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 Szanowni Czytelnicy

15 lipca 1920 roku chor. pil. Andrzej Zubrzycki wykonał pierwszy po odzy-
skaniu niepodległości lot nad Bałtykiem. Wodnosamolot typu "Frie-
drichschafen" z wymalowaną na kadłubie banderą wystartował wtedy 
z bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Takie były początki 

polskiego lotnictwa morskiego. Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia 15 lipca 
swoje święto obchodzi Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. To obecnie 
najstarszy, istniejący lotniczy związek taktyczny w siłach zbrojnych. 

Pod koniec czerwca zakończyła się publiczna debata nad projektem koncepcji rozwo-
ju Marynarki Wojennej, w tym również lotnictwa morskiego. Najważniejszym wnio-
skiem z niej wynikającym powinien być fakt, że lotnictwo stanowi obecnie nieodłączny 
element wsparcia działań na morzu, a specjalistycznie wyposażone samoloty i śmigłow-
ce są warunkiem skuteczności operacji prowadzonych na współczesnym morskim te-
atrze działań. Z tym przeświadczeniem czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na dosta-
wę śmigłowców dla polskiej armii. W latach 2015 – 2017 siedem nowych maszyn, w tym 
trzy w wersji ratowniczej (SAR) i cztery w wersji zwalczania okrętów podwodnych 
(ZOP) mają zastąpić część wysłużonych Mi-14. W perspektywie 18 lat Marynarka Wo-
jenna ma pozyskać łącznie dwanaście nowych śmigłowców, po sześć w wersji SAR 
i ZOP. Mamy nadzieję, że dzięki temu lotnictwo morskie zyska nową jakość zarówno 
pod względem szkolenia jak i możliwości operacyjnych. Do 2030 roku planowane jest 
też utrzymanie w służbie dziesięciu samolotów patrolowo – rozpoznawczych Bryza. 
Oznacza to, że doposażenia w nowe zespoły napędowe będą wymagały samoloty z silni-
kami TWD-10B. Równocześnie planujemy unifikację wyposażenia wszystkich śmigłow-
ców W-3. Po 2022 roku Marynarka Wojenna ma także pozyskać bezzałogowe samoloty 
rozpoznawcze, po trzy zestawy w wersjach przeznaczonych do operowania z lądu oraz 
z pokładu okrętów. Z takimi perspektywami Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej 
wchodzi w przyszłość. Mam nadzieję, że zapadające w najbliższym czasie decyzje 
i związane z nimi zmiany będą miały pozytywny wpływ na kształt i funkcjonowanie pol-
skiego lotnictwa morskiego.

Dowódca
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

kmdr pil. Tadeusz Drybczewski

 2 TOMASZ GOS | Nie ma łatwych akcji

 5 TOMASZ GOS | Nadszedł czas dla MW

 6 T. GOS, B. ZAJDA | Podaj/Prześlij dalej

 8 MONIKA TRZCIŃSKA | „Miasta-Okręty” Wielobój morski

 10 WALTER PATER | Zwiedzając historię

 12 PIOTR WOJTAS | Marzenie o fregacie

 13 CZESŁAW CICHY | Bohaterowie z Marynarki

 14 PIOTR ADAMCZAK | Marynarska wycieczka z historią w tle

 15 TOMASZ GOS| Nowe czasopismo naukowe

 16 ANDRZEJ GRAŻUL | Bandera na olimpiadzie

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Festiwal Orkiestr Wojskowych w Gdyni
foto Marian Kluczyński



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Otrzymał Pan tytuł „Pilota roku 
2011”...

Tak. Jest to wyróżnienie przyznawane pilo-
tom w Siłach Zbrojnych RP. Nie ma szcze-
gółowych kryteriów określających, kto po-
winien dostać to wyróżnienie. Decyduje tu 
uznanie przełożonych, oraz innych pilotów 
w jednostce lotniczej. Wpływ na pewno mo-
że mieć uzyskany nalot w minionym roku, 
bądź inne szczególne zasługi. W moim 
przypadku mogła zadecydować ilość akcji 
ratowniczych, w jakich brałem udział.

Ile było tych akcji?
W zeszłym roku pełniłem 76 dyżurów ra-

towniczych i uczestniczyłem w 7 akcjach ra-
towniczych. W tym roku już w 5, co zdecy-
dowanie przekłada się na moje doświadcze-
nie jako pilota.

W 28 Eskadrze Lotniczej nie pełni Pan 
jedynie funkcji pilota śmigłowca ra-

towniczego... 
Jestem także dowódcą grupy poszukiwaw-
czo-ratowniczej. Sprawuję nadzór i koordy-
nuję pracę dziewięciu pilotów i pięciu ra-
towników. Planuję ich proces szkolenia, 
uczestnictwo w lotach treningowych i szkol-
nych, planuję grafik dyżurów ratowniczych, 
oraz dbam o nieustanne podnoszenie kwali-
fikacji osób należących do tej grupy. 

Czy któraś z akcji ratowniczych, w któ-
rych brał Pan udział utkwiła Panu 

szczególnie w pamięci?
Wszystkie akcje są trudne. Każda jest na 
swój sposób inna. Ale najbardziej zapadają 
w pamięci te, w których nie udało się pomóc 
ludziom, którzy tej pomocy potrzebowali. 
W takich przypadkach zawsze pojawia się 
uczucie bezsilności i bezradności. 

Latanie nad Bałtykiem nie należy po-
dobno do łatwych.

Latanie nad morzem różni się od latania nad 
lądem stałym. Szczególnie widać tę różnicę 
nocą. W nocy zwyczajnie nie widać wody 
i cały lot piloci wykonują tylko polegając na 
wskazaniach przyrządów pokładowych. Do-
okoła panuje całkowita ciemność. Najmniej-

Z kapitanem marynarki pilotem Adamem Sołopa rozmawia Tomasz Gos.

szy błąd pilota może doprowadzić do trage-
dii. To ogromne obciążenie psychiczne, któ-
re potęguje świadomość, że odpowiadam za 
wszystkich członków załogi. W miejscu ak-
cji ratowniczej gdzie śmigłowiec z racji swo-
ich osiągów dolatuje jako pierwszy, często 
jesteśmy początkowo zdani jedynie na siebie 
i swoje umiejętności. W oddaleniu od jed-
nostki macierzystej, niejednokrotnie bez 
łączności, w zupełnych ciemnościach musi-
my odnaleźć rozbitków i zejść na wysokość 
zawisu by udzielić pomocy. Zupełnie inaczej 
lata się nad lądem stałym gdzie do pilota do-
ciera więcej bodźców-choćby wzrokowych 
w postaci różnego rodzaju obiektów świetl-
nych. Te informacje pozwalają pilotowi le-
piej umiejscowić się w przestrzeni.

Często zdarzają się fałszywe alarmy?
Nie, co nie zmienia faktu, że czasami 

się zdarzają. Kilka miesięcy temu nasze 
służby ratownicze poderwały śmigłowiec 
z podejrzeniem, że w okolicy Lęborka rozbił 
się samolot. Satelity rosyjskie i kanadyjskie 
odebrały sygnał alarmowy z rozbitego sa-
molotu i przekazały informację naszym 
służbom ratowniczym. Wyruszyliśmy zloka-
lizować źródło, z którego pochodził sygnał. 
Okazało się, że pochodził on ze znajdujące-
go się na złomowisku automatycznego na-
dajnika ratowniczego. Nadajniki takie mon-
tuje się między innymi w samolotach. 
W przypadku, gdy samolot się rozbije, urzą-
dzenie zaczyna nadawać sygnał S.O.S. Sy-
gnał ten był tak silny, że „postawił na nogi” 
światowy system ratownictwa, do nas nale-
żało tylko wykluczyć katastrofę lotniczą. 
Niestety zdarzają się także akcje, do których 
startujemy z naprawdę błahych powodów, 
tak jak w przypadku, kiedy załoga naszego 
śmigłowca podejmowała wędkarza, któremu 
haczyk wbił się w powiekę. 

Pracownicy złomowiska byli zdziwieni?
Bardzo, zwłaszcza gdy dowiedzieli się, 

kto poinformował nas o nadajniku na ich 
złomowisku.

