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Westerplatte 1 września 2009

70. rocznica wybuchu II wojny światowej
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Głównym obchodom rocznicy września 1939 na 
westerplatte asystowały dwa okręty marynarki wojennej: 
freGata rakietowa orp „Gen. k. pułaski” i okręt szkolny  
orp „wodnik”.
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                     Szanowni Czytelnicy! 

Pierwszego września 1939 roku atakiem na Wieluń, Westerplatte 
i inne polskie miejscowości niemiecka armia rozpoczęła naj-
krwawszy konflikt zbrojny XX wieku. Zginęły w nim 72 miliony 

osób, z tego 47 milionów cywilów. Skala tego konfliktu oraz jego kon-
sekwencje spowodowały, że obecnie funkcjonuje wiele różnych, często 
sprzecznych przekazów. Zostały one dodatkowo wzmocnione w wyniku 
uprawianej przez większość państw europejskich „polityki historycz-
nej”. W polskiej świadomości, co jednoznacznie pokazał sondaż tygo-

dnika „Newsweek”, II wojna światowa to przede wszystkim bohaterstwo i poświęcenie 
obrońców ojczyzny. Młode pokolenie Polaków utożsamia się z konkluzją jednej z najwspa-
nialszych polskich mów politycznych, sejmowym wystąpieniem ministra Józefa Becka 
z niezapomnianymi słowami „Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która 
jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. Chcą pamiętać o heroizmie westerplatczyków, żołnie-
rzy majora Hubala czy powstańców warszawskich oraz poświęceniu żołnierzy armii wal-
czących na Zachodzie i Wschodzie.

Tak też należy patrzeć na obecne zaangażowanie polskich żołnierzy. Pełniąc swoje misje 
w Afganistanie, Iraku, na Bałkanach... starają się zapewnić bezpieczeństwo Polsce i jej oby-
watelom. Na innym froncie, z dala od granic Polski. Ale czy nie bronią jej bezpieczeństwa? 
Czy nie poświęcają życia dla ojczyzny? Krytykując sposób politycznego zdyskontowania za-
angażowania się Rzeczypospolitej w kreowanie globalnego systemu bezpieczeństwa (sam 
wielokrotnie podkreślałem nieumiejętność wykorzystania zaangażowania Polski w wojnę 
z terroryzmem, a zwłaszcza operację „Iracka wolność”) pamiętajmy, że w ten sposób polski 
żołnierz broni naszego bezpieczeństwa. Oddając hołd obrońcom ojczyzny, niekiedy spierając 
się o sens niektórych form oporu, pamiętajmy, że żyjemy w okresie „globalnego nie-poko-
ju”, a polski żołnierz nadal broni naszego bezpieczeństwa. Tylko na innym froncie.

9 PIOTR WOJTAS | Saperzy na Westerplatte

TOMASZ GOS | Srebro dla pięcioboistów16
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Komandor porucznik rezerwy profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
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Z ogromnym żalem przyjęliśmy
wiadomość o tragicznej śmierci

kmdr. ppor. Przemysława LISZKI
Pogrążonym w smutku

RODZINIE i BLISKIM
wyrazy szczerego współczucia

składają
dowódca, kadra i pracownicy wojska

Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych.

Panu kmdr. lek. Dariuszowi LEWICKIEMU 
oraz Jego NAJBLIŻSZYM

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci 

TATY
składają pracownicy Szefostwa Służby Zdrowia 

Dowództwa Marynarki Wojennej.

Z wielki żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
ŻONY

kmdr ppor. Andrzeja ŁĘGOCKIEGO
Pogrążonej w smutku RODZINIE i NAJBLIŻSZYM 

Wyrazy szczerego, głębokiego żalu i współczucia 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Pionu Ochrony Informacji Niejawnych Dowództwa MW.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

płk. w st. spocz. Tadeusza CHŁOPECKIEGO 
zasłużonego żołnierza Wojska Polskiego 

kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari
Synom komandorom 

rez. Januszowi i Jerzemu CHŁOPECKIM
składają kadra i pracownicy 

Dowództwa Marynarki Wojennej.

Kontradmirał Jerzy TUMANISZWILI urodził się 21 czerwca 1916 
roku w Polsce. Z pochodzenia jest Gruzinem. Początkowo służył w polskiej 
Marynarce Wojennej jako oficer kontraktowy. Skończył Gimnazjum Męskie 
w Suwałkach. Był słuchaczem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, 
15 października 1938 roku został promowany na stopień podporucznika 
marynarki. Od listopada 1938 do marca następnego roku uczestniczył 
w kursie aplikacyjnym dla podporuczników marynarki i służył w kadrze flo-
ty w Gdyni. Do sierpnia 1940 roku był oficerem wachtowym niszczyciela 
„Burza”, potem II oficerem broni podwodnej. Od 5 października 1940 do 
30 kwietnia 1941 roku pełnił obowiązki I oficera broni podwodnej na prze-
jętym przez polską Marynarkę Wojenną francuskim niszczycielu „Oura-
gan”. Kierował także grupą marynarzy przeznaczonych do obsadzenia 
niszczyciela „Krakowiak”, skierowanych do Gunnery School. Od 20 kwiet-
nia 1941 do 28 grudnia 1942 roku służył na ORP „Krakowiak” jako I ofi-
cer artylerii tego okrętu. 

W dniu 30 września 1941 roku otrzymał obywatelstwo polskie. 8 ma-
ja 1942 roku brał udział w rajdzie na Lofoty i działaniach na kanale La 
Manche. Od 15 maja do 5 sierpnia 1942 roku był słuchaczem kursu ofi-
cerskiego artylerii morskiej. Następnie od sierpnia do grudnia tego sa-
mego roku uczestniczył w patrolach na kanale La Manche i walkach 
z bateriami nadbrzeżnymi. 

Przez rok do grudnia 1943 roku pełnił służbę w Centrum Wyszkolenia 
Specjalistów Floty jako kierownik grupy artylerii. Od 3 stycznia 1944 do 
12 lutego roku następnego był I oficerem artylerii na niszczycielu „Pio-
run”, brał udział w działaniach na północnym Atlantyku, akcjach przeciw 

niemieckiemu pancernikowi „Tirpitz” w kwietniu 1944 roku oraz wspar-
ciu lądowania w Normandii oraz bitwach pod Ouessant i Jersey w czerw-
cu 1944, a także patrolach biskajskich. 

Od 12 lutego 1945 roku był oficerem artylerii floty. 3 maja tego roku zo-
stał odznaczony orderem Virtuti Militari za odwagę i męstwo wykazane pod-
czas walki z niemieckimi poławiaczami min w nocy z 13 na 14 czerwca 
1944 roku oraz awansowany na kapitana marynarki. 

Na podstawie zarządzenia prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego 
z 10 listopada 1990 roku otrzymał awans na stopień komandora podpo-
rucznika. W październiku 1950 roku wyemigrował do USA. Był czynnym 
członkiem Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Opublikował kilkadziesiąt 
artykułów zawierających wspomnienia i opracowania dotyczące polskiej 
Marynarki Wojennej. Rozpoczął działalność publicystyczną już podczas woj-
ny na łamach „Polski Walczącej”, pisząc pod pseudonimem „Jerzy Traper”, 
a po wojnie publikował między innymi w „Naszych Sygnałach”, czasopiśmie 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Jest też członkiem zwyczajnym nowo-
jorskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. 

Za szczególne zasługi w II wojnie światowej odznaczono go: orderem 
wojennym Virtuti Militari V klasy, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych i czterokrotnie Medalem Morskim oraz norweskim Medalem 
za Narwik. 

W sierpniu 2008 roku postanowieniem prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego został awansowany do stopnia kontradmirała (w stanie 
spoczynku).                                                                                              

W 
rocznicę wybuchu II wojny światowej specjalnym go-
ściem Marynarki Wojennej był zasłużony oficer, wete-
ran walk morskich, uczestnik II wojny światowej, kawa-
ler orderu wojennego Virtuti Militari kontradmirał Jerzy 
Tumaniszwili. Najważniejszym punktem jego pobytu 

w Marynarce Wojennej była wizyta na niszczycielu ORP „Błyskawica”. Pod-
czas pobytu na okręcie dokonał wpisu do księgi pamiątkowej. Następnie 
spotkał się z młodymi marynarzami. Po zakończeniu wizyty na okręcie-mu-
zeum kontradmirał Jerzy Tumaniszwili wyszedł w morze na pokładzie 
okrętu Marynarki Wojennej „Śniardwy”. 

