych okrętów Marynarki Wo-
jennej Rzeczpospolitej Polskiej. Narodowy 
Bank Polski zaplanował wydanie 8 takich mo-
net. Dotychczas ukazały się monety dwuzłoto-
we z wizerunkami jednostek historycznych: 
niszczyciela ORP „Błyskawica” oraz okrętu 
podwodnego ORP ”Orzeł”. Lekki krążownik 
ORP „Dragon” to historyczny okręt Marynarki 
Wojennej z okresu II wojny światowej. W pierw-
szy rejs bojowy pod polską banderą wyszedł 20 
lutego 1944 roku. Pełnił służbę ochraniając kon-
woje na morzu Norweskim, a także brał udział 
w przygotowaniu operacji lądowania wojsk 
sprzymierzonych w Normandii.
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Pomiędzy liśćmi czerwienieją mury starej twierdzy. W nieruchomej 
tafli wody odbijają się topole. Na brzegu ze stoickim spokojem stoją 
wędkarze. Przebiega pies, śpiewają ptaki. Cisza i spokój… Mało kto 
pamięta, że to opuszczone miejsce jest nierozerwalnie związane 
z historią Marynarki Wojennej RP. Witamy w Porcie Modlin.

Miejsce, w którym się zaczęło…

11 listopada 1918 roku niepod-
legła Rzeczpospolita wróciła 
na mapy świata, jednak bez 
dostępu do morza. O tym czy 

– i jaka – cześć wybrzeża Bałtyku przypad-
nie Polsce miała zdecydować konferencja po-
kojowa. Jednak już 28 listopada Naczelnik 
Państwa, Józef Piłsudski, wydał dekret 
o utworzeniu Marynarki Wojennej. Dekret 
ten pokazywał wolę posiadania przez młode 
państwo dostępu do morza. Umożliwiał też 

zorganizowanie Polaków służących do tej po-
ry w marynarkach wojennych państw zabor-
czych, tworząc zręby kadry, która rozpocznie 
gospodarowanie na polskim już Wybrzeżu. 
Był to też ważny sygnał dla uczestników kon-
ferencji pokojowej w Paryżu.

Na stanowisko szefa Sekcji Marynarki 
Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojsko-
wych powołano płk. mar. Bogumiła Nowot-
nego. Jego pierwszym zadaniem było prze-
jęcie jednostek niemieckich i austriackich 

operujących na Wiśle podczas I Wojny 
Światowej, z których utworzono Flotyllę 
Wiślaną. Na bazę Flotylli wybrano port 
w Twierdzy Modlin, gdzie wkrótce powoła-
no do życia Komendę Portu Wojennego. Do 
Modlina kierowano też marynarzy wracają-
cych do Polski - sformowano tu Batalion 
Morski, który miał objąć wybrzeże i przy-
gotować załogi pierwszych okrętów floty. 
Utworzono Oddział Zapasowy Marynarzy, 
Szkołę Marynarzy i Szkołę Nurków. 
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Michał Duraj

JAK DOJECHAĆ?
Warto odwiedzić pierwszy port odrodzonej 
Marynarki Wojennej RP. Jednak nie jest 
tam łatwo trafić. Najwygodniej z drogi kra-
jowej nr. 7 (Warszawa-Gdańsk) skręcić w 
szosę nr 85 do Nowego Dworu Mazowiec-
kiego. Tuż za mostem przez Wisłę należy 
szukać zjazdu w lewo. Jadąc prosto tą 
dróżką wzdłuż szosy, a później nasypu ko-
lejowego dotrzemy na miejsce. Port wi-
doczny też jest z okien pociągów jadących 
z Trójmiasta do Stolicy.

MICHAŁ DURAJ
Pasjonuje się morzem – jego rolą w gospo-
darce i cywilizacji. Szczególnie interesuje 
się historią i tradycją Marynarki Wojennej. 
Żeglarz. Ostatnio stara się na nowo odkryć 
Wisłę. Jest jednocześnie jednym z najbar-
dziej aktywnych internautów skupionych 
wokół profilu Marynarki Wojennej na 
Facebook’u. 

