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95. rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej
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28 listopada, minęło 95 lat od dnia, w którym Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał do życia Marynarkę Wojenną. Główne uro-
czystości rocznicowe odbyły się przy Płycie Pomniku Marynarza Polskiego. Na wszystkich okrętach MW podniesiono wielką galę bande-
rową. Obecnie flota polska dysponuje ok. 40 okrętami bojowymi, 40 pomocniczymi jednostkami pływającymi oraz kilkudziesięcioma sa-
molotami i śmigłowcami. Współczesna Marynarka Wojenna liczy ok. 8 tysięcy marynarzy. Główne jej siły to: dwie fregaty rakietowe, jed-
na korweta, pięć okrętów podwodnych, trzy okręty rakietowe, pięć okrętów transportowo-minowych, trzy niszczyciele min, kilkanaście tra-
łowców, jednostki ratownicze i zabezpieczenia. Operują one z baz morskich w Gdyni i Świnoujściu. Marynarka Wojenna dysponuje lot-
nictwem morskim operującym z lotnisk w Gdyni Babich Dołach, Darłowie i Siemirowicach, w tym także lotnictwem pokładowym startu-
jącym z pokładów fregat rakietowych. Komponent lotniczy Marynarki Wojennej to przede wszystkim samoloty patrolowo-rozpoznawcze, 
śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych, ratownicze, a także lotnictwo transportowe. Wzdłuż polskiego wybrzeża rozlokowane są spe-
cjalistyczne jednostki brzegowe. Głównym ośrodkiem szkoleniowym jest Centrum Szkolenia MW w Ustce.  
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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

Szanowni Czytelnicy!

Dzisiaj trafia do Waszych rąk kolejny numer naszego wspólnego miesięcznika 
„Bandera”. Jest to ostatni numer wydany przez Dowództwo Marynarki Wo-
jennej. Nadal miesięcznik będzie przygotowywany i publikowany jednakże już 
przez inne instytucje MW. Całe siły zbrojne przechodzą obecnie proces zmia-

ny systemu dowodzenia i kierowania, którego efektem było między innymi właśnie rozfor-
mowanie Dowództwa MW. Proces ten nie ominie również innych jednostek polskiej Ma-
rynarki Wojennej. Wierzę, że reforma ta nie wpłynie w negatywny sposób na funkcjono-
wanie naszych sił morskich. Zgodnie z podpisanymi umowami nasza Marynarka za trzy 
lata otrzyma dwa nowe okręty: okręt patrolowy „Ślązak” oraz niszczyciel min projektu 
„Kormoran II”. Jest to pierwszy, ale jakże znaczący krok w drodze do zachowania zdol-
ności operacyjnych polskich sił morskich. Oczekuję zawarcia kolejnych umów na budowę 
okrętów podwodnych i nawodnych, które były, są i będą zasadniczymi filarami siły nasze-
go państwa na morzu. Zmiany systemu dowodzenia w znaczący sposób dotkną kadrę i 
pracowników wojska Dowództwa Marynarki Wojennej. Często wiązać się to dla nich bę-
dzie z koniecznością zmiany nie tylko samego miejsca służby i pracy, ale także zakłóce-
niami w życiu rodzinnym. 

Wszystkim Czytelnikom „Bandery” życzę Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Na-
rodzenia, a w nowym 2014 roku wiary i optymizmu w patrzeniu w przyszłość. 

Ufam, że już niedługo będziemy świadkami efektów modernizacji Marynarki Wojen-
nej, a moim życzeniem jest, aby polska flota wojenna była dumą wszystkich Polaków. 

admirał floty Tomasz Mathea
Dowódca Marynarki Wojennej

 2 TOMASZ GOS | Najważniejsza jest współpraca

 5 PIOTR WOJTAS | 30 tysięcy mil nawodnej żeglugi

 6 WOJCIECH OSTALSKI | Ostatnie okręty z duszą...

 8 GRZEGORZ  WALETKO | 95. rocznica odtworzenia 

 Marynarki Wojennej RP

 10 ARTUR GRZĄDZIEL | ORP „Arctowski” - zasłużony 

 hydrograf Marynarki Wojennej

 12 MONIKA TRZCIŃSKA | Terroryści na okręcie

 14 MARIUSZ KONARSKI | Pamięci admirała Wagi

 15 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Podchorąży z pałaszem

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Najlepsi w sporcie

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: 3fo.rzecznik@mw.mil.pl.

Czasopismo "Bandera" do tego numeru włącznie jest także dostępne w formie elektronicz-
nej na archiwalnej stronie internetowej Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w za-
kładce "Prasa". Nasz profil na Facebooku: www.facebook.pl/bandera.

Bandera
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nowiska newralgiczne dla funkcjonowa-
nia sił morskich.

Jak wypada porównanie naszej Ma-
rynarki Wojennej z siłami morskimi 
innych krajów rejonu basenu Morza 
Bałtyckiego?
Jeśli chodzi o wyszkolenie to nie mamy 
się czego wstydzić. Załogi naszych 
okrętów, śmigłowców i samolotów nie 
odstają pod tym względem od załóg z 
krajów zachodnich a czasami nawet je 
przewyższają. Przez ostatnie dziesięcio-
lecie braliśmy aktywny udział w działa-
niach na wszystkich morzach okalają-
cych Europę. Wystarczy wspomnieć, iż 
polskie okręty: fregata rakietowa ORP 
„Gen. K. Pułaski”, okręty podwodne 
ORP „Bielik” i ORP „Kondor” kilka-
krotnie tworzyły Polskie Kontyngenty 
Wojskowe, biorąc udział w operacji an-
tyterrorystycznej „Active Endeavour” 
na Morzu Śródziemnym. Nasz okręt do-
wodzenia ORP „Kontradmirał X. Czer-
nicki” w sumie przez 2 i pół roku stał na 
czele Stałego Zespołu Sił Obrony Prze-
ciwminowej NATO, a polskie niszczy-
ciele min już 10-krotnie wchodziły w 
skład tego Zespołu. Wystarczy cofnąć 
się kilka tygodni wstecz, aby przekonać 
się o poziomie wyszkolenia polskich 
marynarzy. To właśnie podczas naj-
większego w tym roku ćwiczenia NATO 
„Steadfast Jazz” komponentem mor-
skim złożonym z kilkunastu okrętów 
różnych klas i o różnym przeznaczeniu 
dowodził polski oficer, a w skład sztabu 
zespołu weszli głównie polscy maryna-
rze. Należy także wspomnieć o ratow-
nictwie morskim czy służbach hydro-
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graficznych. Niestety wypadamy zdecy-
dowanie gorzej jeśli chodzi o sprzęt 
i możliwości bojowe polskich okrętów. 
Ten stan rzeczy może zmienić tylko 
konsekwentna i niezakłócona realizacja 
planu rozwoju MW. 

Pozyskanie jakich okrętów jest w tej 
chwili najważniejsze dla Marynarki 
Wojennej?
Mówiąc bardzo krótko to praktycznie 
większości klas. W pierwszej kolejności 
ma wejść do linii okręt patrolowy typu 
„Ślązak” i prototyp niszczyciela min ty-
pu „Kormoran II”. Oczekujemy, że na 
obu tych jednostkach podniesiemy ban-
derę wojenną za trzy lata, w 2016 roku. 
To jest pierwsze przysłowiowe świateł-
ko w tunelu. Po długim okresie oczeki-
wania w końcu przyszedł czas na kon-
krety. Ale tak jak wspomniałem wcze-
śniej, aby plan modernizacji Marynarki 
Wojennej był zrealizowany potrzebna 
jest konsekwencja, bez względu na ja-
kiekolwiek zawirowania nie związane z 
morskim rodzajem sił zbrojnych. My 
marynarze potrzebujemy przede 
wszystkim spokoju w realizacji planów, 
aby odtworzyć potencjał bojowy pol-
skich sił morskich. Osobiście oczekuję 
na podpisanie kolejnej umowy na budo-
wę jednostki pływającej dla MW. Tym 
razem będzie to okręt podwodny, które-
go możliwości są nie do przecenienia na 
morskim teatrze działań. Nie można za-
pominać także o śmigłowcach. Lotnic-
two morskie jest przecież integralną i 
bardzo ważną częścią Marynarki Wo-
jennej. Trudno sobie wyobrazić ratow-
nictwo morskie, czy też siły zwalczania 

okrętów podwodnych bez śmigłowców 
morskich.

