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 Szanowni Czytelnicy

T o najnowszy numer „Bandery”. Piszemy w nim między innymi o tym, że 
w wyposażenie okrętu patrolowego „Ślązak” weszły dwie łodzie typu RIB. Na 
Zatoce Gdańskiej odbyły się ich próby morskie. Obie łodzie zostały wykonane 
w technologii, która do tej pory nie była stosowana w naszej armii.

Morska Jednostka Rakietowa, stacjonująca w Siemirowicach, często jest kojarzona 
z nazwą „polskie kły”. To bardzo ważne ogniwo 3. Flotylli Okrętów w Gdyni 
i jednocześnie jedna z najnowocześniejszych jednostek polskiej armii. O jej 
przeznaczeniu i zadaniach również piszemy w tym numerze naszego czasopisma.

Na łamach „Bandery” informujemy także o otwarciu nowego Akademickiego 
Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Nowy 
kompleks sportowy zapewni Akademii Marynarki Wojennej nie tylko możliwość 
prowadzenia zajęć programowych, ale stworzy odpowiednie warunki do realizacji 
imprez sportowych i kulturalnych. 

Brzegowa Grupa Ratownicza wzięła udział w zimowym szkoleniu poligonowym. 
Przewidywało ono treningi nurkowe w warunkach podlodowych oraz szkolenie 
kondycyjne z wychowania fizycznego, w oparciu o obiekty Wojskowego Ośrodka 
Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie. Dwutygodniowe zgrupowanie zakończyło 
się pozytywnym zaliczeniem kontrolnego zadania programowego R-2, które miało na 
celu sprawdzenie poziomu gotowości żołnierzy do prowadzenia akcji ratowniczych.

Zachęcamy do przeczytania artykułów i życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 T. gOs | stopy fiordów

 5 M. KluczyńsKI | Łodzie dla „Ślązaka”

 6 p. płONEcKI | „Morskie kły” z siemirowic

 7 K. sTERNE | Raport z budowy „Kormorana”

 8 d. sapIEjKa, p. góRsKI | Nowy kompleks sportowy AMW

 10 p. płONEcKI | Podlodowy poligon

 12 ł. zalEsIńsKI | Hełm znaleziony w Bałtyku

 14 p. adaMczaK | Bezpieczeństwo morskie a Marynarka 

              Wojenna

 15 p. adaMczaK | Powojenny aparat terroru w Marynarce 

             Wojennej

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego  
czasopisma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik3fo@mw.mil.pl.

Czasopismo „Bandera” jest także dostępne w formie elektronicznej, na stronie  
internetowej 3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.wp.mil.pl), w zakładce Bandera. 
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25 stycznia nurkowie-minerzy 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zakończyli operację neutralizacji miny dennej, która 
została znaleziona w Porcie Gdańsk – w pobliżu Twierdzy Wisłoujście.

Mina denna typu GC była pozostałością II wojny światowej. Miała około 60 centymetrów średnicy i ponad 2 metry długości. Ważący prawie 
tonę niewybuch zawierał blisko 700 kg materiału wybuchowego o wzmocnionym działaniu. 

Pierwszy etap neutralizacji polegał na podniesieniu miny kilka metrów nad dno, za pomocą specjalnego pontonu wydobywczego. Następnie 
ponton ten, z podczepioną pod nim miną, został przeholowany w wyznaczony rejon Zatoki Gdańskiej. Tam została ona ponownie opuszczona 
na dno i zniszczona. 

Względy bezpieczeństwa wymagały zamknięcia toru wodnego i przyległego do niego terenu. Z tego względu operacja była prowadzona we 
współpracy z między innymi: Urzędem Morskim w Gdyni, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Morskim Oddziałem Straży Granicznej  
w Gdańsku, gdańską Strażą Miejską i Policją. 

Operację prowadziła Grupa Nurków-Minerów 13. Dywizjonu Trałowców w Gdyni. To jedna z dwóch takich grup w Wojsku Polskim. Druga 
jest w strukturach 12. Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu. Obie jednostki wchodzą w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Mina morska z Gdańska 
unieszkodliwiona
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Stopy fiordów
Z komandorem podporucznikiem pilotem Januszem Grzybowskim, szefem sekcji - starszym 
inspektorem bezpieczeństwa lotów w Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu 
Morskiego rozmawia Tomasz Gos. 

Jak się zaczęła Pana przygoda z lotnic-
twem morskim?

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie, zostałem skiero-
wany do 1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego 
MW, później przemianowanego na 28. Pucką 
Eskadrę Lotniczą. W 2010 roku rozformowano 
ją i w jej miejsce utworzono 43. Bazę Lotnictwa 
Morskiego. Służyłem w niej aż do przeniesie-
nia, w tym roku, do Centrum Operacji  
Morskich. Prawie przez cały czas, aż do począt-
ku tego roku, miejscem mojej służby było lot- 
nisko w Babich Dołach oraz pokłady fregat. 

Jakie śmigłowce Pan pilotował?
Przygodę z lataniem zacząłem w szkole, 

od pilotowania Mi-2, a później usiadłem za 
sterami W-3 „Sokół”. Następną maszyną, 
w której wykonywałem loty był śmigłowiec 
W-3RM „Anakonda”. Od 2003 roku pilotuję 
śmigłowce pokładowe KAMAN SH-2G  
„Super Seasptite”. Podczas misji w Afganista-
nie, w 2013 roku latałem Mi-17. 

Jest Pan jednym z najbardziej doświad-
czonych pilotów śmigłowców pokłado-

wych SH-2G...
Za sterami śmigłowców spędziłem łącznie 

1529 godzin, z czego za sterami SH-2G około 
1200 godzin. Wykonałem też blisko pół tysiąca 
startów i lądowań na pokładach okrętów,  
zarówno w dzień jak i w nocy.

Czy lotnictwo pokładowe jest trudne?
Lotnictwo pokładowe jest trudne  

z kilku powodów. Po pierwsze lądowisko −  
pokład okrętu nieustannie jest w ruchu i zmie-
nia swoją lokalizację. Na przykład, podczas 
misji „Active Endeavour” zdarzało się, że  
w czasie lądowania okręt znajdował się na  
wodach terytorialnych innego kraju niż pod-
czas startu. Ten aspekt jest o tyle ważny, że 
śmigłowiec ma określony zapas paliwa. Jeśli 
zarówno maszyna będąca w powietrzu jak  
i pokład okrętu, na którym musi wylądować, 
ciągle zmienia swoją lokalizację, to nieustan-
nie trzeba kontrolować pozycję fregaty i jej  
odległość od śmigłowca. Te zmieniające się 
parametry przez cały czas trzeba przekładać 
na zapas paliwa jaki mamy na pokładzie. 
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Bardzo trudne jest też lądowanie na pokła-
dzie okrętu w nocy. Szczególnie wówczas, kie-
dy są złe warunki pogodowe i okręt ma duże 
pochylenia oraz przechylenia. Jeśli dodamy do 
tego słabą widoczność, spowodowaną desz-
czem lub zamgleniem, to chyba trudno wy-
obrazić sobie gorsze warunki do posadzenia 
maszyny na pokładzie. Trzeba też dodać, że 
podczas lądowania śmigłowca okręt musi wy-
pracować tzw. „wiatr pozorny”, często różniący 
się od rzeczywistego, by maszyna mogła pra-
widłowo wylądować. 

Warunki pogodowe podczas startu są 
czasami zupełnie różne od tych jakie 

panują podczas lądowania…
Będąc na misji na Morzu Śródziemnym, 

podczas jednego z wylotów na rozpoznanie, 
w ciągu kilku minut od startu powstała tak  
gęsta mgła, że lądowanie na pokładzie było 
niemożliwe. ORP „Pułaski” musiał przerwać 
swoje zadanie, przejść w inne miejsce poza  
rejon zamglenia, żeby załoga mogła bezpiecz-
nie wylądować. 

Czy latanie nad morzem w każdej części 
świata jest podobne?

Nie. Bardzo ciekawym doświadczeniem, 
pod względem nawigacyjnym, było dla mnie 
wykonywanie lotów za arktycznym kołem 
podbiegunowym nad wodami Norwegii.  
Musieliśmy tam, praktycznie przez cały czas, 
wykorzystywać tradycyjne techniki nawigacyj-
ne. Poruszaliśmy się między fiordami, których  
góry osiągały wysokość nawet pięciu tysięcy 
stóp. Nasz śmigłowiec, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w czasie ćwiczenia „Cold  
Response 2014”, mógł wznosić się maksymal-
nie do wysokości dwóch tysięcy stóp. Wyżej 
loty wykonywały tylko samoloty. Byliśmy 
więc zmuszeni do zachowania separacji wyso-
kości i kluczenia między górami fiordów.  
Niestety, nasze pokładowe urządzenia nawiga-
cyjne wytyczały trasę nad górami, powyżej tej 
określonej wysokości. Musieliśmy więc posłu-
giwać się klasyczną nawigacją, w znacznym 
stopniu opartą o tradycyjne mapy lotnicze, 
przybliżony kurs i czas. 

Na pokładach jakich okrętów lądowało 
się Panu najtrudniej?