Był Pan członkiem zespołu autorskiego, 
który opracowywał „Program Szkole-

nia Lotniczego na Śmigłowcach w Lotnic-
twie Sił Zbrojnych RP”...
Jest to dokument normujący cykl szkolenia 
pilota, który co ważne, normuje wiele nie-
uregulowanych dotychczas kwestii podczas 
kształcenia pilota śmigłowcowego w róż-
nych rodzajach Sił Zbrojnych. Jest to doku-
ment bardzo obszerny, zawierający ponad 
1000 ćwiczeń, wykorzystywanych podczas 
szkolenia praktycznego pilota śmigłowca. 
Oczywiście żaden pilot nie będzie wykony-
wał wszystkich lotów przewidzianych tym 
programem, ale pamiętajmy, że nie tylko 
Marynarka Wojenna wykonuje loty na śmi-
głowcach, stąd tak obszerny materiał. Ja 
zajmowałem się częścią tego programu do-
tyczącą szkolenia w lotach nad morzem, 
oraz szkolenia w ratownictwie morskim. 

Na jakim śmigłowcu Pan lata?
Wykonywałem loty na kilku wersjach 

śmigłowca W-3. Tym podstawowym, któ-
rym obecnie latam jest śmigłowiec W-3RM 
(wersja Ratownictwa Morskiego). Z racji, 
że swoje zadania wykonujemy głównie nad 
akwenami wodnymi został on przez produ-
centa nazwany Anakondą. Charakteryzują 
go zamontowane na zewnątrz kadłuba pły-
waki, które umożliwiają załodze ewakuację 
po awaryjnym wodowaniu. 

Co robią piloci śmigłowców ratowni-
czych kiedy nie mają dyżurów i nie 

biorą udziału w akcjach ratowniczych?
Musimy wciąż podtrzymywać lotnicze na-
wyki, a więc jak najczęściej wykonywać lo-
ty treningowe. Na prośbę Kliniki Kardiochi-
rurgii przewozimy zespoły medyczne do 
przeszczepów serca. Spełniamy także ma-
rzenia ciężko chorych dzieci. W ubiegłym 
roku przetransportowaliśmy grupę chorych 
dzieci by mogły spędzić wakacje nad pol-
skim morzem. Uczestniczymy w szeregu 
szkoleń, które są niezbędne w lotniczym fa-
chu. W tej branży trzeba nieustannie podno-
sić swoje kwalifikacje.

Nie ma łatwych akcji

KPT. MAR. PIL. ADAM SOŁOPA jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (kierunek pilot śmigłowca) oraz Aka-
demii Marynarki Wojennej (studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kryzysowe). W 1997 roku rozpoczął służbę na stanowisku pilota – 
nawigatora w 1. Dywizjonie Lotniczym. Następnie służył na stanowiskach dowódcy załogi i starszego pilota w 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej. 
Od 2011 roku jest dowódcą Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Obecnie jest pilotem śmigłowców W-3 w wer-
sji ratowniczej i transportowej. Jego nalot ogólny to ponad 1300 godzin. Otrzymał tytuł Pilota Roku 2011 Marynarki Wojennej.
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Ś w i a t o w y  D z i e ń  H y d r o g r a f i i

Dowódca Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz Mathea złożył wizytę w Siłach Mor-
skich Federacji Rosyjskiej. Podczas wizyty spotkał się z dowódcą rosyjskiej Marynarki 

Wojennej wiceadmirałem Wiktorem Czirkowem, a także odwiedził Akademię Sztabu General-
nego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Ambasadę RP w Moskwie oraz Muzeum Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej. Dowódca MW złożył także wieńce i wiązanki kwiatów na symbolicznym 
grobie ostatniego komendanta Armii Krajowej - generała Leopolda Okulickiego – na Cmenta-
rzu Dońskim w Moskwie, a następnie na Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Dowódcy rozmawiali o perspektywach współpracy flot obu państw na rzecz tworzenia at-
mosfery bezpieczeństwa i stabilności w akwenie Morza Bałtyckiego. Omówili m.in. możliwo-
ści wspólnych ćwiczeń na morzu, wymiany doświadczeń w zakresie szkolenia oraz wizyt okrę-
tów w portach Polski i Rosji. Celem ćwiczeń z udziałem polskich i rosyjskich okrętów ma być 
realizacja zadań w ramach przeciwdziałania zagrożeniom na morzu (w tym ekologicznych) 
i prowadzenia działań humanitarnych oraz ratowniczych. 

Wizyta dowódcy sił morskich Rumunii

W i z y t a  d o w ó d c y  M W  R P  w  R o s j i

W Szczecinie, odbyły się krajowe obchody Światowego 
Dnia Hydrografii. Głównym wydarzeniem była konfe-

rencja hydrograficzna oraz wystawa POLHYDROMOR 2012, 
prezentująca społeczeństwu dorobek i osiągnięcia instytucji 
związanych z prowadzeniem działalności hydrograficznej 
w Polsce. Ponadto w Szczecinie zwiedzać można było polskie 
jednostki hydrograficzne m.in. okręt Marynarki Wojennej ORP 
„Arctowski”. 

Światowy Dzień Hydrografii organizowany jest w Polsce od 
roku 2006. Głównym organizatorem tegorocznych obchodów 
było Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Honorowy 
patronat objęli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Pani Anna Wypych-
Namiotko oraz Dowódca Marynarki Wojennej: admirał floty 
Tomasz Mathea. 

W Marynarce Wojennej przebywał z dwudniową wizytą do-
wódca Sił Morskich Rumunii, wiceadmirał Aurel Popa. 

W trakcie wizyty wiceadmirał Popa odwiedził Port Wojenny 
w Gdyni, Akademię Marynarki Wojennej oraz Ośrodek Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków WP. Dowódcy Sił Morskich Rumunii 
złożył również wizytę w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni Oksywiu. 
Strona polska zaprezentowała między innymi wyposażenie 
i uzbrojenie okrętów rakietowych typu „Orkan”, które w wyniku 
modernizacji dysponują nowymi systemami walki i obecnie wy-
konują zadania w składzie polskiej floty oraz w ramach ćwiczeń 
międzynarodowych.. Zaprezentowane zostały także polskie do-
świadczenia z eksploatacji okrętów podwodnych typu Kobben 
i Kilo. Dowódca sił morskich Rumunii zapoznał się również z ba-
zą szkoleniową i możliwościami Ośrodka Szkolenia Nurków i Płe-
twonurków WP. Jest to obecnie jeden z najnowocześniejszych 
ośrodków szkolenia nurkowego w Europie. 
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Nadszedł czas dla MW

Bronisław Komorowski nawiązał 
w swoim przemówieniu do powo-
łania Marynarki Wojennej przez 
Józefa Piłsudskiego podkreślając, 

że ten moment był początkiem budowy ma-
rzeń o nowoczesnej Polsce, która była zdolna 
wykorzystywać posiadany przez siebie do-
stęp do morza. Efektem tego była między in-
nymi budowa Gdyni. Dlatego cieszę się, że 
tutaj w Gdyni gdzie ten polski sen o wolności, 
polski sen o nowoczesności został zrealizo-
wany w latach dwudziestych i trzydziestych 
okresu międzywojennego, że tu w Gdyni mo-
gę wspomnieć także o tym, co będzie w przy-
szłości - mówił prezydent RP. Jak zapewniał 
prezydent Bronisław Komorowski, w przy-
szłości na morski rodzaj Sił Zbrojnych ma 
być co roku przeznaczane 900 milionów zło-
tych. Jest najwyższa pora, aby w procesie 
unowocześniania Sił Zbrojnych także Mary-
narka Wojenna odczuła pozytywne efekty 
zmian. Tak jak siły powietrzne odczuły wpro-
wadzenie supernowoczesnego samolotu wie-
lozadaniowego. Tak jak Wojska Lądowe od-

czuły wprowadzenie nowoczesnych transpor-
terów opancerzonych czy supernowocze-
snych rakiet przeciwpancernych, tak nad-
szedł czas dla Marynarki Wojennej - zapew-
niał Bronisław Komorowski. 