Czy ewentualne przeniesienie szkol-
nictwa morskiego w rejon centralnej 
lub południowej Polski mogłoby 
mieć jakiś wpływ na wyszkolenie 
przyszłej kadry oficerskiej?
Poznawanie rzemiosła morskiego to nie 
tylko teoria, ale także a nawet przede 
wszystkim praktyka, której ważnym 
elementem jest częsty kontakt z morzem 
i ludźmi służącymi na okrętach. Ta bli-
skość jest ważna także dla wyszkolenia 
tak zwanego ducha morskiego. Obecnie 
Akademia Marynarki Wojennej prawie 
graniczy z Portem Wojennym w Gdyni. 
Trudno chyba wyobrazić sobie lepszą 
lokalizację biorąc pod uwagę to o czym 
mówiłem wcześniej. Specyficzne środo-
wisko działania sił morskich, jakim wła-
śnie jest morze, powoduje, że z dala od 
niego nie można przygotować  prawdzi-
wego oficera morskiego.

Panie Admirale, jakie są Pana plany 
na przyszłość po zakończeniu służby 
na stanowisku Dowódcy Marynarki 
Wojennej?
Do połowy przyszłego roku kalendarzo-
wego będę przebywał w dyspozycji sze-
fa Sztabu Generalnego WP, a następnie 
obejmę prawdopodobnie stanowisko 
szefa Polskiego Przedstawicielstwa 
Wojskowego przy Kwaterze Głównej 
NATO w Brukseli. 
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Z admirałem floty Tomaszem Mathea, 
dowódcą Marynarki Wojennej rozmawia Tomasz Gos.
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ADMIRAŁ FLOT Y TOMASZ MATHEA  urodzi ł  s ię 30 kwietnia 1955 roku w Warszawie. 
W 1974 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, a po ich ukończeniu objął swoje pierwsze stanowisko służ-
bowe, jako dowódca działu broni podwodnej na okręcie podwodnym ORP „Sokół”. W 1984 roku awansował na stanowisko za-
stępcy dowódcy okrętu podwodnego ORP „Bielik”. Od 1988 roku był szefem Sztabu Dywizjonu Okrętów Podwodnych, a następ-
nie dowódcą Dywizjonu. W 1996 roku został zastępcą dowódcy 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, a dwa lata później objął stanowisko 
szefa Szefostwa Szkolenia Morskiego w Dowództwie MW. W czerwcu 2000 roku awansował na stanowisko dowódcy 9 Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Helu. W 2002 roku został skierowany na studia w Narodowym Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie. 
Po powrocie do kraju pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, jako Szef Generalnego Zarządu Planowania Strate-
gicznego. Następnie w latach 2004 – 2006 był szefem Logistyki Marynarki Wojennej. W czerwcu 2006 roku został wyznaczony 
na stanowisko zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP. 25 czerwca 2010 roku otrzymał nominację na stanowisko Dowódcy Ma-
rynarki Wojennej RP. 

Admirał floty Tomasz Mathea jest absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej b. ZSRR, Królew-
skiej Akademii Sztabu MW Wielkiej Brytanii oraz polskiej Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia operacyjno-strategiczne 
w Narodowym Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie, najważniejszej i najbardziej prestiżowej uczelni wojskowej Stanów 
Zjednoczonych. Jego wizerunek został umieszczony w tzw. „Hall of Fame”, w miejscu, w którym Narodowy Uniwersytet Obrony 
Stanów Zjednoczonych wyróżnia swoich absolwentów zajmujących najwyższe stanowiska w siłach zbrojnych. 

Wielokrotnie odznaczany, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym 
Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Morskim Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Admi-
rał floty Tomasz Mathea został także odznaczony przez Prezydenta Finlandii Krzyżem Komandorskim Orderu Białej Róży oraz 
przez Prezydenta Francji Krzyżem Oficerskim Orderu Legii Honorowej. 

Najważniejsza
jest współpraca

Panie Admirale, jak Pan ocenia 3,5 
letni okres dowodzenia Marynarką 
Wojenną? 
To był okres wielu zmian dla Marynarki 
Wojennej. Do najważniejszych zaliczył-
bym zatwierdzenie „Koncepcji Rozwo-
ju Marynarki Wojennej na lata 2013-
2030” i będącego jej wynikiem progra-
mu operacyjnego – zwalczanie zagrożeń 
na morzu w latach 2013-2022/30, w któ-
rych określono priorytety rozwoju mor-
skiego rodzaju sił zbrojnych oraz sposób 
finansowania przedsięwzięć moderni-
zacyjnych.  Akceptacja tych dokumen-
tów przez najwyższe władze państwowe 
pozwala wierzyć, że Marynarka Wojen-
na otrzyma wreszcie długo oczekiwane 
„narzędzia” niezbędne do wykonania 
powierzonych jej misji i zadań. W MW 
powstała również całkiem nowa forma-
cja - nadbrzeżny dywizjon rakietowy, 
wyposażony w najnowocześniejsze ra-
kiety NSM mogące zwalczać zarówno 
cele morskie, jak i lądowe. Należy jed-
nak pamiętać, że rakiety na lądzie nie 
zastąpią nigdy okrętów a rolą nadbrzeż-
nego dywizjonu rakietowego jest i bę-
dzie udzielanie wsparcia jednostkom 
pływającym polskiej floty. Główny cię-

żar wykonywania zadań na morzu spo-
czywał będzie nadal na okrętach i lot-
nictwie morskim.

Co powinno być priorytetem w naj-
bliższej przyszłości dla osób, które 
przejmą ster dowodzenia morskim 
rodzajem Sił Zbrojnych?
System, który rozpocznie funkcjonowa-
nie od 1 stycznia 2014 r., poprzez elimi-
nację dowództw RSZ, spowoduje wy-
dłużenie ramienia dowodzenia podle-
głymi jednostkami. Ważne jest zatem 
zbudowanie sprawnie działających rela-
cji pomiędzy Inspektoratem MW a jed-
nostkami położonymi w pasie Wybrze-
ża. Rozumiem przez to konieczność pre-
cyzyjnego określenia sposobów stawia-
nia zadań i ich rozliczania, meldowania, 
bieżącego informowania, sprawozdaw-
czości, nadzoru, kontroli, itp. Główne 
zadania Marynarki Wojennej będą prze-
cież w ykony wane w Gdy ni , 
w Świnoujściu, Ustce czy Darłowie. 
Przy dzisiejszym rozwoju systemów 
łączności i informatyki dowodzenie z 
odległości 400 kilometrów nie jest tech-
nicznie trudne, jednakże utrata możli-
wości stałego przebywania wśród pod-

władnych może negatywnie odbić się na 
wzajemnym zrozumieniu, tak istotnym 
i ważnym podczas wykonywania skom-
plikowanych zadań. Ważne jest również 
niedopuszczenie do tego aby reforma 
systemu dowodzenia nadwyrężyła na-
szą środowiskową spoistość, marynar-
skie więzi, których zawsze zazdrościły 
nam inne rodzaje sił zbrojnych.

Jak bardzo zmiany organizacyjne w 
Siłach Zbrojnych mogą wpłynąć na 
służbę kadry oficerskiej Marynarki 
Wojennej?
Dla części kadry reorganizacja systemu 
dowodzenia i kierowania Siłami Zbroj-
nymi wiązać się będzie ze zmianą 
miejsc pracy, a tym samym zmianą 
miejsca zamieszkania, bądź życiem na 
przysłowiowe „dwa domy”. Osobiście 
tego doświadczyłem i wiem, że trzeba 
włożyć wiele trudu aby pogodzić służbę 
i pracę z życiem z dala od bliskich. Nie-
stety reforma systemu dowodzenia 
i kierowania SZ RP będzie skutkowała 
także odejściem ze służby części warto-
ściowych oficerów, których nie będzie 
można zastąpić w krótkim czasie. Czę-
sto będą to osoby, które piastowały sta-
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kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@mw.mil.pl

Zważając na to, że niszczyciele min 
delegowane były do wykonywania 
obowiązków w ramach Stałego Ze-
społu Sił Obrony Przeciwminowej 

NATO Grupa 1 na określony czas i teraz już 
stoją w macierzystych portach, działalność 
SNMCMG1 do połowy stycznia opiera się 
właściwie wyłącznie na Sztabie Zespołu i 
okręcie dowodzenia. Dziewięcioosobowe do-
wództwo oraz ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki” pozostanie do tego czasu „na służ-
bie” pod flagą NATO w pięciodniowej goto-
wości do wyjścia z portu i działania wszędzie 
tam, gdzie dowództwo komponentu morskiego 
NATO w Northwood będzie ich potrzebowało. 