Lądowałem na okrętach należących do flot 
wojennych Kanady, Stanów Zjednoczonych, 
Hiszpanii i Niemiec. Porównując jednostki 
tych krajów z naszymi fregatami, z pełnym 
przekonaniem mogę powiedzieć, że najtrudniej 
jest wylądować śmigłowcem na „Pułaskim” 
i „Kościuszce”. Na naszych fregatach jest po-
kład starszego typu. Na przykład, na fregatach 
typu Oliver Hazard Perry − użytkowanych 
przez Stany Zjednoczone, Kanadę czy Turcję − 
pokłady, które stanowią lądowisko, są przedłu-
żone. Przyczyną tego jest, miedzy innymi, 
użytkowanie przez marynarki wojenne tych 
krajów śmigłowców pokładowych większych 
od SH-2G, na przykład typu „Seahawk”. Poza 
tym, na nowych, większych pokładach ląduje 
się od strony rufy, równolegle do pokładu. Na 
naszych fregatach podczas lądowania trzeba 
ustawić maszynę pod kątem trzydziestu stopni 
do osi okrętu. Takie są wymogi bezpieczeń-
stwa i procedura podejścia do lądowania. Na 
zmodernizowanych lądowiskach okrętowych 
nie ma również kabestanów, części masztów 
i innych elementów wystających z pokładu, co 
zwiększa bezpieczeństwo i komfort lądowania.

Jak wspomina Pan swoją pierwszą misję?
W 2008 roku, będąc w składzie Stałego 

Zespołu Okrętów NATO SNMG1 (ang. Stan-
ding NATO Meritime Group 1), uczestniczy-
łem w operacji antyterrorystycznej sojuszu 
północnoatlantyckiego pod kryptonimem  
„Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym. 
Już wówczas ogromnym problemem w tej czę-
ści świata był nielegalny przerzut emigrantów 
z Afryki do Europy. U nas nie był to − w tam-
tych czasach − temat z pierwszych stron gazet, 
ale uczestnicy misji widzieli, że jest to duży 
problem dla Europy i że prawdopodobnie  
z czasem będzie on narastał. 

Kolejna misja była w Afganistanie?
W Afganistanie wykonywałem loty 

śmigłowcami Mi-17. Tam spotkałem się z zu-
pełnie inną rzeczywistością. Przede wszystkim 
toczyła się tam prawdziwa wojna, a latanie od-

Kmdr ppor. Janusz Grzybowski jest pilotem klasy mistrzowskiej, z uprawnieniami instruktora i pilota doświadczalnego I stopnia, podwójnym 
absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie ukończył studia zawodowe w specjalności pilot śmigłowca (1998 r.), 
a także studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie operacji lotniczych (2015 r.). W międzyczasie,  
w 2000 roku, uzyskał również tytuł magistra Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie − w specjalności pedagogika specjalna 
i resocjalizacja. Od 17 lat jest związany z lotnictwem morskim, gdzie w 1. Puckim Dywizjonie Lotniczym MW, 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej oraz 
43. Oksywskiej Bazie Lotnictwa Morskiego pełnił obowiązki na stanowiskach: pilota-nawigatora, starszego pilota, dowódcy załogi. W 2008 roku 
pełnił służbę w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Pułaski”. Przydzielony do fregaty komponent lotniczy działał wówczas w składzie 
Stałego Zespołu Okrętów NATO SNMG1 (ang. Standing NATO Maritime Group 1), który między innymi uczestniczył w operacji antyterrorystycznej 
sojuszu północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym pod kryptonimem „Active Endeavour”. Pięć lat później został skierowany do służby 
w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu. 
W trakcie służby wojskowej został wyróżniony brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny”, „Gwiazdą Morza Śródziemnego” oraz „Gwiazdą Afganistanu”. Za wykonywanie zadań bojowych w ramach operacji sojuszu 
północnoatlantyckiego „Active Endeavour” otrzymał medal przyznany przez Sekretarza Generalnego NATO oraz prawo do noszenia  
„gapy z zielonym wieńcem”. W 2014 roku został również uhonorowany tytułem „Pilot Roku” 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

bywało się w zupełnie odmiennych warunkach 
niż te, z jakimi wcześniej się spotykałem. Mam 
tutaj na myśli bardzo wysokie góry − samo lot-
nisko w Ghazni było położone na wysokości 
ponad 2200 m.n.p.m. Charakterystyczne było 
również ogromne zapylenie podczas lądowań 
poza rejonem lotnisk. Dla pilota morskiego to 
zupełna nowość. Pomijając fakt, że charaktery-
styka samego wiatru w pasmach górskich jest 
inna niż nad morzem, to wrażenia wzrokowe 
zupełnie inaczej oddziaływają na psychikę. 
Czasem miałem wrażenie, że nie uda mi się 
przelecieć nad jakimś szczytem, ale na szczę-
ście było to tylko wrażenie. 

Kilka tygodni temu objął Pan nowe sta-
nowisko, szefa sekcji – starszego inspek-

tora bezpieczeństwa lotów w COM-DKM. 
Co teraz należy do Pana obowiązków?

W Centrum Operacji Morskich-Dowódz-
twie Komponentu Morskiego od momentu 
sformowania istniała sekcja bezpieczeństwa  
lotów. Specjaliści, którzy służą w tej komórce, 
mają za zadanie stać na straży bezpieczeństwa 
lotów oraz doradzać dowódcy Centrum  
Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego w sprawach związanych z bezpiecz-
nym wykonywaniem operacji lotniczych przez 
statki powietrzne bezpośrednio jemu podpo-
rządkowane. Chodzi między innymi o dyżury 
ratownicze i bojowe, loty dyżurnych samolo-
tów rozpoznawczych oraz misje PKW. Sekcja 
bezpieczeństwa lotów na bieżąco analizuje 
również stan bezpieczeństwa lotów − bada  
zdarzenia lotnicze i prowadzi statystyki tych 
zdarzeń, wymienia informacje i doświadczenia 
w zakresie bezpieczeństwa lotów z innymi  
rodzajami sił zbrojnych oraz instytucjami pań-
stwowymi i cywilnymi, a także prowadzi dzia-
łalność propagującą bezpieczeństwo lotów.

Czy nowa funkcja oznacza dla Pana 
koniec pilotowania śmigłowców?

Oczywiście że nie. Funkcja, którą obecnie 
pełnię, przewiduje również wykonywanie  
lotów zgodnie z indywidualnym rocznym pla-
nem szkolenia i treningów w powietrzu oraz na 
urządzeniach treningowych i symulatorach. 
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13 grudnia porucznik w stanie spoczyn-
ku Aleksander Pawelec, żołnierz Lą-

dowej Obrony Wybrzeża i Armii Krajowej, 
obchodził jubileusz 100. urodzin. To obecnie 
najstarszy polski marynarz.

Na pokładzie ORP „Błyskawica”, a następ-
nie w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” 
odbyła się uroczystość zorganizowana na 
cześć Jubilata. W uroczystości uczestniczył 
inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał 
Marian Ambroziak, przedstawiciele trójmiej-
skich jednostek i instytucji wojskowych, wła-
dze samorządowe i lokalne oraz rodzina 
i przyjaciele.

Jubilat pochodzi z Lututowa, koło Wielunia, 
gdzie urodził się w 1915 roku. Żołnierski mun-
dur założył wiosną 1939 roku, trafiając do  
plutonu zwiadu 1. Morskiego Pułku Strzelców 
w Wejherowie. We wrześniu 1939 roku z tą 

Urodziny najstarszego marynarza

Wizyta Szefa Obrony Królestwa Norwegii w 3. FO

jednostką brał udział w obronie Wybrzeża 
(Redy, Rumi, Kępy Oksywskiej). Po śmierci 
pułkownika Stanisława Dąbka i kapitulacji 
Kępy Oksywskiej dostał się do niewoli.  
Z obozu jenieckiego trafił na przymusowe ro-
boty, skąd uciekł. Wrócił w rodzinne strony 
i podjął walkę wstępując w szeregi tamtejszego 
oddziału Armii Krajowej, nad którym dwa  
lata później objął dowództwo. Po zakończeniu 
działań wojennych, z obawy przed kon- 
sekwencjami przynależności do AK, wrócił na 
Wybrzeże. Osiedlił się w Gdyni, gdzie miesz-
ka do dziś.

Pożegnanie  kontr admir ała  Mar ka Kur zyka

27 stycznia, na pokładzie okrętu-muzeum 
ORP „Błyskawica”, dowódca  

COM-DKM wiceadmirał dr Stanisław  
Zarychta uroczyście pożegnał kontradmirała 
Marka Kurzyka – odchodzącego z czynnej 
służby wojskowej, byłego dowódcę 3. FO.

Kontradmirał Marek Kurzyk urodził się  

2 grudnia 1956 roku w Żarnowie. W 1983 roku 
ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej 
(obecną Akademię Marynarki Wojennej) na 
Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. 
Po studiach objął pierwsze stanowisko służbowe 
– dowódca działu rakietowo-artyleryjskiego 
okrętu rakietowego ORP „Górnik”. W 1987 ro-
ku został zastępcą dowódcy tego okrętu, a rok 
później awansował na stanowisko dowódcy 
okrętu. W 1993 roku został przeniesiony do 
sztabu 2. Dywizjonu Okrętów Rakietowych  
3. Flotylli Okrętów, gdzie pełnił funkcje  
starszego oficera, a następnie szefa sztabu  
dywizjonu. W 1997 roku został dowódcą  
2. Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Funkcję 
tę pełnił trzy lata. 

W 2000 roku rozpoczął służbę w Dowódz-
twie Marynarki Wojennej, początkowo w wy-
dziale planowania, a następnie w oddziale 
operacyjnym. Trzy lata później ukończył pół-
toraroczne podyplomowe studia operacyjno- 

-strategiczne w Newport (USA), po których  
został wyznaczony na stanowisko w Centrum 
Operacji Morskich Marynarki Wojennej.  
W czerwcu 2004 roku został szefem Sztabu  
3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 17 sierpnia 
2004 roku przyjął akt mianowania na stopień 
komandora. 

