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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Radosław Pioch

 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy w Państwa ręce szczególnie ważny dla wszystkich marynarzy 
czerwcowy numer miesięcznika „Bandera”. Ważny dlatego, że przypada na 
Dni Morza i Święto Marynarki Wojennej. Jest to czas, w którym wręcz nale-
ży podkreślić istotę znaczenia polskich sił morskich dla bezpiecznego i nie-

zakłóconego rozwoju naszego kraju. Pozwoliliśmy sobie zatem opublikować fragmenty 
książki sprzed niemalże 80 lat, pt. „Prawda Morska” inżyniera Juliana Ginsberta, 
przedwojennego działacza Ligi Morskiej i Rzecznej, a potem Ligi Morskiej i Kolonial-
nej. Przesłanie, które autor zawarł w swojej książce, jest naszym zdaniem aktualne po 
dzisiaj, ponieważ w dużej mierze odzwierciedla także współczesną rolę Marynarki Wo-
jennej w zachowaniu polskiej morskiej racji stanu. 

W czerwcowym wydaniu chcieliśmy także po raz kolejny podkreślić jak wielkie zna-
czenie ma dla nas okręt ORP „Błyskawica”, który jest „żywym” świadectwem historii 
polskiego oręża na morzu. Tym razem pozwoliliśmy sobie przedstawić „Błyskawicę” 
trochę inaczej niż zwykle, a mianowicie w spojrzeniu jednego z członków jej obecnej za-
łogi, który związał z nią swoje całe dorosłe, zawodowe życie. 

Dni Morza i Święto MW to także czas, aby powiedzieć o współczesnych zadaniach 
polskich sił morskich poprzez pryzmat ich udziału w ćwiczeniach krajowych i między-
narodowych oraz to jak złożoną strukturą jest współczesna Marynarka Wojenna. W ni-
niejszym numerze staramy się także zaprezentować siły MW, które trochę w „cieniu” in-
nych, tych bardziej znanych, realizują równie istotne zadania na rzecz budowy atmosfe-
ry bezpieczeństwa na akwenach morskich. Stąd właśnie obszerna publikacja na temat 
jednej z takich właśnie jednostek – 6 Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego MW, 
który w tym roku obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Szczególnej uwadze naszych 
Czytelników poświęcamy wyjątkowy materiał na temat parady morskiej i lotniczej 
z 1970 roku. Publikujemy w nim unikatowe fotografie ze zbiorów prywatnych. W tym 
roku, w dniu Święta Marynarki Wojennej, po raz pierwszy od wielu lat będzie można 
ponownie zobaczyć paradę morska i lotniczą na Zatoce Gdańskiej. 

Szanowni Czytelnicy, w tym wyjątkowym miesiącu, w imieniu redakcji „Bandery” 
chcielibyśmy złożyć na Państwa ręce szczególne życzenia pomyślności, spełnienia ma-
rzeń i realizacji planów. Niech marynarskie szczęście towarzyszy nam we wszystkich 
sferach naszego życia, a Dni Morza i Święto MW niech będą inspiracją do dalszych sta-
rań na rzecz rozwoju morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Marynarka Wojenna to prze-
cież jedna wielka załoga, to poświęcenie, to wspólne kontynuowanie dzieła, które przed 
laty tworzyli nasi poprzednicy.

Redakcja miesięcznika 
Marynarki Wojennej „Bandera”

 2 PIOTR ADAMCZAK | 3000 ton do 42,5 węzła

 5 Emerytury mundurowe i odprawy mieszkaniowe

 6 PIOTR ADAMCZAK | Trzy ćwiczenia - jeden cel

 8 PRAWDA MORSKA

 10 TOMASZ GOS | Okręty w eterze

 12 RADOSŁAW PIOCH | ORP „Orzeł”. 

            Podwodna legenda. Cz. II

 14 KRZYSZTOF KIRSCHENSTEIN | Parada morska i lotnicza 

                41 lat temu

 16 RADOSŁAW MAŚLAK | Biegamy razem



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I (

1)
, P

IO
TR

 A
D

AM
CZ

AK
 (1

)

2     NR 5 | MAJ 2011

O służbie na ORP „Błyskawica”, o samym okręcie, jego roli w Marynarce 
Wojennej i miejscu w sercu każdego marynarza ze starszym chorążym 
marynarki Grzegorzem Matogą rozmawia Piotr Adamczak. 

3000 ton do 42,5 węzła

ORP „Błyskawica” to okręt symbol flo-
ty polskiej, łączący losy Marynarki 

Wojennej od czasu II RP do chwili obec-
nej. Dlaczego Pan zdecydował się służyć 
właśnie na tym okręcie?
Odpowiedź jest prosta. Zawsze chciałem być 
tam gdzie naprawdę coś się dzieje, a moim 
zdaniem ORP „Błyskawica” jest właśnie ta-
kim miejscem. Stwierdziłem, że jeżeli mam 
służyć na okręcie, który według mnie zajmuje 
się standardowymi zadaniami, to nie będzie to 
dla mnie coś do końca interesującego, a po 
pewnym czasie może stać się prozaiczne. Dla-
tego postanowiłem, że jeżeli wiązać się z Ma-
rynarką i okrętem, to musi to być właśnie na-
sza „Błyskawica”. No i potwierdziło się. Dużo 
się tutaj dzieje, naprawdę dużo.

Nie było chwil zwątpienia? Nie myślał 
Pan ani razu o zmianie miejsca służby?

Nigdy. Jeżeli wolą Marynarki będzie abym 
tutaj służył, z chęcią wykonywał będę obo-
wiązki na naszym niszczycielu do końca 
mojej służby. Oczywiście ja również muszę 
„czuć” to co robię i mieć pewność, że moja 
działalność ma sens i jest z pożytkiem dla 
okrętu i załogi. Tak jak mawia Jurek Owsiak 
– chcę tutaj zostać do końca świata i jeden 
dzień dłużej. 

Ludzie traktują ORP „Błyskawica” 
głównie jako okręt-muzeum. Która 

funkcja okrętu, według Pana, jest ważniej-
sza – reprezentacyjna czy muzealna? 
Zdecydowanie reprezentacyjna i nie jest to 
moje subiektywne odczucie, gdyż więk-
szość załogantów „Błyskawicy” myśli tak 
samo. Nie mniej ważna jest również funkcja 
muzealna, ale siłą rzeczy podczas uroczy-
stości schodzi na dalszy plan. Świadczy 
chociażby o tym fakt, że gdy mamy repre-
zentować Marynarkę Wojenną, gdy mamy ją 
promować, okręt jest niedostępny dla zwie-
dzających. Jesteśmy wtedy dostępni tylko 
i wyłącznie dla osób wizytujących. Etatowo 
jestem kierownikiem działu VI, ale mam 
również szereg dodatkowych zadań. Między 
innymi podczas uroczystości jestem dowód-
cą warty honorowej, a do moich obowiąz-
ków należy przywitanie gości wizytujących 
okręt. Wartę pełnię razem z moimi niższymi 
stopniem kolegami. Stojąc, w różnych wa-



NR 6 | CZERWIEC 2011 3     

B A N D E R A

runkach pogodowych, nierzadko przez kilka 
godzin, na burcie okrętu, w odpowiednim 
umundurowaniu i z bronią, ma się już czasa-
mi dość. Ale wiemy, że będąc na pokładzie 
jesteśmy bardzo dobrze widoczni, nie może-
my sobie pozwolić na jakikolwiek nieodpo-
wiedni ruch, bo może to być zarejestrowane 
okiem kamery lub widza. Nasza postawa 
jest jakby odzwierciedleniem Marynarki 
Wojennej i tak właśnie odbierają to ludzie. 
Dlatego też, na ORP „Błyskawica” liczy się 
właśnie przede wszystkim regulamin ze 
szczególnym uwzględnieniem ceremoniału 
morskiego, który praktycznie staramy się 
pokazywać w każdym momencie.

Czyli można was porównać do wartow-
ników sprzed pałacu Buckingham, 

którzy nawet nie drgną kiedy ktoś ich pro-
wokuje, czy gdy siądzie im przysłowiowa 
mucha na nosie?
Nie wiem czy jesteśmy tak doskonali, ale sta-
ramy się dążyć do doskonałości. Często bywa 
tak, że nogi „odginają” się w drugą stronę, bo 
spocznij realnie wykonuje się tylko i wyłącz-
nie bronią, a wartownik cały czas stoi na 
baczność. Kolana więc pracują naprawdę 
dość ostro. 

Wspomniał Pan, że jest dowódcą dzia-
łu VI. Co należy do Pana obowiąz-

ków? Czy są to zadania tożsame do tych 
wykonywanych na jednostkach bojowych, 
czy inne?
Jest dokładnie tak samo. Mało osób wie, że 
na „Błyskawicy” działa ponad 80% urzą-
dzeń. To nie jest tylko sam kadłub i ekspo-
naty. Zaskakuje to ludzi, którzy przychodzą 
nas odwiedzać. Zaskakuje to nie tylko osoby 
ze środowiska cywilnego, ale także moich 
kolegów marynarzy. Po prostu nie wierzą, 
że większość urządzeń jeszcze pracuje. Nie 
działają tylko, co oczywiste, silniki główne. 
Jednakże turbiny były w pełni sprawne. Te 
urządzenia nigdy nie odmówiły posłuszeń-
stwa, chociażby dlatego według mnie kon-
strukcja okrętu była i jest doskonała. Jak dla 
mnie nasza „Wicia” to istne dzieło sztuki. 
Na tamte czasy był to po prostu rewelacyjny 
okręt. Dzisiaj bylibyśmy prawdopodobnie 
jedną z najszybszych jednostek na Bałtyku, 
bo przy pełnej wyporności bojowej prawie 
3000 ton jednostka osiągała naprawdę wy-
śrubowaną prędkość 42,5 węzła. Mamy 
urządzenia z 1937 roku, które nadal działają 
dzięki wysiłkom załogi. Sami toczyliśmy 
pewne elementy, rozbieraliśmy te urządze-
nia, składaliśmy je, często budując jedno 
z kilku. Opanowanie całej wiedzy nastręcza-
ło i nastręcza wiele trudności, gdyż więk-
szość urządzeń jest jedynymi w Polsce. 
W poznaniu okrętu pomagają wszyscy. Za-
łoga jest wspaniała. Dla mnie są najlepsi na 
świecie. Co rusz zaskakują mnie cechami, 
które powinien mieć każdy żołnierz i mary-