Bohater walk II wojny światowej 
w Marynarce Wojennej
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PIOTR ADAMCZAK 
padamczak@mw.mil.pl

Marynarze złożyli kwiaty i oddali 
hołd bohaterom walk w miej-
scach pamięci żołnierzy pole-
głych podczas kampanii wrze-

śniowej. Głównym obchodom rocznicy 1 wrze-
śnia 1939 na Westerplatte asystowały dwa okręty 
Marynarki Wojennej: fregata rakietowa ORP 
„Gen. K. Pułaski” i okręt szkolny „Wodnik”, któ-
re podniosły wielką galę banderową. Wiązankę 
kwiatów na Płycie Marynarza Polskiego w Gdy-
ni złożyli  także przedstawiciele Stowarzyszenia 
Oficerów Marynarki Wojennej RP. W honorowej 
asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej 
MW delegacje złożyły kwiaty na Płycie Mary-
narza Polskiego, pod Pomnikiem Żołnierzy Ar-
mii Krajowej oraz Pomnikiem Żołnierzy Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wystawiono 
również posterunki honorowe i złożono kwiaty 
pod pomnikiem głównym Cmentarza Wojenne-
go w Gdyni Redłowie oraz na cmentarzu w Łę-
życach i przy kwaterze Żołnierzy Września 1939 
w Rumi. Marynarka Wojenna wystawiła asystę 
honorową podczas nabożeństwa w Kościele Gar-
nizonowym w Sopocie, a jej przedstawiciele zło-
żyli kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Miesz-
kańców Sopotu. Uroczystości 70. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej odbyły się także 
w garnizonach Marynarki Wojennej w Świnouj-
ściu, Ustce i w Helu.                                          

W hołdzie bohaterom

SKŁADANIE WIEŃCÓW I WIĄZANEK na Płycie Marynarza Polskiego w Gdyni. 
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TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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W ybuch II wojny świato-
wej zastał Marynarkę 
Wojenną w fazie rozbu-
dowy. Wobec przeważa-
jących sił niemieckich 

polskie okręty mogły wyłącznie wykonywać 
zadania defensywne. Przewaga sił przeciwni-
ka oraz jego całkowite panowanie w powie-
trzu spowodowały, że nasza flota nie utrzyma-
ła się długo. Nasze dwa największe okręty 
wojenne stawiacz min ORP „Gryf” oraz 
kontrtorpedowiec „Wicher” zdążyły stoczyć 
bitwę powietrzno-morską oraz pojedynek ar-
tyleryjski z dwoma kontrtorpedowcami nie-
mieckimi. Już w trzecim dniu wojny, w wyni-
ku ataków lotniczych, zostały jednak zatopio-
ne. Nasze trałowce, słynne „ptaszki”, wspie-

rały ogniem pododdziały walczące na lądzie. 
Lądowa Obrona Wybrzeża broniła Kępy 
Oksywskiej aż do 19 września, a Rejon Umoc-
niony Hel poddał się dopiero 2 października. 
Kontradmirał Józef Unrug sądził, że Półwy-
sep Helski jest ostatnim wolnym skrawkiem 
Polski. Wówczas nie wiedział o tym, że w głę-
bi kraju Samodzielna Grupa Operacyjna „Po-
lesie” generała Franciszka Kleeberga rozpo-
częła właśnie bój pod Kockiem. W składzie 
grupy nie zabrakło marynarzy, głównie z Flo-
tylli Pińskiej. Z powodu braku możliwości 
wycofania się przed nadciągającymi wojska-
mi sowieckimi jednostka zatopiła swoje okrę-
ty. Marynarze walczyli także o utrzymanie 
przepraw i mostów na Wiśle. Brali również 
udział w największej bitwie polskiego wrze-

śnia – nad Bzurą. Kiedy działania na lądzie 
jeszcze trwały, okręt podwodny ORP „Wilk” 
wydostał się z Bałtyku i bezpiecznie dotarł do 
Wielkiej Brytanii. W jego ślady poszedł ORP 
„Orzeł”, który uciekł z Tallina. Niestety pozo-
stałe jednostki podwodne zostały internowane 
w Szwecji. 

UTWORZENIE POLSKICH SIŁ 
MORSKICH NA ZACHODZIE

W działaniach wojennych na wybrzeżu nie 
wzięły udziału nasze główne siły morskie 
– trzy kontrtorpedowce: OORP „Błyskawica”, 
„Burza” i „Grom”. Kierownictwo MW zdawa-
ło sobie sprawę, że pozostawienie tych okrę-
tów na wybrzeżu jest równoznaczne ze skaza-
niem ich na zniszczenie. Dlatego okręty te zo-

Podczas II wojny światowej polska marynarka stanowiła ważny 
potencjał bojowy alianckich sił morskich. Od upadku Francji 
aż do przystąpienia USA do wojny była drugą, po krajach wspólnoty 
brytyjskiej, siłą sprzymierzonych. Dzięki niezłomności, uporowi 
i wyszkoleniu polskich marynarzy ich dokonania na stałe wpisały się 
w chlubne tradycje polskiego oręża.

Marynarka Wojenna w walce
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ORP „BAŁTYK” – hulk szkolny, były francuski 
krążownik pancernopokładowy 
„d’Entrecasteaux”
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stały odesłane do Wielkiej Brytanii jeszcze 
przed wojną. Miały tam konwojować statki 
z zaopatrzeniem wojennym idące do Polski 
przez Morze Czarne.  

Kontrtorpedowce oraz okręty podwodne, 
które przedarły się do Anglii, stały się zacząt-
kiem tworzącej się polskiej Marynarki Wojen-
nej na Zachodzie. Na mocy postanowienia po-
między rządem emigracyjnym a rządem Wiel-
kiej Brytanii w listopadzie 1939 roku utwo-
rzono Oddział Polskiej Marynarki Wojennej 
podporządkowany operacyjnie admiralicji 
brytyjskiej.

U BOKU ALIANTÓW
Od pierwszych dni wojny polskie okręty 

brały udział we wszystkich znaczących opera-
cjach morskich aliantów. Obok okrętów, które 
wchodziły w skład MW jeszcze przed wojną, 
Marynarka Wojenna wzbogacała się o kolejne, 
wydzierżawiane od rządu Wielkiej Brytanii. 
Także czasowo polscy marynarze przejęli jed-
nostki francuskie. ORP „Orzeł” jako jeden 
z pierwszych ostrzegł przed zbliżającą się 
agresją Niemiec na Norwegię, zatapiając 
8 kwietnia 1940 roku załadowany wojskami 
inwazyjnymi transportowiec „Rio de Janeiro”, 
a kilka miesięcy później zaginął w niewyja-
śnionych dotąd okolicznościach. Na przełomie 
kwietnia i maja 1940 roku nasze niszczyciele 
uczestniczyły w bitwie o Narwik. W tym rejo-
nie został też zatopiony ORP „Grom”. W ma-
ju tego samego roku nasze jednostki brały 

udział w ewakuacji wojsk sprzymierzonych 
spod Dunkierki. Legendą stał się pojedynek 
artyleryjski naszego niszczyciela ORP „Pio-
run” z pancernikiem „Bismarck” w maju 1941 
roku. To właśnie polska jednostka nawiązała 
kontakt z nieprzyjacielskim okrętem i napro-
wadziła na niego pościg. Polskie siły nawodne 
i podwodne brały także udział w bitwie 
o Atlantyk, głównie chroniąc alianckie konwo-
je idące do Wielkiej Brytanii. Właśnie na 
Atlantyku zatonął niszczyciel ORP „Orkan”, 
który wcześniej przewiózł z Gibraltaru do 
Wielkiej Brytanii ciało generała Władysława 
Sikorskiego. Naszych okrętów nie zabrakło 
także podczas ochrony statków handlowych na 
wodach Morza Śródziemnego. Niestety pod-
czas jednego z konwojów straciliśmy na minie 
niszczyciel eskortowy ORP „Kujawiak”. 
W konwojach arktycznych, których zadaniem 
było dostarczanie sprzętu wojennego dla Ro-
sjan, szczególnie wsławił się niszczyciel ORP 
„Garland”. Na Morzu Śródziemnym działały 
nasze jednostki podwodne, przejęte od Brytyj-
czyków ORP „Dzik” i ORP „Sokół”. Odniosły 
one wiele zwycięstw, zatopiły łącznie ponad 
trzydzieści okrętów i statków przeciwnika. Na 
dowód ich skutecznego działania sprzymierze-
ni nazywali je terrible twins. Okręty polskie 
wzięły udział niemal we wszystkich opera-
cjach desantowych. Zabezpieczały siły inwa-
zyjne lądujące w Afryce Północnej, na Sycylii 
i w kontynentalnych Włoszech, a także pod-
czas największej operacji desantowej w histo-

rii – lądowaniu sprzymierzonych w Norman-
dii, podczas której straciliśmy jeden z dwóch 
naszych krążowników – ORP „Dragon”. 

PODSUMOWANIE
W czasie działań wojennych w skład mor-

skich sił zbrojnych weszły w sumie dwadzie-
ścia dwie duże jednostki bojowe, w tym: dwa 
krążowniki lekkie, stawiacz min, jedenaście 
niszczycieli oraz osiem okrętów podwodnych. 
Utracono osiem jednostek: krążownik lekki 
ORP „Dragon” (zatopiony po ciężkim uszko-
dzeniu), stawiacz min ORP „Gryf”, cztery 
niszczyciele (OORP „Wicher”, „Grom”, „Or-
kan” i „Kujawiak”) oraz dwa okręty podwod-
ne (ORP „Orzeł” i ORP „Jastrząb”). Na mo-
rzach poległo ponad czterystu oficerów, pod-
oficerów i marynarzy polskich. 

Polskie okręty podczas II wojny światowej 
łącznie przebyły ponad milion dwieście tysię-
cy mil morskich, eskortowały prawie 800 kon-
wojów, przeprowadziły ponad 1150 patroli bo-
jowych, zatopiły dziewięć okrętów nawodnych 
(w tym dwa prawdopodobnie), pięć okrętów 
podwodnych (w tym trzy prawdopodobnie), 
czterdzieści jeden statków handlowych (w tym 
dwa prawdopodobnie) oraz zestrzeliły 30 sa-
molotów wroga (w tym dziesięć prawdopo-
dobnie). Ponad 50 marynarzy zostało uhono-
rowanych najwyższym polskim odznaczeniem 
– Krzyżem Virtuti Militari.                            