Zapewnił też, że jako zwierzchnik Sił 
Zbrojnych będzie wraz z ministerstwem Obro-
ny Narodowej pilnował, aby nie było pokus 
zagospodarowania pieniędzy przeznaczonych 
na morski rodzaj Sił Zbrojnych w inny sposób 
niż na rzecz polskiej Marynarki Wojennej. 

Obchody Święta MW rozpoczęły się już 
w piątek, 22 czerwca. Tego dnia dwa miejsca 
w Gdyni otrzymały imiona dowódców Mary-
narki Wojennej. Rondo przy ul. Zielonej i Bos-
mańskiej otrzymało imię komandora Bogumi-
ła Nowotnego – pierwszego dowódcy MW po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Nato-
miast ulica przy Porcie Wojennym w Gdyni 
Oksywiu otrzymała imię admirała Romualda 
Wagi (dowódcy MW w latach 1989 – 1996 ).

W sobotę 23 czerwca z okazji Święta MW 
otwarto w Klubie MW „Riwiera” wystawę 
fotograficzną poświęconą Marynarce Wojen-

900 milionów złotych rocznie to nie jest tyle ile byśmy chcieli, to jest tyle ile 
możemy wydać na Marynarkę Wojenną – powiedział prezydent RP podczas 
Święta Marynarki Wojennej w Gdyni.

nej. Odsłonięto również tablicę upamiętniają-
cą współpracę kanadyjskiego okrętu HMCS 
„Haida” i polskiego ORP „Błyskawica”, któ-
re służyły razem podczas II wojny światowej 
w ramach 10. Flotylli Niszczycieli. Odbył się 
również koncert galowy orkiestr wojsko-
wych, które uczestniczyły w Festiwalu Or-
kiestr Wojskowych w Gdyni. Podczas Święta 
MW każdy mógł wejść na pokład niszczycie-
la min ORP „Flaming”, który cumował przy 
molo za ORP „Błyskawica”. 

Główne uroczystości Święta MW odbyły 
się w niedzielę 24 czerwca przy Płycie Mary-
narza Polskiego w Gdyni. Można było obej-
rzeć uroczystą zmianę warty, po której nastą-
piły wystrzały armatnie z historycznego nisz-
czyciela ORP „Błyskawica”. Uroczystość za-
kończyło odegranie „Hymnu do Bałtyku” 
przez sześć orkiestr wojskowych oraz defila-
da Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej.
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Bez badań opinii publicznej trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie czy jesteśmy społeczeń-
stwem promarynarskim czy nie. 

Z jednej strony mamy czasami do czynienia 
z negatywnymi komentarzami na temat Ma-
rynarki Wojennej. Zwykle są to anonimowe 

wpisy pod różnymi artykułami w internecie. 
Czytając je, łatwo można jednak wywniosko-
wać, że ich autorzy nie mają podstawowej 
wiedzy na temat dziedziny, w której zabiera-
ją głos. W sieci aż roi się bowiem od artyku-
łów, pod którymi można znaleźć obraźliwe 
komentarze nie mające żadnej wartości me-

rytorycznej. Nie dotyczą one jednak tylko 
i wyłącznie samej MW lecz w zasadzie 
wszystkich dziedzin ludzkiej działalności. 
Z drugiej zaś strony, jak tylko Marynarka 
Wojenna organizuje wydarzenia, które są 
otwarte dla społeczeństwa, to uczestniczą 
w nich tysiące osób z całej Polski. Wielokrot-

Podaj/Prześlij dalej

Jak społeczeństwo postrzega 
Marynarkę Wojenną? Bez 
wątpienia polskie siły morskie 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Tysiące osób odwiedza 
okręty i obserwuje pokazy lotnictwa morskiego. Sympatyków 
Marynarki Wojennej przybywa także w internecie. 

MARYNARKA WOJENNA jest dopiero w pierwszem stadjum powstawa-
nia. Jej ważność i potrzeba, jak każda nowa idea wywalcza sobie dopiero 
prawo do życia i rozwoju wśród nierozumiejącego należycie tych kwestyj, 
pozbawionego wszelkich morskich tradycyj społeczeństwa – to cytat 
z jednej z publikacji okresu międzywojennego wydanej, aby przybliżyć 
społeczeństwu specyfikę Marynarki Wojennej i pozyskać orędowników 
spraw morskich. Jednak jak to wygląda dzisiaj? 
(w cytacie zachowano oryginalna, przedwojenną pisownię)
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nie, aby zobaczyć okręty, nad morze przyjeż-
dżają osoby z różnych, nawet najbardziej od-
ległych zakątków kraju. Kilka tysięcy osób 
deklaruje na Facebooku zainteresowanie 
morskim rodzajem Sił Zbrojnych. Na tym 
portalu społecznościowym informacje zwią-
zane z MW docierają nawet do 30 tysięcy 
osób. Tylko w czerwcu tego roku na temat 
Marynarki Wojennej ukazało się mediach 
niemal 300 publikacji. Może właśnie te fakty 
są najlepszą odpowiedzią na pytanie o spo-
łeczne zainteresowanie Marynarką Wojenną?

Z całej Polski
Tegoroczne obchody Dni Morza i Święta 

Marynarki Wojennej zgromadziły w Gdyni 
i Szczecinie kilkadziesiąt tysięcy osób. Na 
okręty, które były w tym czasie udostępnio-
ne do zwiedzania trzeba było ustawiać się 
w długą kolejkę. Kilka tygodni wcześniej 
dwadzieścia tysięcy osób zwiedziło okręty, 
które cumowały w Gdyni, by wziąć udział 
w międzynarodowych ćwiczeniach „Baltops 
2012”. Pokazy lotnicze z udziałem samolo-
tów i śmigłowców MW przyciągają uwagę 
wielu fascynatów lotnictwa. Kilkadziesiąt 
tysięcy osób obserwowało rok temu paradę 
morską i lotniczą Marynarki Wojennej na 
Zatoce Gdańskiej. Przykłady można byłoby 
mnożyć i wszystkie świadczyłyby o dużym 
zainteresowaniu morskim rodzajem Sił 
Zbrojnych. Swego rodzaju wyznacznikiem 
społecznego zainteresowania sprawami 
morskimi może być również wspomniany 
już wcześniej facebookowy profil Marynar-
ki Wojennej i profil „Bandery”. Profile te 
mają w sumie prawie trzy tysiące sympaty-
ków. W organizowanych przez Marynarkę 
Wojenną takich akcjach jak „Kurs na przy-
szłość” biorą często udział osoby nie zwią-
zane zawodowo z morzem i nie mieszkający 
nad Bałtykiem Podczas debaty „Kurs na 
przyszłość” internauci zamieścili na Face-
booku ponad cztery tysiące wpisów. Na pro-
filu „Bandery” odbyło się natomiast praw-
dopodobnie pierwsze w Polsce (a być może 
także na świecie) kolegium redakcyjne, 
w którym mógł wziąć udział każdy kto 
chciał przedstawić swoją opinię dotyczącą 
tego co ukazuje się bądź powinno się ukazy-
wać w czasopiśmie Marynarki Wojennej. 
Kilka artykułów jakie ukazały się w następ-
nych wydaniach „Bandery” było owocem 
właśnie tego kolegium. Przeglądając profile 
osób biorących udział w dyskusjach związa-
nych z Marynarką Wojenną również łatwo 
zauważyć, że morskim rodzajem Sił Zbroj-
nych interesują się nie tylko mieszkańcy 
Wybrzeża. Jak napisał do nas jeden z inter-
nautów: Czy to na południu czy północy kra-
ju Brać Marynarska istnieje. Praktycznie 
każdego dnia przybywa w internecie sympa-
tyków Marynarki Wojennej. Zapewne więk-

szość z osób, które obserwowały ubiegło-
roczną paradę okrętów i lotnictwa morskie-
go, uczestniczyły w tegorocznej „majówce 
z MW”, Dniach Morza, czy w Święcie Ma-
rynarki Wojennej dowiedziała się o tych wy-
darzeniach właśnie za pośrednictwem me-
diów i internetu. 