Czas pozostały do zakończenia misji wy-
pełniony jest podsumowaniami i analizami do-
konań okrętów. Załodze i dowódcy każdej jed-
nostki wystawiona zostanie ocena, która od-
zwierciedlać będzie zakres i sposób wykony-
wanych przez nich zadań. Ocena ta zostanie 
przesłana do dowództwa odpowiedniej mary-
narki wojennej. Za opracowanie tych ocen od-
powiedzialni są członkowie sztabu Zespołu i 
każdy z nich wystawia swoją ocenę w wąskiej 
specjalności, którą się w trakcie misji zajmo-
wał. 

Po czterech miesiącach wykonywania za-
dań na rzecz Stałego Zespołu jest co oceniać, 
szczególnie, że okręty były sprawdzone w nie-
mal każdych warunkach na jakie mogą być 
wystawione w trakcie służby pod flagą NATO. 
Operacja przeciwminowa Open Spirit 2013 
prowadzona na wodach Litwy była pierwszym 
egzaminem sprawności samodzielnego działa-
nia i współdziałania okrętów w rzeczywistej 
operacji zwalczania wybuchowych pozostało-
ści po czasach obu wojen światowych.  Łącz-
nie podczas operacji, dowodzona przez polski 
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W pierwszych dniach grudnia zakończyła się morska faza tegorocznych działań Stałego Zespołu 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. W sumie okręty przebyły ponad 30 000 mil morskich i 
wzięły udział w trzech międzynarodowych ćwiczeniach oraz jednej operacji przeciwminowej.
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sztab z pokładu „Czernickiego” grupa zada-
niowa przeszukała 24 mile kwadratowe po-
wierzchni dna morskiego (24 wyznaczone 
kwadraty, każdy o boku 1 mili morskiej) i 
zniszczyła dwie miny morskie o łącznej masie 
ładunku wybuchowego 1150 kilogramów. 

Zaledwie tydzień po jej zakończeniu okrę-
ty rozpoczęły ćwiczenie Northern Coasts 
2013 u wybrzeży Szwecji. W jego trakcie jed-
nostki Zespołu oczyszczały z potencjalnego 
zagrożenia minowego rejon przyszłego działa-
nia sił międzynarodowej koalicji. W trakcie 
dwutygodniowego ćwiczenia okręty działały 
w ramach scenariusza kompleksowej operacji 
morskiej, doskonaliły obronę przeciwlotniczą 
i procedury łączności z innymi okrętami 
uczestniczącymi w ćwiczeniu. 

Okres do wizyty w Rosji obfitował w 
szkolenie wewnątrz Grupy. W jego trakcie 
każdy z okrętów musiał wykazać się zdolno-
ścią planowania i przeprowadzania poszcze-
gólnych ćwiczeń zgodnie z założonym pla-
nem, a także reagowania na dynamicznie 
zmieniającą się sytuację nawigacyjną i hydro-
meteorologiczną. Sama wizyta w St. Peters-
burgu była dla wszystkich okrętów i Sztabu 
Zespołu okazją do wykorzystania dotychcza-
sowych doświadczeń w innej rzeczywistości, 
bo oprócz tradycyjnego wymiaru współpracy 
na morzu, w tle niemal zawsze pojawiał się 
kontekst polityczny. Współpraca NATO-Rosja 
jest tylko jednym z elementów polityki obron-
nej Sojuszu i w tym roku to właśnie Stały Ze-
spół Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 
pełnił rolę ambasadora Paktu Północnoatlan-
tyckiego. Podobnie, choć z mniejszym zainte-
resowaniem opinii publicznej, wyglądała wi-
zyta SNMCMG1 w Finlandii, która do Soju-
szu nie należy. 
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Akcja ratownicza na Bałtyku

Dynamic Monarch 2014 - 
główna konferencja planistyczna

85 lat „Przeglądu Morskiego” 

W 2013 roku minęło 85 lat od utworzenia 
„Przeglądu Morskiego”. 5 grudnia od-

była się z tej okazji uroczystość na okręcie-
muzeum ORP „Błyskawica”. Zostały wręczo-
ne pamiątkowe odznaki oraz dyplomy „za za-
angażowaną postawę w zdobywanie materia-

łów do publikowania, aktywną działalność pu-
blicystyczną oraz prezentowanie przyszłego 
oblicza Marynarki Wojennej”. 

„Przegląd Morski” to czasopismo szkole-
niowe skierowane do młodszej kadry dowód-
czej, którego zadaniem jest pogłębianie facho-
wej wiedzy, propagowanie rozwoju oraz pre-
zentacja specyfiki działania Marynarki Wo-
jennej. Pierwszy numer „Przeglądu Morskie-
go” ukazał się w 1928 roku. Wydawcą była 
Wyższa Szkoła Podchorążych Marynarki Wo-
jennej w Toruniu. Publikacji magazynu za-
przestano podczas wojny, jednak powrócił ja-
ko kwartalnik w 1947 roku. W latach 1951–

Od 19 – 22 listopada w Sopocie odbyła się 
główna konferencja dotycząca ustalenia 

szczegółów  międzynarodowej operacji „Dy-
namic Monarch 2014”. Konferencję otworzył 
Dowódca Centrum Operacji Morskich – Do-

wódca Komponentu Morskiego wiceadmirał 
Stanisław Zarychta. „Dynamic Monarch 
2014” to największe ćwiczenie organizowane 
przez NATO z zakresu prowadzenia między-
narodowej operacji ratowania załóg okrętów 
podwodnych. Ze względu na ilość zaangażo-
wanych sił odbywa się ono tylko co trzy lata. 
Gospodarzem tego ćwiczenia w 2014 roku bę-
dzie polska Marynarka Wojenna. W konferen-
cji uczestniczyli oficerowie ze Szwecji, Ho-
landii, Rosji, Włoch, Francji, Stanów Zjedno-
czonych Norwegii, Grecji, Wielkiej Brytanii, 
Francji, i Polski oraz z dowództwa morskiego 
NATO w Northwood. Głównym organizato-
rem ze strony polskiej był Zastępca Szefa Ra-

30 tysięcy mil morskich nawodnej żeglugi

Tuż przed ćwiczeniem Steadfast Jazz 
okręty musiały przejść prawie cały Bałtyk (z 
Helsinek do Gdyni). Pogoda  w trakcie przej-
ścia nie sprzyjała treningom, a wysokie fale i 
przeciwne wiatry uświadomiły wszystkim jak 
ważne jest dobre planowanie, wymiana infor-
macji między okrętami i świadomość, że w 
walce z żywiołem żaden z okrętów nie jest 
sam. W takich warunkach weryfikowana jest 
prawdziwa zdolność załóg do wykonania zało-
żonego zadania i gotowość do niesienia pomo-
cy w przypadku awarii. W czasie przejść okrę-
ty musiały także wykazać się zdolnością 
przyjmowania paliwa na morzu, co widocznie 
zwiększało ich zdolności operowania bez ko-
nieczności zawijania do portu.

W skład SNMCMG1 w drugiej połowie 
roku wchodził okręt dowodzenia ORP „Kontr-
admirał Xawery Czernicki” (od stycznia 2013 
roku), cztery niszczyciele min: BNS Narcis 
(Belgia), ENS Admiral Cowan (Estonia), FGS 
Dillingen (Niemcy) i HNLMS Makkum (Ho-
landii) oraz norweski  trałowiec (HNOMS 
Rauma). Czas jaki załogi spędziły wspólnie na 
morzu i w portach pozwolił na ich zgranie się 
w jeden sprawnie funkcjonujący organizm i 
wspólne działanie zorientowane na osiągnię-
cie wyznaczonego celu. Zawiązały się nowe 
znajomości i przyjaźnie, które (jak podkreślali 
sami marynarze) będzie łatwo kontynuować 
mimo zakończenia samej misji. Środowisko 
ludzi, którzy walczą z niewybuchami w mo-
rzach jest stosunkowo niewielkie i dzięki temu 
jest szansa, że ci którzy służyli pod flagą NA-
TO w ramach SNMCMG1 w tym roku, spo-
tkają się jeszcze podczas kolejnych operacji 
przeciwminowych w następnych latach. 