ORP „CONRAD” W 1945 ROKU. 
Jeden z dwóch lekkich krążowników, 
największych okrętów polskiej 
Marynarki Wojennej w II wojnie 
światowej



ORP „WICHER”, jedyny okręt 
tej klasy, który bronił polskiego 

wybrzeża we wrześniu 1939 roku 

padamczak@mw.mil.pl
PIOTR ADAMCZAK
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P ierwszego dnia wojny, w nocy, 
polskie okręty miały za zadanie 
wykonać plan „Rurka”. Polegał 
on na postawieniu zagrody mino-
wej przy wybrzeżu niemieckim 

w okolicach Piławy. Wyznaczono do tego sta-
wiacz min „Gryf”, wszystkie trałowce, kano-
nierki oraz kontrtorpedowiec „Wicher” jako 
zespół osłony. Około godziny 17 wymienione 
okręty znajdowały się na Zatoce Gdańskiej 
w drodze do miejsca koncentracji w rejonie 
Portu Wojennego na Helu. Jednostki szły 

w szyku torowym, na przodzie „Wicher”, za 
nim trałowce, a „Gryf” i kanonierki zamykały 
ugrupowanie. Niemcy zdawali sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa, które stanowił dla nich 
polski stawiacz min. Postanowili go zaatako-
wać z powietrza. 

Do akcji wydzielono dywizjon bombowców 
nurkujących Ju-87 z 1 Szkolnego Pułku Lot-
nictwa Bombowego. Liczący 32 samoloty dy-
wizjon wystartował ze Słupska o 17.25. Niem-
cy zamierzali wykorzystać siłę zaskoczenia, 
uderzając na polskie okręty w dwóch grupach. 

Jedna miała zaatakować z sektorów dziobo-
wych czołowe polskie okręty, druga natomiast 
całą siłą ostrzelać „Gryfa” z sektorów rufo-
wych. Przewaga ilościowa i ogniowa była po 
stronie niemieckiej. Do spotkania doszło oko-
ło godziny 18. Samoloty atakowały okręty 
bombami i bronią pokładową. Dla zmniejsze-
nia skuteczności nalotu zespół polski rozpro-
szył się i szedł zygzakami.  

Walkę „Gryfa” z niemieckimi samolotami 
opisał marynarz Piotr Wojtowicz z załogi sta-
wiacza min ORP „Gryf”:

W jednej chwili powietrze rozdziera niewyobrażalny huk. Okręty pędzą 
jak szalone, wyrzucając z siebie ogień. Jest ciemno od dymu. Wszędzie 
spadają bomby. Istne piekło jak mówią marynarze, którzy przeżyli 
pierwszą bitwę powietrzno-morską podczas kampanii wrześniowej.

Bitwa powietrzno-morska 
na Zatoce Gdańskiej

ORP „GRYF”
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B A N D E R AB A N D E R A

MARIUSZ KONARSKI 
bandera@mw.mil.pl

„Stałem przy sterze na pomoście bojowym. 
W tym momencie nasz okręt stał się celem 
zmasowanego nalotu lotniczego. Pierwsza 
bomba spadła w bliskiej odległości od prawej 
burty, dokładnie na wysokości pomostu. Do-
wódca zdążył jeszcze wydać rozkaz – ster 
w prawo 20, oba motory cała naprzód! Na-
tychmiast telegraf został ustawiony. Położy-
łem ster w prawo 20. Po wybuchu bomby do-
wódca upadł i nie podniósł się już. Również 
sygnalista przy telegrafie został wyrzucony na 
prawą burtę pomostu bojowego ze wszystkimi 
wnętrznościami na zewnątrz. Ja zostałem ran-
ny w lewą nogę, ale na szczęście niegroźnie. 
Natychmiast na odmianę przekładałem ster na 
lewo 20, zgodnie z ćwiczeniami przeciwlotni-
czymi. Zauważyłem, że ster przestał działać. 
Szybko, skacząc na jednej nodze, zameldowa-
łem na pomost nawigacyjny o awarii steru”. 

Bitwę lotniczo-morską opisywał także mat 
Władysław Urbaniak z załogi trałowca „Ja-
skółka”:

„Było już po piątej. Nagle z pokładu krzyk: 
«samoloty!». W tej samej chwili dzwonki wy-
dzwaniają «alarm lotniczy». Jak z procy wy-
skakujemy z kajut, biegniemy na stanowiska. 
Od strony Helu leci znowu 40-50 sztuk bom-
bowców. Maszyny już pracują, z miejsca cała 
naprzód, z mostku padają komendy: «ładuj», 
«kąt» itd.

Lecą wprost na nas. Pikują, powietrze roz-
dziera okropny huk bomb. Odpowiadamy 
z okrętów działami, nkm i ckm. Robi się istne 
piekło. Okręt pędzi, robiąc szalone zwroty. 
Spoglądam na zatokę. Rojowisko, wszystkie 
okręty w szalonym tempie jeżdżą, zawracają, 
kłębią się, wyrzucając z siebie ogień. W górze 
aż ciemno, huk, szum motorów, jak rój 

pszczół. Dzięki szybkości i zwrotom bomby 
nas nie trafiają, padają za rufą i burtą, przed 
dziobem. Chwilami zdawało się, że to już ko-
niec. Najbardziej bombardowany był ORP 
«Wicher» i ORP «Gryf». Wśród dymu i ognia 
nie było ich chwilami widać. Zdawało się, że 
już toną, że już utonęły, ale one stale wypły-
wały, rażąc nieprzyjaciela ogniem. 

W ten sposób lawirując, zbliżamy się do 
Helu pod osłonę naszych dział przeciwlotni-
czych. Bombowce wyrzuciły cały ładunek, 
skończyły robotę i odleciały. Nalot się skoń-
czył, alarm odwołany. Zeszliśmy na dół. Każ-
dy blady, rozdygotane nerwy powoli się uspo-
kajały. Nie było gorąco, na szczęście nikomu 
z nas nic się nie stało, mieliśmy szczęście. 
Niestety nie na wszystkich okrętach tak się po-
wiodło. Najbliższy nam okręt ORP «Mewa», 
na którym mieliśmy najlepszych kolegów, 
ucierpiał. Siedmiu zabitych kolegów i ran-
nych, wśród nich dowódca kapitan marynarki 
Lipkowski. Jedni zginęli od odłamków bom-
by, która eksplodowała obok okrętu. Innych 
wysiekli z ckm lotnicy na pomoście”. 

Bosman podchorąży Ludwik Zaborski ofi-
cer wachtowy na kanonierce „Komendant Pił-
sudski” tak wspominał walkę:

„Około godziny 14, kiedy już obydwie ka-
nonierki znajdowały się na redzie w Gdyni, 
rozpoczął się nalot niemieckich bombowców 
na zgrupowane tam okręty, statki i kutry ry-
backie. Głównym  celem ataku lotnictwa był 
«Gryf», który szedł kursem na Hel. Kanonier-
ki znajdowały się po jego lewej burcie, w odle-
głości około 10 kabli i szły szykiem torowym 
także w kierunku na Hel, w pobliżu znajdował 
się Dywizjon Minowców. Z kierunku Helu 
w tym czasie zbliżał się «Wicher». Pozostałe 
statki żeglugi przybrzeżnej oraz kutry rybac-
kie posuwały się nieokreślonym szykiem 
w kierunku Jastarni. 

Nalot trwał około 30 minut, jego głównym 
celem był «Gryf». Na pozostałe okręty zrzu-
cały bomby te samoloty, którym nie udało się 
wyjść do ataku na tę jednostkę. 

Niemieckie bomby spadały dość chaotycz-
nie; kilka z nich upadło w pobliżu ORP «Ko-
mendant Piłsudski», nie wyrządzając jednak 
poważniejszych szkód oprócz kilku niewiel-
kich przebić w nadwodnej części okrętu. 
Ogień z broni pokładowej niemieckich samo-
lotów nie spowodował także strat i uszkodzeń 
na okręcie”. 

Pierwsza bitwa powietrzno-morska II wojny 
światowej, chociaż trwała kilkanaście minut, 
stanowiła jedno z najbardziej intensywnych 
starć na morzu w trakcie kampanii wrześnio-
wej. Pomimo przeważającej siły lotnictwa nie-
mieckiego atakującego polskie okręty, mary-
narze zdołali odeprzeć atak, zachowując zdol-
ność bojową zespołu okrętów.                        

ORP „KOMENDANT PIŁSUDSKI”

ORP „WICHER”
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Jest najstarszym tej klasy okrętem na 
świecie, a zarazem jednym z niewie-
lu zachowanych jednostek z czasów 
II wojny światowej, w której brał 
udział od pierwszego do ostatniego 

dnia. Tuż przed wybuchem wojny wraz z nisz-
czycielami ORP „Grom” i ORP „Burza”, w ra-
mach operacji „Peking” udał się do Wielkiej 
Brytanii, by tam eskortować konwoje z zaopa-
trzeniem dla kraju. Wraz z bliźniaczym „Gro-
mem” stał się dumą naszej floty. Jego załoga he-
roiczną walką na morzach Północnym i Śród-
ziemnym, na Atlantyku, Kanale La Manche 
i w Zatoce Biskajskiej rozsławiała biało-czerwo-
ną banderę. Podczas II wojny światowej przebył 
148 356 mil morskich, osłaniał 83 konwoje, 
przeprowadził 108 patroli bojowych, uczestni-
czył w zatopieniu dwóch okrętów nawodnych, 
uszkodził trzy okręty podwodne i zestrzelił czte-
ry niemieckie samoloty na pewno, a kolejne trzy 
prawdopodobnie. Na skutek działań bojowych 
trzykrotnie uległ poważnym uszkodzeniom, 
stracił jedynie pięciu członków załogi. Czter-
dziestu ośmiu podoficerów i marynarzy odnio-
sło rany. Dzięki temu jednostka zyskała miano 
„szczęśliwego okrętu”. 