Od papieru do sieci
W okresie międzywojennym wydawano 

wiele publikacji przybliżających społeczeń-
stwu specyfikę Marynarki Wojennej. Podkre-
ślano znaczenie floty, konieczności bezpie-
czeństwa transportu morskiego, wymiany 
handlowej, dostaw surowców i obrotu porto-
wo-morskiego. Pomimo skromnego wówczas 
dostępu do morza pisano m.in.: Powstaje 
„Polska na morzu”, której zakres nie ma nic 
wspólnego wyłącznie z niewielkim wybrze-
żem morskiem, ale z całą Polską, z wszystkie-
mi morzami świata i wszystkiemi lądami przy 
nich leżącemi. W 1939 roku do Ligii Mor-
skiej i Rzecznej należało prawie milion osób. 
Organizacja ta prowadziła między innymi 
zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Mor-
skiej, z którego kupiono okręt podwodny 
ORP „Orzeł”. Trudno byłoby znaleźć nega-
tywne komentarze z tamtych czasów na ten 
temat w prasie, pamiętnikach lub wspomnie-
niach. Internetu wówczas nie było, a dzisiaj, 
skoro jest i zdominował nasze życie warto za-
tem skupić się na staraniach, aby Marynarka 
Wojenna stała się jeszcze bardziej popularna 
w sieci. Należy bowiem jak najszerzej mówić 
o jej specyfice, zadaniach i znaczeniu jakie 
odgrywa w systemie obronnym państwa To, 
co przed laty trafiało do społeczeństwa na pa-
pierze, dzisiaj musi docierać nie tylko w for-
mie druku, ale także drogą elektroniczną za 
pośrednictwem internetu i mediów. Być mo-

że właśnie dzięki temu tworzyć się będzie 
coraz większa „społeczność morska”, zarów-
no w internecie, jak i w tzw. „realu” - rozu-
miejąca i wspierająca Marynarkę Wojenną. 
Dzisiaj każdy ma głos, każdy może napisać 
komentarz, kliknąć „lubię to”, „udostępnij”, 
„prześlij dalej”, „opublikuj” itp. Na początku 
tej publikacji skorzystaliśmy z cytatu pocho-
dzącego z przedwojennego poradnika, mó-
wiącego o Marynarce Wojennej i o tym jak 
wstąpić w jej szeregi. Na pierwszej stronie te-
goż poradnika widniej napis: „przeczytaj 
i podaj dalej”. Dzisiaj, po około 80 latach, 
warto zatem powiedzieć używając języka in-
ternetu – „przeczytaj i prześlij dalej”.
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Już od ośmiu lat w trakcie Dni Morza, do Świnoujścia przyjeżdża młodzież z Gniezna, Krakowa, Lublina, 
Poznania i Torunia, czyli miast, których nazwy noszą okręty 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-
Minowych. Miasto Świnoujście, jako gospodarz, także wystawia swoją drużynę. Wszyscy oni rywalizują 

w ramach Wieloboju Morskiego o „Złotą Kotwicę Dowódcy Marynarki Wojennej”.
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Wielobój Morski jest najbardziej 
atrakcyjnym przedsięwzięciem 
projektu edukacyjnego „Miasta 
- Okręty”. Turniej ten wszedł 

już na stałe do kalendarza 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża stając się jednym z najważniejszych 
wydarzeń obchodów Dni Morza i Święta Ma-
rynarki Wojennej w Świnoujściu. Od samego 
początku wzbudzał bardzo duże emocje nie tyl-
ko wśród uczestników i ich opiekunów, ale tak-
że wśród organizatorów, gości przyjeżdżają-
cych z drużynami do Świnoujścia oraz sympa-
tyków, którzy kibicują zawodnikom ze swoich 
miast. Co roku dają oni z siebie wszystko, by 
w sportowych zmaganiach pokonać pozostałe 
reprezentacje i by to właśnie oni mogli zabrać 
do swojego miasta główne trofeum zawodów, 

„Miasta -  okręt y” 
Wielobój morski

NA POKŁADZIE OKRĘTU
Drużyny reprezentujące miasta zaokrętowano na pokładach „ich” okrętów. Pozwoliło im to z bliska 
oglądać codzienne życie marynarzy, a także uczestniczyć w niektórych jego elementach, jak na przy-
kład podniesienie bandery. Po powrocie do swoich rodzin i znajomych zapewne chętnie pochwalili się, 
że przez kilka dni mieli możliwość być członkiem załogi okrętu Marynarki Wojennej, nazwanego tym 
samym imieniem co miasto, w którym mieszkają.

czyli „Złotą Kotwicę Dowódcy Marynarki Wo-
jennej”. Marynarze ze wszech miar starają się 
zapewnić uczestnikom profesjonalną obsługę 
turnieju i jej atrakcyjną oprawę, tak by wizyta 
w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i udział w zawo-
dach zapadły im w pamięć jak najlepiej i na jak 
najdłużej.

Przygotowania i finał
Do tegorocznego, VIII Wieloboju Morskie-

go, młodzież sześciu polskich miast przygoto-
wywała się przez cały rok szkolny. To właśnie 
od fazy eliminacyjnej w dużej mierze zależą 
przecież późniejsze wyniki osiągane podczas 
turnieju. W większości miast, już od pierw-
szych wrześniowych zajęć WF gimnazjaliści 
trenowali marynarskie konkurencje. Przez cały 
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„Miasta -  okręt y” 
Wielobój morski

rok towarzyszyła im morska atmosfera, chociaż 
przygotowania odbywały się z dala od morza. 
Wiosną tego roku, we wszystkich miastach od-
były się eliminacje, które wyłoniły spośród 
gimnazjalistów klas drugich, siedmioosobowe 
składy reprezentacji Gniezna, Krakowa, Lubli-
na, Poznania i Torunia oraz Świnoujścia. 

23 czerwca, wszystkie reprezentacje stanęły 
do rywalizacji w VIII Wieloboju Morskim, który 
odbył się w Porcie Wojennym w Świnoujściu. 
Zawodnicy wystartowali w czterech marynar-
skich konkurencjach: walka na bomie, rzut ko-
łem ratunkowym, przeciąganie liny, bieg z odbi-
jaczem. Konkurencje te nazywane są niekiedy 
użyteczno – morskimi, ze względu na to, że 
kształtują umiejętności potrzebne w codziennej 
służbie marynarza. O ile walka na bomie nawią-
zuje do wyzwań, z którymi mógł się zetknąć ma-
rynarz floty żaglowej, o tyle pozostałe konkuren-
cje znajdują swoje odbicie w takich współcze-
snych i powszechnych czynnościach jak podanie 
koła ratunkowego tonącemu czy działania obsad 
manewrowych podczas cumowania okrętu.

Zmaganiom sportowym towarzyszył konkurs 
wiedzy marynistycznej. W piątek (22 czerwca) 
na pokład okrętu transportowo – minowego 
ORP „TORUŃ” zaokrętowano wszystkich 
uczestników i gości „Wieloboju Morskiego”, po 
czym okręt wyszedł na morze na krótki rejs. 
Podczas pobytu okrętu na morzu młodzież 
wzięła udział w „Konkursie Wiedzy Morskiej” 
– o tajnikach marynarskiego rzemiosła. Uczest-
nicy odpowiadali także na pytania związane 
z historią Marynarki Wojennej, jej współcze-
snymi zadaniami i rolą w systemie obronnym 
państwa oraz historią 2. Dywizjonu Okrętów 
Transportowo - Minowych. 

Ostatecznie, po podliczeniu punktów wszyst-
kich konkurencji zwycięzcą tegorocznego, VIII 
Wieloboju Morskiego została reprezentacja 
Gniezna, która zawiozła do swojego miasta 
główne trofeum – „Złotą Kotwicę Dowódcy 
Marynarki Wojennej”.