W roku 1920 na mocy Traktatu Wersal-
skiego Polska odzyskała Pomorze. Forpocz-
tą polskich oddziałów prowadzących rewin-
dykację tego obszaru był Batalion Morski, 
który na początku lutego zajął Puck, gdzie 
generał Haller dokonał Zaślubin Polski 
z Morzem otwierając tym samym nowy roz-
dział w historii Marynarki Wojennej RP. 
Jednak już latem 1920 roku Flotylla Wiśla-
na z Modlina musiała przygotowywać się na 
nadejście zbliżających się do Wisły wojsk 
bolszewickich. Pośpiesznie wcielano 

i uzbrajano nowe jednostki. Marynarze pa-
trolowali Wisłę i uniemożliwiali nieprzyja-
cielowi przedostanie się na drugi brzeg. 
Walczyli też o utrzymanie przepraw mosto-
wych we Włocławku i Górze Kalwarii. 

W latach 20. zmniejszyło się znaczenie 
jednostek MW na Wiśle. Ostatecznie 
w 1925 roku Flotylla Wiślana została roz-
wiązana, a w 1928 roku likwidacji uległ 
Port Wojenny. Nie zakończyło to jednak 
związków modlińskiego portu z Marynarką 
Wojenną. Z infrastruktury Portu Wojennego 
powstała Stocznia Rzeczna. I to właśnie tu 
zbudowano dwa trałowce typu „Jaskółka”: 
OORP Czajka i Rybitwa, a także ORP Bato-
ry, którego możemy podziwiać na terenie 
Muzeum Marynarki Wojennej Gdyni.

W 1939 roku marynarze wrócili do Mo-
dlina. Wobec zaostrzającej się sytuacji poli-
tycznej na granicy zachodniej postanowiono 
z jednostek Flotylli Pińskiej sformować Od-
dział Wydzielony rzeki Wisły. Na początku 
kwietnia 1939 roku z Pińska wysłane zosta-
ły koleją do Modlina wraz załogami cztery 
kutry (KU 6, KM 12, KM 13 i najnowszy 
KU 30). Dwa tygodnie później dotarły po-
zostałe jednostki płynące przez kanał Kró-
lewski (ORP Nieuchwytny, KU 4, KU 5, 
krypy mieszkalna i paliwowa: K 5 i K 22, 
a także pluton portowy). Całą wiosnę mary-
narze doskonalili swoje umiejętności na wo-
dach okalających twierdzę. Latem 1939 ro-
ku OW Wisła został podporządkowany ope-
racyjnie Armii Pomorze, opuścił więc port 
w Modlinie i skierował się w dół Wisły. Tam 
też zastała go II wojna światowa.

Jednostki OW Wisła rozpoczęły walkę 
w Bydgoszczy i wobec nacierających wojsk 
nieprzyjaciela skierowane zostały w górę 
rzeki tocząc zaciekłe walki: w Brdyujściu, 
Strzelcach, Toruniu, Topólnie, Włocławku 
i Wyszogrodzie. Stąd OW Wisła skierowany 
został do Modlina. Niestety wyjątkowo niski 
stan wody spowodował, że większość jedno-

stek nie mogło sforsować mielizn, z wyjąt-
kiem najnowszego i najnowocześniejszego 
kutra KU 30, któremu udało się dotrzeć do 
twierdzy. Przy modlińskim porcie zbudowa-
no dodatkowy most pontonowy, którym 
przemieszczały się pododdziały i ludność 
cywilna. Kuter otrzymał zadanie obrony 
przeprawy przed atakami niemieckich bom-
bowców. Marynarze KU 30 zestrzelili trzy 
samoloty nieprzyjaciela. 29 kwietnia, po ka-
pitulacji twierdzy, załoga zatopiła swój ku-
ter w Narwi. Tak kończy się obecność Ma-
rynarki Wojennej w porcie w Modlinie.

Dziś to opuszczone miejsce. Slipy, na 
których zostały zbudowane OORP Czajka, 
Rybitwa i Batory porasta trawa i krzaki. 
Wejście do portu zagradza naniesiona prą-
dem rzeki mielizna. Spotkać tu można je-
dynie wędkarzy. Po drugiej stronie Narwi, 
na murze twierdzy, naprzeciwko wejścia do 
portu, staraniem mieszkańców Nowego 
Dworu Mazowieckiego i Stowarzyszenia 
Liga Morska wmurowano tablicę upamięt-
niającą rolę Modlina w historii Marynarki 
Wojennej i rolę marynarzy w historii 
Twierdzy Modlin.