W POWOJENNEJ SŁUŻBIE 
Po zakończeniu działań wojennych „Bły-

skawica” powróciła do Gdyni i rozpoczęła 

Niszczyciel ORP „Błyskawica” stanowi bezcenną pamiątkę narodową. 
To symbol Marynarki Wojennej II RP, heroicznej walki polskich marynarzy 
w II wojnie światowej, to łącznik między wojennym i współczesnym 
pokoleniem marynarzy.

działalność szkoleniową, a w 1949 roku włą-
czona została do wykonywania zadań tak-
tyczno-bojowych. Także na tym polu jednost-
ka szybko zyskała uznanie, co potwierdza 
dwukrotne zdobycie tytułu przodującego 
okrętu Marynarki Wojennej. Stała się też am-
basadorem naszego kraju i biało-czerwonej 
bandery podczas wizyt w zagranicznych por-
tach – Kopenhadze, Sztokholmie, Leningra-
dzie – obecnie Sant Petersburgu, Chatham, 
Goteborgu, Londynie i Narwiku. Na jej po-
kładzie wyszkoliło się wiele marynarskich 
pokoleń. 

OKRĘT-MUZEUM 
W 1975 roku „Błyskawica” rozpoczęła za-

szczytną służbę jako okręt-muzeum. Zastąpi-
ła niszczyciel ORP „Burza”, jeden z nielicz-
nych, obok „Aurory”, „Vasy” czy „Victory”, 
pływających muzeów. Trasa zwiedzania wie-
dzie nie tylko pokładem, ale i pod nim. Poza 
uzbrojeniem prezentowanym na pokładzie 
(armaty przeciwlotnicze „Bofors” kalibru 
40 milimetrów, wyrzutnia torped kalibru 
533 milimetrów i przekrój torpedy parogazo-
wej, miotacze bomb głębinowych wzór 
BMB-2, zrzutnie bomb głębinowych, miny 
kontaktowe wzór 08/39 oraz dwie główne ar-
maty na rufie i dziobie kalibru 102 milime-
trów), wiele ciekawostek znajduje się pod po-

kładem, gdzie można zobaczyć część po-
mieszczeń marynarskich i siłowni. W salonie 
wystawienniczym o powierzchni 170 metrów 
kwadratowych prezentowane są dzieje Polski 
na morzu, od floty kaperskiej po współcze-
sność, ze szczególnym uwzględnieniem 
II wojny światowej. Znajdują się tam: bez-
cenne eksponaty broni białej i palnej, mundu-
ry dawne i współczesne, odznaczenia, bande-
ry i proporce z okrętów sławiących się 
w działaniach wojennych, elementy wyposa-
żenia okrętowego, różne dokumenty i pa-
miątki oraz modele okrętów.

ORP „Błyskawica”, poza swoją rolą muze-
alną, pełni także funkcje reprezentacyjne 
Marynarki Wojennej. Na jego pokładzie od-
bywają się najważniejsze uroczystości, takie 
jak promocje na pierwszy stopień oficerski 
absolwentów Akademii MW, dekorowanie 
wyróżniających się żołnierzy i pracowników 
wojska morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz 
spotkania z osobami szczególnie zasłużony-
mi dla Marynarki Wojennej, a także wodowa-
nia książek i wydawnictw o tematyce mary-
nistycznej, pasowanie na ucznia czy chrzty 
morskie. 

ORP „Błyskawica” cumuje w centralnej 
części Gdyni, przy Skwerze Kościuszki i jest 
udostępniony do zwiedzania. Cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem. Każdego roku 
przez jego pokład przewijają się tysiące zwie-
dzających. W ciągu ponad trzydziestoletniej 
służby jako okrętu-muzeum zwiedziło go bli-
sko sześć milionów osób.                               

MARIAN KLUCZYŃSKI

Szczęśliwy okręt

W CZERWCU 1987 ROKU, W PÓŁWIE-
CZE SŁUŻBY POD BIAŁO-CZERWONĄ 
BANDERĄ OKRĘT ZOSTAŁ UHONORO-
WANY NAJWYŻSZYM ODZNACZENIEM 
BOJOWYM – KRZYŻEM ZŁOTYM ORDE-
RU VIRTUTI MILITARI, a w 70. urodziny 
otrzymał prestiżowe odznaczenie światowe-
go dziedzictwa okrętowego „The Internatio-
nal Maritime Haritage Award”. Tym samym 
trafił do grona najsłynniejszych jednostek 
świata, takich jak uczestnik bitwy pod Tra-
falgarem HMS „Victory”, najsłynniejszy 
szwedzki okręt wojenny „Vasa”, amerykań-
ska fregata żaglowa USS „Constitution”, ja-
poński pancernik z czasów wojny z Rosją w 
latach 1904–1905 „Mikasa” oraz okręt fla-
gowy króla Anglii Henryka VIII „Mary Rose”.
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Dla każdego Polaka to miejsce 
szczególne. Tu bowiem padły 
pierwsze strzały podczas II woj-
ny światowej, tu spadły tysiące 
pocisków artyleryjskich i moź-

dzierzowych oraz setki bomb lotniczych. Uro-
czystości 70. rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej z udziałem najważniejszych przedstawicieli 
kilkunastu państw skłoniły organizatorów do 
przeprowadzenia niezbędnych prac, w tym 
sprawdzenia terenu pod względem bezpieczeń-
stwa. Poproszono wojsko o zbadanie, czy w zie-
mi nie ma niebezpiecznych przedmiotów. Zada-
nie to powierzono saperom z Marynarki Wojen-
nej. Na miejsce udała się 21-osobowa grupa pod 
dowództwem kapitana marynarki Roberta 
Wojciechowskiego. Teren podzielono na sekto-
ry i przystąpiono do sprawdzania. Do pracy sa-
perzy wykorzystywali najnowsze, bardzo czułe 
wykrywacze metali. Pierwsi do akcji przystąpili 

starsi marynarze zawodowi Mateusz Balcerek, 
Juliusz Radek i Michał Dawid oraz marynarz 
nadterminowy Paweł Szejba kierowani przez 
mata Adriana Wolińskiego. Już ich pierwsze 
kroki potwierdziły, że ziemia kryje liczne pozo-
stałości militarne. Na szczęście większość z nich 
stanowiły odłamki pocisków, bomb i granatów. 
Mimo to w pobliżu tras prowadzących do po-
mnika znaleźli oni wiele pocisków artyleryj-
skich kalibru 105, 88 i 20 milimetrów, zapalniki 
pocisków kalibru 76 milimetrów oraz amunicję 
strzelecką. 

Nie trzeba dużo czasu, aby przekonać się jak 
żmudna i odpowiedzialna to praca. Dzień po 
dniu, metr po metrze, jeden sektor za drugim 
mozolnie przeczesywano dawny teatr działań 
wojennych. Po każdym sygnale należało odko-
pać i sprawdzić tkwiący w ziemi metalowy 
przedmiot. Każdy z saperów na Westerplatte 
pracował w ciszy i ze stoickim spokojem. Ma-

łymi łopatami (saperkami) odkrywano kolejne 
warstwy ziemi. Łopatka była pomocna zazwy-
czaj tylko w początkowej fazie odkrywania zna-
leziska. Dalszą pracę saper wykonywał już przy 
użyciu rąk. W takich sytuacjach to najskutecz-
niejsze narzędzie. Należało zachowywać szcze-
gólną ostrożność. Oczywiście nie za każdym 
znaleziskiem kryły się niebezpieczne przed-
mioty, najczęściej były to zardzewiałe kawałki 
metalu, pozostałości masztu, odłamki poci-
sków, bomb, granatów, które 70 lat temu spada-
ły na ten skrawek polskiej ziemi. Wszystko by-
ło poważnie traktowane i dokładnie sprawdza-
ne. Żaden, nawet najmniejszy sygnał z wykry-
wacza nie był bagatelizowany. W sprawach wąt-
pliwych z pomocą przychodzili dowódcy grup. 

Pomimo upływu tylu lat od zakończenia 
wojny, ziemia i woda kryją jej niebezpieczne 
pozostałości. Każdego roku saperzy Marynar-
ki Wojennej i załogi niszczycieli min likwidu-
ją setki takich przedmiotów (miny, w tym mi-
ny morskie, bomby lotnicze, torpedy, pociski 
artyleryjskie, moździerzowe, amunicja strze-
lecka itp). Tylko w latach 1997–2000 saperzy 
w marynarskich mundurach z Półwyspu Hel-
skiego wydobyli i zniszczyli ponad 53 tysiące 
różnego rodzaju niewybuchów. Także tym ra-
zem praca szesnastu saperów z 43 Batalionu 
z Rozewia i sześciu z 8 Batalionu z Dziwnowa 
przyczyniła się do unieszkodliwienia niemal 
5200 różnego rodzaju niebezpiecznych przed-
miotów. Świadczy to nie tylko o skali działań 
wojennych, które prowadzono na Westerplatte, 
ale także o wysiłku pracujących tam saperów. 
W większości w ich ręce trafiała amunicja 
strzelecka różnego kalibru, ale nie brakowało 
także groźniejszych obiektów. 