29 listopada załoga śmigłowca Marynarki 
Wojennej uczestniczyła w akcji ratow-

niczej na Bałtyku. Pomocy potrzebował męż-

1956 ukazywał się jako „Przegląd Marynarki 
Wojennej”. W międzyczasie okres wydawni-
czy skrócił się do dwóch miesięcy. Od roku 
1957 pismo ukazywało się co miesiąc jako 
„Przegląd Morski”. W marcu 2012 roku decy-
zją ministra Obrony Narodowej wydawnictwo 
zostało kwartalnikiem. Od stycznia 2014 roku 
w miejsce kwartalników rodzajów sił zbroj-
nych wydawany będzie dwumiesięcznik 
„Przegląd Sił Zbrojnych”, w którym publiko-
wane będą zagadnienia związane ze wszystki-
mi formacjami Wojska Polskiego. 

townictwa Morskiego MW kmdr por. Witold 
Kotliński. Dodatkowo w konferencji wzięli 
udział oficerowie z Szefostwa Ratownictwa 
Morskiego, 3. Flotylli Okrętów, Brygady Lot-
nictwa Marynarki Wojennej, Biura Hydrogra-
ficznego MW, Centrum Operacji Morskich - 
Dowództwo Komponentu Morskiego oraz In-
spektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa 
Generalnego RSZ. Głównym zadaniem 
uczestników konferencji było opracowanie 
szczegółowego scenariusza epizodów ćwi-
czeń, koordynacji sił oraz założeń jakie przed 
sobą stawiają poszczególne uczestniczące 
państwa. 

czyzna na platformie wiertnicznej, znajdującej 
się blisko 100 km na północ od Gdyni. Służby 
operacyjne Marynarki Wojennej zostały za-
alarmowane przez Morskie Ratownicze Cen-
trum Koordynacyjne w Gdyni. Z przekaza-
nych informacji wynikało, że poszkodowany 
mężczyzna ma wysokie ciśnienie krwi oraz 
krwawienie z przewodu pokarmowego. Do 
akcji skierowany został śmigłowiec Marynarki 
Wojennej W-3RM „Anakonda” dyżurujący na 
lotnisku 43 Bazy Lotnictwa Morskiego. Ma-
szyna wystartowała z lotniska MW w Gdyni 
Babich Dołach o godzinie 15.52 i po około 30 

minutach lotu była już w rejonie platformy. Po 
podjęciu chorego mężczyzny na pokład zało-
ga obrała kurs powrotny w kierunku lądu. O 
godzinie 17.09 „Anakonda” wylądowała na 
lotnisku w Gdyni, gdzie poszkodowanego w 
stanie stabilnym przekazano obsadzie karetki 
pogotowia. Była to 14 w tym roku akcja ra-
townicza na morzu z udziałem lotników Ma-
rynarki Wojennej. Od początku lat 90-tych 
uczestniczyli oni w 542 akcjach ratowniczych 
udzielając pomocy 284 osobom.
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dziestotrzytonowego ciągu, przenoszone 
przez każdy element kadłuba okrętu przy 
starcie ponad dwu i pół tonowej rakiety. 
Później pozostaje tylko ciemny ślad na nie-
bie, po którym można śledzić trajektorię 
lotu, niewielka fontanna morskiej wody 
przed dziobem okrętu, wywołana przez 

Wraz z opuszczeniem Bander Wojennych na małych okrętach rakietowych projektu 1241RE 
zakończyła się pewna era w Marynarce Wojennej RP. Nie chodzi tylko o sentyment byłych załóg i tych 
obecnych do miejsca służby, do okrętu jako obiektu, przedmiotu, ale przede wszystkim o epokę 
prawdziwego rzemiosła bojowego. 

Nie twierdzę, że wraz z opusz-
czeniem Bander Wojennych na 
ORM 436 i 437 w MW RP nie 
będą wykonywane zadania 

ogniowe ale…strzelań rakietowych z po-
kładu okrętów RP nieprędko będziemy 
świadkami, jeśli w ogóle. Współczesna 
technika ma to do siebie, że staje się coraz 
to doskonalsza i z każdą modernizacją traci 
ona cząstkę duszy. Duszy sprzętu, który na-
biera dla operatora szczególnego znaczenia 
podczas pracy przy nim. Bo inny stosunek 
ma się do rakiety, która jest zapakowana w 
nowoczesny kontener, a inny do rakiety, 
którą trzeba wprowadzić na prowadnicę 
hangaru, sprawdzić ustawienia przekroju 
krytycznego dyszy silnika startowego, 
zdjąć ustalacze sterów i lotek, pokrowiec z 
rurki pitota i w końcu kontrolować tempe-
raturę aby laski prochowe w silniku starto-
wym i dwa składniki paliwa spoczywały 
bezpieczne w zbiornikach rakietowych. 
Ktoś może powiedzieć no dobrze, ale duszą 
okrętu jest jego załoga nie sprzęt, zgadzam 
się, w tym względzie nie ma wątpliwości. 
„Zawsze najważniejsze było dla mnie, żeby 
cała załoga bezpiecznie wróciła do portu 

po wykonanych zadaniach. Dziękuje 
wszystkim moim marynarzom za to, że za-
wsze pomagali mi to osiągnąć” mówi kpt. 
mar. Mariusz Oller, dowódca ORP „Rol-
nik”.

Z drugiej strony nic tak nie buduje tego 
ducha jak syk, świst, hałas i tąpnięcie trzy-
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Ostatnie okręty z duszą…

DOWÓDCAMI ORP ROLNIK BYLI:
1. por. mar. Dariusz BARANOWSKI 04.02.1989 r. – 09.11.1992 r.
2. por. mar. Jacek GĄSIOROWSKI  09.11.1992 r. – 04.03.1996 r.
3. kpt. mar. Krzysztof ŁOMNICKI  04.03.1996 r. – 12.01.2000 r.
4. por. mar. Przemysław FUKSA  12.01.2000 r. – 12.08.2005 r.
5. kmdr ppor. Artur KOŁACZYŃSKI  12.08.2005 r. – 01.08.2006 r.
6. kmdr ppor. Krzysztof GRUNERT  01.08.2006 r. – 07.01.2008 r.
7. kpt. mar. Mariusz OLLER  31.07.2008 r. – 03.12.2013 r. 
Matką chrzestną ORP ROLNIK była ś. p. Pani Agata PIERNICKA.

upadający silnik startowy oraz cisza…i 
nerwowe czekanie na meldunek z Centrum 
Sterowania Siłownią, że do sprawności 
okrętu po wystrzale nie ma uwag.

Efekt wyszkolenia jaki się osiąga w 
kulminacyjnym momencie zaplanowanych 
strzelań rakietowych jest nie do przecenie-
nia, wiedzą to wszyscy okrętowcy, którzy 
choć raz poczuli zapach prochu. Załoga 
szkoli się do konkretnego zadania, na kon-
kretnym sprzęcie. Efekt ich pracy jest na-
macalny i da się to odczuć fizycznie. Wi-
dzą rezultat swoich wysiłków i poświęceń, 
jest to najlepsza mobilizacja dla każdego 
żołnierza. W takich momentach rozumie 
on proces szkolenia, nie napisany, stworzo-
ny z za biurka, nie odrealniony. Proces 
szkolenia ma swój logiczny sens: początek 
i koniec. Takie szkolenie jest najefektyw-
niejsze i żadne nawet najlepiej napisane 
ćwiczenie sztabowe ani najdoskonalszy sy-
mulator nie jest w stanie go zastąpić.

Najważniejsze dla każdego okrętu jest 
szkolenie na morzu. Ćwiczenia w manew-
rowaniu w szykach, praca na łączności, 
obrona przeciwlotnicza, przed bronią ma-
sowego rażenia, obrona nawodna, współ-
praca z lotnictwem patrolowo-rozpoznaw-
czym, strzelania artyleryjskie, strzelania 

rakietowe wszystkie są bardzo ważne z tą 
różnicą, że w przypadku tego ostatniego 
jest tylko jedna szansa na wykonanie go 
prawidłowo i nie da się go powtórzyć. Za-
łoga wie, że efekt jest zależny od nich, że 
choć raz wszystkie oczy zwrócone są na 
okręt, że nie ma miejsca na pomyłkę, wtedy 
mobilizacja do tego żeby wykonać zadanie 
jest potężna. Nie ma lepszego sposobu bu-
dowania morale i kształtowania charakteru 
niż poprzez wykonywanie zadań bojowych. 
Okręty te właśnie przez swój charakter 
służby, swoje bojowe przeznaczenie oraz 
osiągany efekt mobilizacji załogi w trakcie 
strzelań rakietowych zyskały duszę… 

„Dowodzenie okrętem niezależnie od 
jego przeznaczenia i wielkości jest dużym 
wyzwaniem oraz ogromną odpowiedzialno-
ścią. Dowodzenie jednostką, która posiada 
tak duży potencjał bojowy i w stu procen-
tach może go używać do wykonywania po-
wierzonych zadań, jest wyjątkowym wyróż-
nieniem. Nic nie daje takiej satysfakcji jak 
wydanie komendy: „na start rakiety z wy-
rzutni nr 1 – zezwalam” oraz widok okręgu 
żaru silnika startowego od rufy, odczucie 
fali uderzeniowej na własnej skórze i wra-
żenie, że okręt staje w miejscu… W takich 
momentach nabiera się respektu do przera-

żających możliwości uzbrojenia. Uzbroje-
nia, którym się dowodzi…” mówi kpt. mar. 
Mariusz Oller.