Poruszeni informacją, że 22 października 2012 roku
zmarł w Montresor, we Francji

Pan Horacy UNRUG

syn współtwórcy Polskiej Marynarki Wojennej - admirała Józefa Unruga,
człowiek wierny ideałom, patriota,

Osoba, której historia i losy morskiego rodzaju sił zbrojnych były bliskie sercu

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy najgłębszego współczucia

składają
Dowódca Marynarki Wojennej

wraz z żołnierzami i pracownikami wojska Marynarki Wojennej
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Półtora miesiąca wcześniej, 29 sierp-

nia, do rąk czytelników trafiła inna 
pozycja, której autorem jest były ofi-
cer Marynarki Wojennej. Komandor 

w stanie spoczynku Paweł Gussmann przelał 
na papier osobiste wspomnienia ze swojej służ-
by w Polskiej Wojskowej Jednostce Specjalnej 
Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim 
Wschodzie w Ismailii, podczas IV zmiany 
w 1975 roku. Pozycja zatytułowana „Egipt 
w żołnierskich butach”, marynarskim zwycza-
jem, została zwodowana również na pokładzie 
historycznego niszczyciela ORP „Błyskawi-
ca”. Autor przedstawił w niej osobiste wspo-
mnienia i przeżycia żołnierza, jako świadka 
tamtych wydarzeń. Chociaż opisuje życie żoł-
nierza wśród żołnierzy nie jest przeznaczona 
tylko dla czytelnika o zamiłowaniach militar-
nych. Praktycznie każdy może sięgnąć po tę 
książkę, która oprócz wątków poważnych, opi-
suje również te mniej poważne, a czasami 
wręcz humorystyczne. Czytelnik bez proble-

Doktryny i strategie NATO 1949-2012

16 października, na okręcie mu-
zeum ORP „Błyskawica” od-
było się „wodowanie” kolejnej 
książki. Tym razem była to po-

zycja dotycząca problematyki strategii Sojuszu 
Północnoatlantyckiego od jego powstania aż do 
dzisiaj. Autorem książki jest kontradmirał dr 
Stanisław Zarychta, dowódca Centrum Opera-
cji Morskich. Przedstawia on w sposób skon-
densowany tematykę strategii Sojuszu na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat. Chociaż jest to pozy-
cja typowo naukowa, jej język pozwala na płyn-
ne zapoznanie się z przedstawioną w niej tema-
tyką. Dlatego też, jest ona swojego rodzaju 
podręcznikiem, almanachem, zarówno dla stu-
dentów wojskowych i cywilnych, jak również 
dla kadry Wojska Polskiego. Książka pt. „Dok-
tryny i strategie NATO 1949 – 2012” przedsta-
wia ewolucje doktryn i strategii Paktu Północ-
noatlantyckiego, systematyzując wiedzę o kon-
cepcjach strategicznych Sojuszu i pozwalając 
jednocześnie na zrozumienie zmian w strategii 
Paktu Północnoatlantyckiego na przestrzeni lat. 
Przedstawia znaczenie oraz rolę jaką spełniały 
poszczególne koncepcje strategiczne w syste-
mie obronności i bezpieczeństwa Paktu 

w zmieniających się warunkach bezpieczeństwa 
środowiska europejskiego i światowego. Książ-
ka składa się z sześciu zasadniczych rozdziałów. 
W pierwszym autor przedstawił ogólną charak-
terystykę oraz pojęcia doktryny i strategii wo-
jennej i wojskowej. Kolejne dwa rozdziały zo-
stały poświęcone omówieniu doktryn i strategii 
NATO obowiązujących w okresie „zimnej woj-
ny” oraz ich wpływu na kształtowanie się inte-
gracji wojskowej i struktur militarnych. 
W czwartym rozdziale kontradmirał dr Stani-
sław Zarychta scharakteryzował doktryny i stra-
tegie Sojuszu Północnoatlantyckiego powstałe 
po 1990 roku, czyli po zakończeniu „zimnej 
wojny”. Ostatnie dwa rozdziały przedstawiają 
możliwość wykorzystania broni jądrowej 
w oparciu o obowiązujące doktryny i strategie 
NATO oraz wpływ zachodzących zmian poli-
tyczno-militarnych w Europie i na świecie na 
doktryny i strategie Sojuszu. Książka zawiera 
bardzo bogate załączniki, w których autor cytu-
je dokumenty normatywne, między innymi 
Traktat Północnoatlantycki i koncepcje strate-
giczne NATO. Dodatkowo pozycja wzbogacona 
jest tabelami oraz fotografiami. Zapraszamy do 
lektury.