18 grudnia 2006 roku został dowódcą  
3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Dwa lata później 
został awansowany do stopnia kontradmirała. 
W 2009 roku został wyznaczony na stanowisko 
zastępcy szefa sztabu Marynarki Wojennej.  
Pełnił również obowiązki na stanowisku zastęp-
cy szefa Sztabu ds. Wsparcia Dowództwa 
Komponentu Morskiego NATO w Northwood. 
Od października 2013 roku zajmował stanowi-
ska w Zarządzie Szkolenia P7 Sztabu  
Generalnego Wojska Polskiego: najpierw jako 
zastępca szefa, a do 23 lipca 2014 roku jako 
Szef Zarządu Szkolenia P7. 31 stycznia  
2016 roku przeszedł w stan spoczynku. 

28 stycznia, miała miejsce jednodniowa 
kurtuazyjna wizyta szefa Obrony Króle-

stwa Norwegii w 3. Flotylli Okrętów. Norweska 
delegacja, z Szefem Obrony Królestwa  
Norwegii admirałem Haakon Bruun-Hansse-
nem na czele, odwiedziła Morską Jednostkę 
Rakietową w Siemirowicach. Po uroczystym 
przywitaniu przez komandora Romana Bubla, 
dowódcę MJR, goście poznali ogólne zadania i 
przeznaczenie oraz strukturę wizytowanej jed-
nostki wojskowej. Po krótkiej wymianie do-
świadczeń, Norwegom zaprezentowano podsta-

wowe uzbrojenie i wyposażenie najnowocze-
śniejszej jednostki wojskowej MW.

Po półtoragodzinnej wizycie w Siemirowi-
cach, goście przybyli do 3. Flotylli Okrętów. 
Kontradmirał Mirosław Mordel, dowódca  
3. FO, przywitał szefa Obrony Królestwa  
Norwegii w Porcie Wojennym Gdynia. Po 
przedstawieniu ogólnej struktury, zadań i prze-
znaczenia największego związku taktycznego 
Marynarki Wojennej, delegacja z zagranicy  
została zaproszona na okręt rakietowy  
ORP „Grom”. 
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Wyposażenie okrętu patrolowego „Ślązak” zostało wzbogacone o dwie łodzie typu RIB. 14 
stycznia, na Zatoce Gdańskiej, odbyły się ich próby morskie. Obie łodzie zostały wykonane 
w technologii, która do tej pory nie była stosowana w naszej armii.

Konstrukcja przekładkowa to rodzaj powłoki konstrukcji skorupowej, złożonej z dwóch 
cienkich okładek blaszanych, sklejkowych lub plastikowych − rozdzielonych warstwą 
piankowego lub ulowego wypełniacza, połączonych w jedną całość w warunkach wysokiego 
ciśnienia i temperatury. Jest stosowana w lotnictwie i konstrukcji lekkich łodzi.
Konstrukcja monolityczna to powłoka w całości wykonana z jednego materiału.

Pierwsza z nich to łódź robocza 
MK-500. Jej poszycie zostało wyko-
nane z laminatu poliestrowo- 
-szklanego. Warstwę wewnętrzną sta-

nowi żelkot poliestrowo-izoftalowy o zwięk-
szonej odporności na działanie środowiska 
morskiego i promieni UV. Użycie piany poli-
uretanowej do wypełnienia wnętrza łodzi  
zapewnia jej niezatapialność. Nawet przy 
znacznym zniszczeniu poszycia, łódź będzie 
unosić się na wodzie. MK-500 ma długość cał-
kowitą 5,3 m, szerokość 2,66 m i zanurzenie  
0,4 m. Jest przeznaczona dla 6 osób. Masa łodzi 
bez ludzi wynosi 1500 kg, a z ludźmi 2000 kg. 
Jej napęd stanowią dwa silniki − główny  
o mocy 100 KM (73 kW) i elektryczny zaburto-
wy o mocy 5 KM (3 kW), który ma służyć do 
prac przyburtowych. Silnik główny pozwala na 
osiągnięcie prędkości 12 węzłów. 

Druga łódź − MK-790 jest przeznaczona 
dla grupy abordażowej. Została wykonana 
z laminatu epoksydowo-węglowego. Może 
pomieścić piętnaście osób. Ma długość 7,9 m 

i szerokość 3,15 m oraz zanurzenie 0,7 m. 
Może pływać nawet przy stanie morza 6.  
Masa łodzi bez ludzi wynosi 3500 kg, a z za-
łogą i grupą abordażową 5300 kg. Jej obsługę 
stanowią trzy osoby. Posiada dwa silniki  
Bukh S250 oraz dwa pędniki strugowodne 
Hamilton. Dzięki nim osiąga prędkość  
30 węzłów. Na dziobie posiada podstawę do 
mocowania WKM (wielkokalibrowy karabin 
maszynowy). Jej konstrukcja jest przekładko-
wa, a w rejonie pędników otrzymała kon-
strukcję monolityczną − z uwagi na duże ob-
ciążenia ich pracą. Odbojnica z polistyrenu 
została pokryta warstwą ochronną. To gwa-
rantuje jej odpowiednią wytrzymałość. 

Łodzie wykonała firma MARKOS. Dwóch  
innych potencjalnych wykonawców zrezygno-
wało z ich wykonania. Problemem było spełnie-
nie wymogów związanych z określonymi w prze-
targu Warunkami Taktyczno-Technicznymi − 
mówi przedstawiciel stoczniowego Biura  
Budowy Okrętu Patrolowego ORP „Ślązak” 
Aleksander Gierkowski. Problem stanowiły 
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Łodzie dla „Ślązaka”

między innymi wymiary łodzi abordażowej oraz 
liczba osób i wyposażenie jakie powinna po-
mieścić. Tego typu łódź najczęściej ma długość 
9-11 m, a nie 7,9 m. Dodatkowo problematycz-
ną sprawą była masa łodzi. Aby ją zmniejszyć, 
zastosowano laminat epoksydowo-węglowy. 
Nie zastosowano też klasycznych odbijaczy 
pneumatycznych dmuchanych, tylko piankowe 
typu „D”. Dzięki temu zyskano dodatkowe  
0,5 m na szerokości wewnętrznej, a to bardzo 
dużo, biorąc pod uwagę ilość sprzętu, jaki 
Marynarka Wojenna chce mieć na tej łodzi.  
Podobnie jest w wypadku MK-500. Tam również 
zastosowano nowatorskie materiały przy budo-
wie kadłuba i odbijacze piankowe typu „D”. 
Obie łodzie zostały wykonane w technologii, 
która nie była do tej pory stosowana w naszej 
armii. Sprzęt nawigacyjny, łączności i obser-
wacji technicznej również jest z górnej półki − 
dodaje Aleksander Gierkowski.

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl
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„Morskie kły” z Siemirowic
Morska Jednostka Rakietowa, stacjonująca w Siemirowicach, często kojarzona  
z nazwą „polskie kły”. To bardzo ważne ogniwo 3. Flotylli Okrętów w Gdyni  
i jednocześnie jedna z najnowocześniejszych jednostek polskiej armii. 

Morska Jednostka Rakietowa 
(MJR) składa się z dwóch  
dywizjonów ogniowych (drugi 
dywizjon sprzęt otrzyma  

w 2017 roku) oraz dywizjonu wsparcia. Za-
sadniczym uzbrojeniem są pociski rakietowe 
Naval Strike Missile (NSM). To broń typowo 
defensywna, która w założeniu ma być jed-
nym z kluczowych elementów systemu od-
straszania nieprzyjaciela, a w razie jego ata-
ku obrony polskiego terytorium. 

Rzeczywisty potencjał bojowy MJR stano-
wi tak zwany dywizjonowy moduł ogniowy, 
w którego skład wchodzą pojazdy o różnym 
przeznaczeniu. Jego podstawowy element sta-
nowi ruchomy węzeł łączności, do którego − 
dzięki systemowi transmisji danych Link 11 
(niebawem Link 16) − spływają informacje na 
temat nieprzyjacielskich okrętów. Technologia 
umożliwia śledzenie ruchu okrętów w czasie 
rzeczywistym.

Dywizjonowy moduł ogniowy współ- 
tworzą wozy dowodzenia różnych szczebli: 
wóz dowódcy dywizjonu, wozy dowódców 
baterii oraz dowódców zespołów ogniowych. 
Dane o potencjalnym celu w pierwszej kolej-

ności trafiają do dowódcy dywizjonu, który − 
w zależności od sytuacji − przydziela zadanie 
dowódcy baterii, a ten konkretnemu zespoło-
wi ogniowemu. Zasadnicze uzbrojenie rakie-
towe znajduje się na wozach wyposażonych 
w specjalnie przystosowane wyrzutnie. Każ-
da wyrzutnia ma możliwość przenoszenia 
czterech sztuk rakiet typu NSM. Aby zapew-
nić wysokie prawdopodobieństwo trafienia 
celu, przy jednoczesnym zachowaniu zasady 
ekonomii walki, do jednego obiektu zwykle 
są odpalane dwa pociski.

Uzupełnienie modułu stanowią pojazdy 
dywizjonu zabezpieczenia. Są one przystoso-
wane do transportu rakiet oraz do przeprowa-
dzania drobnych napraw sprzętu mechanicz-
nego i elektronicznego. Bardzo ważnym ele-
mentem zapewniającym bezpieczeństwo dy-
wizjonowego modułu ogniowego są przeciw-
lotnicy wyposażeni w armatę do zwalczania 
celów powietrznych.