Żal jest kończyć służbę na tak wspania-
łych jednostkach, które swoją linią widocz-
ną na horyzoncie budzą respekt. Żal, że nie 
usłyszę już charakterystycznego świstu tur-
bin w porcie, że okręty nie wystrzelą już 
ani jednego pocisku artyleryjskiego i żad-
nej rakiety, że już nigdy nie trzeba będzie 
malować burty, nadbudówki i rufy opalonej 
od jej startu. Ale zawsze pozostanie w pa-
mięci, że nie raz mimo ciężkich warunków 
atmosferycznych dawały dowód swojej nie-
zawodności, dzielności morskiej i można 
było na nich polegać przy wykonywaniu 
powierzonych zadań.

Jestem dumny z tego, że również i ja 
współtworzyłem historię okrętów projektu 
1241RE MW RP i wiem, że otrzymałem 
doskonałą szkołę morskiego rzemiosła.

ORP „Rolnik” i ORP „Metalowiec” od-
chodzą na wieczną wachtę, ale pozostają 
załogi, które się wychowały na ich pokła-
dach. Pozostaje także zapisana dumna kar-
ta historii MW RP. 

por. mar. Wojciech Ostalski
w.ostalski@mw.mil.pl

DOWÓDCAMI ORP METALOWIEC BYLI:
1. kmdr ppor. Włodzimierz DANEK 20.01.1988 r. – 14.12.1990 r.
2. por. mar. Krzysztof ROKICIŃSKI   14.12.1990 r. – 10.07.1991 r.
3. por. mar. Mirosław OGRODNICZUK 10.07.1991 r. – 10.03.1995 r.
4. por. mar. Janusz PAWELEC  10.03.1995 r. – 18.02.2000 r.
5. por. mar. Piotr CHWAŁEK  18.02.2000 r. – 01.01.2003 r.
6. por. mar. Andrzej KARDA  01.01.2003 r. – 01.10.2006 r.
7. kmdr ppor. Artur KOŁACZYŃSKI  01.10.2006 r. – 07.01.2008 r.
8. kmdr ppor. Krzysztof GRUNERT  07.01.2008 r. – 03.12.2013 r.
Matką chrzestną ORP METALOWIEC jest Pani Stefania URBANIAK.
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bsm. Grzegorz Waletko
waletkog@gmail.com
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ORP „Arctowski” jest jednostką hydro-
graficzną projektu 874 wybudowaną  
w Stoczni Północnej im. Bohaterów We-
sterplatte w Gdańsku. Głównym projektan-
tem był inż. Roman Buńka a matką chrzest-
ną pani Krystyna Tokarska-Kierek. 27 listo-
pada 1982 roku odbyło się uroczyste pod-
niesienie biało-czerwonej bandery w porcie 
wojennym Gdynia-Oksywie. Pierwszym 
dowódcą okrętu został kpt. mar. Krzysztof 
Filipowski.

W pierwsze rejsy okręt wyruszył już w 
1983 r. wspólnie z ekipami IMGW, Instytu-
tu Kształtowania Środowiska oraz Morskie-
go Instytutu Rybackiego. W kolejnych la-
tach na pokładzie okrętu gościli przedsta-
wiciele Instytutu Geologicznego (1984), 
Oddziału Kartograficznego DMW (1985) 
oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
(1986). W 1989 r. ORP „Arctowski” dwu-
krotnie odbył rejsy na Spitsbergen z ekipa-
mi IV Wyprawy Naukowej Instytutu Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu M.Curie-Skłodow-

skiej i XI Wyprawy Polarnej Instytutu 
Geofizyki PAN. Rok 1990 był rokiem eks-
pedycji na Antarktydę z uczestnikami XV 
Wyprawy Antarktycznej PAN. W ciągu 
129 dni okręt przepłynął prawie 20 tys. mil 
morskich zawijając między innymi do 
Scheveningen, Montevideo i Ushuaia. 

31 lat służby na morzu to także udział 
w wielu ćwiczeniach taktycznych Mary-
narki Wojennej, udział w akcjach poszuki-
wawczo-ratowniczych i pełnienie  służby 
dozorowej. ORP „Arctowski” wielokrotnie 
reprezentował polską banderę wojenną w 
portach zagranicznych. Odwiedził między 
innymi: Bałtijsk, Rygę, Rostock, Kopenha-
gę, Antwerpię, Zeebrugge, Den Helder, 
Chatham, Stavanger, Lizbonę, Barcelonę, 
Gibraltar, Brest i La Corunę. Pokonał ty-
siące mil morskich sondując wody Bałty-
ku. 

W latach 2004-2005 ORP „Arctowski” 
wykonał pomiary hydrograficzne toru 
wodnego w ramach deklaracji HELCOM. 

W tym czasie miał zaszczyt kilkakrotnie 
gościć na pokładzie dowódcę Marynarki 
Wojennej RP, Senatorów Rządu Polskiego i 
członków Komisji Stałej Zgromadzenia 
Parlamentarnego NATO. W marcu 2004 r. 
ORP „Arctowski” uzyskał tytuł przodują-
cego okrętu MW RP w grupie okrętów spe-
cjalnych i pjp powyżej 200 ton wyporności. 

Wielu specjalistów z ORP „Arctowski” 
czynnie uczestniczy w życiu naukowym 
środowiska morskiego, biorąc udział w naj-
większych konferencjach naukowych. 
Dwukrotnie zdobyli główne nagrody za 
najlepsze prezentacje referatów na między-
narodowych konferencjach w AMW pt. 
„Rola nawigacji w zabezpieczeniu działal-
ności ludzkiej na morzu”. W 2008 r. wy-
głosili referaty na Warsztatach Hydrogra-
ficznych w Gdyni, gdzie zdobyli pierwsze 
miejsce w konkursie na najlepsze zdjęcie 
sonarowe oraz nagrodę publiczności. Do-
konania OH 266 zostały również zauważo-
ne przez media. Załoga „Arctowskiego” 

We wrześniu 2013 roku, podczas wykonywania prac hydrograficznych, załoga ORP 
Arctowski odkryła niezwykle ciekawy wrak, najprawdopodobniej niemieckiego 
trałowca M-85, zatopionego przez polską Marynarkę Wojenną podczas działań 
obronnych w 1939r. Kolejnym interesującym obiektem podwodnym odkrytym w tym 
samym czasie przez ORP Arctowski jest wrak niemieckiego U-boota klasy VIIC, 
spoczywającego kilkanaście mil morskich na pólnocny-wschód od m. Jastarnia. 

była głównym bohaterem kilku odcinków 
„Podwodnej Polski” realizowanych i emito-
wanych na antenie TVP. 

W roku 2008 załoga ORP „Arctowski” 
reprezentowała Marynarkę Wojenną podczas 
Jesiennych Prezentacji Morskich w Szczeci-
nie. Uroczystości miały szczególny charakter 
ponieważ zorganizowane były z okazji 90. 
rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej 
RP. W kolejnych latach ORP „Arctowski” 
został wyznaczony do realizacji rejsów nawi-
gacyjno-szkoleniowych z podchorążymi 
AMW. W 2009 r. odbył rejs oceaniczny w ra-
mach praktyki nawigacyjno-astronomicznej 
z wejściem do portów Gibraltar i Brest a rok 
później zrealizował zimowy rejs szkoleniowy 
ze słuchaczami V roku AMW. W roku 2011 
ORP „Arctowski” po raz kolejny odbył dwu-
miesięczny rejs z podchorążymi tym razem 
zawijając do portów Lizbona, Barcelona, La 
Coruna i Stavanger.