Egipt w żołnierskich butach
mu zauważy tęsknotę autora za krajem i ro-
dziną. Książkę można także scharakteryzo-
wać jako trochę przygodową, trochę jako 
przewodnik, bowiem autor nie przedstawia 
tylko faktów, ale opisuje sporo przygód oraz 
swoje spojrzenie na jedne z najstarszych za-
bytków i cudów świata. Książka składa się 
z 11 rozdziałów, w których autor chronolo-
gicznie opisuje swoje przeżycia, począwszy 
od przygotowania do wyjazdu, samego wyjaz-
du, pobytu w Egipcie i kończąc na pierwszych 
tygodniach po powrocie do Polski. W załącz-
nikach, kmdr w st. spocz. Paweł Gussmann, 
aby przybliżyć czytelnikom organizację pol-
skiej jednostki w Egipcie, przedstawił między 
innymi jej rolę i zadania, imienny wykaz żoł-
nierzy IV zmiany, plan obozu w Al Ghala 
oraz kalendarium wydarzeń. Zapraszamy do 
zapoznania się z tą pozycją.

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Dawno, dawno temu przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 
rozpoczynały się jakieś dwa tygodnie wcześniej, atmosfera 
świątecznej pogoni i dziecięcej ekscytacji ogarniała ludzi tuż, tuż 
przed. Wigilia i następujące po niej świąteczne dni pachniały 
choinką, domowym ciastem i niecodzienną atmosferą. Z żalem 
i nostalgią godziliśmy się z ich końcem, tęskniąc za następnymi.
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Wesołych Świąt

Pani Bogumile Grześ
oraz jej Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

męża 

komandora por. rez. Leszka GRZEŚ

składają koleżanki i koledzy 
Szefostwa Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej

I znowu zbliżają się święta. Może to czas 
mija coraz szybciej, ale i święta nadcho-
dzą coraz wcześniej. Przygotowania 
trwające już od początku listopada do 

dwudniowych świąt datowanych na koniec 
grudnia z pewnością umożliwiają perfekcyjne 
zadbanie o każdy świąteczny szczegół. Moż-
na, a nawet należy kupować, kupować, kupo-
wać…Wielu poddaje się tej „nowej tradycji” 
i robimy tak, jak robią inni. I chociaż czasami 
w zaciszu domowym przychodzi być może re-
fleksja, że nie ma powodu do presji czasu, po-

śpiechu i świątecznej gorączki, to jednak tuż 
po zniczach i chryzantemach przebieramy 
w bombkach, stroikach i prezentach. 

Dawno, dawno temu święta były magiczne, 
bo naprawdę takie były. Były wyjątkowe, inne 
od powszednich dni, dostatnie. Dzisiaj ma-
giczne, wyjątkowe i super jest prawie wszyst-
ko, nawet proszek do prania. Niby to lepiej, że 
niezwykłość, doskonałość i magia rozprze-
strzeniła się na wszystkie dziedziny życia 
i mamy je na wyciągnięcie ręki przez okrągły 
rok. Tak, to chyba lepiej…, a czegoś żal. 

Jeszcze dzieci, które z natury rzeczy wszyst-
ko odbierają jako świeże i nowe, doświadczają 
świąt autentycznych, radosnych, wyczekiwa-
nych, tajemniczych. Dorośli, zapracowani 
i pozbawieni dziecięcych złudzeń bardzo się 
starają sprostać kolejnemu, cykliczne powta-
rzającemu się wyzwaniu. Starają się tak bar-
dzo, że w święta marzą już tylko o tym, aby 
odpocząć. Są zmęczeni krzątaniną, zakupami, 
przygotowywaniem tych wszystkich wigilij-
nych i świątecznych potraw, których zawsze 
okazuje się zbyt wiele i które nie są pałaszo-
wane tak ochoczo, jak by na to zasługiwały.

„Dajcie mi w końcu święty spokój”, „chyba 
i ja mam prawo odpocząć w święta”, takie 

i tym podobne przemyślenia nachodzą umę-
czonego człowieka w te wspaniale świąteczne 
dni i trudno odmówić im racji. Padasz na ka-
napę z poczuciem dobrze spełnionego, choć 
niedocenianego przez najbliższych, obowiąz-
ku i…świętujesz. Jeszcze czasami, ot tak 
z przyzwyczajenia sprawdzasz w myślach 
świąteczną check listę: ugotowane – jest, lo-
dówka – pełna, posprzątane – tak, jeszcze nie 
zdążyli nabrudzić, prezenty – były, aż za dużo, 
choinka – obecna, czyli wszystko w najlep-
szym porządku. Czasami przemknie jeszcze 
myśl, że może ktoś by ten trud i wysiłek doce-
nił, pochwalił, powiedział dobre słowo, ale 
trudno, przecież w te akurat święta wszystko 
co dobre, idzie na konto Świętego Mikołaja. 