Koncepcja wyposażania Marynarki  
Wojennej w tego typu uzbrojenie rakietowe 
ma uzasadnienie. Bałtyk jest morzem płyt-
kim, a także zamkniętym. Okręty mają bar-
dzo ograniczone możliwości, aby się ukryć 

przed przeciwnikiem. Oczywiście broń  
rakietowa nie zastąpi okrętu, ale stanowi dla 
niego doskonałe uzupełnienie. Tym bardziej 
że zasięg rakiet NSM obejmuje wody ciągną-
ce się wzdłuż całego terytorium naszego  
wybrzeża. Obecnie nadbrzeżne dywizjony 
rakietowe posiadają takie kraje jak Chorwacja, 
Szwecja oraz Finlandia. 

Historia Morskiej Jednostki Rakietowej 
z Siemirowic sięga 2011 roku. Wówczas to zo-
stał sformowany Nadbrzeżny Dywizjon Rakie-
towy (nDR). Na jego czele stanął komandor  
porucznik Cezary Drewniak, obecny zastępca 
dowódcy MJR. Na podstawie decyzji Ministra 
Obrony Narodowej, 31 grudnia 2014 roku roz-
formowano Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy, 
a na jego bazie sformowano Morską Jednostkę 
Rakietową. Nowo powstała jednostka Marynarki 
Wojennej została podporządkowana dowódcy 
3. Flotylli Okrętów i rozpoczęła funkcjonowa-
nie 1 stycznia 2015 roku. Dowódcą Morskiej 
Jednostki Rakietowej jest komandor dyplomo-
wany Roman Bubel.

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

NR 1 / 2 | styczeń / luty 2016 7     

b a n d e r ab a n d e r a

por. mar. Kacper Sterne
bandera@mw.mil.pl
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Raport z budowy „Kormorana”
Minęły niecałe dwa lata od momentu rozpoczęcia budowy niszczyciela min 
„Kormoran”, a jego budowa jest już na dziesiątym z trzynastu etapów. Wszystko 
wskazuje na to, że już niedługo rozpoczną się próby morskie.

W lipcu 2015 roku, na podstawie 
polecenia dowódcy 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, utworzono 
Grupę Organizacyjno- 

-Przygotowawczą (GOP), która z ramienia przy-
szłego użytkownika nadzoruje budowę  
„Kormorana” oraz współpracuje ze stocznią 
Remontowa Ship Building (RSB). W skład 
GOP weszła doświadczona kadra z działów  
pokładowych i mechanicznych. Ich zaangażo-
wanie w dotychczasową służbę oraz udział  
w licznych ćwiczeniach krajowych i między-
narodowych umożliwiło wyeliminowanie  
szeregu błędów jeszcze na etapie budowy.

GOP stanęła przed poważnym wyzwa-
niem, mającym na celu przekierowanie spo-
sobu myślenia inżynierów RSB z projektowa-
nia jednostek cywilnych na projektowanie 
okrętu. W ciągu trzech lat (część prac była 
prowadzona od momentu podpisania umowy 
w 2013 roku) zgłoszono 820 uwag konstruk-
cyjnych, 53 uwagi armatorskie (MW), blisko 
30 odstępstw od projektu oraz 120 wniosków 
GOP o dokonanie zmian, których odzwier-
ciedleniem jest ponad 1400 kart zmian do 
początkowego projektu. W tak długo oczeki-
wanym następcy wysłużonych okrętów proj. 
206FM udało się zaimplementować szereg 
rozwiązań (stosowanych na okrętach państw 

NATO), zwiększających potencjał bojowy 
okrętu oraz usprawniających organizację we-
wnętrzną okrętu. Jednym z dotychczasowych 
sukcesów w trakcie budowy było uzyskanie 
zgody na odstępstwo od projektu i doposaże-
nie okrętu w osłony balistyczne oraz w do-
datkowe stanowisko WKM na rufie. Wnie-
sione uwagi pozwolą stworzyć okręt spełnia-
jący wszelkie wymagania światowych ośrod-
ków certyfikujących.

Obecnie stocznia finalizuje montaż syste-
mów ogólnookrętowych i systemu napędowe-
go. Równolegle z tymi pracami trwa wyposaża-
nie wnętrza okrętu, w tym: montaż izolacji, kła-
dzenie kabli (łącznie 25 km okablowania) oraz 
przygotowanie pomieszczeń do montażu syste-
mów bojowych i łączności. Zakończono mon-
taż czerpni oraz żaluzji wentylacyjnych (łącz-
nie: 72 szt.), systemu ppoż. (24 hydranty), żura-
wia okrętowego (do obsługi łodzi motorowych) 
oraz przygotowano fundamenty z elementami 
mocującymi głównego żurawia okrętowego, 
umiejscowionego na rufie okrętu. Pomyślnie 
zakończono montaż elementów urządzenia  
kotwicznego, w tym: kotwicy z łańcuchem oraz 
wciągarki kotwicznej. W grudniu 2015 roku 
zostały zamontowane wszystkie włazy komuni-
kacyjne typu ciężkiego, osadzono wcześniej już 
przygotowany maszt nawigacyjny oraz zamon-

towano zestaw artyleryjski ZU-23-2M. Na  
pokładzie znajdują się już prawie wszystkie 
urządzenia wielkogabarytowe (z wyjątkiem  
silników głównych), tj.: agregaty prądotwórcze 
(osadzone w specjalnych kontenerach dźwięko-
chłonnych), centrala klimatyzacji, system  
obróbki wody pitnej, oczyszczalnia ścieków.

Od momentu rozpoczęcia palenia pierw-
szych blach (25 kwietnia 2014 roku) do 
chwili obecnej tempo budowy ma dotychczas 
niespotykany poziom. W zależności od ro-
dzaju wykonywanych prac, na okręcie jedno-
cześnie pracuje nawet 90 osób − na trzech 
zmianach. W dotychczasowej karierze 
(udział w kilku remontach stoczniowych) nie 
spotkałem się z tak dużą liczbą pracowników. 
Wykonawca w jednym momencie wykonuje 
różne prace − od spawania przez prace mon-
tażowe, na malowaniu kończąc. 

Równolegle z pracami prowadzonymi 
w gdańskiej stoczni, trwają prace nad  
systemem taktycznym w Ośrodku Badawczo-
-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej. 

Podniesienie biało-czerwonej bandery na 
„Kormoranie” jest planowane na koniec 
2016 roku.



8     NR 1 / 2 | styczeń / luty 2016

w a r t o  w i e d z i e ć

W połączeniu z równie nowo-
czesnym, kompleksem biblio-
teki głównej z centrum audy-
toryjno-konferencyjnym, in-

frastruktura Akademickiego Centrum Sportu 
Akademii Marynarki Wojennej wyróżnia się 
potencjałem w rejonie Trójmiasta wśród  
innych tego typu obiektów uczelnianych. 
Wspomniany zespół nowoczesnych budyn-
ków to także, dla województwa pomorskiego, 
większa możliwość promocji sportu i kultury 
oraz edukacji młodzieży.

Dotychczas Akademia Marynarki Wojen-
nej użytkowała halę sportową z zapleczem 
socjalnym (biura pracowników) i sanitarnym 
(szatnie z toaletami i prysznicami) powstałą 
w 1992 roku. Obiekt ten miał powierzchnię 
sali głównej odpowiadającą niepełnowymia-
rowemu boisku do piłki ręcznej, bez stref 
bezpieczeństwa. Ponadto, stary obiekt dyspo-
nował małą siłownią i niewielką salą z matą 
wykorzystywaną do zajęć sportów walki, 
a także sauną. Nowa inwestycja w pewnym 
stopniu została oparta na koncepcji rozbudo-
wy dotychczasowego obiektu, co skutkowało 

Nowy kompleks sportowy AMW
W Gdyni-Oksywiu, przy ul. Śmidowicza 69, nastąpiło uroczyste otwarcie nowego 
Akademickiego Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte. Nowy kompleks sportowy zapewni Akademii Marynarki Wojennej 
nie tylko możliwość prowadzenia zajęć programowych, ale też stworzy 
odpowiednie warunki do realizacji imprez sportowych i kulturalnych. 

Parametry techniczne budynku ACS AMW

•	powierzchnia zabudowy: 2995,2 m²,
•	powierzchnia całkowita: 4127, 4 m²,
•	powierzchnia użytkowa: 2228,5 m²,
•	kubatura: 28213 m³,
•	wysokość: 11,77 m.

wyłączeniem go z użytku na czas realizacji 
budowy, czyli na około półtora roku. W tym 
czasie kadra AMW, podchorążowie oraz stu-
denci korzystali z nowoczesnej hali sportowej 
w pobliskim Liceum Ogólnokształcącym 
nr 5 oraz z odpowiednio przystosowanych sal 
zastępczych na terenie uczelni. 