Cała Polska nad Bałtykiem
Wielobój Morski, organizowany co roku 

w 8 FOW, jest najważniejszym wydarzeniem 
projektu edukacyjnego „Miasta-Okręty”. Ce-
lem tego projektu  jest edukacja młodzieży na 
temat roli morza i Marynarki Wojennej. Już od 
samego początku inicjatorom powstania tego 
projektu przyświecała myśl, że nie tylko pol-
skie Wybrzeże leży nad morzem, lecz cała 
Polska jest państwem morskim i należy o tym 
przekonywać młode pokolenia. Tym samym 
poszukiwano sposobu, aby w atrakcyjny spo-
sób zainspirować młodzież do zainteresowania 
się sprawami morza. Dlatego, w 2004 roku, 
z inicjatywy Młodzieżowego Domu Kultury 
nr 2 w Lublinie powstał projekt porozumienia 

o współpracy, który otrzymał nazwę „Miasta – 
Okręty”. W lutym 2005 roku, w Gnieźnie, 
prezydenci pięciu miast: Gniezna, Krakowa, 
Lublina, Poznania i Torunia oraz dowódca 
8 Flotylli Obrony Wybrzeża podpisali w tej 
sprawie formalne porozumienie. Od tej pory 
prezydenci miast, przedstawiciele urzędów 
miejskich, domów kultury, szkół oraz dowód-
cy i matki chrzestne okrętów transportowo – 
minowych inicjują i uczestniczą w różnych 
formach współpracy. Przedstawiciele załóg 
okrętowych uczestniczą zawsze w obchodach 
świąt i uroczystościach w miastach, patronują 
szkolnym konkursom, odwiedzają dzieci pod-
czas lekcji, na których opowiadają o służbie 
w Marynarce Wojennej oraz o pracy na mo-
rzu. Organizowane są konkursy historyczne, 
plastyczne, fotograficzne i muzyczne, wysta-
wy wyjazdowe, ekspozycje pamiątek ze zbio-
rów Marynarki Wojennej, a także wycieczki 
dla dzieci i młodzieży połączone ze zwiedza-
niem polskich baz morskich, okrętów oraz 
miejsc pamięci narodowej na Wybrzeżu. 

OKRĘTY - MIASTA
W składzie 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża słu-
ży pięć okrętów transportowo – minowych.  Są to okręty projektu 767. Ze względu na nazwę 
pierwszego, który wcielony został do służby w październiku 1989 roku – ORP „LUBLIN”, są na-
zywane „Lublinami”. Kolejne to: ORP „GNIEZNO”, ORP „KRAKÓW”, ORP „POZNAŃ” i ORP „TO-
RUŃ”. Nadano im nazwy pięciu polskich miast – historycznych stolic Polski. Uczyniono to, by 
podkreślić związki Marynarki Wojennej z różnymi regionami kraju a także przypominać o mor-
skim charakterze naszego państwa. 

KLASYFIKACJA TURNIEJU
W tegorocznym finale „Wieloboju Morskie-
go” zwyciężyła reprezentacja Gniezna. Na 
podium obok Gniezna znalazły się drużyny 
Świnoujścia (II miejsce) i Krakowa (III miej-
sce). Czwarte miejsce ex aequo zdobyły 
drużyny Lublina i Torunia a piąte miejsce 
zajęła reprezentacja Poznania.

kpt. mar. Monika Trzcińska
bandera@mw.mil.pl
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Po prawie 40 latach Muzeum Marynarki Wojennej znów ma swoją 
siedzibę. To ponad trzy tysiące metrów kwadratowych nowoczesnych sal 
wystawienniczych, magazynów i pomieszczeń biurowych.

Po wyburzeniu w 1974 roku nieużyt-
kowanego już budynku pierwszej 
siedziby Muzeum Marynarki Wo-
jennej, oraz kina przy Klubie Mary-

narki Wojennej, wykorzystywanego jako 
miejsce ekspozycji stałej, Muzeum Marynar-
ki Wojennej nie posiadało własnej siedziby, 
ani sali wystaw. Miało tylko niewielką po-
wierzchnię wystawienniczą na okręcie mu-
zeum „Błyskawica”. Potem były mniej lub 
bardziej realne zamiary zbudowania mu-
zeum, ale nie doczekały się realizacji. Został 
nawet wykonany w 1975 roku projekt gma-
chu muzeum podobnego do Teatru Muzycz-
nego. Ale na projekcie się skończyło.

Powstanie koncepcji
Koncepcja budowy Muzeum Marynarki 

Zwiedzając historię

Wojennej pojawiła się znowu w drugiej po-
łowie lat 90-tych. W tym okresie działacze 
krajowych i zagranicznych organizacji 
kombatanckich, historycy, władze samo-
rządowe Gdyni i wiele innych osób doce-
niających znaczenie historii morskiej oraz 
skupionych wokół dowódcy MW admirała 
floty Ryszarda Łukasika – głównego orę-
downika i promotora budowy siedziby Mu-
zeum MW - rozpoczęło działalność na 
rzecz zgromadzenia w jednym miejscu pa-
miątek dokumentujących funkcjonowanie 
Marynarki Wojennej. Było to podstawą po-
wołania fundacji „O dach dla historii Ma-
rynarki Wojennej Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. W 1998 roku opracowano jej statut, 
powołano zarząd i przygotowano wniosek 
o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym. Jeszcze w tym samym roku wmuro-
wano akt erekcyjny i rozpoczęto współpra-
cę z pracownią architektoniczną a dwa lata 
później przyjęto uchwałę o sfinansowaniu 
prac przygotowawczych i projektowych. 
W lipcu 2001 roku Dowództwo Marynarki 
Wojennej zawarło umowę z zarządem mia-
sta o wspólnej realizacji inwestycji, 
a w kwietniu urząd miasta wydał decyzję 
zatwierdzającą projekt i pozwolenie na bu-
dowę budynku, w którym miało się znajdo-
wać Muzeum Marynarki Wojennej oraz 
Muzeum Miasta Gdyni.

Dwa etapy
W maju 2002 roku w obecności między in-
nymi wiceministra obrony narodowej Piotra 
Urbankowskiego rozpoczął się I etap budo-

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ I MUZEUM MIASTA GDYNI w liczbach
Kubatura Muzeum MW wynosi 17 830 m³, Muzeum Miasta Gdyni – 16 500 m³, część ogólno–obiek-
towa, wspólna dla obu muzeów - 3 545 m³, razem - 37 875 m³. Powierzchnia użytkowa Muzeum MW 
liczy 3 136 m², Muzeum Miasta Gdyni - 3 016 m², część wspólna - 596 m², razem - 6 748 m². Po-
wierzchnia całkowita Muzeum MW ma 3 336 m², Muzeum Miasta Gdyni – 3 272 m², część ogólna - 
795 m², razem - 7 403 m². Wymiary: wysokość - 23,05 m, długość - 95,23 m, szerokość Muzeum 
MW - 51,52 m a szerokość Muzeum Miasta Gdyni – 58,23 m.
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wy. Generalnym wykonawcą prac budowla-
nych było przedsiębiorstwo Budownictwo 
i Energetyka Mega SA. Całość budowy 
przebiegała według projektu sopockiego 
Warsztatu Architektury – Pracowni Autor-
skiej. Głównym projektantem obiektu był dr 
inż. arch. Krzysztof Kozłowski. Ponad 5 mi-
lionów złotych na realizację tego etapu bu-
dowy pochodziło przede wszystkim ze zbió-
rek organizowanych przez fundację „O dach 
dla historii Marynarki Wojennej Rzeczypo-
spolitej Polskiej” oraz darowizn wpłacanych 
na konto fundacji.
Latem 2010 roku Ministerstwo Obrony Na-
rodowej przyznało dotację wysokości 10,8 
miliona złotych na realizację II etapu budo-
wy muzeum, którego wykonawcą było 
przedsiębiorstwo Extrabau. Wreszcie w lu-
tym 2012 r. została ukończona budowa bu-
dynku nowego muzeum. 

Muzeum przy plaży
Muzeum Marynarki Wojennej znajduje się 
w tym samym budynku co Muzeum Miasta 
Gdyni ale obie instytucje funkcjonują 
w sposób całkowicie niezależny. Muzeum 
MW mieści się na czterech kondygnacjach, 
na których znajdują się: sale wystaw, audy-
torium, archiwum, zaplecze biurowe i maga-
zynowo-warsztatowe oraz kawiarnia. Istnie-

W ostatnich latach wiele osób wspierało i pomagało w budowie „Dachu dla historii”. Należy 
zatem pamiętać nie tylko o dziejach Marynarki Wojennej, ale także o tych, którzy nie szczędzi-
li wysiłków na rzecz powstania nowej siedziby Muzeum MW – dzieła, które pozostanie dla ko-
lejnych pokoleń – na zawsze. W kolejnych numerach „Bandery” opowiemy jakie były początki 
i przebieg budowy muzeum.

je też zaplecze gastronomiczne do obsługi 
kawiarni oraz restauracji Klubu „Riwiera”. 
Budynek mieszczący oba muzea stoi obok 
plaży miejskiej na wysokości Bulwaru Nad-
morskiego. Na tym poziomie znajduje się 
główne wejście do Muzeum MW. Na kolej-
nych poziomach są pomieszczenia ekspozy-
cyjne oraz zaplecze. Całość wieńczy nad 

Muzeum MW – kawiarnia z tarasem, a nad 
Muzeum Miasta Gdyni – galeria sztuki 
współczesnej.
Kompleks w całości przeznaczony jest do 
działalności muzealnej stanowiąc nowocze-
sne centrum ekspozycyjne. 