W roku 2009 ORP „Arctowski” brał 
udział w ćwiczeniach Marynarki Wojennej 
pk. „Pirania 2009” a w 2010 r. w ekspery-
mencie o kryptonimie CAP DEMO (Capabi-
lity Demonstration). W kolejnych latach OH 
266 uczestniczył w ćwiczeniach operacyj-
nych Marynarki Wojennej pk. „Rekin-11” i 

nych kutrów rybackich, wraków niemiec-
kich statków z okresu II wojny światowej 
„Goya”, „Wilhelm Gustloff” czy „Fran-
ken”. W 2006 r. przeprowadziła weryfika-
cję i identyfikację prawdopodobnie naj-
większego wraku Morza Bałtyckiego – nie-
mieckiego lotniskowca „Graf Zeppelin”.

W czasie ostatnich pięciu lat „Arctow-
ski” prowadził prace pomiarowe i poszuki-
wawcze w rejonie Bałtyku Południowego. 
Wykonał sondaże batymetryczno-sonarowe 
na potrzeby ustanowienia nowego systemu 
rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska. 
Obecnie realizuje prace pomiarowe, któ-
rych wyniki wykorzystane zostaną do wy-
znaczenia zalecanych tras żeglugowych 
Bałtyku Południowego. W październiku i 
grudniu 2012 r. a także w styczniu 2013 r. 
ORP Arctowski realizował prace hydrogra-
ficzne na planowanej trasie żeglugowej 
przebiegającej wzdłuż polskiego wybrzeża. 
W trakcie pomiarów załoga wykryła, do-
kładnie zbadała i zidentyfikowała unikato-
wy wrak niemieckiego samolotu bombo-
wego Junkers Ju88. W czerwcu 2013 r. 
ORP Arctowski wykonał badania wraku 
statku Georg Buchner, który zatonął pod-
czas holowania kilka mil na północny-
wschód od latarni Rozewie. 

ORP „Arctowski” jest systematycznie 
wyposażany w nowe urządzenia i systemy 
nawigacyjno-pomiarowe. Modernizacja 
sprzętu w połączeniu z wysokimi kwalifi-
kacjami i pasją załogi sprawia, że ORP 
„Arctowski” jest niezwykle wartościową i 
nowoczesną platformą posiadającą ogrom-
ny potencjał oraz zdolną realizować zada-
nia na najwyższym poziomie. 

Do końca 2013 r. ORP „Arctowski” 
przebył ponad 165 000  mil morskich w 
ciągu prawie 1450 dni.  Od roku 2007 okrę-
tem dowodzi kmdr ppor. Artur Grządziel.

ORP „ARCTOWSKI” – ZASŁUŻONY 
HYDROGRAF  MARYNARKI  WOJENNEJ

„Anakonda-12”. Realizował ponadto rej-
sy hydrograficzno-badawcze z pracowni-
kami i studentami Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego (2009, 2010, 
2011).

W 2012 roku ORP „Arctowski” gościł 
na swoim pokładzie Narodowego Hydro-
grafa Wielkiej Brytanii kadm. Nick’a 
Lambert'a, wykonywał pomiary hydro-
graficzne, prowadził szkolenie ratownicze 
MEDEVAC na wodach Zatoki Gdańskiej 
oraz uczestniczył w Światowym Dniu 
Hydrografii (World Hydrography Day 
2012) w Szczecinie.

W czerwcu 2013 r. ORP Arctowski 
zrealizował rejs nawigacyjno-szkoleniowy 
z wejściem do portu Sankt Petersburgu 
gdzie wziął udział w  VI Międzynarodo-
wym Salonie Morskim. 

W październiku 2013 r.  ORP Arctow-
ski gościł na pokładzie Szefa Biura Hy-
drograficznego Wielkiej Brytanii kontr-
admirała Toma Karstena w towarzystwie 
Szefa Biura Hydrograficznego MW kmdr. 
Henryka Nitnera. W listopadzie okręt 
uczestniczył w wielonarodowym ćwicze-
niu Wojsk Specjalnych pk. COBRA-13

Odkrycia, sukcesy i dorobek
Setki godzin poświęcone precyzyj-

nym pomiarom głębokości i badaniom so-
narowym dna dały wymierne efekty. W 
maju 2004 r. załoga ORP „ARCTOW-
SKI” dokonała spektakularnego odkrycia 
wraku legendarnego niemieckiego li-
niowca „Steuben”. Miejsce spoczywania 
wraku owiane było tajemnicą przez 59 
lat, a sam wrak był przedmiotem poszuki-
wań wielu badaczy morskich głębin, w 
tym słynnego odkrywcy „Titanica”  - dr. 
R. Ballard’a. 

Załoga „Arctowskiego“ zweryfikowa-
ła dziesiątki wraków i przeszkód podwod-
nych. Wykonała szczegółowe badania 
wraku promu „Jan Heweliusz”, zatopio-

kmdr ppor. Artur Grządziel
artola74@poczta.onet.pl
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Szkolenie składało się z bloku teo-
retycznego oraz ćwiczenia poka-
zowego, podczas którego zainsce-
nizowana została sytuacja ataku 

uzbrojonych terrorystów na okręt. Podczas 
bloku teoretycznego uczestnicy zapoznani 
zostali z zasadami ochrony obiektów, które 
są szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i 
obronności państwa. Przedstawiciel Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, przedstawił z 
jakimi zagrożeniami – zarówno zewnętrz-

nymi, jak i wewnętrznymi, mogą spotkać 
się osoby ochraniające obiekty wojskowe a 
szczególnie tak specyficzne obiekty Mary-
narki Wojennej jak okręty. 

Poza zagadnieniami teoretycznymi 
szkoleni mieli okazję zapoznać się ze sprzę-
tem i uzbrojeniem pozostającym na wypo-
sażeniu Flotylli. Na pokładzie okrętu trans-
portowo - minowego żołnierze poznali wa-
runki służby na jednostce pływającej oraz 
przedsięwzięcia mające na celu ochronę i 

obronę okrętu zarówno w morzu, jak i pod-
czas postoju w porcie. W oparciu o trało-
wiec z 12. Dywizjonu Trałowców szkolo-
nym przedstawiono sposoby realizacji 
obrony przed różnego rodzaju działaniami 
dywersyjnymi (tak zwane Force Protec-
tion).

Centrum dowodzenia
Najważniejszym i najbardziej widowi-

skowym elementem szkolenia była część 
dynamiczna, czyli ćwiczenie pokazowe z 
pozorowanym naruszeniem systemu ochro-
ny. Było ono zorganizowane w atrakcyjny 
sposób, gdyż poza kwestią naruszenia sys-
temu ochrony zawierało także elementy re-
agowania kryzysowego. Oprócz marynarzy 
z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża uczestniczy-
li w nim także żołnierze Żandarmerii Woj-
skowej ze Świnoujścia i Szczecina, szcze-
ciński Samodzielny Pododdział Antyterro-
rystyczny Policji, jednostki pływające Po-
morskiego Dywizjonu Straży Granicznej, a 
także miejscowe siły Policji. W Urzędzie 
Miasta Świnoujście rozwinięte zostało sta-
nowisko zarządzania kryzysowego a w Ko-
mendzie Poru Wojennego połączone cen-
trum dowodzenia, w którym znajdowali się 
przedstawiciele wszystkich rodzajów sił 

uczestniczących w ćwiczeniu. Tutaj zbiera-
no informacje o rozwoju sytuacji oraz kie-
rowano dyspozycje do poszczególnych 
komponentów.