Głównym zadaniem saperów jest zabezpie-
czenie inżynieryjne działań Marynarki Wojen-
nej, ale przy tego typu pracach nie tylko dosko-
nalą swoje umiejętności, ale także przyczyniają 
się do zwiększenia bezpieczeństwa osób cywil-
nych. Staranność ich pracy i poświęcony czas 
gwarantuje bezpieczeństwo nie tylko delega-
cjom uczestniczącym w obchodach 70. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, które odbyły się 
właśnie w tym miejscu 1 września, ale także 
nam wszystkim je odwiedzającym.                  
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porucznik marynarki PIOTR WOJTAS

Saperzy na Westerplatte
Dwudziestu dwóch marynarzy unieszkodliwiło 
niemal 5200 różnego rodzaju niebezpiecznych 
przedmiotów. Prace saperskie zakończono 
kilka dni przed obchodami rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. 

Z terenu Westerplatte saperzy wydobyli ponad 
50 pocisków kalibru 105 milimetrów, ponad 
sto mieszczących się w przedziale od 20 do 
100 milimetrów oraz niemal 40 zapalników 
i granatów przeciwpiechotnych.

T R O C H Ę  C I E K A W O S T E K
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Wśród najtrudniejszych za-
dań w dotychczasowej ka-
rierze wojskowej koman-
dor porucznik Jacek 
Rogalski podkreśla przy-

gotowanie grupy okrętów i dowodzenie nią 
w ćwiczeniach „Strong Resolve 2002” w Nor-
wegii oraz udział w wojnie w Iraku w 2003 ro-
ku. „Oba te zadania skumulowały się w dość 
krótkim czasie, a pomiędzy nimi jednostka zo-
stała podana inspekcji”, wspomina komandor 
porucznik Rogalski. „Ćwiczenia NATO 
«Strong Resolve 2002» odbywały się na Bałty-
ku i na Morzu Norweskim. Grupa okrętów, 
którą dowodziłem, została wytypowana do 
działań w Norwegii. Rozmach ćwiczeń był 
bardzo duży, a z uwagi na termin (luty) warun-
ki na morzu nas nie rozpieszczały. Oprócz za-
dań stawianych przez dowództwo ćwiczeń, 
okręty transportowo-minowe dokonały prze-
rzutu sił lądowych z Polski do Norwegii i z po-
wrotem. Udział w wojnie w Iraku to natomiast 
osobny rozdział, który jest bliski memu sercu, 

„Kontradmirał Xawery Czernicki” uczestniczył w wojnie w rejonie Zatoki 
Perskiej jeszcze przed rozpoczęciem operacji lądowej. Jego dowódcą 
w tym czasie był komandor porucznik Jacek Rogalski.

Patrolując rzekę Kaa

ponieważ nikt nie wiedział, jak potoczą się losy 
konfliktu, okrętu i załogi. Każdy dzień przynosił 
nowe zagrożenie. Nie mieliśmy wcześniej żad-
nych takich doświadczeń. Wszystkie zadania 
zostały wykonane. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje załoga okrętu, która działała profesjo-
nalnie przez osiem miesięcy, a kilkunastu jej 
członków załogi sześć miesięcy dłużej”.

TANKOWANIE NA WODZIE
Zadania okrętu zmieniały się wraz z rozwo-

jem sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej. Począt-
kowo okręt odgrywał rolę jednostki wsparcia 
logistycznego w operacji „Enduring Freedom”. 
Był odpowiedzialny za zabezpieczenie logi-
styczne małych kutrów patrolowych amery-
kańskiej straży granicznej i dwóch silnie uzbro-
jonych kutrów US Navy. Lądowisko dla śmi-
głowców stanowiło platformę transportową dla 
łodzi sił specjalnych. Potężny dźwig okrętu wo-
dował i podnosił na pokład przygotowane jed-
nostki do patrolu. Tankowanie i wymiana załóg 
odbywały się najczęściej na wodzie. 

Grupy abordażowe (inaczej boarding te-
amy) pochodziły z Australii, Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych. Inspekcje miały na 
celu sprawdzenie czy statki nie przewożą to-
warów zakazanych.

Misje trwały dwa–trzy tygodnie. Potem 
okręt wracał do Bahrajnu na cztery dni i po 
krótkim odpoczynku, uzupełnianiu zapasów 
i dokonaniu drobnych napraw ponownie wy-
pływał na misję.

POŚCIG ZA PIRATAMI
Wraz z wybuchem wojny rozpoczęła się 

operacja „Iracka wolność”. Zmieniły się tym 
samym zadania okrętu. „«Czernickiego» dołą-
czono do głównej grupy okrętów bojowych, 
które działały na wodach terytorialnych Ira-
ku”, opowiada komandor porucznik Jacek 
Rogalski. „Wykorzystano mniejsze zanurze-
nie okrętu i skierowano go na rzekę Kaa, która 
jest zlewnią rzek Eufrat i Tygrys. Jednocześnie 
jest ona jedyną drogą do portów irackich. 
«Czernicki» wykonywał zadania w rejonie, do 
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którego inne okręty z naszej grupy nie były 
w stanie się zbliżyć. Zapewniały nam jednak 
osłonę. Utrzymanie żeglugi oznaczało stałe 
patrolowanie około 40-kilometrowego odcin-
ka rzeki Kaa i zabezpieczenie przed aktami 
dywersyjnymi. W wyniku tych działań znale-
ziono między innymi na jednym z holowni-
ków zamaskowane miny, które próbowano po-
stawić na torze wodnym. Mogłoby to skutko-
wać zablokowaniem drogi morskiej do Iraku”, 
wyjaśnia były dowódca polskiego okrętu.

Także akty piractwa były częstym zjawi-
skiem podczas misji „Czernickiego”, nie do-
tyczyły jednak okrętów. Najczęściej napada-
no na kutry rybackie i małe statki transporto-
we w rejonie Kuwejtu, Iraku i Iranu. Jeżeli 
załoga nie była w stanie zapłacić okupu, gra-
biono sprzęt nawigacyjny i połowowy. Pod-
czas jednego z patroli komandosi z Formozy 
natknęli się na atak piracki na kutrze rybac-
kim. Piraci rozpoczęli ucieczkę. Komandosi 
zmusili ich do zatrzymania, ale w czasie po-
ścigu napastnicy wyrzucali wszystko za burtę 
i podczas zatrzymania nic przy nich nie zna-
leziono. Nie było więc formalnej podstawy 
do zatrzymania. 

TONĄCY KUTER
Kolejnym zadaniem ORP „Czernicki” było 

tworzenie konwojów na morzu oraz konwojo-
wanie jednostek do i z Umm Kasar z zaopa-
trzeniem dla wojsk i pomocą humanitarną. 
„Chciałbym zaznaczyć, że rejon ten był bardzo 
trudny pod względem nawigacyjnym”, mówi 
komandor porucznik Rogalski. „Oprócz za-
grożeń atakiem z lądu czy wejściem na minę 
rejon ten był pozbawiony oznakowania nawi-
gacyjnego. Występujące tam prądy były zmien-
ne i bardzo silne, a na całym odcinku żeglugę 
prowadziło się pomiędzy wrakami tankowców 
zniszczonych podczas działań wojennych”.

Jak mówi były dowódca jednostki, w Iraku to 
co na początku wydawało się nadzwyczajnym 
wydarzeniem, po pewnym czasie stawało się ru-
tynowym działaniem. Przykładem może być 
pomoc udzielana na morzu przez załogę pol-
skiego okrętu. Na zbliżającym się do okrętu ku-
trze irańskim zauważono, że jego załoga wzywa 
pomocy. „Z uwagi na zagrożenie atakiem terro-
rystycznym, czyli detonacją ładunku wybucho-
wego przy burcie okrętu, podjąłem decyzję 
o wysłaniu na rekonesans grupy komandosów, 
którzy mieli także ocenić zagrożenia i potrzeby 
załogi kutra”, mówi komandor porucznik. „Po 
upewnieniu się, że na kutrze nie ma ładunków 
wybuchowych i broni, przyjąłem do prawej bur-
ty około 30-metrowy kuter”. 

Okazało się, że na kutrze nastąpiło rozsz-
czelnienie linii wałów i jednostka szybko na-
bierała wody. Po kilku godzinach załoga 
uszczelniła przebicie. W tym czasie na kutrze 
znalazł się sprzęt osuszający i stale utrzymy-
wano jednostkę na wodzie.
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Komandor porucznik Jacek Rogalski

Komandor porucznik Jacek 
Rogalski ukończył Akade-

mię Marynarki Wojennej w 
1990 roku, a służbę na okrę-
tach rozpoczął w 2 Brygadzie 
Okrętów Desantowych w Świ-
noujściu. W 1992 roku zosta-
ła ona przeformowana na 

2 Dywizjon Okrętów Transpor-
towo-Minowych. Z jednostką 
tą był związany do 2007 roku. 
Na ORP „Kraków” i ORP „Lu-
blin” był dowódcą działu II/III, 
na ORP „Gniezno” i ORP „To-
ruń” zastępcą dowódcy okrę-
tu. Z kolei na ORP „Poznań” 

i ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki” – dowódcą okrętu. 
W latach 2002–2007 był za-
stępcą dowódcy dywizjonu 
– szefem sztabu. Obecnie jest 
dowódcą Dywizjonu Pomocni-
czych Jednostek Pływających 
w Świnoujściu. 

Po zakończeniu uszczelniania kuter został 
odholowany do wód terytorialnych Iranu, skąd 
przy pomocy jednostki irańskiej dopłynął do 
macierzystego portu.