Z nowo wybudowanego obiektu w pełnym 
zakresie korzysta kadra, podchorążowie i stu-
denci AMW − w ramach zajęć dydaktycz-
nych, sekcji sportowych, zajęć popołudnio-
wych lub w dostępnym terminie (w zależno-
ści od obłożenia obiektu), na podstawie  
wykupionego karnetu. Nowy kompleks ACS 
udostępnia zarówno osobom prywatnym, jak 
i podmiotom zewnętrznym. Opłaty za korzy-
stanie z kompleksu wydają się bardzo konku-
rencyjne w stosunku do innych obiektów  
o podobnym potencjale i przeznaczeniu. 
Oprócz realizacji zajęć dydaktycznych, zgru-
powań i zawodów sportowych kompleks ACS 
kwalifikuje się do realizacji imprez kultural-
no−rozrywkowych (pokazy, koncerty, kon-
kursy itp.), edukacyjnych (wykłady, konfe-
rencje) itp. Widownię, oprócz standardowych 

186 miejsc na trybunach, można powiększyć 
o miejsca dostawne, a nawet stojące – co 
łącznie daje szacunkową liczbę przekraczają-
cą 250 miejsc. Jednorazowo – na wszystkich 
salach treningowych, z zachowaniem pełnej 
dostępności do zaplecza sanitarnego –  
z obiektu może korzystać 188 osób. Liczbę tę 
określają ogólnodostępne indywidualne szaf-
ki w szatniach. Jeśli doliczyć osoby uczestni-
czące w zajęciach na sali wykładowej, bez 
konieczności korzystania z szatni i węzłów 
sanitarnych, liczba ta zwiększa się o kolejne 
50 osób. 

Atutami nowego kompleksu ACS AMW, 
oprócz nowoczesności i funkcjonalności, jest 
także otwartość kierownictwa uczelni na 
współpracę z instytucjami regionu oraz wy-
kwalifikowana kadra etatowa, zapewniająca 
stałą opiekę metodyczną w ramach realizo-
wanych przedsięwzięć sportowych.

Koszt budowy ACS AMW wyniósł około 
21 milionów złotych.

kmdr por. Dariusz Sapiejka,  
kmdr ppor. Piotr Górski
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Pomieszczenia ACS AMW i ich wyposażenie:

•	  
Arena główna z widownią na 186 miejsc, dzielona automatyczną kurtyną na dwie oddzielne części, mieszcząca pełnowymiarowe boisko do 
piłki ręcznej (22 x 44 m).

•	  Sala wielofunkcyjna (18 x 31 m) z uniwersalną nawierzchnią syntetyczną, mieszcząca pełnowymiarowe boisko do koszykówki.
•	  Sala z matą (ok. 120 m²) do treningów sportów walki lub innych zajęć wymagających mniejszej powierzchni niż zespołowe gry sportowe.
•	  Siłownia (ok. 150 m²).
•	  Strefa wyposażona w rowery stacjonarne, trenażery wioślarskie, steppery i  elektryczne bieżnie stacjonarne.
•	  Ścianka wspinaczkowa.
•	  3 sauny (dwie suche, jedna parowa).
•	  Sala wykładowa dla 50 słuchaczy.
•	Nowoczesne zaplecze sanitarne, socjalne i logistyczne − dostosowane do potrzeb kompleksu. Składa się ze 188 szafek w 8 szatniach  z niezależnymi pełnymi węzłami sanitarnymi, dostosowanymi również do obsługi osób niepełnosprawnych, dla których w obiekcie zainstalowano 

także stosowne windy i pochylnie. Ponadto, obiekt wyposażono w gabinet pierwszej pomocy, pomieszczenia biurowe dla pracowników, aneksy 
kuchenne oraz niezbędne magazyny. Na dachu kompleksu zainstalowano zestaw paneli solarnych, które (pozostając w zgodzie z ekologią) 
podgrzewają wodę użytkową. Kompleks posiada pełne zabezpieczenie techniczne − spełniające normy przeciwpożarowe, elektryczne i wodne.

Otwarcie ACS AMW

Uroczystość otwarcia Akademickiego Centrum Sportu AMWrozpoczęła się przecięciem wstęgi przez byłego i obecnego rektora-komendanta 
AMW, prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz płk. Jarosława Kraszewskiego − dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi. Następnie kompleks został poświęcony przez przedstawicieli duszpasterstwa wojskowego. Kolejny etap uroczystości miał miejsce 
na arenie głównej kompleksu, gdzie wszystkich gości (zgromadzonych na trybunach) uroczyście powitał rektor-komendant Akademii Marynarki 
Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, który uroczyście wyróżnił listami gratulacyjnymi osoby zaangażowane w powstanie kompleksu 
ACS. Uroczystość ta była również okazją do wyróżnienia studentek AMW – zawodniczek reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Następnie 
kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AMW kmdr por. Dariusz Sapiejka przedstawił zgromadzonym informacje techniczne 
dotyczące nowego kompleksu oraz zaprosił gości na prezentację całego obiektu, polegającą na pokazie funkcjonalności poszczególnych 
elementów obiektu. Pokaz objął mecz koszykówki Asseco – kadra, podchorążowie i studenci AMW. W przerwie meczu swoje umiejętności 
artystyczne zaprezentowały Cheerleaders Gdynia. W poszczególnych salach treningowych odbyły się zajęcia instruktażowe i pokazowe.  
W ramach uroczystości zaprezentowano wystawę medali sportowych dyscyplin halowych i kolarstwa, ze zbiorów prywatnych kmdr. rez. dr med. 
Bogumiła Filipka − członka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Uroczystości zakończyła się żołnierskim 
poczęstunkiem w reprezentacyjnym holu nowego kompleksu. 
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Pomimo sypiącego śniegu, trudnych warunków panujących na drodze, decyzja 
została podjęta – jadę! Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie, 
oto cel mojej podróży służbowej, gdzie od kilku dni trwa zgrupowanie 
kondycyjno-nurkowe żołnierzy Brzegowej Grupy Ratowniczej. Termometr  
w aucie, wskazujący temperaturę na zewnątrz samochodu, pokazuje -10˚ C. 
Ćwiczenia nurkowe w takich warunkach nie zdarzają się często. 

Podlodowy poligon
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ISzkolenie z wykonywania prac pod-

wodnych w trudnych warunkach 
ma być przeprowadzone pod  
lodem na jeziorze Czos, na Mazu-

rach. Najważniejszym punktem będzie  
doskonalenie techniki nurkowej pod lodem, 
gdzie nurek przebywa w przestrzeni za-
mkniętej i poza przygotowanymi otworami 

nie ma możliwości samodzielnego wynu-
rzenia na powierzchnię. Mają zostać prze-
ćwiczone, między innymi, elementy  
poszukiwania i identyfikowania obiektów 
pod wodą. Poza nurkami, szkolenie przejdą 
także operatorzy sonarów i pojazdów pod-
wodnych typu ROV. Uzupełnieniem nurko-
wania pod lodem będzie szkolenie z zakre-

su przeprowadzania akcji ratunkowej z im-
prowizowanymi wypadkami nurkowymi 
i ratowniczymi. 

Na miejscu okazało się, że warunki pogo-
dowe są rzeczywiście trudne. Siarczysty 
mróz i zaspy śnieżne tworzą prawdziwie  
zimową aurę wokół jeziora Czos.

Dobra praktyka nurkowa mówi, iż należy 

NR 1 / 2 | styczeń / luty 2016 11     

b a n d e r ab a n d e r a

Historia BGR

Brzegowa Grupa Ratownicza (BGR) powstała w 1972 roku, jako Grupa Ratownicza z Lądu. Początkowym miejscem dyslokacji był Port Wojenny 
Gdynia. W 1992 roku, jednostkę przeniesiono do Kołobrzegu, gdzie stacjonowała w strukturach 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Od 1 lipca 2006 roku 
weszła w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. FO w Gdyni. Jest jedynym pododdziałem MW zdolnym do realizowania zadań ratowniczo- 
-nurkowych, zarówno w wodach morskich jak i śródlądowych, praktycznie na obszarze całego kraju. Brzegowa Grupa Ratownicza znajduje się 
w Grupie Ratownictwa Morskiego Dywizjonu Okrętów Wsparcia. W skład BGR wchodzi sekcja działań ratowniczych, sekcja technicznego 
zabezpieczenia działań ratowniczych oraz zespół medyczny. Żołnierze BGR biorą udział w cyklicznych ćwiczeniach ratowniczych − samodzielnie 
oraz we współpracy z okrętami ratowniczymi Marynarki Wojennej − na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Do tej pory uczestniczyli  
w ćwiczeniach z serii: SAREX, SMERMEDEX, BOLDMONARCH, REKIN, OSTROBOK oraz ANAKONDA.

Główne zadania BGR:

•	zabezpieczenie ratownicze sił obrony przeciwminowej oraz załadunku i wyładunku wojsk i techniki wojskowej;
•	prowadzenie samodzielnych działań ratunkowych na obszarach morskich, na styku brzeg − woda, oraz na akwenach śródlądowych;
•	uczestnictwo w akcji ratowniczej związanej ze ściąganiem jednostki pływającej z mielizny; 
•	prowadzenie samodzielnych prac podwodnych do głębokości 20 metrów;
•	prowadzenie działań ratowniczych i prac podwodnych z wykorzystaniem jednostek pływających MW, bez ograniczenia odległości od brzegu, 

do głębokości 50 metrów;
•	udział w likwidacji klęsk żywiołowych na terenie całego kraju oraz współpraca z innymi siłami ratowniczymi w tym zakresie.

szkolić się w każdych warunkach. Stąd też  
zawsze staramy się, aby raz w roku nurkowie 
BGR trenowali w warunkach podlodowych – 
tłumaczy bosman Jarosław Baranowski, nurek 
z 17-letnim doświadczeniem i jednocześnie 
kierownik prac nurkowych, a jak dodaje  
kmdr ppor. Marek Dawidziuk – dowódca  
Brzegowej Grupy Ratowniczej: Szkolenie pod-
lodowe jest to nurkowanie pod lodem w wa-
runkach poligonowych, zaliczanych do grupy 
tak zwanych warunków trudnych. Za chwilę 
zobaczy Pan jak to wygląda w praktyce. 