Terroryści atakują
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia 

uzbrojeni terroryści zaatakowali od strony 
wody jeden ze stojących w świnoujskim 
Porcie Wojennym okrętów. Ich celem była 
kradzież znajdującego się na pokładzie 
okrętu prototypu uzbrojenia oraz ucieczka 
na swojej motorówce. Napastnikom udało 
się dostać na okręt i obezwładnić służbę 
dyżurną, która zatrzymana została na okrę-
cie jako zakładnicy. Zgodnie z procedurami 
reagowania kryzysowego zrealizowano 
przedsięwzięcia uniemożliwiające terrory-
stom wydostanie się z portu, zamykając 

Co roku wojskowi specjaliści zajmujący się tematyką ochrony obiektów 
spotykają się na tak zwanym szkoleniu centralnym, gdzie wymieniają 
informacje i doświadczenia, aby doskonalić system ochrony bez 
konieczności stosowania ryzykownych rozwiązań - uczenia się na własnych 
błędach. Tegoroczna edycja szkolenia odbyła się w Świnoujściu, w oparciu o 
8. Flotyllę Obrony Wybrzeża.

kpt. mar. Monika Trzcińska
m.trzcinska@mw.mil.pl

wyjście z basenu portowego zagrodą prze-
ciwdywersyjną. Dodatkowo na miejsce 
przypłynęła jednostka Pomorskiego Dywi-
zjonu Straży Granicznej. Negocjatorzy po-
licyjni podjęli rozmowy z terrorystami. Nie 
przyniosły one jednak oczekiwanych rezul-
tatów. Podjęto więc decyzję o odbiciu okrę-
tu przez Pododdział Antyterrorystyczny Po-
licji. Szturm na okręt zrealizowany został 
jednocześnie od strony wody i lądu. Za-
kładnicy zostali odbici a napastnicy uniesz-
kodliwieni. Aby wszystko wyglądało bar-
dziej realistycznie zastosowane zostały 
środki pozoracji.

Reakcja na wydarzenia
Podczas ćwiczenia zrealizowane zosta-

ły wszystkie elementy, które miałyby miej-
sce, gdyby sytuacja wydarzyła się w rze-

czywistości. Rozwijano linie przeciwpoża-
rowe, punkt opatrywania rannych, wzmoc-
niono system ochrony w jednostce. Dla ob-
serwatorów ćwiczenie wyglądało bardzo 
widowiskowo, ale przede wszystkim po-
zwoliło dostrzec ciągłość procedur i związ-
ki przyczynowo – skutkowe pomiędzy wy-
darzeniami a reakcją na nie.

W szkoleniu uczestniczyło pięćdziesię-
ciu specjalistów zajmujących się tematyką 
ochrony obiektów na szczeblach dowództw 
rodzajów sił zbrojnych oraz instytucji pod-
ległych Ministrowi Obrony Narodowej. 
Ćwiczeniem pokazowym kierował szef 
sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża koman-
dor Zygmunt Białogłowski.

WYBRANE AKTY TERRORYZMU MORSKIEGO:
1979 - Atak bombowy na jacht lorda Mountbattena
1985 - Porwanie statku pasażerskiego Achille Lauro
2000 - Atak samobójczy na okręt amerykański USS Cole
2000, 2001 - Zatopienie okrętów sił morskich Sri Lanki
2001, 2007 - Ataki na okręty izraelskie
2002 - Atak samobójczy na tankowiec Limburg
2004 - Atak na prom Super Ferry
oraz akty piractwa m.in. w basenie Morza Indyjskiego – tzw. Róg Afryki, jak również na morzach wewnętrznych państw takich jak: Indonezja, Pa-
pua – Nowa Gwinea, Malezja i Filipiny

TERRORYŚCI NA OKRĘCIE

„człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”

Z wielkim żalem i poczuciem ogromnej straty pożegnaliśmy

por. mar. Tomasza Szajera

Dowódcę działu elektromechanicznego na okręcie ORP „Gardno”, 
świetnego specjalistę i  lubianego

przez marynarskie środowisko kolegę

Składamy wyrazy głębokiego współczucia jego Rodzinie

Dowództwo 12. Dywizjonu Trałowców w  Świnoujściu

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 21 listopada 2013 roku odszedł nagle w wieku 31 lat 

por. mar. Tomasz Szajer

Dowódca działu elektromechanicznego na trałowcu ORP „Gardno” 

Łączymy się w smutku z pogrążoną w żałobie rodziną

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

"Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami"

Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem 
pożegnaliśmy naszego współpracownika i kolegę

por. mar. Tomasza Szajera

Dowódcę działu elektromechanicznego na ORP „Gardno”.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia

Dowódca i załoga ORP „Gardno”

Z wielkim żalem 
przyjęliśmy informację o przedwczesnej śmierci

naszego kolegi z roku

por. mar. Tomasza Szajera

który zmarł nagle, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych
jako dowódca działu elektromechanicznego na ORP „Gardno”. 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koledzy ze studiów
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Ukazała się książka o 
admirale Romualdzie 
Andrzeju Wadze. Byłego 
Dowódcę Marynarki Wojennej 
wspominają w niej między 
innymi członkowie rodziny i 
jego najbliżsi 
współpracownicy. Podchorążowie w ubiorach histo-

rycznych prezentują się już od kil-
kunastu lat. Początkowo ich udział 
ograniczał się do wystawiania war-

ty honorowej, w zasadzie jedynie podczas 
obchodów Dnia Podchorążego. „Można po-
wiedzieć, że od 2003 roku podchorążowie za-
częli coraz częściej występować w historycz-
nych mundurach. Jednak gdy Rektorem - Ko-
mendantem został kontradmirał dr inż. Cze-
sław Dyrcz zaczęliśmy prezentować się spo-
łeczeństwu poza murami uczelni, głównie 
podczas świąt narodowych czy różnego ro-
dzaju rocznic. Zaczęła także funkcjonować 
nazwa pododdział, która zastąpiła dotych-
czasową wartę” - mówi komandor porucznik 
Dariusz Golonka, dowódca batalionu szkol-
nego AMW. Obecnie pododdział występuje 
w kilkunastu uroczystościach rocznie i to nie 
tylko w kraju. „Historyczne mundury pol-
skich podchorążych można było oglądać tak-
że za granicą. Kilka tych mundurów zostało 
zabranych na pokładzie ORP „Iskra” w rejs 
szkoleniowy i regaty Tall Ship Races. Pod-
czas parad m.in. w Dublinie czy La Corunie 
podchorążowie maszerując, wzbudzali wśród 
widzów bardzo duże zainteresowanie i 
aplauz” – zwraca uwagę kmdr por. Golonka. 
W tym roku pojawiła sie dodatkowa atrakcja 
- repliki armat czarnoprochowych z okresu 
powstania listopadowego, które wykonał 
kmdr ppor. rez. Justyn Kamiński.

Pododdział składa się z 18 podchorążych 
i dowódcy. W jego skład wchodzą studenci II 
roku AMW, a dowodzi nimi podchorąży z III 
roku. Nowi członkowie rozpoczynają służbę 
w pododdziale w Dniu Podchorążego. „Na-
bór do pododdziału polega na dobraniu pod-
chorążych w miarę jednakowego wzrostu. Li-
mitowane jest to m.in. rozmiarami mundurów 
oraz względami wizualnymi. Jednym z głów-
nych kryteriów jest wyszkolenie i znajomość 
musztry. Wybieramy tych najlepszych” - pod-
kreśla kmdr por. Golonka.

Przez ostatni rok pododdziałem dowo-
dziła bsmt pchor. Magdalena Kędziora. 
Ostatnią uroczystością podczas której pełniła 
swoją rolę było tegoroczne Święto Niepodle-
głości. Bsmt pchor. Kędziora dokładnie pa-
mięta początki swojego dowodzenia: „Zosta-
łam rzucona na głęboka wodę. Okazało sie, 
ze mundur wymagał pewnych modyfikacji, 
aby dostosować go dla mnie. Spędziłam dwa 
dni, aby go przygotować. Presja była o tyle 
duża, ze mój pierwszy występ jako dowódcy 
miał odbyć sie podczas wyjątkowych, ubie-
głorocznych obchodów Dnia Podchorążego 
w Toruniu. Miałam zaledwie kilka dni, aby 
opanować chwyty szablą, rzut pałaszem. 
Miałam szczęście bo szkolił mnie mój dowód-
ca plutonu, który wcześniej służył w Kompa-
ni Reprezentacyjnej MW. Wyzwaniem także 
było to, że wcześniej nie chodziłam w podod-
dziale. Jednak, aby wszystko zagrało wystar-

czy czasem poukładać to sobie w głowie. 
Zrobiłam to i jakoś specjalnie nie musiałam 
się stresować. Jaki był efekt - ocenę pozosta-
wiam widzom i przełożonym”.

Kmdr por. Golonka chwali: „Bosmanmat 
podchorąży Kędziora była najlepsza z musz-
try, miała dobry głos dowódczy, więc ten 
krótki czas na przygotowanie na pewno nie 
był dla niej problemem. Zaproponowaliśmy 
jej dowodzenie pododdziałem, co niewątpli-
wie można uznać za zaszczyt, zwłaszcza, że 
była ona pierwszą kobietą dowódcą w tym 
pododdziale”.