„Została satysfakcja, że uratowaliśmy jed-
nostkę i być może ludzi, chłodno jednak anali-
zując, mogły temu towarzyszyć zagrożenia 
zmieniające przebieg sytuacji. Podczas niesie-
nia pomocy siły na okręcie były gotowe do na-
tychmiastowego ataku”.

SZYBKO I SPRAWNIE
Działalność ORP „Kontradmirał Xawery 

Czernicki” przez 14 miesięcy zabezpieczało 
jedynie trzech oficerów łącznikowych, którzy 
weszli w skład sztabu sił koalicyjnych. Okręt 
tuż po przybyciu w rejon operacji rozpoczął 
wykonywanie zadań, bez dodatkowego wypo-
sażenia i szkoleń. Jednostka sprawowała się 
też wyśmienicie w warunkach tak ekstremal-
nych, jak burze piaskowe czy temperatury do 
55 stopni Celsjusza w cieniu! „Najwyższe no-
ty wystawiam jednak swojej załodze, którą 
mogłem dobrać samodzielnie w kraju”, mówi 
komandor porucznik Rogalski. „Na uwagę za-

sługuje fakt, że wraz z załogą przejąłem okręt 
w Bahrajnie. Pierwsze zadanie, które okręt 
wykonywał, było typowo bojowe. «Czernicki» 
jest jedyną jednostką tego typu w MWRP, 
więc szkolenie w kraju było utrudnione. Lecąc 
do Bahrajnu, zdawaliśmy sobie sprawę, że 
czasu na przejęcie okrętu mamy naprawdę nie-
wiele. Myślę, że trzeba bardzo mocno podkre-
ślić udział polskiego okrętu w misji irackiej. 
Do tej pory jest on wręcz niezauważalny przez 
opinię publiczną, a jednostka uczestniczyła 
przecież w działaniach w rejonie Zatoki Per-
skiej przez ponad rok przed rozpoczęciem mi-
sji lądowej. Dlatego bardzo bym chciał, aby 
obie zmiany załogi ORP «Czernicki» zostały 
zapamiętane jako rewelacyjni ludzie, którzy 
włożyli wiele wysiłku w sukces tej misji”.

Udział w operacji ORP „Czernicki” to przy-
kład na to, że Marynarka Wojenna jest w sta-
nie szybko i tanio przerzucić swoje siły w re-
jon wojny oraz uczestniczyć w działaniach bo-
jowych bez kosztownych, długich i skompliko-
wanych procedur.                                           
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K omandor podporucznik 
Rafał Szczepański oraz ka-
pitan marynarki Adam 
Sadowski służą w OCC-P 
(Operational Coordination 

Centre – Provincial) Ghazni. Pierwszy z nich 
w kraju służy w Centrum Wsparcia Teleinfor-
matycznego i Dowodzenia MW w Wejhero-
wie, drugi w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Na 
misji komandor podporucznik Szczepański 
jest szefem zespołu oficerów łącznikowych 
w OCC-P. Kapitan marynarki Sadowski pełni 
funkcję oficera łącznikowego. Jak sami mó-
wią, pracę w centrum koordynacji operacji 
prowincji Ghazni można przyrównać do na-
szych centrów kryzysowych. Jednym z głów-
nych zadań tej komórki jest bowiem koordy-
nacja działań polskich sił zadaniowych z lo-
kalnymi siłami bezpieczeństwa, czyli policją 
(ANP), armią (ANA) oraz departamentem do 
spraw bezpieczeństwa (NDS). 

Z „GÓRNIKA” DO AFGANISTANU
OCC-P tworzy pięciu Polaków, Ameryka-

nie i Afgańczycy. Wszyscy każdego dnia po-
dejmują działania, dzięki którym za jakiś 
czas żołnierze czy policjanci afgańscy będą 
w stanie samodzielnie wykonywać zadania 
na rzecz bezpieczeństwa w prowincji. Praca 
przez nich  wykonywana ma pozwolić Afgań-
czykom na samodzielną koordynację, plano-
wanie i kierowanie bieżącymi działaniami 
w Ghazni. Jak podkreślają polscy oficerowie, 
wymaga to jednak dużo czasu i zaangażowa-

nia z obu stron. Niezbędne jest przekazanie 
Afgańczykom podstawowej wiedzy, między 
innymi na temat procedur planowania dzia-
łań, sporządzania dokumentów dowodzenia 
oraz posługiwania się mapami w standardzie 
NATO. Nie bez znaczenia pozostaje tu także 
konieczność prowadzenia przez całe szkole-
nie nauki języka angielskiego. To zadanie 
jednak należy do oficerów tak zwanej mento-
ring team z US Army.

Jedyny prawdziwy marynarz to śmieją się 
koledzy, kapitan marynarki Adam Sadowski. 
W Afganistanie jest oficerem łącznikowym, 
a w kraju służy w Dowództwie 3 Flotylli 
Okrętów w Gdyni w zespole oficerów pionu 
szkolenia. Ale jeszcze kilka lat temu był 
w na stanowisku dowódcy okrętu w Dywi-
zjonie Okrętów Rakietowych. Patrząc na do-
tychczasową służbę, pewnie niewiele osób 
uwierzyłoby w to, że po paru latach na sta-
nowisku dowódcy działu rakietowo-artyle-
ryjskiego oraz dowódcy ORP „Górnik” zde-
cyduje się na wyjazd do Afganistanu. Co 
prawda, wszystkie doświadczenia zdobyte 
podczas służby są cenne na misji, ale tak na-
prawdę tutaj najcenniejsze okazały się te 
zdobyte podczas międzynarodowych ćwi-
czeń morskich („Baltops”, „Strong Resolve”, 
„Baltic Swift”), w których uczestniczył ka-
pitan marynarki Adam Sadowski. 

POZYTYWNE NASTAWIENIE
Na misję do Afganistanu przyjechało tak-

że dwóch marynarzy z 6 Ośrodka Radioelek-

tronicznego MW z Gdyni: młodszy chorąży 
Krzysztof Tobjasz oraz starszy chorąży 
Norbert Wojciechowski. Od kilku tygodni 
podoficerowie pełnią swoje obowiązki 
w sekcjach sztabu Samodzielnej Grupy Po-
wietrznej (SGP). Krzysztof Tobjasz jako 
podoficer S6 między innymi opracowuje do-
kumenty łączności, a jako nieetatowy szef 
eksploatacji sprzętu łączności i informatyki 
jest odpowiedzialny za prowadzenie gospo-
darki materiałowo-technicznej. Jak ważne 
jest to stanowisko w składzie każdej komór-
ki, mogą tylko zaświadczyć osoby, które na 
misji miały do czynienia z niesprawnym 
sprzętem informatycznym, lub te, którym na 
co dzień do pracy niezbędny jest sprzęt łącz-
ności. Tak naprawdę utrzymanie sprawności 
wszystkich urządzeń wymaga w tych warun-
kach nie lada wysiłku. 

Jak sam przyznaje – namówiony przez kole-
gę z jednostki – na swoją pierwszą misję do 
Afganistanu zdecydował się przyjechać drugi 
z podoficerów służących w 6 Ośrodku Radio-
elektronicznym, starszy chorąży Norbert 
Wojciechowski. W macierzystej jednostce jest 
szefem służby uzbrojenia. W Afganistanie peł-
ni podobną funkcję w sekcji S4 sztabu SGP. 
Jest szefem służby uzbrojenia i elektroniki 
oraz służby środków bojowych i obrony prze-
ciwchemicznej. Do jego obowiązków należy 
między innymi prowadzenie gospodarki mate-
riałowo-technicznej dla SGP, zabezpieczenie 
środków bojowych na loty bojowe śmigłow-
ców oraz koordynacja prac związanych z na-
prawą sprzętu i uzbrojenia. To co niemniej 
ważne, to zabezpieczenie działalności bieżącej 
i podniesienia wskaźnika sprawności sprzętu 
SGP przez ciągłą współpracę z NSE.

Jak podkreślają obaj podoficerowie, specy-
fika pracy w Afganistanie jest znacząco róż-
na i trudniejsza od tej w Polsce. Jak jednak 
zaraz zaznaczają, nie jest to problem, z któ-
rym nie można byłoby sobie poradzić. Do-
tychczas zdobyte doświadczenie oraz pozy-

Z dala od morza
Misje takie jak iracka czy afgańska są formowane przez jednostki 
wojsk lądowych. Nie oznacza to jednak, że nie ma w nich 
specjalistów innych rodzajów sił zbrojnych. W składzie V zmiany 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego jest kilku podoficerów 
i oficerów Marynarki Wojennej. 

A N D R Z E J  K A R W E T A

„Chciałbym podziękować za wysiłek i rzetelne wypełnianie wszystkich mary-
narskich powinności. Państwa codzienna służba oraz wzorowa postawa spra-
wia, że mundur polskiego marynarza jest kojarzony z doborowym wyszkole-
niem i profesjonalizmem”, takie życzenia swoim podwładnym w dniu święta 
Marynarki Wojennej RP złożył dowódca, wiceadmirał Andrzej Karweta. Wśród 
odbiorców tych podziękowań i życzeń znaleźli się również marynarze, na co 
dzień służący w PKW Afganistan. 
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tywne nastawienie to podstawa rozwiązania 
każdego problemu. 