narz. Uczę się od nich 
i mam nadzieję, że 
i oni także uczą się 
ode mnie. Każdy 
przechodzi przez filtr 
szkoleniowy i nie jest 
i nie był to łatwy pro-
ces, również dla mnie. 
W pierwszych latach 
służby bardzo pomógł 
mi mój starszy służbą 
kolega, chyba najlep-
szy bosman okrętowy 
w naszej MW, mł. 
chor. mar. Andrzej 
Wronka, z którym 
służę do dzisiaj. Nie-
doścignionym wzo-
rem jest mój dowódca, kmdr por. Jerzy Łub-
kowski, który ma fenomenalną pamięć i nie-
samowitą wiedzę z zakresu ceremoniału, re-
gulaminów i historii. To właśnie historia jest 
następnym elementem, który musimy do-
brze opanować. Załoga odpowiedzialna jest 
za oprowadzanie wycieczek po okręcie, 
opowiada historię okrętu i Marynarki Wo-
jennej, przedstawia jej tradycje. Niejedno-
krotnie trzeba się wykazać też znajomością 
języka obcego, ponieważ odwiedzają nas lu-
dzie z różnych zakątków świata. Język an-
gielski musi być w miarę dobrze znany 
przez połowę załogi. 

Jak dajecie sobie radę z wykonywaniem 
wszystkich nałożonych na was obo-

wiązków?
Służba na „Błyskawicy” to praktycznie nie-
przerwany ciąg obowiązków. Służymy od 
poniedziałku do niedzieli. Zaczynamy o go-
dzinie 7:30, tak jak wszyscy w Marynarce 
Wojennej. Do godziny 10:00 przygotowuje-
my okręt do zwiedzania – polerując, czysz-
cząc, pieszcząc. W tym samym czasie część 
z nas wykonuje obracanie mechanizmów 
oraz przeglądy, które można wykonać 
w krótkim terminie. Nierzadko zdarzało się, 
że mieliśmy rozłożony agregat podczas nor-
malnego zwiedzania, oczywiście z zacho-
waniem pełnych warunków bezpieczeństwa. 
Cieszyło się to dużym powodzeniem i zain-
teresowaniem wszystkich zwiedzających, 
gdyż było to coś nietuzinkowego. Zwiedza-
nie trwa do godziny 17:00, a po tej godzinie 
zaczyna się porządkowanie okrętu, które 
zajmuje kolejnych kilkadziesiąt minut. Do 
tego dochodzą uroczystości, czyli wypełnia-
nie funkcji reprezentacyjnych. Przechodzi-
my również przeglądy i remonty. Większość 
prac załoga wykonuje sama, z pomocą urzą-
dzeń z naszego warsztatu. Oczywiście nie 
byłoby to możliwe bez wsparcia takich in-
stytucji jak Służba Techniczno Okrętowa 
i Warsztaty Remontowe Techniki Morskiej. 
Chylę czoło przed tymi wszystkimi, którzy 

rozumieją i wspierają nasze wysiłki doty-
czące „Błyskawicy”.

Czyli nie będzie błędem stwierdzenie, 
że służba na ORP „Błyskawica” jest 

dla Pana także hobby?
Myślę, że nikt, kto nie jest hobbystą nie 
mógłby tutaj służyć. Trzeba to lubić, powoła-
nie to może za duże słowo, ale można to na-
zwać pozytywnym hoplem.

Hobby to także nowe pomysły...?
Jak najbardziej. Swego czasu miałem 

pomysł, który nie wyszedł jednak poza ramy 
naszego okrętu. Pozostał w formie luźnej my-
śli, takiej jakich wiele pojawia się na mesie 
podczas odpraw. Chciałem, aby ORP „Błyska-
wica” co miesiąc, albo nieco rzadziej, był 
w innym miejscu naszego wybrzeża promując 
Marynarkę Wojenną. Uważam, że fantastycz-
nie byłoby gdybyśmy mogli na przykład być 
przeholowywani do Ustki, następnie do Koło-
brzegu, a potem do Świnoujścia. Byłaby to 
niesamowita promocja naszej Marynarki Wo-
jennej. Oczywiście Gdynia byłaby miejscem 
początku i końca naszego sezonu turystyczne-
go. Nadal uważam, że jest to propozycja god-
ny uwagi, chociaż z pewnością istnieją ograni-
czenia, które byłyby trudne do pokonania. To 
oczywiście finanse oraz kwestie techniczne. 
Należałoby także wziąć pod uwagę nasze obo-
wiązki reprezentacyjne, które wymagają od 
nas obecności w Gdyni.

Na zakończenie naszej rozmowy proszę 
się tylko zgodzić albo nie – teraz już 

chyba nikt nie ma prawa nazywać was ku-
stoszami?
Na pewno nie. Ja cały czas dementowałem te 
plotki. Jesteśmy marynarzami. Zdarzało się, 
że odwiedzali mnie koledzy, którzy często 
z uśmiechem pytali się co my tutaj robimy. 
Ich słowa „zamierały na ustach” po zapozna-
niu się z całym okrętem, z naszymi obowiąz-
kami i wyzwaniami. Trzeba pamiętać, że 
każda służba to wysiłek i poświęcenie, a sza-
cunek zdobywa się również poprzez docenia-
nie wysiłku innych.

B A N D E R A
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„Złote Czepki” dla pielęgniarek z MW

We wtorek, 3 maja 2011r., na Placu 
Zamkowym w Warszawie, podczas 

centralnych obchodów 220 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ob-

chodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski wyróżnił Gdyński Oddział Zabezpie-
czenia Marynarki Wojennej f lagą pań-
stwową. Wyróżnienie z rąk Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego odebrał do-
wódca jednostki – komandor Andrzej Ły-
sakowski. Gdyński Oddział Zabezpiecze-
nia Marynarki Wojennej znalazł się po-
śród 11 jednostek i instytucji wojskowych 
wyróżnionych w tym roku. Razem z Pre-
zydentem RP wręczenia f lag państwo-
wych wraz z certyfikatami dokonał mini-
ster Obrony Narodowej Bogdan Klich 

Załogi śmigłowców ratowniczych Marynar-
ki Wojennej przeprowadziły w maju dwie 

udane akcje ratownicze na Bałtyku. W piątek, 
6 maja, w godzinach nocnych, załoga śmi-
głowca W3RM „Anakonda” została wezwana 
do udzielenia pomocy rannemu rybakowi 
z kutra rybackiego znajdującego się około 50 
mil morskich na północny-zachód od Włady-
sławowa. Został on podjęty przez załogę 
„Anakondy” i pod opieką lekarza pokładowe-
go przetransportowany na ląd, gdzie w stanie 
stabilnym przekazano go obsadzie karetki po-
gotowia. W skład załogi weszli: kpt. mar. pil. 
Adam Sołopa – dowódca załogi, kpt. mar. pil. 
Andrzej Czernychowski- drugi pilot, chor. 
mar. Krzysztof Bilecki – ratownik, chor. szt. 

mar. Edward Sokołowski – technik oraz por. 
mar. lek. Tomasz Sikora – lekarz. Kilkanaście 
dni później, w sobotę 21 maja, śmigłowiec ra-
towniczy Marynarki Wojennej „Anakonda” 
pod dowództwem kpt. mar. pil. Piotra Dejnka 
uratował chorego wędkarza z jednostki węd-
karsko-usługowej „Marinero 2”, znajdującej 
się 27 mil morskich na północ od Władysła-
wowa. Po przetransportowaniu na ląd, poszko-
dowany w stanie stabilnym i przytomny, został 
przekazany obsadzie karetki pogotowia. Pozo-
stałymi członkami załogi byli: kpt. mar. pil. 
Marcin Abłażewicz - drugi pilot, mł. chor. 
mar. Grzegorz Burakowski – ratownik oraz 
chor. szt. mar. Edward Sokołowski - technik 
pokładowy.

i szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego generał Mieczysław Cieniuch. 
Gdyński Oddział Zabezpieczenia MW jest 
jednostką zabezpieczenia bojowego. Jest 
spadkobiercą tradycji 1 Morskiego Pułku 
Strzelców, który na trwałe zapisał karty 
historii podczas działań obronnych we 
wrześniu 1939r. Patronem OZ MW jest 
pułkownik (pośmiertnie awansowany do 
stopnia generała brygady) Stanisław Dą-
bek, dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża 
w 1939r. Święto jednostki przypada 8 ma-
ja, w dniu imienin patrona.