Wiemy, że święta, a raczej ich zewnętrzna 
otoczka, mają służyć jedynie podkreśleniu ich 
zasadniczej treści i podstawowego przekazu, 
że Miłość przyszła na świat. To święta szcze-
gólne, radosne, tchnące optymizmem i nadzie-
ją na dobro, które nas spotka. To takie święta, 
które mają w nas odnowić czułość i troskli-
wość do bliskich, uczucia takie jakie odczu-
wamy patrząc na nowonarodzone dziecko. To 
są święta, które odświeżają bliską i szczerą re-
lację z drugim człowiekiem. 

Kolorowe opakowania i migające światełka 
mają stworzyć świąteczną atmosferę do praw-
dziwego spotkania, choć czasami właśnie na 
to, najważniejsze, nie mamy już siły i czasu, 
a czasami może i odwagi. Nowa gra kompute-
rowa od Mikołaja zajmująca (zabijająca) świą-
teczny czas, pożądane przez dzieci zabawki 
i potrzeba odpoczynku są wytłumaczeniem na 
(nie)rodzinne święta. 

Boże Narodzenie to na pewno nie jest czas 
na odrabianie zaległości wychowawczych ani 
wyjaśnianie małżeńskich zawiłości, nie sta-
rajmy się akurat teraz przeglądać szkolnych 
zeszytów i motywować do sumiennej nauki. 

Przytulaj, rozmawiaj, bądź obecny i przyja-
zny, przecież jesteś Świętym Mikołajem.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Komandora por. rez. Leszka GRZEŚ

Byłego Kierownika Centralnego Zakładu Sprzętu Ratowniczego 
Marynarki Wojennej, a ostatnio kierownika Działu 

Technologicznego Warsztatów Sprzętu Ratowniczego MW

Łączymy się w bólu z Rodziną i bliskimi Zmarłego

Komendant 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu
Kadra i pracownicy JW 4224 w Wałczu oraz Warsztatów 

Sprzętu Ratowniczego Marynarki Wojennej w Gdyni.

P S Y C H O L O G  R A D Z I

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk
rodzinawojsk@mw.mil.pl

Przytulaj, rozmawiaj, bądź obecny i przyja-
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Nie było awansu 
ale była walka

17 października, niestety rozwiały się marzenia piłkarzy Marynarki Wojennej o kolejnej rundzie Pucharu 
Polski. Po zaciętej walce marynarze ulegli drużynie Startu Mrzezino 3:4 i odpadli z dalszych rozgrywek 
o najważniejsze w Polsce piłkarskie trofeum. Mimo przegranej redakcja „Bandery” gratuluje wszystkim 
naszym zawodnikom zaangażowania i walki do ostatniego gwizdka sędziego.

W eliminacjach piłkarskiego Pu-
charu Polski na szczeblu woje-
wództwa pomorskiego, w roku 
2012 reprezentacja MW roze-

grała łącznie 3 spotkania. W rundzie wstępnej 
Regionalnego Pucharu Polski marynarze 
zmierzyli się z wyżej notowaną, aktualnie gra-
jącą w B klasie, drużyną KP Gdynia. Spotka-
nie zakończyło się wynikiem 3:2 (do przerwy 
2:1) i dało awans do I rundy. Następnie repre-
zentacja MW pewnie zwyciężyła z Barką Łeb-
no – 4:1. Ten wynik oraz postawa piłkarzy 
MW w spotkaniu z Barką, pozwalały wierzyć, 
że ten sezon będzie obfitował w sukcesy. 

Zapewne z takimi nadziejami nasi repre-
zentanci wybiegli na boisko 17 października. 
Po niezwykle dramatycznym i zaciętym spo-
tkaniu musieli jednak uznać zwycięstwo dru-
żyny Startu Mrzezino – 3:4. Oglądając ten 
mecz, podobnie zresztą jak każdy inny, moż-
na wyrazić jedynie uznanie i podziw dla pił-
karzy MW. Stając w szranki z wyżej notowa-

nymi, grającymi w zawodowych, okręgo-
wych ligach piłkarskich zespołami nie ustę-
powali im ani pod względem fizycznym ani 
technicznym. Wszystkie formacje naszej re-
prezentacji mają w zanadrzu coś czym potra-
fią zaskoczyć przeciwnika, co sprawia, że 
mecze są dynamiczne i pasjonujące. 