Jej profesjonalizm został doceniony 
przez przełożonych. Podczas tegorocznych 
obchodów Dnia Podchorążego bsmt pchor. 
Kędziora została wyróżniona przez władze 
uczelni.

Bsmt pchor. Kędziora będzie nadal 
uczestniczyć w uroczystościach patriotycz-
nych czy historycznych. „Stojąc w podod-
dziale swojego rocznika będę obserwować 
poczynania swojego następcy i całego pod-
oddziału w mundurach historycznych. Nowy 
dowódca st. mat pchor. Paweł Marzec, to 
zdolny człowiek, naprawdę szybko opanował 
m.in. rzut pałaszem, pod moim skromnym 
okiem. Jestem pewna, że pododdział z powo-
dzeniem będzie funkcjonował”.

Pamięci 
admirała 
Wagi

W listopadzie otrzymaliśmy 
książkę wydaną przez Zespół 
Redakcyjno-Wydawniczy 
Marynarki Wojennej – „Ad-

mirał Romuald Andrzej Waga” w podtytule 
„Wspomnienie”. 

To okolicznościowe wydawnictwo po-
wstało w 5. rocznicę śmierci admirała Wagi. 

Wstępem opatrzył je dowódca Marynar-
ki Wojennej admirał floty Tomasz Mathea, 
natomiast życiorys Admirała przybliżył kmdr 
por. w st. spocz. Walter Pater. 

Na kolejnych stronach zaprezentowano 
wspomnienia o Nim, rodziny - sióstr oraz 
braci. 

Osobny rozdział poświęcony został 
wspomnieniom przyjaciół i kolegów. Zapre-
zentowano tu m.in. wypowiedzi jego współ-
pracowników, późniejszych admirałów: Mar-
ka Brągoszewskiego, Jędrzeja Czajkowskie-
go, Antoniego Komorowskiego, Romana 
Krzyżelewskiego oraz Macieja Węglewskie-
go – wspominali Admirała w ciepłych i wy-
ważonych słowach, przedstawiając go jako 
człowieka wymagającego ale zarazem bar-
dzo życzliwego dla ludzi.

Część wspomnieniową kończy opowia-

danie Marii Wagi - żony, z którą przeżył 
ostatnie lata życia. „Marzyciel, romantyk, 
człowiek, który jednocześnie trzymał głowę w 
chmurach i twardo stąpał po ziemi” – takim 
go zapamiętała.  

Książkę ilustruje kilkadziesiąt czarno-
białych fotografii z różnych okresów życia 
Admirała. Wieńczy zaś gwiazda jego imienia 
odsłonięta 15 czerwca 2013 roku w rewskiej 
Alei Zasłużonych Ludzi Morza. 

Romuald Andrzej Waga urodził się 26 
stycznia 1936 roku w Lublinie. W okresie od 
1954 do 1958 roku studiował w Oficerskiej 
Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Był 
również absolwentem Kaspijskiej Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej ZSRR w Baku 
(1961-1962) i Akademii Marynarki Wojennej 
ZSRR w Leningradzie (1967-1970). W 1978 
roku ukończył podyplomowe Studia Opera-
cyjno-Strategiczne w Akademii Sztabu Ge-
neralnego WP w Warszawie. 

Początkowo skierowano go na kuter tor-
pedowy KT-76, na którym był zastępcą do-
wódcy okrętu, a w latach 1960-61 jego do-
wódcą. W roku 1962 został zastępcą dowód-
cy kutra rakietowego ORP „Gdynia” a w la-
tach 1964-1967 dowodził tym okrętem. W 

1970 roku objął funkcję starszego pomocni-
ka szefa Sztabu ds. operacyjnych w 3 Bryga-
dzie Kutrów Torpedowych w Gdyni. Po roz-
formowaniu Brygady i powstaniu 3. Flotylli 
Okrętów został zastępcą jej szefa Sztabu ds. 
operacyjno-szkoleniowych. Od 1973 do 
1975 roku kierował sztabem 3. Flotylli Okrę-
tów, a następnie był zastępcą Szefa Oddziału 
Operacyjnego Sztabu Głównego w Dowódz-
twie Marynarki Wojennej.  W latach 1979-
1983 dowodził 8. FOW w Świnoujściu.

Od 1983 roku zajmował stanowisko sze-
fa Służb Technicznych i Zaopatrzenia – za-
stępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. 
Techniki zaopatrzenia. Trzy lata później wy-
znaczono go szefem Sztabu – I zastępcą do-
wódcy Marynarki Wojennej. Od 28 grudnia 
1989 roku do 28 lutego 1996 roku był do-
wódcą Marynarki Wojennej, po czym 8 mar-
ca 1996 roku przeszedł w stan spoczynku. 
Odszedł na wieczną wachtę 29 listopada 
2008 roku po długiej i ciężkiej chorobie. 
Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w 
Gdyni Witominie. 

Są ozdobą uroczystości patriotyczno-religijnych. Ich obecność przypomina o bohaterach Powstania 
Listopadowego i potrzebie obrony Ojczyzny w potrzebie. Pododdział historyczny Akademii Marynarki 
Wojennej.

Podchorąży z pałaszem
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3 Flotylla Okrętów po raz kolejny udowodniła swoją sportową dominację. Podczas całorocznej rywalizacji 
w sporcie powszechnym pokonała 7 drużyn reprezentujących wszystkie jednostki sił morskich.

Zamiar obrony mistrzowskiego ty-
tułu marynarze 3 FO udowodnili 
już podczas pierwszej edycji mi-
strzostw. Wygrali rywalizację w 

dwóch z trzech rozgrywanych wówczas 
dyscyplin: tenisie stołowym i wyciskaniu 
sztangi. W tej trzeciej, w turnieju piłki siat-
kowej zajęli drugie miejsce. W sumie przez 
cały rok sportowcy 3 Flotylli Okrętów 
zwyciężyli w 5 z 12 konkurencji,  zajmując 
w pozostałych dobre lokaty. 

Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak 
w roku ubiegłym tegoroczne podium wy-
glądało identycznie. Za 3. Flotyllą Okrę-
tów (79 punktów) uplasowała się połączo-
na drużyna 6 Ośrodka Radioelektroniczne-
go i dywizjonu Zabezpieczenia Hydrogra-
ficznego (69 punktów), a trzecie miejsce 
zajęła reprezentacja Brygady Lotnictwa 
MW (67 punktów) .

Ostatnia edycja sportowego współza-
wodnictwa w MW rozegrana została na 
początku grudnia w hali sportowej 44. Ba-

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

NAJLEPSI  W  SPORCIE

zy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. 
Po raz pierwszy w historii do końcowej 
klasyfikacji zaliczone były punkty w Mi-
strzostwach Marynarki Wojennej w futsa-
lu. Najlepszymi piłkarzami okazała się po-
łączona drużyna Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej i Szkoły Podoficerskiej w 
Ustce. 

W ramach współzawodnictwa sporto-
wego marynarze rywalizowali w 12 kon-
kurencjach: tenis stołowy, siatkówka, wyci-
skanie sztangi, bieg na orientację, bieg pa-
trolowy, pływanie, wioślarstwo, tenis ziem-
ny, biegi przełajowe, futsal, strzelanie z 
PW i kbkAK oraz OSF. 

W roku 2013 w sportowych zmaga-
niach udział wzięły drużyny: 3 FO, 8 FOW, 
BLMW, CSzMW/SPMW, 6 OREl/dZH, 
CWTiDMW, AMW, OZMW/OSNiPWP. 



Operacja usunięcia bomby w Świnoujściu

Saperzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili operację zdetonowania bomby lotniczej z okresu II wojny światowej. Obiekt 
zalegał w kompleksie leśnym w Świnoujściu-Przytorze pod 50 centymetrową warstwą gruntu. 

Na nieznany przedmiot natrafiono w wojskowym kompleksie leśnym przewidzianym do przekazania nadleśnictwu Międzyzdroje. 
Standardem jest, iż przed przekazaniem terenu wojskowego środowisku cywilnemu, sprawdza się go pod kątem występowania niewypa-
łów i niewybuchów. Właśnie podczas takiego sprawdzania saperzy natrafili na bombę lotniczą z okresu II wojny światowej. Miała ona dłu-
gość 170 centymetrów i średnicę 50 centymetrów. Bomba tego typu mogła zawierać nawet ponad 300 kg materiału wybuchowego.
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