Starsza pielęgniarka, pani Bożena Dettlaff z Oddziału Zabezpieczenia 
MW oraz starsza pielęgniarka, pani Teresa Banaszek z Punktu Bazo-

wania Hel zostały wyróżnione odznaką „Złoty Czepek” przyznawaną 
przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Uroczystość odbyła się 
w piątek, 13 maja, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Odznaki „Złotych 
Czepków” przyznane zostały paniom z Marynarki Wojennej za wielolet-
nią, wzorową pracę w ochronie zdrowia, ogromny wkład pracy, profesjo-
nalizm i bezinteresowne zaangażowanie w opiekę nad pacjentami oraz 
działalność na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. Wyróżnienia 
zostały wręczone na gali zorganizowanej z okazji XX-lecia Samorządu Za-
wodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Położnej. Także na tej uroczystości wręczone zostały dyplomy 
uznania za wzorową pracę trzem żołnierzom-pielęgniarkom: chor. Hen-
rietcie Dominik z Komendy Portu Wojennego Gdynia, chor. Iwonie Stefa-
niak z 6 Ośrodka Radioelektroniczny w Gdyni oraz chor. Annie Szulc 
z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia z Wejherowa.
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w 1939r. Święto jednostki przypada 8 ma-

Flaga państwowa dla OZ MW

A k c j e  r a t o w n i c z e  n a  B a ł t y k u
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Prezes Wojskowej Agencji 

MIeszkaniowej 

Michał Świtalski

Zgodnie z treścią oświad-

czenia Rzecznika Prasowe-

go Ministra Obrony Narodo-

wej z dnia 30 grudnia 

2010 roku nie planuje się 

obecnie zmiany istniejące-

go stanu prawnego ustawy 

o zakwaterowaniu Sił Zbroj-

nych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, w tym zmiany sposo-

bu wyliczania wysokości 

odprawy mieszkaniowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej 
w oficjalnym komunikacie po-
informowało, że nie planuje 
i nie przygotowuje żadnych 

zmian dotychczasowych zasad naliczania wy-
sokości należności przysługujących żołnie-
rzom w związku z zakończeniem służby woj-
skowej oraz odpraw mieszkaniowych. Trwają-
ce obecnie prace rządowego zespołu do spraw 
reformy emerytalnej służb mundurowych ma-
ją na celu przygotowanie projektu nowych za-
sad odchodzenia żołnierzy i funkcjonariuszy 
na emerytury i renty. Projektowane zmiany 
przyznawania świadczeń emerytalnych w ża-
den sposób nie będą dotyczyć obecnie służą-
cych żołnierzy. Znowelizowane ustawy, po 
przyjęciu przez Parlament i podpisaniu przez 
Prezydenta RP będą dotyczyć wyłącznie tych, 
którzy rozpoczną służbę z chwilą wejścia 
w życie nowych przepisów emerytalnych. 
Ważny jest również fakt, że zarówno obecnie 
służących jak i nowych żołnierzy obejmować 
będzie bez zmian zaopatrzeniowy, a nie po-
wszechny system emerytalny. Prezes Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej zaznaczył rów-
nież, że nowe, znacznie wyższe niż dotych-
czas wypłacane kwoty odprawy mieszkanio-
wej to efekt zapisów obowiązującej od 01 lipca 
2010r. nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z aktualnym sta-
nem prawnym wysokość odprawy mieszkanio-

Naszemu Drogiemu Koledze

bosm. Andrzejowi CZAPIEWSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

TATY

składają
koledzy i koleżanki z Centrum Operacyjnego

6 Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej

Emerytury mundurowe 
i odprawy mieszkaniowe

wej wynosi 3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za 
każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uza-
leżniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową i nie 
może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 80% wartości przysługu-
jącego lokalu mieszkalnego. Wartość przysługującego lokalu 
mieszkalnego jest iloczynem:
• wskaźnika 1,66 
• maksymalnej powierzchni użytkowej podstawowej przypadają-

cej na jedną normę - 12 m2 , a w przypadku gospodarstwa jedno-
osobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2; 

• ilości norm przysługujących wnioskodawcy w dniu wydania de-
cyzji o wypłacie odprawy 
oraz zmienianego co kwartał 

• wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego oddanego do użytkowania w poprzednim kwartale, określa-
nego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Powyższa wartość jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym GUS, 
w drugiej połowie drugiego miesiąca po każdym kwartale. 
Uzyskanie informacji w zakresie przysługującej odprawy miesz-

kaniowej jest możliwe na stronie http://www.wam.net.pl/  w zakład-
ce odprawa mieszkaniowa - sposób obliczenia odprawy mieszka-
niowej. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podkreślił także, 
że do dyspozycji żołnierzy w razie jakichkolwiek wątpliwości doty-
czących realizacji uprawnień mieszkaniowych pozostają pracowni-
cy Agencji w jego biurze i oddziałach regionalnych.

Źródło: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Panu st. matowi Leszkowi MROZIŃSKIEMU
Jego RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA

składają
koledzy i koleżanki ze Służby Mundurowej 

Komendy Portu Wojennego Gdynia
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Ocean Atlantycki, Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne – to akweny, na których w maju operowała 
Marynarka Wojenna. Jednostki floty nie dopuściły do blokady morskiej państwa, zwalczały okręty 
podwodne oraz prowadziły kompleksowe działania przeciwminowe. To oczywiście elementy działań 
wynikające ze scenariuszy ćwiczeń, w których zaangażowane były okręty, lotnictwo morskie oraz 
jednostki brzegowe morskiego rodzaju SZ RP. 

Na Morzu Bałtyckim Marynarka 
Wojenna przeprowadziła naj-
większe w tym roku, krajowe ma-
newry pod kryptonimem „Rekin 

2011”. Sprawdzono współdziałanie poszcze-
gólnych komponentów sił morskich oraz sys-
temy dowodzenia. Dlatego też, w ćwiczeniu 
uczestniczyły okręty, lotnictwo morskie oraz 
jednostki brzegowe i zabezpieczenia. 
W skład komponentu morskiego weszły: 
okręt podwodny ORP „Kondor”, fregata ra-
kietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręty 
rakietowe OORP „Orkan” i „Piorun”, trałow-
ce OORP „Sarbsko”, „Nakło”, „Drużno” 
i „Śniardwy”, niszczyciele min OORP „Me-
wa” i „Czajka” (wraz z grupami nurków mi-
nerów), okręty transportowo-minowe OORP 
„Lublin”, „Poznań” i „Toruń”, okręty ratow-
nicze OORP „Piast” i „Zbyszko” wraz 
z Brzegową Grupą Ratownictwa, zbiorniko-
wiec ORP „Bałtyk”, okręt rozpoznania radio-
elektronicznego ORP „Hydrograf” oraz jed-

nostki zabezpieczenia (holowniki i okręt hy-
drograficzny ORP „Arctowski”). Lotnictwo 
morskie reprezentowane było przez śmigłow-
ce Mi-14PŁ, Mi-17 i W3-RM „Anakonda” 
oraz samolot patrolowo-rozpoznawczy An-
28 „Bryza”. Na lądzie działania prowadziły 
8 i 9 Dywizjon Przeciwlotniczy, 8 i 43 Bata-
lion Saperów (wraz z kompaniami chemicz-
nymi) oraz obsady stanowisk dowodzenia, 
punkty obserwacji technicznej, jednostki lo-
gistyczne i zaopatrzenia.

Scenariusz ćwiczenia skupiał się głównie 
na zapewnieniu bezpieczeństwa szlaków ko-
munikacyjnych. Utrata swobody transportu 
morskiego mogłaby bowiem spowodować 
znaczący kryzys gospodarczy. Skutkowałby 
on między innymi gwałtownym wzrostem 
cen surowców, w tym przede wszystkim pa-
liw, a także cen towarów dostarczanych drogą 
morską.  Dlatego też, zgodnie ze scenariu-
szem ćwiczenia, siły morskie miały za zada-
nie utrzymanie panowania na morzu w celu 

niedopuszczenia do blokady morskiej pań-
stwa i blokady portów w sytuacji narastające-
go zagrożenia. W ramach prowadzenia ope-
racji obronnej załogi okrętów przećwiczyły 
osłonę szlaków komunikacyjnych przed ata-
kami z powietrza i z wody oraz przed ataka-
mi okrętów podwodnych. Okręty wykonały 
strzelania artyleryjskie i torpedowe oraz 
strzelania rakietowe do celów powietrznych. 
Prowadzone były operacje trałowania, poszu-
kiwania i niszczenia min, obrona przed bro-
nią masowego rażenia, rozpoznanie, a także 
akcje ratownicze oraz uzupełnianie zapasów 
na morzu. Przeprowadzono również załadu-
nek i wyładunek sprzętu wojskowego z nie-
przygotowanego brzegu, bez konieczności 
wchodzenia do portu, a następnie przejście 
transportowców przez zagrody i pola mino-
we. Lotnictwo Marynarki Wojennej realizo-
wało zadania zwalczania okrętów podwod-
nych, rozpoznania i wskazywania celów oraz 
akcje ratownicze i zadania transportowe. Jed-

Trzy ćwiczenia - jeden cel
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nostki brzegowe natomiast zaangażowane by-
ły w obronę portów, obronę przeciwchemicz-
ną, zabezpieczenie inżynieryjne oraz logi-
styczne.

W tym samym czasie, kiedy na Bałtyku 
trwały krajowe manewry, fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” uczestniczyła w mię-
dzynarodowym ćwiczeniu poszukiwania 
i zwalczania okrętów podwodnych pod kryp-
tonimem „Spontex 2011”. Załogi okrętów 
z 5 państw: Francji, Niemiec, Polski, Szwecji 
i Wielkiej Brytanii oraz lotnictwo Stanów 
Zjednoczonych przez kilka dni operowały na 
Oceanie Atlantyckim doskonaląc swoje 
umiejętności. Okręty sformowały trzy grupy 
taktyczne, w tym dwa zespoły fregat i jeden 
zespół wsparcia. Głównym zadaniem jakie 
realizowały siły okrętowo-lotnicze była osło-
na transportu morskiego i tras żeglugowych 
przed atakami okrętów podwodnych. Należy 
zaznaczyć, że tego typu operacje należą do 
najtrudniejszych  działań prowadzonych na 
morzu przez floty wojenne. Jednocześnie 
mają one strategiczne znaczenie dla bezpie-
czeństwa transportu morskiego, który prze-
nosi największy tonaż ładunków, surowców, 
wsparcia bojowego czy humanitarnego, gdyż 
w sytuacji realnych działań bojowych okręty 
podwodne mogą być właśnie wykorzystane 
do ataków na jednostki transportowe. ORP 
„Gen. K. Pułaski”, wspólnie z pozostałymi 
fregatami zespołu, realizował zadania poszu-
kiwania, wykrywania, śledzenia i zwalczania 

okrętów podwodnych przy wykorzystaniu 
systemów okrętowych oraz śmigłowca pokła-
dowego. Dodatkowym utrudnieniem w dzia-
łaniach  przeciw okrętom podwodnym była 
konieczność jednoczesnego prowadzenia 
obrony przed atakami okrętów nawodnych 
i lotnictwa. Polska fregata przeprowadziła 
także strzelania artyleryjskie do celów po-
wietrznych, nawodnych i brzegowych. Wraz 
z okrętami z grupy wsparcia ORP „Gen. 
K. Pułaski” doskonalił umiejętności działań 
logistycznych na morzu, w tym zaopatrywa-
nie na morzu w paliwo i materiały, co pozwo-
liło na długotrwałe działania bez konieczno-
ści uzupełniania zapasów w porcie.