SPRAWDZIĆ SIĘ
Komandor porucznik Ryszard Domozych, 

który w kraju służy w Centrum Wsparcia Te-
leinformatycznego i Dowodzenia MW 
w Wejherowie na stanowisku szefa sekcji 
operacyjnej, w Ghazni jako szef dyżurnej 
służby operacyjnej zajmuje się sporządza-
niem meldunków z działalności PKW Afga-
nistan. To wszystko służy z kolei do opraco-
wywania materiałów i dokumentów, na pod-
stawie których w Dowództwie Operacyjnym 
SZ są przygotowywane analizy oraz wnioski 
z działalności PSZ. Jak podkreśla komandor 
porucznik Domozych, doświadczenia zdoby-
te na misji z co najmniej dwóch powodów bę-
dą bezcenne. Pierwszy to możliwość współ-
pracy z oficerami elitarnej 6 Brygady Desan-
towo-Szturmowej, drugi to zdobycie do-

świadczeń poza granicami kraju, poza macie-
rzystą jednostką.

Jak podkreśla komandor porucznik 
Domozych, mimo że specyfika pracy i zada-
nia, jakie wykonuje, są nieco inne od tych 
w kraju, to właśnie on i jego koledzy przyje-
chali w pewnej mierze zweryfikować swoje 
umiejętności. „W kraju służę w jednostce 
brzegowej Marynarki Wojennej, która swoje 
działania planuje w oparciu o regulamin 
Wojsk Lądowych. Jednym z naszych zadań 
jest zabezpieczanie łączności. Na misję przy-
jechaliśmy po to, by sprawdzić się w prak-
tycznym działaniu”. 

W strukturach sztabu PSZ z CWTiD służy 
kapitan Dariusz Dominiczak, szef zespołu 
wsparcia teleinformatycznego.

NASZ OFICER ŁĄCZNIKOWY
Funkcję oficera łącznikowego między CJTF 

a PKW pełni natomiast komandor podporucz-

nik Maciej Bukowski. Jako jedyny spośród 
marynarzy V zmiany ma w kraju najwięcej do 
czynienia z misjami. Od 2007 roku pełni bo-
wiem służbę na stanowisku oficera operacyj-
nego w DOSZ. Na co dzień zajmuje się mię-
dzy innymi monitorowaniem bieżącej sytuacji 
w polskich kontyngentach wojskowych oraz 
monitorowaniem gotowości sił i środków wy-
dzielanych z sił zbrojnych w sytuacjach kryzy-
sowych. 

Dla tych marynarzy jest to pierwsza misja. 
Ale jak ważny jest to rozdział nie tylko w ich 
życiu, ale przede wszystkim w wojskowej 
służbie, wszyscy doskonale wiedzą. Jak sami 
mówią, zdobytego tutaj doświadczenia nie 
zastąpią najlepsze poligony ani ćwiczenia. 
Dlatego żaden z nich nie żałuje podjętej kilka 
miesięcy temu decyzji o dołączeniu do Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego.              
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FOT. 3. Jednym z głównych zadań kapitana marynarki Adama Sadowskiego 
i komandora podporucznika Rafała Szczepańskiego jest koordynacja dzia-
łań polskich sił zadaniowych oraz lokalnych sił bezpieczeństwa.

FOT. 2. Komandor podporucznik Rafał Szczepański oraz kapitan 
marynarki Adam Sadowski służą w Operational Coordination Centre.

FOT. 4. Komandor podporucznik Rafał Szczepański, szef zespołu ofice-
rów łącznikowych, kapitan Dariusz Dominiczak, szef zespołu wsparcia te-
leinformatycznego, kapitan marynarki Adam Sadowski, oficer łącznikowy, 
komandor podporucznik Maciej Bukowski, oficer łącznikowy, komandor 
porucznik Ryszard Domozych, szef dyżurnej służby operacyjnej.

FOT. 1. Komandor porucznik Ryszard Domozych w Ghazni jako szef dy-
żurnej służby operacyjnej zajmuje się sporządzaniem meldunków 
z działalności PKW Afganistan.
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OD LEWEJ: 
STARSZY MARYNARZ ADAM PIETRZYK 
ORAZ MARYNARZE DAMIAN POPOWNIAK 
I PAWEŁ LORBIECKI

W szystko rozegrało się ni-
czym w znanym serialu 
o ratownikach. Najpięk-
niejsza i najatrakcyjniej-
sza część Gdyni – Skwer 

Kościuszki. Piękny dzień lipca. Wokół tłumy 
ludzi. Nagle z nabrzeża basenu portowego, 
w pobliżu cumującego okrętu-muzeum ORP 
„Błyskawica” do wody wpada kobieta. Widzi 
to znajdujący się na dziobie okrętu marynarz 
Paweł Lorbiecki, który czuwał nad bezpie-
czeństwem zwiedzających okręt. 

„W pewnym momencie usłyszałem głośne 
chlupnięcie wody. Spojrzałem w tym kierunku 
i zobaczyłem wymachującą rękami kobietę. 
Natychmiast powiadomiłem kolegów pełnią- MARIAN KLUCZYŃSKI

Członkowie załogi ORP „Błyskawica” dzięki błyskawicznej i sprawnie 
przeprowadzonej akcji uratowali kobietę, która wpadła z nabrzeża 
do basenu portowego w Gdyni. 

cych służbę dyżurną”, mówi związany z Ma-
rynarką Wojenną od 2007 roku marynarz.

Pełniący wachtę przy trapie marynarz 
Damian Popowniak bezzwłocznie ogłasza 
alarm „człowiek za burtą”. Załoga błyska-
wicznie przystępuje do czynności ratowni-
czych zgodnie z obowiązującymi na okręcie 
procedurami. Dowodzenie akcją przejmuje 
zastępca dowódcy okrętu komandor podpo-
rucznik Marek Mielnik. Pomocnik oficera 
dyżurnego okrętu starszy marynarz zawodo-
wy Adam Pietrzyk, nie czekając na rozwój 
sytuacji, chwyta pobliskie koło ratunkowe 
i celnie rzuca je tonącej. „Gdy upewniłem 
się, że kobieta właściwie z niego korzysta, 
wziąłem drugie i pobiegłem na pobliskie na-

Na ratunek tonącej
brzeże, aby za pomocą koła przyciągnąć ją do 
brzegu. Pomogłem kobiecie wejść na ląd 
i przekazałem ją pod opiekę przybyłym ra-
townikom medycznym”, wspomina starszy 
marynarz Pietrzyk, który służy na okręcie od 
sześciu lat i odpowiada za obsługę urządzeń 
pokładowych.

Była to błyskawiczna i sprawnie przepro-
wadzona akcja całej załogi okrętu, a maryna-
rze pełniący na nim służbę są godnymi na-
stępcami swoich poprzedników. Wielokrotnie 
udowadniali, że można na nich liczyć w każ-
dej sytuacji. To nie pierwszy raz kiedy mary-
narze z ORP „Błyskawica” uratowali tonącą 
osobę.                                                           
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 Komandor podporucznik 
KATARZYNA FILIMONIUK
 rodzinawojsk@mw.mil.pl

K tóż nie chciałby być autory-
tetem, cieszyć się szacun-
kiem i uznaniem w otocze-
niu? U przeciętnego zjada-
cza chleba takie marzenia 

zdają się być tylko mrzonkami, ale już po-
słuch w pracy, rodzinie – czemu nie? Więk-
szość z nas, ze względu na właściwości ludz-
kiej psychiki, sama siebie obdarza autoryte-
tem. Dla dobrego samopoczucia oceniamy 
siebie raczej lepiej niż gorzej, podkreślamy 
pozytywy, minimalizujemy wady. Cóż, moż-
na powiedzieć, że przeciętny, zdrowy czło-
wiek ma do siebie słabość. Rozumie, wyba-
cza, usprawiedliwia i chwali. Nie zawsze, 
a nawet rzadko kiedy tego typu postawy pre-
zentowane są na forum społecznym, ale we-
wnętrznie, w skrytości ducha traktujemy się 

W dzisiejszych czasach wybiera się autorytety 
pozorne, łatwe i krótkotrwałe.

łagodnie. I na to liczymy ze strony innych, 
nie zawsze odwzajemniając się bliźnim tym 
samym. 

Na przestrzeni wie-
ków, a obecnie nawet 
lat zmieniają się wzor-
ce, wartości i autoryte-
ty. Współczesny, szcze-
gólnie młody człowiek 
kwestionuje dokonania 
poważanej osoby, negu-
je wartości, czasami kpi 
i wyśmiewa autorytety. Tak jakby historia 
świata zaczynała się od niego.

Czasami trudno nam zrozumieć, co było 
pociągającego w postawach postaci histo-
rycznych. Opisywane w podręcznikach histo-
rii literatury wzorce osobowe, tak przecież 

popularne i powszechnie naśladowane, dzi-
siaj przypominają bajkę o żelaznym wilku. 
Pustelnik, błędny rycerz czy zwiewna rusałka 
to raczej postaci z komiksów, barwne i prze-
rysowane, a nie uosobienie wartości, którymi 
chciałoby się żyć. 

Znakiem naszych czasów jest wybieranie 
autorytetów pozornych, łatwych i krótko-
trwałych. Występ w telewizyjnym show, 
ekscentryczne ubranie, skandal obyczajowy 
doprawiony wulgaryzmami to wstęp do 
obecności w świadomości społecznej i kre-
owania się na autorytet w jakiejś dziedzinie, 
ale ...w jakiej? 