No to do roboty! Nurkowie są gotowi. Po 
bardzo sprawnym założeniu na siebie 
wszystkich niezbędnych elementów wypo-
sażenia nurkowego, udajemy się na jezioro. 
Warunki pogodowe na Mazurach gwarantu-
ją zamarznięcie jezior i stworzenie ideal-
nych warunków do tego typu szkolenia, 
z możliwością rozmieszczenia stanowiska 
wykonywania prac podwodnych na stałej 
pokrywie lodowej – mówi dowódca BGR. 
Ze względu na warunki bezpieczeństwa, 
nurkowie zawsze schodzą parami. Szczegól-
ną ostrożność należy zachować właśnie pod-
czas nurkowania pod lodem. Każde nurko-
wanie jest związane z ryzykiem, a w warun-
kach podlodowych niebezpieczeństwo jest 
spotęgowane. Zasadnicza różnica − w po-
równaniu z nurkowaniem w warunkach bez 
pokrywy lodowej − jest taka, że w przypad-
ku utraty orientacji nurek w każdej chwili 
może wyjść na powierzchnię. Pod lodem ta-
kiej możliwości nie ma – podkreśla bosman 
Baranowski. Po dotarciu na miejsce ćwi-
czeń, czyli na taflę lodu pokrywającą jezio-
ro, dostałem pas ratunkowy oraz przyrząd 
przypominający długą, ostro zakończoną 
śrubę. To ze względów bezpieczeństwa, 

abym w razie pęknięcia pokrywy lodowej 
miał większe szanse na wydostanie się 
z wody. Grubość warstwy lodowej wynosi 
20 centymetrów. Powinno być bezpiecznie. 
Docieramy do stanowiska wykonywania 
prac podwodnych. Jest nim niewielki otwór 
wykuty w lodzie, w kształcie trójkąta. 
Dwóch nurków, ze stoickim spokojem na 
twarzy, po kompletnym sprawdzeniu sprzętu 
nurkowego, zniknęło w wodzie jeziora 
Czos. Kontakt z kierownikiem nurkowania 
zapewnia im linka sygnalizacyjna oraz bez-
przewodowa łączność radiowa. Niebezpie-
czeństwo nurkowania w warunkach podlo-
dowych znacznie rośnie. Wpływa na to kilka 
czynników: niska temperatura, a co z tym 
związane − możliwość zamarznięcia apara-
tów oddechowych, co powoduje wystąpienie 
tak zwanej sytuacji awaryjneJ; po drugie, 
nurkowanie pod lodem to w rzeczywistości 
nurkowanie w zamkniętym zbiorniku. Jest 
jedno miejsce wejścia nurka do wody oraz 
jedno miejsce wyjścia. Dla zwiększenia bez-
pieczeństwa wykonuje się drugi otwór, tak 
zwany awaryjny, położony w niedużej odle-
głości od miejsca wejścia nurka do wody” – 
informuje kmdr ppor. Dawidziuk. Na czym 
właściwie polega szkolenie? Przede wszyst-
kim na poszukiwaniu i wydobywaniu z wody 
uprzednio rozmieszczonych obiektów. Do 
ich poszukiwania korzystamy z sonaru do-
okrężnego zmiennej głębokości Hammerhead, 
który pomaga zlokalizować obiekt, oraz 
z pojazdu podwodnego SeaBotix LBV150 
ułatwiającego identyfikację – wyjaśnia 
dowódca BGR, po czym kontynuuje: do-
świadczenie zdobyte w warunkach podlodo-
wych jest nam przydatne na przykład pod-
czas przeglądów podwodnych części kadłu-

bów okrętów Marynarki Wojennej, które wy-
konuje się raz na kwartał. Warunki panują-
ce zimą w Porcie Wojennym Gdynia bywają 
bardzo różne i nierzadko występują tam wa-
runki lodowe. Podczas takich przeglądów 
wykonujemy drobne prace konserwatorsko- 
-kadłubowe, na przykład: czyszczenie king-
stonów, ocena zużycia elementów ocynko-
wanych, oczyszczenie z porostów kadłuba 
i zaburtowych elementów okrętowych urzą-
dzeń nawigacyjnych – dodaje dowódca 
BGR. Po około trzydziestu minutach kie-
rownik nurkowania przekazuje sygnał, aby 
nurkowie wychodzili na powierzchnię. 
W trójkątnym otworze pokrywy lodowej  
pojawiają się bąbelki powietrza. Nurkowie 
wychodzą z jeziora. Cieknąca po twarzy  
lodowata woda nie robi na marynarzach 
większego wrażenia. Jeśli nurek ma być 
prawdziwym profesjonalistą musi mieć do-
świadczenie w każdych warunkach. Dobry 
nurek to ktoś, kto pomimo zdobytego do-
świadczenia i wielu godzin spędzonych pod 
wodą, przy każdorazowym nurkowaniu  
zachowuje pełną koncentrację i trzyma się 
ściśle ustalonego planu nurkowania. W kon-
frontacji z żywiołem jakim jest woda trzeba 
być zawsze pokornym – reasumuje bosman 
Jarosław Baranowski.

W tegorocznych podlodowych ćwiczeniach 
wzięli udział żołnierze Brzegowej Grupy  
Ratowniczej oraz nurkowie ORP „Piast”  
z Dywizjonu Okrętów Wsparcia, a także  
specjalista z Oddziału Ratownictwa Zarządu 
Morskiego Inspektoratu Marynarki Wojennej 
DG RSZ.

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl
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Hełm znaleziony w Bałtyku
To historia pełna dramatycznych splotów wydarzeń. W 2003 roku, podczas ćwiczeń, 
przypadkowo został strącony odrzutowiec, który pilotował przyszły gen. dyw. Andrzej 
Andrzejewski. Wojskowy przeżył, ale zaginął jego hełm. Po latach odnalazł go jeden 
z żołnierzy. Pod koniec stycznia pamiątka po ojcu, który zginął w katastrofie pod 
Mirosławcem, została przekazana córce generała.

Hełm gen. Andrzeja Andrzejew-
skiego to dla żołnierzy cenna pa-
miątka po szanowanym pilocie. 
Jego historia jest równie niezwy-

kła. Kilka lat temu odnalazł go żołnierz 
służby zasadniczej, który służył na darłow-
skim lotnisku. Pewnego dnia, razem z kole-
gami, został skierowany do sprzątania plaży 
między Ustką a Wickiem Morskim. Tam na-
tknął się na hełm lotniczy. Spotkałem tego 
chłopaka przypadkiem, podczas zlotu pojaz-
dów historycznych w Darłowie. Wtedy był 
już w cywilu. Zaczęliśmy rozmawiać o woj-
sku, o jednostce i od słowa do słowa doszli-
śmy do hełmu – wspomina bosman 

Bartłomiej Sagan, młodszy asystent kontro-
lera precyzyjnego podejścia w 44. Bazie 
Lotnictwa Morskiego w Darłowie. Kiedy 
usłyszałem, w jaki sposób trafił na hełm,  
zapaliła mi się w głowie lampka. W końcu, 
ile hełmów może pływać w Bałtyku? Posta-
nowiłem go odzyskać – opowiada.

Chłopak zgodził się na wymianę. Marzył 
bowiem o hełmie używanym przez pilotów 
śmigłowców, a bosman akurat miał taki 
w domu. Kupił go na portalu aukcyjnym. 
Kiedy już zobaczyłem hełm z plaży, właści-
wie nie miałem już wątpliwości. W jego 
wnętrzu widniało nazwisko Andrzejewski, 
ale żeby mieć stuprocentową pewność − 

zwróciłem się do jednostki w Mirosławcu 
o dane z protokołu zniszczenia sprzętu. 
Otrzymałem zdjęcie dokumentu z numerem. 
Zgadzał się z tym, który widniał na hełmie – 
wspomina bosm. Sagan. W moich rękach 
znalazła się rzecz bezcenna dla pasjonata 
lotnictwa… – mówi żołnierz, dla którego 
pamiątka ma również szczególne znaczenie.

Z trzech kilometrów do morza
19 sierpnia 2003 roku, wczesne popołu-

dnie. Bartłomiej Sagan, uczeń technikum 
i początkujący szybownik, zwiedza bazę lot-
niczą w Mirosławcu. W pewnym momencie 
jego grupa mija się z ppłk. Andrzejem  
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Andrzejewskim, wówczas zastępcą dowódcy 
1. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Wojsko-
wy szedł właśnie na płytę lotniska, by siąść 
za sterami odrzutowca Su-22. Chwilę później 
skierował samolot nad poligon w Wicku 
Morskim. Akurat trwało tam ćwiczenie „Zie-
lony Świerk”. Pilot miał zrzucić nad Bałty-
kiem dwa imitatory, które staną się celem dla 
przeciwlotników. Nie wszystko jednak poto-
czyło się zgodnie z planem. Rakieta przeciw-
lotnicza „Kub”, która miała dosięgnąć celów 
zrzuconych z samolotu, skierowała się wprost 
na szturmowego Su-22. Wybuchła zaledwie 
kilka metrów od niego. Pilot ocalał cudem. 
Po części dlatego, że akurat wykonywał ma-
newr zawracania i odłamki uderzyły w samo-
lot z mniejszą mocą, ale też dzięki przytom-
ności umysłu: w ostatniej chwili zdołał się 
katapultować. W tym momencie znajdował 
się na wysokości trzech kilometrów, a me-
chanizm w mgnieniu oka wyrzucił go w górę 
na kolejne kilkadziesiąt metrów. Dostrzegł 
jeszcze eksplodujący samolot. Potem wolno 
opadł do morza. Miał na sobie kamizelkę 
oraz racę. Nie mógł jednak liczyć na radio-
stację, która wskazałaby jego pozycję.