„Spanish Minex 2011” to kryptonim ko-
lejnego ćwiczenia, w którym na przełomie 
kwietnia i maja uczestniczył polski okręt. 
Okręt dowodzenia Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, 
podczas manewrów przejął dowodzenie nad 
jedną z trzech grup przeciwminowych. 
U wybrzeży Hiszpanii, na Morzu Śródziem-
nym, współdziałał on z okrętami i lotnic-
twem z Hiszpanii, Portugalii, Francji i Nie-
miec. Scenariusz ćwiczenia przewidywał 
narastający kryzys lokalny, w wyniku które-
go zaminowane zostały tory podejściowe do 
portów. Siły przeciwminowe otrzymały za-
danie „udrożnienia” szlaków komunikacyj-
nych celem przewrócenia transportu mor-
skiego z pomocą humanitarną i zaopatrze-

niem. Prowadzenie operacji utrudniało silne 
przeciwdziałanie ze strony szybkich łodzi 
motorowych, małych jednostek cywilnych 
i sił powietrznych. Zadaniem polskiego 
okrętu było wszechstronne zabezpieczenie 
działań niszczycieli min, wymiana informa-
cji z innymi platformami dowodzenia na te-
mat zagrożeń i wczesne ostrzeganie sił wła-
snych o spodziewanych atakach ze strony 
nieprzyjaciela. Poza typowymi zadaniami 
związanymi z neutralizacją zagrożenia mi-
nowego ćwiczono również zadania związa-
ne z kontrolą żeglugi na akwenie objętym 
embargiem oraz udzielanie pomocy uszko-
dzonej jednostce. Obecnie ORP „Kontrad-
mirał Xawery Czernicki” operuje na Morzu 
Śródziemnym prowadząc wraz z niszczycie-
lami min SNMCMG1 NATO-wską operację 
antyterrorystyczną „Active Endeavour”. 

Ćwiczenia i manewry są najlepszą formą 
doskonalenia wyszkolenia sił Marynarki Wo-
jennej. Dzisiaj, głównym zagrożeniem dla 
państw morskich jest odcięcie od dostaw su-
rowców i towarów drogą morską. Dlatego 
też, siły Marynarki Wojennej skupiają uwagę 
na doskonaleniu elementów wyszkolenia 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
transportu morskiego i portów. Jak obrazują 
ostatnie ćwiczenia element ten ćwiczony jest 
zarówno w ujęciu narodowym, jak i we 
współpracy z flotami innych państw.
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P r a w d a  m o r s k a
Pięć lat przed wybuchem II wojny światowej, inżynier Julian Ginsbert, działacz Ligi Morskiej i Rzecznej, a potem Ligi 
Morskiej i Kolonialnej wydał książkę „Prawda Morska”. Dał jej nie tylko „mocny” tytuł, lecz przede wszystkim zawarł w niej 
bardzo silne argumenty uzasadniające konieczność istnienia, a także rolę i zadania Polskiej Marynarki Wojennej.

W czerwcowym wydaniu „Ban-
dery”, w czasie kiedy obcho-
dzimy Dni Morza i Święto 
Marynarki Wojennej chcieli-

byśmy w szczególny sposób zastanowić się 
nad przesłaniem, które Julian Ginsbert za-
warł w swojej książce. Poddajemy zatem 
pod refleksję naszym Czytelnikom wybrane 
fragmenty „Prawdy Morskiej” w oryginal-
nym ich brzmieniu, dokładnie tak jak zosta-
ły opublikowane w 1934 roku. Dzisiaj ma-
my rok 2011. Czy jest to także przesłanie 
dla współczesnego pokolenia? Chyba najle-
piej ujął to wiceadmirał Józef Unrug pisząc 
następującą recenzję: „Prawda Morska”, 
dobry to tytuł dla tej książki. Niech pomno-
ży ona w naszym narodzie zrozumienie 
istoty znaczenia morza dla bytu dużego 
państwa, niech przyczyni się do tego, żeby-
śmy uniknęli błędów przeszłości, kiedy to 
nasze niedocenianie i lekceważenie „Praw-
dy morskiej” tak drogo musieliśmy okupić.

***
Nie powinien i nie może minąć rok, w któ-

rym by Polska nie mogła znaleźć środków 
na powiększenie swej floty – wojennej i han-
dlowej. Ciągłość zadania decyduje tu o po-
wodzeniu.

Eugeniusz Kwiatkowski
***

W zaraniu naszej państwowości zbyt wiele 
trosk ciążyło na wodzach narodu, by ci my-
śleć mogli o stworzeniu floty. Zbyt głęboko 
lądowa mentalność zapuściła korzenie 
w umysłach obywateli, aby społeczeństwo 
samo czynu morskiego zapragnęło. Byli na-
wet tacy, którzy w Polskę na morzu wierzyć 
nie chcieli. Dopiero budowa i rozwój Gdyni 

ruszyły z martwego punktu sprawę wskrze-
szenia polskiej Armaty Wodnej.

Odrazu jednak zarysowała się ostro kolo-
salna rozbieżność między poczynaniami na-
tury gospodarczej, a politycznej. Zbudowa-
no wspaniały port, nowoczesne miasto, do-
ki, magazyny, zakłady, flotę handlową. Ale 
naród, od czasów walk niepodległościowych 
przywykły widzieć punkt ciężkości wszelkich 
poczynań na lądzie – nie pomyślał o zabez-
pieczeniu tych cudów od strony morza. To 
też dziś dziw-
nie brzmią 
wszystkie te 
gromkie ha-
sła i przysię-
gi o obronie 
dostępu „do 
morza” do 
ostatniej 
kropli krwi. 

Nie o to 
przecież cho-
dzi! Nie cho-
dzi o wyho-
dowanie no-
wego zastępu 
męczenników 
narodowych, którzy z szablami i karabinami 
porwą się na dalekonośne działa okrętowe. 
I zginą bez pożytku, bowiem wolności mor-
skiej i dostępu „na morze” bronić z wybrze-
ża się nieda. Można conajwyżej odbierać 
razy bez możności ich oddania.

Męczenników narodowych mamy w hi-
storii naszej dość. Czas teraz byśmy wycho-
wali pokolenie zwycięzców. Takich co 
miast wytoczyć ostatnia kroplę krwi – pój-

dą i obronią zwycięzko morskie państwo 
Rzeczypospolitej.

Aby zaś tego dokonać zdołali, aby posie-
dli zgóry zaufanie, że zwyciężyć mogą – 
trzeba im dać do rąk narzędzia tego zwycię-
stwa: okręty, okręty i jeszcze raz okręty!

Dać im więc te okręty możemy i musimy. 
Albowiem nie bogactwo kraju stanowi o si-
le zbrojnej na morzu, a wręcz przeciwnie – 
wartość i siła floty wojennej stanowią o do-
brobycie i bezpieczeństwie kraju.  

***
Siła zbrojna na morzu ma to do siebie, że 

jest potężnem narzędziem polityki między-
narodowej, narzędziem działającem na da-
leką metę. Armja lądowa działać może tylko 
poprzez granice państwa, tymczasem flota 
ma zasięg teoretycznie nieograniczony. 
Można ją wysyłać gdzie się chce. Gotowa 
jest do akcji w każdej chwili. Wiedzą o tem 
dobrze politycy zagranicą i zawsze używają 

… z marynarką wojenną możemy więcej lub mniej wygrać, 
natomiast bez marynarki wojennej możemy jedynie przegrać i to 

nietylko wojnę, ale nawet pokój. 
Julian Ginsbert

„Prawda Morska”

Fragmenty książki zacytowane zostały w oryginalnym brzmieniu, z zachowaniem przedwojennej pisowni.
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jej do podtrzymania prestiżu, do wygrywa-
nia swoich posunięć. Dzięki jej istnieniu 
udaje się niejednokrotnie zapobiec wojnie. 
Można bowiem łatwo dać do zrozumienia 
przeciwnikowi, że gra będzie dlań połączo-
na z dużym ryzykiem.

***
Niema dziś ważniejszej dla nas sprawy 

od zachowania „wolności morskiej” i do-
stępu na morze, bo od nich zależą dalsze 
losy Polski. Tak jest i nie inaczej. Twierdze-

nie, że armja lądowa, czy lotnictwo nawet, 
panowanie na morzu, lub choćby nad mo-
rzem, nam zapewni, jest paradoksem. Tak 
samo mówiono w Polsce przedrozbiorowej, 
że „skoro nieprzyjaciel wyląduje, to go na-
sza jazda z powrotem kopjami do morza 
wpędzi”. Wiadomo co z tego wyszło: Sto 
zwycięstw jazda polska odniosła bez żadnej 
korzyści, a nieprzyjaciel lądował dalej jak 
chciał, bo … panował na morzu.

Można więc dodać, że jeśli najwalecz-
niejsza armja nie potrafi nam wolności 
morskiej zapewnić, to przeciwnie flota po-
trafi działanie swoje rozszerzyć na wszyst-
ke granice państwa. Ona to sprawi, że kraj 
cały, a zatem i armja, nie zostaną odcięte 
od świata. Jej to działa, już przez samą 
obecność, obronią nasz Śląsk, nasz Po-
znań, naszą Warszawę. Największe zwycię-
stwo lądowe może się okazać nikłe w skut-
kach, może nie dać rozstrzygnięcia. Ale kil-

ka celnych 
salw danych 
na drogach 
morskich 
przeciwnika, 
kilka na da-
lekich mo-
rzach zato-
pionych pa-
rowców han-
dlowych, za-
ważyć może 
potężnie na 
losach woj-
ny, skłonić 
nieprzyjacie-
la do zaprze-

stania kroków zaczepnych. 
Jak zdobyć pieniądze? W tem leży trud-

ność. Skarb państwa ma przed sobą w tej 
chwili różnorakie zagadnienia, kredyty na 
rozbudowę marynarki rozbijają się o cały 
szereg przeszkód. A obywatel dręczony kry-
zysem, ociąga się z podatkiem. Błędne koło!