Walter Pater
bandera@mw.mil.pl
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kpt. mar. Piotr Wojtas
p.wojtas@mw.mil.pl

Urodzony w 1960 roku w Płocku 
Marian Ambroziak uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej nr 8, która 
dziś już nie istnieje. Po jej zakoń-

czeniu obecny Dowódca 3 Flotylli Okrętów 
poszedł do technikum mechanicznego, w któ-
rym uprawiał zapasy, wioślarstwo i przede 
wszystkim żeglarstwo. Kierowany swoją naj-
większą pasją, zdecydował o wyborze mor-
skiej uczelni - Wyższej Szkoły Marynarki Wo-
jennej. Po pomyślnie zdanych egzaminach, na-
mawiany przez ówczesnego Komendanta 
WSMW – oficera morskiego z ogromnym do-
świadczeniem kontradmirała Witolda Gliń-
skiego, zdecydował się na kierunek Nawigacja 
i Uzbrojenie Okrętowe, co po ukończeniu 
technikum mechanicznego nie było wcale 

Gdy w 2000 roku przy gdyńskim nabrzeżu po raz pierwszy cumowała fregata 
rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”, jej dowódcą był komandor porucznik 
Marian Ambroziak. Oto sylwetka obecnego Dowódcy 3 Flotylli Okrętów – 
krótka historia o spełnianiu marzeń i dziwnym zbiegu okoliczności…

oczywistym wyborem. We wspo-
mnieniach admirał Ambroziak 
podkreśla, że w szkole nie było ła-
two, na końcu każdego semestru 
trzeba było zdawać nawet kilkana-
ście egzaminów, ale praktyki na 
morzu wynagradzały wysiłek wło-
żony w naukę.

Po ukończeniu WSMW w 1985 
roku pierwszy przydział skierował 
wówczas podporucznika marynar-
ki Mariana Ambroziaka do 9. Flo-
tylli Obrony Wybrzeża w Helu. 
W 11. Dywizjonie Ścigaczy służył 
ponad półtora roku na ORP "Za-
wzięty", a w marcu 1987 r., trzy 
dni przed pierwszym podniesie-
niem bandery, przeszedł na ORP 
"Kaszub" na stanowisko zastępcy 
dowódcy okrętu. Gdy w 1996 roku 
dowódca okrętu komandor podpo-
rucznik Marian Ambroziak koń-
czył pływanie na ORP "Kaszub", 
jeden z ostatnich rejsów odbył do 
Holandii, gdzie (podczas święta 
tamtejszej Marynarki Wojennej) 
zobaczył amerykańską fregatę ra-
kietową USS "Clark". Pytany 
o tamte wrażenia, obecny Dowód-
ca 3 Flotylli Okrętów wspomina: 
(…) miała numer 11 i wyglądała 

Marzenie o fregacie

imponująco. "Kaszub" miał 90 m długości, 
a fregata - 130! Zrobiłem zdjęcie tej amery-
kańskiej jednostki i pomyślałem, że chciałbym 
kiedyś taką dowodzić (…). 

Zanim to marzenie się spełniło, jako koman-
dor podporucznik zajął stanowisko w sztabie 
Dowództwa Marynarki Wojennej. Wówczas po-
jawiły się plany pozyska-
nia z USA fregaty rakie-
towej. Los, poparty am-
bicją i marzeniami spra-
wił, że kmdr por. Marian 
Ambroziak w roku 1999 
wyjechał do Teksasu 
w USA na trzymiesięcz-
ny kurs językowy. W na-
stępnym roku poleciał do 

Ameryki na pięć miesięcy - już jako dowódca 
fregaty, którą polska Marynarka Wojenna miała 
przejąć, a która otrzymała nazwę ORP „Gen. 
K. Pułaski”. Zbiegiem okoliczności była to ta 
sama fregata, której zdjęcie Dowódca zrobił 
pięć lat wcześniej w Holandii!

Po trzech latach dowodzenia największą 
jednostką pod biało-czerwoną banderą, przy-
szedł czas na objęcie stanowisk dowódczych 
na lądzie. Od 2003 roku komandor Marian 
Ambroziak był zastępcą, a następnie dowódcą 
31. Dywizjonu Okrętów Rakietowych. 
W 2004 roku komandorowi Marianowi Am-
broziakowi powierzono dowodzenie nowo 
utworzonym Dywizjonem Okrętów Zwalcza-
nia Okrętów Podwodnych. W 2007 roku Mini-
ster Obrony Narodowej skierował komandora 
Ambroziaka na studia polityki obronnej 
w Warszawie. Po ich ukończeniu pełnił służbę 
w Dowództwie Marynarki Wojennej na stano-
wisku Szefa Szkolenia Morskiego. W 2009 ro-
ku postanowieniem Prezydenta RP został mia-
nowany na stopień kontradmirała i skierowany 
do służby na stanowisku asystenta Szefa Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego do spraw 
MW. 11 czerwca 2012 roku kontradmirał Ma-
rian Ambroziak przejął dowodzenie najwięk-
szym związkiem taktycznym Marynarki Wo-
jennej – 3 Flotyllą Okrętów w Gdyni.

Prywatnie kontradmirał Marian Ambro-
ziak jest mężem Barbary i ojcem Agaty 

i Adrianny. Pasjonuje się literaturą histo-
ryczną i marynistyczną, a także historią Pol-
ski i geografią świata. 
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Bohaterowie z Marynarki
Na co dzień są marynarzami. Służą na lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach. W niedzielę, 15 lipca, pełnili dyżur na Podstacji Pogotowia 
Ratunkowego. Około godziny 15.00 dostali wezwanie do wypadku w miejscowości 
Mściszewice, gdzie z nieznanych przyczyn kierowca samochodu osobowego 
wjechał do jeziora. Kilkanaście minut później bosmanmat Piotr Olejniczak 
i st. marynarz Mariusz Deptuła, pomimo zagrożenia własnego życia, bez wahania 
ratowali 11-letniego chłopca z tonącego auta. 
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Obaj służą w 44. Bazie Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach i obaj 
są ratownikami medycznymi. Bos-
manmat Piotr Olejniczak jest do-

wódcą zastępu Wojskowej Straży Pożarnej, po-
siada uprawnienia płetwonurka. Starszy mary-
narz Mariusz Deptuła jest natomiast kierowcą – 
ratownikiem w ambulatorium z izbą chorych - 
posiada uprawnienia ratownika WOPR. W ra-
mach doskonalenia zawodowego pełnią rów-
nież dyżury w pogotowiu ratunkowym. 

Umiejętności płetwonurka i ratownika wod-
nego w połączeniu z umiejętnościami ratowni-
ka medycznego tego dnia okazały się kluczowe. 
15 lipca bosmanmat Piotr Olejniczak i st. mary-

narz Mariusz Deptuła pełnili dyżur na Podstacji 
Pogotowia Ratunkowego w Sierakowicach. Po 
południu zostali wezwani do wypadku. Kierow-
ca przejeżdżającego obok jeziora Mściszewice 
samochodu osobowego stracił panowanie nad 
pojazdem, przebił betonowe barierki i wjechał 
do wody. W samochodzie oprócz kierowcy 
znajdowało się troje dzieci. Zanim pojazd zna-
lazł się całkowicie pod wodą, znajdującym się 
na miejscu osobom udało się uratować kierow-
cę i dwie dziewczynki. Przybyli na miejsce ra-
townicy medyczni natychmiast ruszyli na po-
moc pozostałemu w tonącym samochodzie 
11-letniemu chłopcu. Uwolnili go z pasów bez-
pieczeństwa, wydobyli na powierzchnię i przy-

stąpili do reanimacji. Zobaczyłem go na tylnym 
siedzeniu, ale nie mogłem go wyciągnąć. Kole-
ga podpłynął z drugiej strony i chwycił go za 
głowę. Odcięliśmy pasy i wydostaliśmy go na 
brzeg, po czym przystąpiliśmy do reanimacji – 
mówi bsmt Piotr Olejniczak. W tym czasie na 
miejsce przybył śmigłowiec Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego, który zabrał chłopca do 
szpitala w Gdańsku.