Szkoda tylko, że czasami do wygranej bra-
kuje odrobiny szczęścia. Jest ono potrzebne 
w każdym sporcie, każdej dyscyplinie, zarów-
no profesjonalistom jak i amatorom - mówi 
kapitan reprezentacji kmdr ppor. Robert Ra-
chwał (dowódca ORP „Kondor”). Niestety 
brakuje również przysłowiowego 12-go za-
wodnika – publiczności. Ale ci, którzy przy-
chodzą na mecze głośno i szczerze wspierają 
naszych piłkarzy. 

Reprezentacja MW RP jest drużyną nie-
zrzeszoną w PZPN i całkowicie amatorską. 
Założycielem drużyny, a jednocześnie pierw-
szym jej kierownikiem oraz trenerem, który 
przed laty wprowadzał ją do rozgrywek pu-

bosman Krzysztof Żakowski
foto@mw.mil.pl

charowych jest komandor Robert Wereszko, 
który pełni obecnie służbę w Stanach Zjedno-
czonych na stanowisku w dowództwie NATO 
HQ SACT. Pomimo tego, że przebywa z dala 
od kraju, założył tam fan klub reprezentacji 
MW, który zza oceanu kibicuje swoim kole-
gom. Pałeczkę organizacyjno – trenerską po 
kmdr. Wereszko przejęli trener drużyny kmdr 
por. Zbigniew Figura oraz kapitan – kmdr 
ppor. Rober Rachwał. Początki występów 
w rozgrywkach Pucharu Polski w piłce nożnej 
sięgają 2005 roku. Wtedy to nasza drużyna, 
nie mając sobie równych przy okazji rozgry-
wanych meczy z kolejnymi załogami wizytują-
cych Gdynię zagranicznych okrętów, postano-
wiła wejść w szranki z drużynami nieco mniej 
amatorskimi. Każde kolejne występy w tych 
rozgrywkach kończyły na większych lub mniej-
szych sukcesach dając naszej drużynie sporą 
dawkę emocji, doświadczeń i satysfakcji, 
zwłaszcza po sprostaniu teoretycznie mocniej-
szym przeciwnikom – mówi trener drużyny, 
kmdr ppor. Zbigniew Figura. Zdeterminowane 
działania sztabu trenerskiego, m.in. nabór no-
wych zawodników, wskazuje, że w przyszło-
rocznej edycji eliminacji piłkarskiego Pucharu 
Polski marynarze mają szanse na kolejne suk-
cesy. Jako redakcja „Bandery”, tego właśnie 
im życzymy i jeszcze raz gratulujemy tego-
rocznych osiągnięć.

Nowa siedziba Muzeum MW
Muzeum Marynarki Wojennej ma nową siedzibę.  Pod koniec listopada odbyło się uroczyste 

otwarcie nowego budynku.
Po wyburzeniu w 1974 roku nieużytkowanego już budynku pierwszej siedziby Muzeum Mary-

narki Wojennej, oraz kina przy Klubie Marynarki Wojennej, wykorzystywanego jako miejsce eks-
pozycji stałej, Muzeum Marynarki Wojennej nie posiadało własnej siedziby, ani sali wystaw. Mia-
ło tylko niewielką powierzchnię wystawienniczą na okręcie muzeum „Błyskawica”.

Koncepcja budowy Muzeum Marynarki Wojennej pojawiła się znowu w drugiej połowie lat 90-tych. 
W tym okresie działacze krajowych i zagranicznych organizacji kombatanckich, historycy, władze sa-
morządowe Gdyni i wiele innych osób doceniających znaczenie historii morskiej oraz skupionych wo-
kół dowódcy MW admirała floty Ryszarda Łukasika rozpoczęło działalność na rzecz zgromadzenia 
w jednym miejscu pamiątek dokumentujących funkcjonowanie Marynarki Wojennej. Było to podstawą 
powołania fundacji „O dach dla historii Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej”. W 1998 roku 
opracowano jej statut, powołano zarząd i przygotowano wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Jeszcze w tym samym roku wmurowano akt erekcyjny i rozpoczęto współpracę z pracownią 
architektoniczną, a dwa lata później przyjęto uchwałę o sfinansowaniu prac przygotowawczych i projek-
towych. Na fotografiach przedstawiamy historię budowy nowego budynku Muzeum MW. 
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