***
Słusznie władze skarbowe twierdzą, że 

zwiększać podatków tych nie można, bo 

osłabiłoby to zdolność płatniczą obywateli. 
Dlatego też dzięki inicjatywie kilku pionie-
rów idei, powstaje „FUNDUSZ OBRONY 
MORSKIEJ”. Obywatel, uświadomiony od-
powiednio, przymuszony moralnie, zrozu-
mie chyba własny interes i chętnie da swój 
grosz bezpośrednio na flotę wojenną.

Fundusz Obrony Morskiej nie może jed-
nak zastąpić całkowicie ustawowych kredy-
tów. Boć marynarka wojenna to przedew-
szystkiem kwestja programowości i ciągło-
ści. Tylko przeprowadzona przez Sejm 
ustawa o rozbudowie floty, z programowo 
i stale (jak u naszych sąsiadów) asygno-
wanymi kredytami, będzie w stanie dać 
nam odpowiednią do naszych potrzeb siłę 
zbrojną na morzu.

Niekompetentni a niechętni – jest ich 
u nas legjon, powiedzą oczywiście, że jeśli 
marynarka wojenna nam potrzebna, to 
niech ją rząd buduje, – nie pytając skąd 
rząd ma wziąść na to środki – boć oni ich 
nie dadzą. Już to od wieków w Polsce taki 
zwyczaj. Dawniej zwalało się na króla – 
dziś zwala się na rząd. Stracił ktoś przez 
lekkomyślność majątek – rząd winien – bo 
go nie powstrzymał. Napadli obywatela – 
rząd winien – bo dlaczego policja nie wytę-
pi złodziei? Zachoruje dziecko – rząd wi-
nien – bo nie dba o hygjenę szkół. I tak da-
lej. Jegomość pomykający luksusowym sa-
mochodem po szosie narzeka na rząd – bo 
drogi są kiepskie, – choć tenże jegomość, 
gdy przyjdzie łożyć na podatek drogowy, 
kipi szlachetnem oburzeniem i … dać nie 
chce, uważając, że dzieje mu się krzywda. 
Każdy żąda cudu, a płacić chce … z kiesze-
ni sąsiada. 

… z marynarką wojenną możemy więcej lub mniej wygrać, 
natomiast bez marynarki wojennej możemy jedynie przegrać i to 

nietylko wojnę, ale nawet pokój. 
Julian Ginsbert

„Prawda Morska”

Fragmenty książki zacytowane zostały w oryginalnym brzmieniu, z zachowaniem przedwojennej pisowni.
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Okręty w eterze

O ile okręty rozpoznania radioelek-
tronicznego i samoloty rozpo-
znawcze można nazwać oczami 
Marynarki Wojennej, o tyle 

6 Ośrodek Radioelektroniczny to uszy mor-
skiego rodzaju Sił Zbrojnych. Ośrodek pro-
wadzi nieustanny nasłuch w obrębie Morza 
Bałtyckiego i przechwytuje wszystkie infor-
macje mogące mieć istotne znaczenie dla 
Marynarki Wojennej i dla bezpieczeństwa 
kraju. I to w zasadzie wszystko co można 
o tej jednostce napisać w kontekście jej 
obecnej działalności. Zarówno szczegóły za-
dań, jak i dane techniczne sprzętu jakim po-
sługuje się ta jednostka są bowiem niejawne 
lub tajne. Jawna jest natomiast historia po-
wstania jednostki 3868 czyli 6 ORel.

Początki Ośrodka
Historia ta zaczyna się w lutym 1961 ro-

ku. Wówczas w Sztabie Generalnym Woj-
ska Polskiego wydano zarządzenie o po-
wstaniu 6 Ośrodka Przeciwdziałania Radio-
elektronicznego, z miejscem stałej dysloka-
cji w Gdańsku Jelitkowie. Powodem po-
wstania nowej jednostki była konieczność 
stworzenia w polskiej armii oddziału odpo-
wiedzialnego za prowadzenie rozpoznania 
i śledzenia okrętów innych flot na morzu. 
Głównym zadaniem nowo powstałego 
Ośrodka było przede wszystkim ustalanie 
danych dotyczących wykorzystywania 
sprzętu przez siły innych flot, ich dyslokacji 
i sposobu pracy. Na podstawie tych danych 
opracowywano przedsięwzięcia mające 

przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom. 
Dowódcą nowej jednostki został kpt. Józef 
Jerzewski.

W 1963 roku jednostka wprowadziła się do 
nowego kompleksu koszarowego przy ulicy 
Polanki w Gdańsku Oliwie. Kolejne zmiany 
w jednostce zostały przeprowadzone w ra-
mach „Planu rozwoju Sił Zbrojnych w latach 
1965 - 1970”. Wynikiem tej reorganizacji by-
ła zmiana nazwy jednostki na 6 Ośrodek Ra-
dioelektroniczny.

Działalność Ośrodka zaczęła być w końcu 
doceniania przez zwierzchników. W 1971 ro-
ku 6 ORel został  po raz pierwszy wyróżnio-
ny przez Ministra Obrony Narodowej meda-
lem pamiątkowym „Za Osiągnięcia w Służ-
bie Wojskowej”. Kolejne takie znaczące wy-

6. Ośrodek Radioelektroniczny obchodził w czerwcu półwiecze 
istnienia. Działalność Ośrodka na rzecz Sił Zbrojnych od zawsze 
„okrywała mgła tajemnicy”.
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różnienia nadane były jednostce w 1972 roku 
i w 1975 roku.

Kolejne zmiany
Pod koniec lat siedemdziesiątych Ośrodek 

został przeformowany w 6 Pułk Rozpoznania 
Radioelektronicznego. W składzie pułku 
oprócz pododdziałów rozpoznawczych za-
czął także funkcjonować batalion zakłóceń 
radiowych. W tym okresie kmdr Józef Je-
rzewski przekazał obowiązki dowódcy kmdr. 
ppor. Kazimierzowi Anolikowi, pod którego 
dowództwem rozbudowano miedzy innymi 
bazę szkoleniową pułku. 

Kmdr por. Zbigniew Bogus objął dowo-
dzenie jednostką w 1987 roku. Krótko potem 
pułk zmienił dotychczasowe miejsce stałej 
dyslokacji i przeniósł się do kompleksu ko-
szarowego w Gdyni Oksywiu, gdzie funkcjo-
nuje do dzisiaj. Wrócił też do poprzedniej na-
zwy: 6 Ośrodek Radioelektroniczny.

W 2001 roku dowódcą 6 ORel został po raz 
pierwszy w historii jednostki oficer morski 
kmdr Stanisław Zarychta – obecnie dowódca 
Centrum Operacji Morskich. Wprowadził on 
między innymi do służby nowe systemy roz-
poznania. W tym czasie rozpoczęła się także 
modernizacja i udoskonalanie bazy szkolenio-
wej oraz infrastruktury koszarowej. Za kaden-
cji ówczesnego komandora Zarychty jednost-
ce nadano Sztandar Wojskowy. Kolejnym do-
wódcą jednostki został kmdr dr Józef Zawadz-
ki, który kontynuował rozpoczęte przez po-
przednika nowe kierunki rozwoju Ośrodka. 
Dzięki tej kontynuacji wprowadzono do służ-
by nowy sprzęt specjalistyczny.

Odznaka Rozpoznawcza
W 2007 roku 6 ORel, którym ówcześnie 

dowodził kmdr dypl. Marek Gilarski, przyj-
muje nazwę wyróżniającą ,,Oliwski”, a jego 
patronem zostaje admirał królewskiej floty 
polskiej Arendt Dickmann.

Rok później za swe osiągnięcia służbowe, 
Ośrodek jako pierwsza jednostka w Marynar-
ce Wojennej RP, został 
wyróżniony przez Pre-
zydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Ka-
czyńskiego ,,Flagą Pań-
stwową” z okazji Dnia 
Flagi RP.

D o  s y m b o l i k i 
Ośrodka wprowadzona 
zostaje także Odznaka 
Rozpoznawcza za-

twierdzona przez Ministra Obrony Narodo-
wej. Jest to pierwsza oznaka rozpoznawcza 
wprowadzona w jednostce brzegowej Ma-
rynarki Wojennej RP.

Po zakończeniu trzyletniej kadencji na sta-
nowisku dowódcy jednostki, w grudniu 2010 
roku kmdr dypl. Marek Gilarski zakończył 
zawodową służbę wojskową. Dowodzenie 
Ośrodkiem do czasu wyznaczenia nowego 
dowódcy jednostki, powierzono szefowi 
Sztabu - zastępcy dowódcy kmdr. por. 
Krzysztofowi Naumowiczowi. 1 lutego 2011 
roku nowym dowódcą 6 ORel został kmdr 
Dariusz Kochaniak.

Doroczne święto jednostka obchodzi 
1 czerwca. Jest to symboliczna data osiągnię-
cia gotowości do podjęcia działań w struktu-
rach Marynarki Wojennej RP. Ten rok jest dla 
Ośrodka szczególny, gdyż jednostka obcho-
dziła 50. rocznicę swojego istnienia.

DOWÓDCY 6 OREL

kmdr Józef JERZEWSKI    (1961-1979) 
kmdr dr inż. Kazimierz ANOLIK  (1979-1987) 
kmdr Zbigniew BOGUŚ    (1987-2001) 
kmdr Stanisław ZARYCHTA    (2001-2004) 
kmdr dr Józef ZAWADZKI    (2004-2007) 
kmdr Marek GILARSKI    (2007-2010) 
kmdr Dariusz KOCHANIAK    (od 2011) 

ARENDT DICKMANN, właściwie Arend Dijck-
man (ur. 1572, zm. 28 listopada 1627), Ho-
lender, admirał królewskiej floty polskiej.
Urodzony w Delft w Holandii. Od 1608 roku 
mieszkał w Gdańsku, będąc kapitanem i wła-
ścicielem statku handlowego. Był członkiem 
Związku Gdańskich kapitanów Morskich. 
W 1626 roku wstąpił na służbę polskiego 
króla Zygmunta III Wazy. Przed bitwą pod Oli-
wą, 24 listopada 1627r. został wyznaczony 
na stanowisko admirała (głównodowodzące-
go) polskiej floty biorącej udział w bitwie, na 
galeonie „Święty Jerzy”. W czasie bitwy, 28 li-
stopada 1627 r., będąc na pokładzie zdoby-
tego już szwedzkiego galeonu „Tigern”, po-
niósł śmierć na skutek trafienia przypadkową 
kulą artyleryjską w nogi (wystrzeloną prawdo-
podobnie z „Pelikanena” lub omyłkowo z „La-
tającego Jelenia”). Uroczysty pogrzeb odbył 
się w Gdańsku 2 grudnia w kościele Mariac-
kim. Przed trumną pędzono 33 pary powiąza-
nych jeńców szwedzkich. Trumnie towarzyszy-
ła kompania honorowa piechoty morskiej, 
królewscy komisarze i rada miasta.
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85 tysięcy mil morskich żeglugi, w tym 30 tysięcy w zanurzeniu, udział 
w manewrach krajowych i międzynarodowych – to dorobek okrętu 
podwodnego ORP „Orzeł” w służbie pod biało-czerwoną banderą. 