W kilka minut byliśmy gotowi do lotu – 
opowiada młodszy chorąży sztabowy  
Witold Strzelecki (dziś starszy chorąży 
sztabowy rezerwy), który był wówczas 
w załodze śmigłowca ratowniczego  
Mi-14PS Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej. Ale nawet po starcie nie mogłem 
uwierzyć, że coś naprawdę się tam wyda-
rzyło. Dzień piękny, świeci słońce, na mo-
rzu pełno kutrów, fali praktycznie żadnej… 
Myślałem że to test, który ma sprawdzić 
naszą gotowość – wspomina. Śmigłowiec 
początkowo został skierowany w rejon od-
dalony od brzegu o jakieś 20 mil. Jak się 
wkrótce okazało − w rejon niewłaściwy.

Samolot rejsowy zamiast  
Su-22

Tego dnia wydarzenia jakby sprzysięgły 
się przeciw lotnikom. Kiedy w czasie lotu 
ppłk. Andrzejewskiego kontroler na wieży 

w Darłowie spojrzał na wskaźniki, pokazały 
mu się cztery maszyny w powietrzu. Tyle 
miało być. Urządzenia jednak uwzględniły 
samolot rejsowy, który wówczas znalazł się 
w tamtym rejonie. Su-22 nie było już wtedy 
w powietrzu. Na szczęście błąd szybko wyła-
pał por. Rafał Smolarek (dziś kapitan), tamtego 
dnia pełniący służbę kontrolera w Darłowie. 
Dzięki temu śmigłowiec ratowniczy został 
skierowany nieco bliżej brzegu. Rozbitka zoba-
czyliśmy niemal od razu. On również dostrzegł 
śmigłowiec i odpalił trzymaną w ręku racę – 
wspomina st. chor. sztab. rez. Strzelecki.  
Ppłk Andrzejewski dryfował na morzu przez 
półtorej godziny. Nie widział lądu, wokół  
była tylko woda. Wydawało mi się, że spędzi-
łem w wodzie całą wieczność. Czułem, jak 
uchodzi ze mnie życie – opowiadał potem 
w rozmowie z „Super Expressem”. W pew-
nym momencie na głowie przysiadła mu me-
wa. Kiedy ją odgonił, zobaczył helikopter.

St. chor. sztab. rez. Strzelecki: Stanęliśmy 
nad nim w zawisie, a technik zaczął mnie 
opuszczać na linie. Zjechałem do rozbitka 
i zapytałem go, czy wszystko z nim w porząd-
ku. Odpowiedział, że tak. Technik wciągnął 
nas razem na pokład śmigłowca, zbadał go 
i rzeczywiście: pilot miał tylko lekkie zadra-
pania. Ale tak naprawdę dotarło do mnie, że 
to nie ćwiczenia, dopiero w bazie, gdy ppłk. 
Andrzejewskiego rzucił się witać dowódca 
poligonu. Siwy chłop, a miał łzy w oczach…

Po wypadku pilot trafił do szpitala polo-
wego w Wicku Morskim. Kolejnych kilka 
miesięcy spędził w Wojskowym Instytucie 
Medycyny Lotniczej i w sanatorium. Osta-
tecznie jednak wrócił do służby i do latania. 
Zrezygnowałbym, gdybym popełnił jakiś 
błąd – mówił dziennikarzowi „Super 
Expressu”. Wkrótce został dowódcą  
świdwińskiej brygady i awansował na sto-
pień generała brygady. Cudem ocalałem. 
Dostałem drugie życie. Dlatego cieszę się 
z każdego dnia – podkreślał.

W 2008 roku, razem z 19 polskimi lotni-
kami, zginął w katastrofie samolotu CASA, 
który podchodził do lądowania w Miro-

sławcu. Pośmiertnie został awansowany na 
stopień generała dywizji.

Pamiątka do muzeum?
Hełm, który odnalazł się na plaży w okolicy 

Wicka Morskiego, to szczególna pamiątka  
po pilocie. Przez pewien czas leżał u mnie 
w domu, a potem zainteresował się nim  
kolega, który zajmuje się fotografią lotniczą. 
Skontaktował się z córką generała, a potem 
zapytał, czy nie przekazałbym hełmu – 
wspomina bosm. Sagan. Pytał też, co bym 
chciał w zamian. A ja pomyślałem sobie, że 
skoro to rzecz bezcenna dla mnie, to jaką 
wartość musi mieć dla rodziny generała  
i postanowiłem go podarować.”

W styczniu do 44. Bazy Lotnictwa  
Morskiego w Darłowie przyjechała córka 
gen. Andrzejewskiego, by odebrać hełm. To 
dla mnie niesamowita historia. Po latach  
morze oddaje to, co zabrało. – podkreśla 
Patrycja Andrzejewska. Hełm trafia w ręce 
człowieka, który dobrze wie, jak unikatowy 
jest to przedmiot. Mam nadzieję, że wie − że 
ma świadomość, jaki mam dług wdzięczności 
wobec niego – dodaje. Wspomina, że wiado-
mość o zestrzeleniu ojca była dla niej ogrom-
nym przeżyciem. O wypadku dowiedziała się 
już po tym, jak generał − wówczas  
podpułkownik Andrzejewski został odnale-
ziony i zadzwonił do swojej żony. O ile 
dobrze pamiętam, powiedział jej wówczas: 
„będę dzisiaj później” i pokrótce opowie-
dział, co się stało. Mama zadzwoniła do 
mnie, bo akurat nie było mnie w domu. My-
ślałam, że żartuje. Dopiero kiedy zniżyła 
głos, zrozumiałam, że to coś poważnego – 
wspomina Patrycja Andrzejewska.

Na razie hełm zostanie w rodzinnym do-
mu generała. Nie na długo, bo tę niezwykłą 
historię warto przekazać młodemu pokole-
niu pilotów. Może więc hełm trafi do  
muzeum w Dęblinie? Kto wie? – podsumo-
wuje Patrycja Andrzejewska.

Łukasz Zalesiński
polska-zbojna.pl
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Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom to jeden z głównych obowiązków państwa. Jego 
wielowymiarowość powoduje, że dotyczy każdej dziedziny życia. Jednym z jego zasadniczych 
elementów jest bezpieczeństwo morskie. Aby je zapewnić, państwo musi wywiązać się z roli 
gwaranta bezpieczeństwa, czyli stworzyć i zapewnić podwaliny prawidłowego funkcjonowania 
systemu − przez wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych.

Bezpieczeństwo morskie 
a Marynarka Wojenna

Obecnie, w ramach oddolnej 
inicjatywy, trwają prace nad 
stworzeniem właśnie takiego do-
kumentu – strategii bezpieczeń-

stwa morskiego – który objąłby jego wielo-
wymiarowość. Prace są prowadzone przez 
zespół ekspertów, pod przewodnictwem 
kmdr. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta  
i kmdr. rez. prof. dr hab. Andrzeja  
Makowskiego.

Jedno z najważniejszych miejsc w strate-
gii zajmie Marynarka Wojenna, dająca 
obywatelom poczucie bezpieczeństwa 
i gwarancje jego zachowania, działając  
zarówno w obszarze militarnym jak i poza-
militarnym. O niej właśnie, o jej przyszło-
ści, jak również konieczność jej funkcjono-
wania w strukturach państwa polskiego 
rozmawiano podczas jednodniowej konfe-
rencji w ramach Forum Bezpieczeństwa 
Morskiego Państwa. Spotkanie odbyło się 
14 stycznia w Warszawie. 

Organizatorem forum była Akademia  
Marynarki Wojennej i Zarząd Targów  
Warszawskich S.A., a honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęli m.in.: Minister Obrony 
Narodowej, Minister Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej oraz szef Biura  
Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas  
konferencji prelegentami byli polscy eksperci 
w tej dziedzinie, między innymi:  
kmdr. prof. dr hab. Szubrycht i Makowski, 
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz oraz  
wiceadmirał dr Stanisław Zarychta. 

Wystąpienia otwierające konferencję  
wygłosili między innymi: wiceminister Obro-
ny Narodowej Tomasz Szatkowski oraz  
zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego minister Jarosław Brysiewicz.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 
w całości zostało poświęcone Marynarce  
Wojennej. Jak podkreślił zastępca szefa  

BBN minister Jarosław  
Brysiewicz Państwo mające 
440 km granicy morskiej, 
chlubiące się wieloletnimi 
tradycjami morskimi, nie  
może funkcjonować nieposia-
dając Marynarki Wojennej. 
Podczas konferencji rozma-
wiano o wielowymiarowości 
bezpieczeństwa morskiego 
państwa i modernizacji tech-
nicznej Marynarki Wojennej, 
w tym o technologiach reali-
zacji przyjętych koncepcji, 
jak również o zadaniach  
i wyzwaniach dla Marynarki 
Wojennej w trzeciej dekadzie XXI w. Forum 
towarzyszyła wystawa, podczas której uczest-
nicy mieli możliwość zapoznania się z naj-
nowocześniejszymi rozwiązaniami organiza-
cyjnymi i technologicznymi korespondujący-
mi z tematyką konferencji.