Profesjonalizm i poświęcenie siemirowic-
kich marynarzy odbiło się szerokim echem 
wśród personelu medycznego. Pełen podziwu 
dla ich postawy jest ordynator Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kartuzach Paweł Witkowski – To, że 
to dziecko ma w ogóle szansę na powrót do 
zdrowia jest zasługą tych dwóch panów. Gdy 
tonie samochód, jest to sytuacja ekstremalnie 
niebezpieczna, szczególnie dla przygodnych 
świadków. Widać to doskonale właśnie na tym 
przykładzie. Dopóki auto było na powierzchni, 
ci właśnie świadkowie potrafili sobie z tym po-
radzić. Wyciągnęli kierowcę i dwie dziewczyn-
ki. W momencie, gdy samochód zniknął pod 
wodą, zakończyła się akcja ratowania życia, 

a zaczęło ratowanie mienia. Oni tymczasem 
rozpoznali sytuację i zrobili to, co powinni.

W uznaniu za wzorowe przeprowadzenie 
działań ratowniczych i niesienie pomocy z na-
rażeniem własnego życia bosmanmat Piotr 
Olejniczak i st. marynarz Mariusz Deptuła 
otrzymali podziękowania od Prezesa Zarządu 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach 
oraz Starosty Kartuskiego, a Dowódca Mary-
narki Wojennej wystąpił do Prezydenta RP 
z wnioskiem o wyróżnienie obu żołnierzy „Me-
dalem za Ofiarność i Odwagę”.

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl
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Kompleks budynków Marynarki na Oksywiu miał zabezpieczać 
potrzeby marynarzy w pełnym zakresie. Obok gmachów 
dowódczych i szkoleniowych powstały również budynki dla 
„ciała” i „ducha” – czyli szpital morski oraz kościół 
garnizonowy marynarzy. 

Idąc w górę ulicą Grudzińskiego mijamy 
kompleks Akademii Marynarki Wojen-
nej – nową bibliotekę, aulę i halę spor-
tową. Docierając do końca ulicy po pra-

wej stronie zobaczymy gmach, w którym 
obecnie znajduje się Wojskowa Specjalistycz-
na Przychodnia Lekarska i Wojskowy Ośro-
dek Medycyny Prewencyjnej. Przed wojną 
wchodził on w skład kompleksu wojskowego 
wybudowanego według projektu profesora 
Mariana Lalewicza i mieścił się tutaj Szpital 
Morski Nr 1. Został oddany do użytku 
w 1932 roku, dysponował 100 łóżkami dla 
chorych na dwóch podstawowych oddzia-
łach: chirurgii oraz chorób wewnętrznych 
i zakaźnych. W szpitalu znajdowały się tak-
że: pracownia rentgenowska, ambulatorium, 
laboratorium kliniczne, przychodnia denty-
styczna, apteka, kostnica, prosektorium, łaź-
nia i komora dezynfekcyjna. Przed wojną le-
karz dyżurny szpitala pełnił również obo-
wiązki lekarza garnizonu Gdynia. We wrze-

śniu 1939 roku szpital nie odegrał większej 
roli ze względu na bliskość położenia obiek-
tów wojskowych i możliwość „dostania się” 
pod ostrzał artyleryjski. Właśnie po uszko-
dzeniu budynku przez pocisk artyleryjski per-
sonel wraz z chorymi został ewakuowany do 
szpitala w Gdyni przy ulicy Morskiej, a na-
stępnie do szpitala polowego na Babich Do-
łach. Podczas okupacji w budynku znajdowa-
ła się szkoła dla marynarzy załóg niemiec-
kich okrętów podwodnych. Po wojnie, przez 
rok, od 1946, w obiekcie działała Oficerska 
Szkoła Marynarki Wojennej. Po tym okresie 
do budynku powrócił Szpital Marynarki Wo-
jennej, ale tylko na dwa lata, gdyż w 1949 ro-
ku został on przeniesiony do Gdańska – Oli-
wy. Jednakże budynek nadal był wykorzysty-
wany przez służbę zdrowia aż do chwili obec-
nej. Między innymi swoją siedzibę miało tutaj 
Szefostwo Służby Zdrowia MW, składnica 
medyczna, Przychodnia Garnizonowa, czy 
też ambulatorium. Na froncie budynku znaj-

duje się tablica pamiątkowa odsłonięta w 
2010 roku i poświęcona zamordowanym w 
Katyniu w 1940 roku kontradmirałowi dr. 
med. Leonowi Moszczeńskiemu i kmdr. por. 
dr. med. Zygmuntowi Szymkiewiczowi oraz 
tragicznie zmarłym 10 kwietnia 2010 roku: 
Dowódcy Marynarki Wojennej admirałowi 
floty Andrzejowi Karwecie oraz lekarzowi 
Prezydenta RP gen. bryg. dr. hab. med. Woj-
ciechowi Lubińskiemu.

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

Marynarska wycieczka 
z historą w tle (2)

Ostatnim budynkiem oddanym do użytku 
przed II wojną światową był Kościół Garnizo-
nowy MW w Gdyni Oksywiu (zlokalizowany 
naprzeciw bramy głównej do Stoczni MW). 
Nie stanowi on całości z kompleksem koszaro-
wym MW, jednakże jego projektantem był 
również profesor Marian Lalewicz. Budowę 
kościoła rozpoczęto w 1935 roku z inicjatywy 
ówczesnego Kapelana MW błogosławionego 
ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia. Kościół 
budowany był przede wszystkim z dobrowol-
nych datków marynarzy Polskiej Marynarki 
Wojennej i został ukończony w 1939 roku. 
Konsekracji świątyni dokonał biskup Gawlina 
1 lipca 1939 r., a pierwszą mszę świętą odpra-
wił ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń w rocz-
nicę „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia tegoż roku. 
Kapelan MW planował, że nowa świątynia ma-
rynarzy będzie pod wezwaniem Dominia Ma-
ris - Pani Morza, a inspiracją pomysłu była fi-
gura Stella Maris - Matki Boskiej trzymającej 
żaglowiec. Niestety wybuch wojny przekreślił 
te plany. Podczas wojny budynek został kilka-
krotnie trafiony pociskami różnego kalibru, 
których skutki można zobaczyć do dziś. Niem-
cy po zajęciu Gdyni, przez cały czas okupacji, 
wykorzystywali kościół jako magazyn. Po woj-
nie charakter wykorzystania budowli nie zmie-
nił się i aż do 1981 roku były w nim zlokalizo-
wane magazyny (m.in. magazyn surowych, za-
solonych skór). W 1981 roku, po ponad 40 la-
tach, do budynku ponownie powróciła świąty-
nia, która otrzymała wezwanie Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Czasopismo powstało w celu rozpo-
wszechnienia wiedzy z obszaru sta-
tutowej działalności Centrum Dok-
tryn i Szkolenia Sił Zbrojnych 

(CDiS SZ). Należy do niej standaryzacja ope-
racyjna, wykorzystanie doświadczeń (ang. 
Lessons Larned) i rozwój koncepcji i ekspery-
mentowania w wojsku (ang. Concept Develop-
ment and Experimentation). Z dziedzin poza-
statutowych CDiS SZ czasopismo ma zamiar 
propagować szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo narodowe i międzynarodowe, strategię 
wojskową, zarządzanie w wojsku, dowodzenie 
i kierowanie, dydaktykę wojskową, oraz wy-

chowanie w wojsku. Jest ono recenzowane 
i ukazuje się jako rocznik. 