Podwodna legenda. Cz. II

ORP „Orzeł”.

ORP „Orzeł” jest największym 
okrętem podwodnym Marynarki 
Wojennej RP. Jest on także jedną 
z najnowocześniejszych jej jedno-

stek. ORP „Orzeł” przeznaczony jest do zwal-
czania okrętów nawodnych i podwodnych, 
ochrony wybrzeża, szlaków komunikacyjnych 
i instalacji nadmorskich oraz misji rozpo-
znawczych – mówi kmdr ppor. Roman Gęzi-
kiewicz - cz. p. o. dowódcy okrętu. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt, że zasadnicze 
oznaczenie klasy jednostki podwodnej z napę-
dem konwencjonalnym to SS (Submarines 
Class). ORP „Orzeł” natomiast (jak wszystkie 
jednostki typu Kilo) cechuje oznaczenie SSK 
(Attack Submarine Class), co oznacza, że po-
siada on podwyższone możliwości zwalczania 
okrętów podwodnych – dodaje. Pomimo, że 
podstawowym obszarem prowadzenia operacji 
morskich okrętu są akweny otwarte, to dzięki 
niezwykle udanej konstrukcji i specjalnej cha-
rakterystyce „Orzeł” zdolny jest do efektyw-
nego działania również na morzach zamknię-
tych i wodach przybrzeżnych. 

Okręt został zbudowany w technologii trój-
kadłubowej. Kadłub zewnętrzny kształtem 

zbliżony jest do kropli. Jednostka została po-
kryta specjalną powłoką (tzw. „skóra delfina”) 
wykonaną z tworzyw sztucznych i pomalowa-
ną specjalną czarną farbą. Ta opracowana 
przez Rosjan technologia w radykalny sposób 
zmniejsza szanse wykrycia okrętu przez obce 
stacje hydrolokacyjne. W połączeniu z „cichą” 
konstrukcją napędu elektrycznego i wyposa-
żeniem pokładowym daje to jednostce więk-
sze możliwości skrytego działania. 

Średnica kadłuba sztywnego (wewnętrzne-
go) pozwoliła na zaprojektowanie trójpokła-
dowej konstrukcji podzielonej grodziami na 
sześć wodoszczelnych przedziałów. 

Na górnym pokładzie przedziału pierwsze-
go znajduje się 6 wyrzutni torpedowych. Są 
one przystosowane do prowadzenia strzelań 
torpedami kalibru 533.4 mm, a także o mniej-
szej średnicy, po zastosowaniu specjalnej 
wkładki. Okręt zabiera 6 torped w wyrzut-
niach i 12 „kolejnych kolejek” rozmieszczo-
nych na specjalnych stelażach na przedziale 
torpedowym. Ich przeładowanie trwa bardzo 
krótko i może odbywać się zarówno automa-
tycznie, jak i ręcznie. Wyrzutnie torpedowe 
przystosowane są ponadto do stawiania min 

morskich. Okręt zamiennie może zabrać 24 
miny morskie, z czego 12 w wyrzutniach tor-
ped i 12 na stelażach. W oparciu o wyrzutnie 
torped, w sytuacji zagrożenia życia, istnieje 
możliwość awaryjnego opuszczania zanurzo-
nego okrętu przez załogę przy zastosowaniu 
specjalnych aparatów ratunkowych. Możliwe 
jest także przeprowadzenie operacji desanto-
wania nurków z morskiej jednostki do zadań 
specjalnych oraz powrotu ich na okręt.

Dodatkowo górny pokład mieści systemy 
powiązane z wyrzutniami torpedowymi, 
a wśród nich między innymi: automat dys-
kretnego strzału, systemy kompensacji wy-
rzutni i torped, system zraszania oraz system 
zrzutu tlenu. Poza tym, w tej części okrętu 
rozmieszczono prasy hydrauliczne powiąza-
ne z dziobowymi sterami głębokości oraz 
część układów zasilania i sterowania dziobo-
wym kabestanem i windą kotwiczną. 

Na środkowym pokładzie I przedziału roz-
mieszczono część podsystemów odpowiedzial-
nych za dystrybucję oraz bezpieczne wykorzy-
stanie energii pochodzącej z I grupy baterii 
akumulatorów (BA) m. in. system wentylacji 
baterii w obiegu zamkniętym z możliwością 
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spalania wodoru, system mieszania elektrolitu 
oraz część systemu chłodzenia BA. Na tym po-
kładzie znajduje się także dowódcza stacja 
dwunastozaworowa przeznaczona do dystrybu-
cji sprężonego powietrza o ciśnieniu 400 kg/
cm2, maszynka rezerwowego sterowania dzio-
bowymi sterami głębokości, wzmacniacze 
kompleksu hydroakustycznego oraz pomiesz-
czenia socjalno-bytowe załogi, w tym m. in. ka-
bina dowódcy, messa i pentra oficerska. 

Dolny pokład I przedziału podzielony jest 
na trzy części - dwie zęzy oraz przestrzeń, 
w której rozmieszczono pierwszą grupę BA, 
tj. 120 ogniw o przybliżonej masie 0,75 t każ-
de. Dokładna obsługa takiego źródła zasilania 
wiąże się z koniecznością poruszania się na 
specjalnych wózkach, w pozycji leżącej, po-
nad biegunami i stykami ogniw.

Przedział II, podobnie jak I, podzielony jest 
na trzy pokłady. Pokład górny to centrala 
okrętu podwodnego znajdującego się w zanu-
rzeniu oraz kabiny z nią powiązane: nawiga-
cyjna, hydro i radaru, których wachtowi kolej-
no mają do obsługi następujące urządzenia: 
dwa niezależne żyrokompasy, kompas magne-
tyczny, echosonda, log, stół nawigacyjny ze 
zliczeniem, elektroniczna mapa nawigacyjna, 
system nawigacji inercyjnej, automatyczny 
system identyfikacji (AIS), kompleks hydro-
akustyczny z czterema niezależnymi rodzaja-
mi pracy - szumonamierzanie, echonamierza-
nie, wykrywanie aktywnych hydrolokatorów 
oraz łączność podwodna, dwa mierniki pręd-
kości rozchodzenia się dźwięku w wodzie 
morskiej, system bazodanowy oraz zobrazo-
wania szumów i ech, hydroakustyczna stacja 
aktywna do wykrywania min morskich, stacja 
pomiaru kawitacji własnej, hydroakustyczna 
stacja ratownicza, hydrotelefon, bojowa stacja 
radiolokacyjna, nawigacyjna stacja radioloka-
cyjna, radiolokacyjna stacja obserwacji pa-
sywnej oraz system identyfikacyjny swój-
obcy. Dane z tych urządzeń przekazywane są 
do centrali okrętu.

W centrali OP rozmieszczono następujące 
systemy i urządzenia: dwa peryskopy, system 
informacji bojowej liczący zadania z nawigacji, 
hydrologii, obliczający elementy ruchu celu 
(ERC), dane do ataku torpedowego, współpra-
cujący z systemem sterowania okrętu (pozwala 
m. in. na automatyczne zajęcie pozycji salwy), 
przekazujący dane i komendy na zadane wy-
rzutnie torped, dający możliwość telesterowa-
nia torpedą; system sterowania pozwalający na 
sterowanie sterem kierunku oraz dziobowymi 
i rufowymi sterami głębokości w licznych wa-
riantach pracy; system monitoringu atmosfery; 
system monitoringu BA; system za i wynurza-
nia OP; stanowisko podnoszenia i opuszczania 
urządzeń podnośnych oraz stacja dwunastoza-
worowa wysokiego ciśnienia. 

Bezpośrednio nad centralą OP, na śródokrę-
ciu, znajduje się smukły kiosk umożliwiający 

dowodzenie okrętem podczas pływania w poło-
żeniu nawodnym. Na kiosku, na urządzeniach 
podnośnych, zainstalowane zostało wyposaże-
nie radioelektroniczne (stacja radiolokacyjna 
wykrywania i obserwacji oraz radiolokacyjna 
stacja rozpoznawcza), peryskopy oraz maszt 
anteny radiowej. Przed kioskiem po obu bur-
tach znajdują się wychylane stery głębokości.

Na środkowym pokładzie rozmieszczono 
pomieszczenia żyrokompasów, radio, krypto 
i przetwornic. Dolny pokład to przede wszyst-
kim zęza z pompami, systemem hydrauliki 
ogólnokrętowej oraz chłodnia i prowiantura.

Na górnym pokładzie przedziału III znajdują 
się: magazyn bosmański, pomieszczenie wen-
tylatorów, łazienka, kambuz i część podsyste-
mów odpowiedzialnych za dystrybucję oraz 
bezpieczne wykorzystanie energii pochodzącej 
z II grupy BA. Pokład środkowy to pomiesz-
czenia socjalno-bytowe załogi i mesa podofi-
cerska. Dolny natomiast stanowi jamę bateryjną 
dla drugiej grupy BA.

Na przedziale IV rozmieszczono dwa silni-
ki spalinowe wraz z generatorami, sprężarkę 
powietrza wysokiego ciśnienia, blok osusza-
nia i oczyszczania powietrza wraz z węzłem 
wentylacji ogólnookrętowej, odsalacz wody 
morskiej HRO, cztery pompy wodne, dwie 
pompy olejowe i podgrzewacz oleju.