Często działamy i myślimy schematycznie, 
szczególnie kiedy nie zdajemy sobie sprawy, 
na jakie błędy w ocenach jesteśmy narażeni.  
Instynktownie działa zasada „to co ładne jest 
też dobre”. Podświadomie przypisujemy po-
zytywne cechy charakteru, szczere intencje 
i szlachetne motywy ludziom, którzy mają 
atrakcyjną powierzchowność. Wobec tych 
mniej atrakcyjnych, może dla równowagi,  
bywamy też bardziej krytyczni. Oczywiście 
nie dzieje się tak zawsze, ale zawsze drzemie 
w nas taka tendencja. 

Autorytet na co dzień przejawia się sza-
cunkiem do człowieka. Chociaż te dwa poję-
cia nie są tożsame, to prawie zawsze idą 
w parze. Szacunek, jakim darzymy ludzi, to 
nie tylko wyraz respektu i uznania dla ich po-
staw. To także inwestycja w przyszłość, bo 
przecież stara prawda mówi, aby innych trak-
tować tak, jak sami chcemy być traktowani. 
Wyraża się on (albo nie) na co dzień w spo-
sobie traktowania naszych poprzedników, 
którzy już zdjęli marynarskie mundury i etap 
aktywności zawodowej mają za sobą. Znaj-
duje odzwierciedlenie w podejściu do ich do-
robku, pracy, mniej lub bardziej trafionych 
decyzji. To poprzednicy stworzyli bazę, na 
której mogą pracować następcy, nawet jeżeli 
twórczo ją zmieniają, a nadmierny scepty-
cyzm wcale nie eksponuje profesjonalizmu, 
raczej jest objawem kompleksów. 

Są jednak wydarzenia, są ludzie i wartości, 
które uosabiają, które nie poddają się ani 

upływowi czasu, ani 
modom, nie wymagają 
też atrakcyjnego opako-
wania, by były zauwa-
żone i docenione. Wrze-
sień w sposób szczegól-
ny skłania do takich re-
fleksji i pamięci o lu-
dziach, którzy wyrwani 
ze swojego bezpieczne-

go i spokojnego życia, postawieni przez hi-
storię przed wyzwaniem, walczyli, ginęli, 
a także tych, którzy żyją wśród nas.           

Podświadomie przypisujemy 
pozytywne cechy, szczere 
intencje i szlachetne 
motywy ludziom 
o atrakcyjnej 
powierzchowności.

Z pokolenia 
na pokolenie



NR 5 | 25 WRZEŚNIA 2009 OR     

S P O R T

16     NR 5 | 25 WRZEŚNIA 2009

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Marynarze wystąpili w skła-
dzie: starszy marynarz 
Karol Morek, starszy ma-
rynarz Mateusz Szurmiej, 
starszy marynarz Jacek 

Śliwiński oraz starszy marynarz Łukasz 
Zięba. Zdobyli w sumie 23 640 punktów, 
tracąc do złotych medalistów Niemców 
448 punktów i pokonując utytułowane repre-
zentacje Szwecji, Turcji czy Norwegii. W ge-
neralnej klasyfikacji indywidualnej srebrny 
medal wywalczył starszy marynarz Karol 
Morek z wynikiem 6060 punktów. Ponadto 
zdobył on dwa srebrne 
medale w konkuren-
cjach tor przeszkód oraz 
ratowanie życia. To już 
drugie w jego karierze 
zawody zakończone za-
jęciem miejsca na po-
dium. W 2007 roku 
w generalnej klasyfika-
cji indywidualnej zdo-
był brązowy medal. 
Starszy marynarz Mateusz Szurmiej, jego 
kolega z drużyny, już od trzech lat zdobywa 
natomiast złote medale w pływaniu użytecz-
nym w płetwach. „Pięciobój morski należy do 
najtrudniejszych dyscyplin wojskowych, po-
nieważ wymaga od zawodnika ogromnej 
wszechstronności”, mówi. „Każdego dnia od-
bywa się inna konkurencja. Aby wziąć udział 
w tych zawodach, trzeba mieć wyjątkową 
kondycję i być doskonale przygotowanym 
technicznie”. Dodaje, że skompletowanie tak 
silnej drużyny trwało aż pięć lat. Na zawody 
pojechało czterech zawodników, chociaż po-
winno ich być pięciu – czterech startujących 
i jeden rezerwowy.

Pięciobój morski ma na świecie ponad 50-let-
nią tradycję. Rozgrywany jest pod patronatem 

Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego 
(CISM). Obejmuje następujące konkurencje: tor 
przeszkód na dystansie 300 metrów (10 prze-
szkód), ratowanie życia – konkurencja pływacka 
na dystansie 75 metrów, tor przeszkód wodnych 
– pływanie w płetwach na dystansie 125 me-
trów, prace bosmańskie – głównie wiosłowanie 
na dystansie 270 metrów, oraz bieg terenowy 
połączony ze strzelaniem. 

W Zespole Sportowym Marynarki Wojennej 
pięciobój morski uprawiany jest od 2003 roku. 
Rok później pięcioboiści rozpoczęli starty 
w wojskowych mistrzostwach świata, co roku 

poprawiając swoje wyni-
ki. W 2007 roku polscy 
marynarze zajęli czwarte 
miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. Wówczas do 
podium zabrakło jedynie 
41 punktów. Rok później 
uplasowali się na szó-
stym miejscu. W tym ro-
ku, zdobywając srebro na 
mistrzostwach świata, 

stali się faworytami w walce o podium w woj-
skowych światowych igrzyskach sportowych, 
które za dwa lata odbędą się w Brazylii. Do suk-
cesu reprezentacji polskich marynarzy przyczy-
nili się  trenerzy kierujący procesem treningo-
wym: porucznik marynarki Marek Biernacki, 
chorąży Jarosław Niewiadomski oraz chorąży 
Jacek Muller. Przygotowaniami kierował tre-
ner koordynator komandor podporucznik 
Jerzy Gołąbek.

Zawody rozegrano w Eckernförde w Niem-
czech. Wzięło w nich udział 70 zawodników 
i 15 zawodniczek z czterech kontynentów. Dru-
gie miejsce to najwyższa lokata polskich mary-
narzy w historii startów w tej dyscyplinie.       

Zawodnicy Zespołu Sportowego Marynarki 
Wojennej zdobyli srebrny medal 46. Wojskowych 
Mistrzostw Świata w Pięcioboju Morskim. 
To najwyższa lokata polskich marynarzy 
w historii startów w tej dyscyplinie.

Srebro dla 
pięcioboistów
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Pięciobój morski ma na 
świecie ponad 50-letnią 
tradycję. Rozgrywany jest 
pod patronatem 
Międzynarodowej Rady 
Sportu Wojskowego (CISM).

KOMPLETNA REPREZENTACJA, od lewej: 
starszy marynarz J. Śliwiński, starszy marynarz 
M. Szurmiej, szef misji komandor podporucz-
nik J. Gołąbek, starszy marynarz K. Morek, 
starszy marynarz L. Zięba, dowódca ZSMW 
komandor porucznik K. Saba, 
na dole porucznik M. Biernacki

STARSZY MARYNARZ MATEUSZ SZURMIEJ 
płynie po zwycięstwo w trzeciej konkurencji 
pięcioboju

STARSZY MARYNARZ KAROL MOREK w trak-
cie krosu
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Urodził się 22 listopada 1946 roku w Gdyni. Służbę wojskową rozpoczął w 1966 roku, wstępując w poczet słuchaczy Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Studiował na Wydziale Dowódczym na kierunku bojowa eksploatacja sprzętu, w 1970 

roku uzyskał tytuł inżyniera.
Po studiach w WSMW rozpoczął służbę w 6 Ośrodku Radioelektronicznym, którą pełnił do 1983 roku. W tym czasie w latach 

1975–1977 odbył studia wyższe II stopnia na Wydziale Dowódczo-Sztabowym WSMW. 
Następnie od 1984 roku zajmował kolejne stanowiska służbowe w Dowództwie Marynarki Wojennej aż do stanowiska starsze-

go specjalisty w Oddziale Systemów Kierowania oraz Oddziale Organizacyjnym Sztabu MW. Komandor rezerwy Mielczarek służ-
bę wojskową w Marynarce Wojennej RP zakończył w 1998 roku w stopniu komandora.

Po zakończeniu służby od 1998 do 2007 roku pracował w 6 ORel jako pracownik cywilny wojska w pionie szkolenia jednostki. 
Od 2008 roku kontynuował pracę na stanowisku cywilnym w Dowództwie MW w ZRiWE jako specjalista. Posiadał bardzo duże 

doświadczenie i wiedzę w działaniu planistycznym. Uczestniczył w wielu zadaniach badawczych, koordynacyjnych i kontrolno-roz-
liczeniowych. Był między innymi współautorem nowelizacji Książeczki Marynarza. 

Komandor rezerwy Mielczarek w trakcie pełnienia służby kierował się zawsze honorem oficerskim, zasadą pryncypialności 
oraz pełnym poświęceniem na rzecz służby dla Marynarki Wojennej RP. W codziennej służbie i pracy potrafił zawsze tworzyć do-
brą i przyjazną atmosferę.

Miał wspaniały i zrównoważony charakter, był zawsze taktowny, cierpliwy, koleżeński oraz uczynny dla osób, z którymi współpra-
cował. Cieszył się uznaniem przełożonych i szacunkiem współpracowników.

Za osiągnięcia w służbie dla Rzeczypospolitej był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
• brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;
• brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
• srebrnym Krzyżem Zasługi; 
• złotym Krzyżem Zasługi. 

Cześć Jego Pamięci!

Odszedł  
na wieczną wachtę

W wieku 63 lat,  
15 czerwca 2009 roku zmarł  

komandor rezerwy Edward Mielczarek. 