Wiceminister Obrony Narodowej Tomasz 
Szatkowski zaznaczył w swoim wystąpieniu, 
że: Dzisiaj, dyskutując o wyzwaniach jakie 
stoją przed wojskiem, przed Marynarką  
Wojenną RP, musimy uwzględniać środowi-
sko bezpieczeństwa wokół naszych granic. 
Mamy świadomość tego, że ten stan  
w ostatnim czasie się pogorszył. Musimy 
myśleć o tym bezpieczeństwie przede 
wszystkim w wymiarze obrony terytorium 
naszego kraju. Musimy pamiętać także 
o zdolnościach dotyczących udzielania 
wsparcia naszym partnerom.

Podczas obrad poruszano tematy doty-
czące planów, wyposażenia, technologii 
i rozwiązań na rzecz obronności morskiej. 
Prezentowano pierwsze wyniki prac nad 
projektem „Strategia Bezpieczeństwa  
Morskiego Państwa”, postępy planów  
modernizacji technicznej Marynarki  

Wojennej oraz możliwości polskiego  
przemysłu i jego zagranicznych kooperan-
tów dotyczące realizowania prac serwiso-
wych i modernizacji, a także budowy  
nowych okrętów.

W konferencji wzięli udział także przedsta-
wiciele jednostek Marynarki Wojennej. Głów-
ne role, z ramienia polskich sił morskich, 
w konferencji odegrali: inspektor MW  
wiceadmirał Marian Ambroziak oraz wcześ-
niej wspomniany dowódca Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego 
wiceadmirał dr Stanisław Zarychta  
i komendant-rektor Akademii Marynarki  
Wojennej komandor prof. dr hab. Tomasz 
Szubrycht.

Konferencja zorganizowana w ramach  
forum była kolejnym krokiem uświadamiają-
cym uczestnikom znaczenie bezpieczeństwa 
morskiego, a przede wszystkim rolę w nim 
Marynarki Wojennej, bez której nie może być 
mowy o bezpieczeństwie na morzu. 
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Powojenny aparat terroru  
w Marynarce Wojennej
Polska znalazła się w strefie wpływów 

Rosji sowieckiej, której jednym 
z podstawowych elementów funk-
cjonowania było stosowanie systemu  

represji i terroru wobec własnych obywateli. 
Tak też było w naszym kraju, w pierwszych 
dniach po zakończeniu II wojny światowej. 
Nie było grupy środowiskowej, która nie była-
by poddana represjom i prześladowaniom. 
Marynarka Wojenna nie była tutaj wyjątkiem. 

Aparat terroru zaczął funkcjonować  
w naszym rodzaju sił zbrojnych już w 1945 roku, 
z chwilą powołania Informacji Marynarki 
Wojennej. Początkowo nowe władze z przy-
chylnością korzystały z usług przedwojen-
nych oficerów i podoficerów. Jako pierwsi do 
Polski wrócili marynarze z niemieckich ofla-
gów i stalagów, a dopiero później Ci, którzy 
mimo wątpliwości zdecydowali się na powrót 
do ojczyzny z zachodu i internowania. Nie  
było to jednak uznanie ich fachowości i profe-
sjonalizmu, ale czasowy wybieg zapewniający 
funkcjonowanie Marynarki Wojennej 
w pierwszych latach po wojnie. Ci oficerowie 
i podoficerowie stanowili dla nowych władz 
tylko narzędzie potrzebne do przygotowania 
nowych kadr, już tych całkowicie podporząd-
kowanych panującemu systemowi. 

System represji i prześladowań był wspo-
magany przez informatorów, którzy zbierali 
dowody przeciwko przedwojennym ofice-
rom. W zdecydowanej większości były one 

sfabrykowane, czy też niepoparte żadną rzetel-
ną oceną. Często osoby aresztowane, w toku 
śledztwa, pod wpływem tortur fizycznych  
i psychicznych, były zmuszane do zeznań 
przeciw byłym kolegom. O tym, jak rozbudo-
wany był system inwigilacji środowiska ma-
rynarskiego świadczą liczby. W 1952 roku  
w Marynarce Wojennej było aż 175 rezyden-
tów, agentów i tajnych informatorów Informa-
cji MW. Głównie dzięki nim zbierano dowo-
dy winy, które nie podlegały weryfikacji. 
Każdy kto reprezentował przedwojenny  
porządek był potencjalnym wrogiem ludu, 
który musiał być wyeliminowany. 

Stosowano różne metody eliminowania sta-
rych kadr z szeregów Marynarki Wojennej. 
Najlżejszym było usunięcie z jej szeregów  
i zakaz osiedlania się na wybrzeżu. To naj-
niższy wymiar kary, ale pod względem psy-
chicznym − dla marynarza bardzo surowy, 
bowiem oznaczał całkowitą utratę możliwo-
ści obcowania z morzem. Nagminne było 
skazywanie na długoletnie więzienie, na 
podstawie sfabrykowanych dowodów. Pod-
kreślić tutaj trzeba, że system obrony oskar-
żonego praktycznie nie istniał. Często wyroki 
były z góry ustalone, jeszcze przed rozpo-
częciem procesu. Niestety, wojskowe sądy 
„nowej” Polski orzekały także kary śmierci, 
które w większości były wykonywane. Na 
taką karę zostali skazani, a następnie roz-
strzelani między innymi: komandor  

Stanisław Mieszkowski, komandor Zbigniew 
Przybyszewski i komandor Jerzy Staniewicz. 
Zostali oni skazani w procesie zwanym 
„Spiskiem komandorów”, na podstawie sfał-
szowanych dowodów, za działalność szpie-
gowską i dywersyjną. 

Najwyższą cenę zapłacili Ci, którzy odda-
li życie, Byli także tacy, którzy zostali ska-
zani na więzienie, a pobyt w więzieniu oraz 
skutki długotrwałych przesłuchań i tortur 
poprzedzających proces zniszczył im zdro-
wie fizyczne i psychiczne. Czynniki te spo-
wodowały śmierć niektórych oficerów jesz-
cze w więzieniu i nie miała znaczenia ich 
ranga. Jednym z nich był kontradmirał Adam 
Mohuczy, po wojnie pełniący obowiązki  
dowódcy Marynarki Wojennej. Wielu innych 
zmarło zaledwie kilka lat po opuszczeniu 
więzień. Niewątpliwie do ich śmierci przy-
czynił się pobyt w więzieniu i nieludzkie 
traktowanie. 

Represje stalinowskie w Marynarce  
Wojennej to jedna z najciemniejszych kart 
historii polskiej floty. Należy podkreślić, że 
chociaż Informacja Marynarki Wojennej 
w żaden sposób nie podlegała dowództwu 
Marynarki Wojennej, to nazwa tej instytucji 
niestety rzuca złe światło na polską flotę, 
stając się zadrą na jej historii.

Wydawać by się mogło, że upadek Niemiec 
i tym samym zakończenie II wojny światowej 
rozpoczynało nowy − dobry okres w dziejach 
naszego kraju, z wizją jasnej przyszłości. 
Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna 
i to nie tylko dla tych, którzy reprezentowali 
odmienne poglądy polityczne, ale także dla 
tych, którzy przed wojną stanowili o sile 
naszego państwa. 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Panu st. chor. mar. Maciejowi ZAJKO
Jego RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa  
załoga ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko”

Panu kmdr. Dariuszowi BARANOWSKIEMU
oraz Panu kmdr. por. Jackowi BARANOWSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa 
kadra i pracownicy wojska

jednostek Marynarki Wojennej

Panu bosm. Arkadiuszowi BARTOSZCZE  
i Pani mar. Joannie BARTOSZCZE

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie

OJCA i TEŚCIA

składa
komendant, kadra i pracownicy wojska 
 Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW

Panu kmdr. ppor. Tomaszowi SADOWSKIEMU
Jego RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa 
dowódca, kadra i pracownicy wojska  

3. Flotylli Okrętów

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kmdr. por. w st. spoczynku Michała SOCHY

żołnierza Centrum Operacji Morskich-
Dowództwa Komponentu Morskiego

Rodzinie i bliskim  
wyrazy głębokiego współczucia

składa
dowódca COM-DKM, żołnierze i pracownicy wojska

Panu kmdr. Waldemarowi KRAKOWSKIEMU

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składa
dowódca oraz koledzy i koleżanki 

z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa  
Komponentu Morskiego

Panu chor. Jarosławowi JALOWSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci 

OJCA

składa
dowódca oraz koledzy i koleżanki 

z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa  
Komponentu Morskiego

Szczere wyrazy współczucia 
oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci

TEŚCIOWEJ

Panu kmdr. Marcinowi MIĘSIKOWSKIEMU

składa
dowódca, kadra oraz pracownicy wojska
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa  

Komponentu Morskiego
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Na terenie portu wojennego w Gdyni odbyła się, pierwsza w tym 
roku, dwudniowa akcja krwiodawstwa − zorganizowana przez 

Wojskowy Klub Honorowego Dawcy Krwi PCK przy Komendzie Portu 
Wojennego Gdynia i Terenową Stację Wojskowego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. W punkcie krwiodawstwa 
stawiła się liczna grupa marynarzy i pracowników wojska. Wśród nich 
zasłużeni dawcy krwi − prezes Wojskowego Klubu HDK PCK  
kmdr ppor. Waldemar Żyłów oraz jego podwładny Grzegorz 
Kosobudzki. W ciągu dwóch dni, wojskowe ambulatorium, gdzie 
zorganizowano punkt pobierania krwi, odwiedziło 54 honorowych 
dawców tego najcenniejszego leku. Łącznie oddali oni ponad 20 litrów 
krwi. Jak zapewnia prezes WK HDK PCK, nie była to jednorazowa 
akcja. Podobne akcje będą się odbywały raz w miesiącu.

Dar życia
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