Przedział V - siłownia elektryczna. Roz-
mieszczono w niej główny silnik elektryczny 
(GSE) wraz z tablicą manewrową, tablicę ma-
newrową silnika ekonomicznego ruchu (SER), 
przełącznik równoległo-szeregowy połączenia 
grup baterii, pulpit systemu zobrazowania za-
silania sieci elektrycznej (DKS), windę cu-
mowniczą, urządzenie do wystrzeliwania po-
cisków sygnałowych i imitacyjnych, maszynę 

klimatyzacji, przetwornice ogólnookrętowe, 
sprzęgło oporowo-pneumatyczne, sprężarkę 
wraz z blokiem osuszania, pompy wodne oraz 
automatyczny regulator napięcia.

Na przedziale VI znajdują się: stacja pomp 
hydraulicznych, pompy wodne, silnik elek-
tryczny ekonomicznego ruchu, dwa silniki 
napędu rezerwowego wraz z tablicami ma-
newrowymi, stacja systemu przeciwpożaro-
wego WPŁ oraz prasy sterów rufowych - kie-
runkowego i głębokościowego.

Silniki Diesla służą do poruszania okrętu 
w położeniu nawodnym oraz podwodnym 
przy użyciu chrap. Silniki elektryczne, zasi-
lane z BA, mogą służyć do napędu zarówno 
podwodnego, jak i nawodnego. Jest to pierw-
szy radziecki konwencjonalny typ okrętu 
podwodnego napędzany tylko jedną śrubą. 
Przenoszenie napędu odbywa się poprzez li-
nię wałów na jedną sześcioskrzydłową śrubę 
napędową, umieszczoną za parą sterów głę-
bokości i sterem kierunku.

ORP „Orzeł” nie jest już okrętem nowym. 
Skończył właśnie 25 lat. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że jest niezwykle efektywny 
w wielu operacjach morskich. ORP „Orzeł” 
ma wiele zalet. Podczas działań bojowych 
może skutecznie oddziaływać na jednostki 
innych flot i linie komunikacyjne. Pomimo 
swojej wielkości jest jednostką niezwykle 
trudną do wykrycia na Bałtyku, dzięki za-
stosowaniu technologii „skóry delfina” oraz 
występowaniu w naszym morzu licznych 
warstw wody o różnej temperaturze i róż-
nym zasoleniu. 

UZBROJENIE TORPEDOWE ORP "ORZEŁ"

TEST – 71ME
(TELESTEROWANA)

53-65KE
(TLENOWA)

SET - 53M
(ELEKTRYCZNA)

CEL OP ON OP

USN
akustyczny, 

aktywno- pasywny
akustyczny

aktywny (na ślad torowy)
akustyczny pasywny

ZAPALNIK
zbliżeniowy, 

akustyczny-aktywny
zbliżeniowy,  elektroma-

gnetyczny - aktywny
zbliżeniowy,

 elektromagnetyczny

MASA ŁW 204 kg 307,6 kg 200 kg

DEŁUGOŚĆ 7935 mm 7945 mm 7800 mm

MASA 1820 kg 2070 kg 1507 kg

GŁBOKOŚĆ 
MANEWROWA

27÷400 m 4÷12 m 20÷200 m

PRĘDKOŚĆ
I     37,5÷40 w

45 w 29 w
II       24÷26 w

ZASIĘG
I       15000 m

19000 m 14000 m
II      20000 m

kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl

warstw wody o różnej temperaturze i róż-
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Parada morska 
i lotnicza 41 lat temu

28 czerwca 1970 roku, na Zatoce Gdańskiej odbyła się jedna z największych parad morskich 
i powietrznych w historii Polski. Zorganizowano ją z okazji dorocznego święta Marynarki Wojennej. 

O zbliżającym się święcie Marynar-
ki Wojennej wiedzieli już nie tyl-
ko sami mieszkańcy Trójmiasta, 
ale i wycieczkowicze z całego 

kraju. Trwały bowiem Dni Morza, w ramach 
których swoje doroczne święto obchodziły 
poszczególne grupy zawodowe: rybacy, por-
towcy, dokerzy, stoczniowcy, marynarze Ma-
rynarki Handlowej. Dzień Marynarki Wojen-
nej kończył doroczne święto ludzi morza. 
Dni Morza przyciągały na Wybrzeże liczna 
rzeszę mieszkańców z głębi kraju, bowiem 
można było w tym czasie zwiedzić najwięk-
sze na wybrzeżu zakłady pracy, stocznie, 
porty i zapoznać się z pracą poszczególnych 
grup zawodowych gospodarski morskiej, 
w tym ludzi pracujących i służących na mo-
rzu. W ostatnią niedzielę czerwca świętowali 
i świętują żołnierze w marynarskich mundu-
rach. 41 lat temu tłumy zaległy na plaży, nad-
morskim bulwarze, skwerze Kościuszki oraz 
na zboczu Kamiennej Góry. Gdynia jak zwy-

kle tego dnia wyglądała wyjątkowo i odświęt-
nie. W powietrzu czuło się radosne oczeki-
wanie na unikatowe wydarzenia, które na 
trwałe wpisało się w historię nadmorskiego 
miasta. Nawet pogoda dopisała, jak na zamó-
wienie. Był piękny, słoneczny dzień. Wszyst-
ko zatem czekało z napięciem na rozpoczęcie 
uroczystości. Punktualnie o godz. 11.00 do 
dziobu flagowego niszczyciela podszedł ku-
ter torpedowy. Z jego pokładu szef Sztabu 
MW kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz, 
dowodzący całą uroczystością, zameldował 
ministrowi Obrony Narodowej o rozpoczęciu 
parady morskiej okrętów i samolotów. Na 
ORP „Grom“ orkiestra odegrała hymn pań-
stwowy, w czasie którego ustawione na nad-
morskim bulwarze działa artylerii MW odda-
ły 21 salw. Po nim rozpoczęła się prezentacja 
sił Marynarki Wojennej. Paradę otworzyły 
okręty podwodne. Prowadził je ORP „Kon-
dor” (numer burtowy 294) dowodzony przez 
kmdr. por. Franciszka Wróbla. Za nimi prze-

płynęły w dwóch kolumnach z szybkością 10 
węzłów trałowce bazowe. Podobnie zapre-
zentował się zespół dużych ścigaczy nowych 
i tych starszych typów, a za nimi przeszły 
okręty desantowe. Na wszystkich okrętach 
powiewała wielobarwna, składająca się z flag 
kody sygnałowego, gala banderowa. Dostoj-
nie na okrętach, w paradzie burtowej, prezen-
towały się ich załogi.

Sznur okrętów z ich wspaniale prezentu-
jącymi się załogami wzbudzał entuzjazm 
nie tylko gości honorowych, ale wszystkich 
obserwatorów zebranych wzdłuż brzegu Za-
toki Gdańskiej. Był to niecodzienny widok, 
przepięknie prezentujących się polskich sił 
morskich. Okręty oddawały honory genera-
licji i admiralicji, przedstawicielom władz 
państwowych oraz zagranicznym gościom 
znajdującym się na pokładzie niszczyciela 
ORP „Grom” dowodzonego przez kmdr. 
ppor. Józefa Górkę. Wreszcie nastąpił mo-
ment, na który czekało wielu zebranych, 
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sympatyków nie tylko jednostek pływają-
cych, ale także lotnictwa morskiego. Od 
strony Nowego Portu nadleciały pierwsze 
maszyny. Oczy skierowały się ku górze, 
gdzie pojawił się klucz śmigłowców prowa-
dzony przez kpt. pil. Zenona Szyszkę. Pilo-
tował on na wysokości 200 metrów śmigło-
wiec Mi-8 w asyście dwóch mniejszych ma-
szyn Mi-2. Zaraz za nim przeleciały trzy 
śmigłowce Mi-4, następnie trzy Mi-2 i trzy 
SM-2. Grupą dowodził kpt. pil. Lucjan Za-
wiślak, który rok wcześniej odnalazł i urato-
wał dwóch rybaków z tonącego kutra „Ust-
5”. Po śmigłowcach nastąpił czas przelotu 
samolotów MW. Leciały one nisko, na wy-
sokości 350 metrów. Tę część parady otwo-
rzyła grupa samolotów myśliwskich Lim-2 
w układzie klina, prowadzona przez kmdr 
ppor. pil. Wacława Żukowskiego z 7 Pułku 
Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego MW. 
Całe ugrupowanie prowadził na samolocie 
Ił-28R kmdr ppor. pil. Bogusław Budzyński. 
Potem z siemirowickiej jednostki przelaty-

wały samoloty Lim-2 w 6 grupach po 3 ma-
szyny. Był to gwoźdź programu, który tak 
pięknie uświetnił ten wyjątkowy dzień świę-
ta sił morskich. Piloci tych maszyn utworzy-
li w powietrzu kotwicę. Nawigatorem tego 
dnia był kmdr Tadeusz Pawlaczek. Dowódcą 
ugrupowania kotwicy był kmdr. por. pil. 
Zdzisław Ostałowski i to on wraz ze swoimi 
kolegami z 7. PLM-Sz MW zaprezentował 
najwyższy kunszt pilotażu przelatując 
w pięknym ugrupowaniu. Formację tworzy-
ło 19 pilotów: prowadzący- Ostałowski, a le-
cący w szyku: Wilk, Kromolicki, Łaba, Ka-
wecki, Pilszczyński, Rypiński, Salikow, 
Adamczyk, Miąskowski, Guz, Gorlicki, Wi-
domski, Mikunda, Pesz, Jurkiewicz, Lewan-
dowski, Witkowski i Jastrzębski. Lecieli oni 
na wysokości 700 m z prędkością 700 km/h. 
Później nadleciały kolejne samoloty my-
śliwskie typu Lim-2 pod dowództwem kpt. 
pil. Jana Pająka. Leciały one już znacznie 
niżej, ale już z większą prędkością (850 
km/h). Kolejną niespodzianką, jaką piloci 