W 2012 roku tematyką przewodnią „Comper-
tusa” są „Siły Zbrojne RP w misjach i opera-
cjach poza granicami państwa”. Tematyka ta sta-
nowi jednocześnie podstawę kwalifikacji prac 
nadsyłanych do redakcji celem ich publikacji. 

W związku z powyższym redakcja „Com-
pertusa” zachęca Państwa do publikacji swo-
ich doświadczeń, wiedzy i spostrzeżeń z ww. 
zakresu tematycznego. Oczywiście zamiesz-
czane będą tylko prace dotychczas niepubliko-
wane, za które przewidziane jest honorarium 
autorskie według obowiązujących stawek. Ist-
nieje również możliwość publikowania recen-
zji książek, omówień ze spotkań, konferencji, 

Nowe czasopismo 
naukowe
W Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych 
powstało czasopismo naukowe „Compertus”. 
Redakcja nowego rocznika zachęca wszystkich 
zainteresowanych do publikacji na jej łamach 
swoich artykułów. 
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Naszemu Przyjacielowi

komandorowi rez. Sławomirowi KUDELI

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SYNA

składa redakcja „Bandery”

Panu kmdr. por. rez. Sławomirowi Kudeli 

wyrazy współczucia z powodu tragicznej śmierci 

SYNA

składa 
Załoga Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Joli Walczyk

oraz jej Najbliższym 
wyrazy głębokiego żalu i wyrazy szczerego współczucia

z powodu  śmierci 

MAMY

składają koleżanki i koledzy
Pionu Ochrony Informacji Niejawnych  Dowództwa MW
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sympozjów o tematyce związanej ze specjali-
zacją czasopisma. 

Materiały do publikacji należy zgłosić do re-
dakcji drogą elektroniczną na adres e-mail: re-
dakcja.compertus@wp.mil.pl oraz pocztą na 
adres: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbroj-
nych, ul. Szubińska 105, 85-915 Bydgoszcz 
z dopiskiem na kopercie: „Compertus” w ter-
minie do 30 września tego roku. Artykuły pu-
blikowane są w języku polskim i angielskim. 

Informacji dotyczących szczegółowych wy-
magań redakcyjnych udziela mjr Robert Racz-
kowski. telefon CA MON: 410 – 346, telefon 
cywilny: (0-52) 37 80 346.
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Bandera na olimpiadzie
W Londynie odbywają się XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie. Wśród 
zawodników są także polscy marynarze.

mł. chor. sztab. Andrzej Grażul
a.grazul@mw.mil.pl

MARYNARZE NA OLIMPIADACH
Występy na Letnich Igrzyskach Olimpij-
skich nie są obce marynarzom – sportow-
com. Do tej pory co najmniej 11 razy repre-
zentanci naszego rodzaju Sił Zbrojnych 
brali w nich udział. Byli to: por. mar. Sławo-
mira SZPEK (strzelectwo), st. mar. Mirosła-
wa SAGUN-LEWANDOWSKA (strzelectwo), 
st. mar. Robert KRAWCZYK (judo), mar. 
Maciej GRABOWSKI (żeglarstwo) i mar. 
Marcin CZAJKOWSKI (żeglarstwo). Wszy-
scy oni walczyli o medale na ostatnich XXIX 
Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 
w 2008 roku.

Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się 27 
lipca i potrwają do 12 sierpnia. Głów-
ne zawody  rozgrywane są w Hyde 
Parku, Greenwich Park, Regent's 

Park, na Wimbledonie oraz na odnowio-
nym stadionie Wembley. Konkurencje że-
glarskie są natomiast rozgrywane w Port-
land, około 190 kilometrów od Londynu, 
a trasa maratonu prowadzi ulicami City 
i Westminster. 

Wśród 10500 sportowców z 205 krajów 
znajduje się 4 zawodników reprezentują-
cych morski rodzaj Sił Zbrojnych RP. Nasi 
sportowcy biorą udział w 3 z 26 dyscyplin 
olimpijskich. Jednym z tych zawodników 
jest maratończyk marynarz Marcin Cha-
bowski, który na co dzień służy w Komen-
dzie Portu Wojennego Gdynia. Od kilku 
lat jest on posiadaczem najlepszego wyni-
ku w kraju na dystansie dziesięciu tysięcy 
metrów i zwycięzcą wielu prestiżowych 
biegów. 

Z kolei marynarz Daria Pogorzelec jest 
reprezentantką Polski w judo. Nasza ju-
doczka występuje na macie w Londynie 
w kategorii 78 kilogramów. W zeszłym ro-
ku była członkinią polskiej drużyny na 
V Światowych Wojskowych Igrzyskach 
Sportowych CISM w Rio de Janeiro w Bra-
zylii gdzie wywalczyła złoty medal. 
W 2011 roku Daria Pogorzelec czterokrot-
nie zdobyła brązowy medal w międzynaro-
dowych zawodach. W 2010 roku zdobyła 
srebro na młodzieżowych mistrzostw Euro-
py w Sarajewie. Macierzystym klubem 
sportowym judoczki jest GKS Wybrzeże 
Gdańsk. 

Pozostałymi reprezentantami na olimpia-

NAJCIĘŻSZE MEDALE W HISTORII OLIMPIAD
Medale tegorocznej olimpiady zostały zaprojektowane przez brytyjskiego artystę Dawi-
da Watkinsa i zaprezentowane publiczności już na rok przed Igrzyskami. Awers medali 
ukazuje grecką boginię Nike opuszczającą świątynię Partenon, by udać się do Londynu. 
Na rewersie wygrawerowano logo igrzysk na tle brzegów Tamizy. Waga medali zawiera 
się pomiędzy 375 do 400 gramów, i są one najcięższe w historii igrzysk olimpijskich. 
Produkcją trofeów zajęła się brytyjska mennica, która musiała wytłoczyć ich aż 4700 
sztuk. Pozostaje mieć nadzieję i życzyć naszym zawodnikom by przywieźli do Polski jak 
największą ich ilość.

dzie spod znaku biało-czerwonej bandery 
są lekkoatleci. Starszy marynarz Marta Je-
schke występuje w biegu na 200 metrów 
i sztafecie 4 x 100 metrów natomiast mary-
narz Kacper Kozłowski bierze udział 
w biegu na 400 metrów i sztafecie 4 x 400 
metrów. Także ci zawodnicy brali udział 
w zeszłorocznych igrzyskach w Rio de Ja-
neiro. Kacper Kozłowski zdobył tam złoto 
w sztafecie 4 x 400 metrów. Natomiast 
Marta Jeschke jest złotą medalistką 
43. Wojskowych Lekkoatletycznych Mi-
strzostw Świata w Sofii na dystansie 200 
metrów oraz brązową medalistką Lekko-
atletycznych Mistrzostw Europy (sztafeta 
4x100 metrów) w Barcelonie. W 2009 roku 
zajęła trzecie miejsce w plebiscycie na naj-
lepszego sportowca polskiej armii. 

Poza zawodnikami na tegorocznych Igrzy-
skach Olimpijskich w Londynie w elitarnej 
grupie sędziowskiej wystąpi starszy mary-
narz Zofia Truchanowicz, brązowa meda-
listka z Rio de Janeiro, a dyscypliną w któ-
rej będzie sędziowała jest żeglarstwo.
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B E S T  L I V E R Y 
dla Orki z Darłowa
Debiutujący na jednych z największych na świecie pokazach lotniczych śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ otrzymał 

nagrodę „Best Livery” za najlepsze malowanie. Jego autorem jest dowódca eskadry technicznej kmdr ppor. Zdzisław Szawłowski. Nowy 
kamuflaż zaledwie w 3 dni wykonał personel Zespołu Technicznego Grupy Lotniczej Darłowo:  st. chor. szt. mar. Zdzisław Włodarczyk, chor. 
szt. mar. marek Rutkowski, mł. chor. szt. mar. Aleksander Dąbrowski, Edward Kalinowski, Zbigniew Lachowicz oraz Bogdan Denesowski.  

To była pierwsza w historii wizyta Mi-14 na odbywających się od 1971 roku pokazach Royal International Air Tattoo. W tegorocznej edy-
cji uczestniczyło 268 statków powietrznych z 25 państw. W ciągu dwóch dni pokazy odwiedziło ponad 130 tysięcy osób.
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