tego dnia zafundowali widzom zgromadzo-
nym na tej paradzie był przelot 8 samolotów 
Lim-2 prowadzonych przez kpt. pil. Andrze-
ja Maleckiego również z 7 PLM-Sz MW. 
Ciągnęły one za sobą dywan biało - czerwo-
nych smug tworząc na pięknym błękicie 
nadmorskiego nieba niepowtarzalny klimat 
barw narodowych. Na koniec parady lotni-
czej przemknął szyk 3 samolotów nad-
dźwiękowych MiG-21 z 41. PLM. Przelatu-
jące niemal nad głowami tłumnie zebranych 
mieszkańców Pomorza oraz wczasowiczów 
i turystów z głębi kraju załogi śmigłowców 
i samolotów zyskały pełen podziw i uzna-
nie. Mieli w tym swój udział nie tylko pilo-
ci, ale także oficerowie stanowiska dowo-
dzenia. To dzięki nim nie tylko zebrani na 
gdyńskim bulwarze, ale niemal wszyscy 
mieszkańcy Trójmiasta i okolic mogli de-
lektować się wspaniałym kunsztem lotników 
morskich. Tuż po paradzie powietrznej na 
wodach Zatoki Gdańskiej pojawiły się szyb-
kie kutry torpedowe i rakietowe typu Osa. 
Przeszły one na dużej prędkości kończąc tę 
jedną z największych w historii naszej Ma-
rynarki Wojennej parad okrętów i lotnictwa 
morskiego. Wszystkie uczestniczące w uro-
czystości okręty, a w pierwszej kolejności te 
najmniejsze podpłynęły jak najbliżej gdyń-
skiego bulwaru i pozostały tam w jednej li-
nii do północy. Po zachodzie słońca i spusz-
czeniu gali branderowej na okrętach, około 
godziny 21, rozbłysły tysiące żarówek gal 
świetlnych, tworząc wspaniałą iluminację 
odbijającą się w wodzie. Było to fantastycz-
ne uświetnienie Święta MW.
odbijającą się w wodzie. Było to fantastycz-

Uroczystości ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ po raz pierwszy zorganizowano w 1928 roku. 
Początkowo obchodzono je 10 lutego, w rocznicę zaślubin Polski z morzem i odzyskania do-
stępu do Bałtyku. W czerwcu 1932 roku, z inicjatywy Ligi Morskiej i Kolonialnej, zorganizowa-
no Święto Morza, na którym prezentowała się także polska flota wojenna. Pod koniec lat trzy-
dziestych ubiegłego wieku Święto Morza przemianowano w Dni Morza. II wojna światowa 
przerwała obchody tego święta w kraju, które wznowiono zaraz po jej zakończeniu. Centralne 
obchody Dni Morza organizowano w różnych miastach Pomorza, od Elbląga po Szczecin. 
W ostatnią niedzielę czerwca, zgodnie z decyzją ministra Obrony Narodowej z 1951 roku, swo-
je święto obchodzi Marynarka Wojenna. Ze świętem związane były parady morsko-powietrzne, 
na których prezentowano siły okrętowe, lotnictwo i jednostki brzegowe morskiego rodzaju sił 
zbrojnych. W tym roku, 26 czerwca, Marynarka Wojenna powraca do tych tradycji. Po raz 
pierwszy od wielu lat, na wodach Zatoki Gdańskiej będzie można zobaczyć paradę okrętów, 
a nad Gdynią przelecą samoloty i śmigłowce MW.
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Przez ostatnie lata bieganie przecho-
dzi prawdziwą metamorfozę. Staje 
się stylem zdrowego trybu życia, re-
ceptą na pozbycie się zbędnych kilo-

gramów, wyrobienie kondycji i co najważ-
niejsze dobrego samopoczucia. Naukowcy 
stwierdzili, że podczas pokonywanych kilo-
metrów wydziela się zwiększona ilość endor-
fin – hormonów szczęścia. Kto raz poznał to 
uczucie nie chce żyć już inaczej, co więcej, 
jako pozytywna przestroga – stan taki wywo-
łuje silne uzależnienie psychiczne i fizyczne. 
Mówiąc krótko – naprawdę warto spróbować, 
poznać, rozwijać samego siebie i biegać.

Tak więc, wzorem innych społeczności ru-
szyliśmy na ścieżki biegowe. Już w tej chwili 
nikogo nie dziwi widok człowieka w stroju 
sportowym, poruszającego się szybszym tem-
pem osiedlowymi alejkami między blokami. 
Jeszcze niedawno pewnym stereotypem było 
stwierdzenie, że jak ktoś biega to z pewnością 
żołnierz, który przygotowuje się do egzaminu 
sprawnościowego. Jaka jest prawda? Faktycz-
nie dla każdego mniejszym lub większym wy-
zwaniem był „niewiarygodny” dystans 3 tys. 
metrów. Te przygotowania i start, trasa często 
po stadionie lub płycie lotniska i pytania. Po 
co? Jak daleko jeszcze? Czemu aż tyle? Bie-
gać to mogę… na przystanek. Są oczywiście 
pozytywne aspekty całej sprawy, bo właśnie 
nieświadomie przez te przygotowania rozpo-
częliśmy przygodę z bieganiem. Biegać może 
każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowot-
nych (problemy z układem krążenia i kręgo-
słupem – alternatywą może być Nordic Wal-
king). Wystarczy odpowiednia motywacja, do-
brze dobrane obuwie, odpowiedni dystans 
i już powoli wchodzimy, a właściwie truchta-

my do grona biegaczy. A to, co motywuje naj-
lepiej, to właśnie grupa, która wspiera, poma-
ga dając wzajemnie wskazówki jak dotrzeć do 
celu i jak robić coraz lepsze wyniki. Magiczny 
dystans 3 tys. metrów z czasem staje się roz-
grzewką do treningu, a trasa Gdynia-Gdańsk-
Gdynia lub Świnoujście-Międzyzdroje-Świ-
noujście miłym niedzielnym, porannym wy-
bieganiem. I absolutnie wiek nie stanowi tutaj 
żadnej przeszkody. Mistrz świata weteranów, 
były oficer MW – Antoni Cichończuk, swoją 
karierę rozpoczął w wieku 49 lat, a pierwszy 
maraton przebiegł w wieku 55 lat. 

Pokonywane kilometry zupełnie inaczej 
smakują i inaczej wyglądają z perspektywy 
biegacza niż człowieka uwięzionego w samo-
chodzie. Pojęcie dystansu kurczy się, dzielnica 
wydaje się mała, ścieżki jakieś krótkie, aż 
przychodzi pora na pierwsze… zawody. Tutaj 
pojawiają się emocje związane ze zmaganiem 
się z czasem, dystansem, zawodnikami, ale to, 
co najważniejsze, z samym sobą. Skazani je-
steśmy na stan swojego organizmu, motywa-
cji, nastawienia psychicznego i ilość pokona-
nych kilometrów na treningach. Marynarka 
Wojenna może poszczycić się wspaniałą ekipą 
biegających mundurowych i pracowników 
wojska, począwszy od Świnoujścia, przez Ust-
kę do Gdyni. Na co dzień wykonują zadania 
służbowe, jako specjaliści służący na okrętach, 
w jednostkach brzegowych, sztabach i często 
„po godzinach” zamieniają specjalistyczny 
sprzęt, komputery czy instrumenty muzyczne 
na miękkie obuwie. Drzemie w nich dusza 
i siła biegacza. 

Takich grup biegowych jest wiele, niektórzy 
swoją przygodę zaczęli niedawno i rozwijają 
się pod okiem specjalistów, mających na swo-

im koncie tysiące przebiegniętych kilometrów 
i blisko 70 maratonów. Jak w każdej dziedzi-
nie sportu i w bieganiu trzeba robić to rozsąd-
nie, unikając kontuzji, aby czerpać radość 
z biegania i dążyć konsekwentnie do najwięk-
szego wyzwania – Maratonu. Królewski dy-
stans jest marzeniem każdego biegacza. Jest 
celem i spełnieniem, które później wciąga 
i jeszcze bardziej mobilizuje do dalszych tre-
ningów. Mekką maratonu w Polsce jest Dęb-
no. To najstarsza impreza tego typu w Polsce 
oraz jednocześnie mistrzostwa Polski. Kolejne 
zawody, jedne z najważniejszych dla biegaczy 
mundurowych organizowane w tym roku to 
Mistrzostwa Wojska Polskiego we Wrocławiu, 
a swoistym wyzwaniem jest Maraton Koman-
dosa w Lublińcu. Inne ciekawe propozycje im-
prez sportowych organizowanych na wybrzeżu 
to: biegi w ramach Grand Prix Gdyni, Półma-
raton Ziemi Puckiej, Międzynarodowy Bieg 
po Plaży w Jarosławcu, Półmaraton Słowiński 
Rowy-Ustka, Energa Maraton Solidarności 
Gdynia-Gdańsk, Bieg Westerplatte, Maraton 
Świnoujście-Wolgast. Biorąc pod uwagę dy-
stans i charakterystykę trasy każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

My tych kilometrów „szukamy” podczas 
spotkań 3 razy w tygodniu w całym Trójmie-
ście. Naszą bazą jest Bulwar Nadmorski. 
Podczas treningu staramy się pokonywać dy-
stans od 10 do 25 km. Bieganie stało się na-
szą pasją, do której chcemy zachęcać innych. 
Wystarczy 14 razy pokonać dystans 3 tys. 
metrów egzaminacyjnego biegu i… mamy 
prawie 42 km i 195 m, czyli Maraton. 

B i e g a m y 
r a z e m
Przeglądając listy startowe 
organizowanych zawodów 
biegowych w naszym kraju 
zawsze trafimy na startującego 
żołnierza zawodowego. 
Najczęściej „kryje” się on pod 
szyldem jednostki wojskowej, klubu, rodzaju sił zbrojnych lub stowarzyszenia. Biegająca kadra 
Marynarki Wojennej to naprawdę spory procent aktywnych zapaleńców, którzy widoczni są na mapie 
tras biegowych począwszy od maratonów, a skończywszy na małych, kameralnych imprezach. Tylko 
w maju, w Polsce zorganizowano 223 imprezy biegowe, z tego 40 w województwach pomorskim 
i zachodniopomorskim.

kmdr por. Radosław Maślak
radoslaw-maslak@wp.pl
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