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Objęcie dowodzenia
9 lipca, w gdyńskim Porcie Wojennym odbyła się ceremonia objęcia dowodzenia Marynarką Wojenną przez admirała floty Tomasza Matheę. 

Uroczystość odbyła się w honorowej asyście marynarzy i pocztów sztandarowych jednostek MW.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie meldunku szefowi Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysławowi Cieniuchowi. 

Pełniący obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej RP wiceadmirał Waldemar Głuszko zameldował o zdaniu obowiązków, a admirał floty To-
masz Mathea o objęciu dowodzenia Marynarką Wojenną. Następnie admirał floty Tomasz Mathea otrzymał z rąk szefa Sztabu Generalnego 
WP flagę Dowódcy MW – jako symbol, a jednocześnie atrybut dowodzenia. Po zakończeniu uroczystości, na pokładzie fregaty rakietowej 
ORP „Gen. K. PUŁASKI” odbyło się podpisanie protokołu zdania i objęcia obowiązków Dowódcy Marynarki Wojennej.

Admirał floty Tomasz Mathea przejmuje stery Marynarki Wojennej w niełatwych czasach. Czekają go trudne wyzwania, stojące przed ca-
łym morskim rodzajem sił zbrojnych. Głównie w zakresie modernizacji technicznej, rozwijania poziomu wyszkolenia i zaangażowania pol-
skich sił morskich w przedsięwzięcia międzynarodowe. „To jest trudny okres, ale ja głęboko wierzę, że program rozwoju Marynarki Wojennej, 
który z takim trudem powstawał, jeżeli będzie konsekwentnie realizowany, przyniesie wkrótce oczekiwany sukces”- stwierdził admirał floty 
Tomasz Mathea w dniu objęcia dowodzenia. 

Marian Kluczyński
m.kluczynski@mw.mil.pl
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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce „wakacyjny” numer naszego 
czasopisma, który przedstawia najważniejsze wydarzenia 
w Marynarce Wojennej w lipcu i sierpniu. Ostatnie mie-
siące były dla naszego rodzaju Sił Zbrojnych czasem wie-

lu zmian i zadań, jakie stanęły przed marynarzami. Wszystkie te wy-
darzenia staramy się opisywać na naszych łamach, informować 
o nich, a jednocześnie tworzyć forum do dyskusji i refleksji. 

W imieniu zespołu redakcyjnego, który przygotowuje dla Państwa czasopismo 
„Bandera”, pragnę serdecznie podziękować za wszystkie listy i telefony kierowane do 
nas. Bardzo nam pomagają Państwa sugestie, a tym bardziej pomysły na kolejne pu-
blikacje i tematy. Odkąd w maju ubiegłego roku wznowiliśmy wydawanie „Bandery” 
każdy głos jest dla nas cenny i wartościowy. 

Teraz, gdy już mija okres urlopowy i większość z nas wraca z wakacyjnego wypo-
czynku liczymy, że trafią do nas kolejne inspiracje ze strony Czytelników. Przed nami 
drugie półrocze, które z pewnością przyniesie kolejne ciekawe wydarzenia w życiu 
Marynarki Wojennej. Będzie nam niezmiernie miło jeśli „Bandera” zbliży się jeszcze 
bardziej do Państwa codziennych spraw, zadań czy problemów. 

kmdr por. Bartosz Zajda
rzecznik prasowy dowódcy Marynarki Wojennej

 2  TOMASZ GOS | Dwie dekady w zanurzeniu

 5  ANDRZEJ GRAŻUL | Dział bez numeru

 6  TOMASZ GOS | Szukając „Orła”

 7  ARTUR WASIEWSKI | "Lublin" na Wyspach

 8  CICHY, GOS, ZAJDA | Top Gun - dziewiąta dekada

 10  TOMASZ GOS | Jak zostać żołnierzem NSR?

 12  TOMASZ GOS | Czekając na prezydenta

 13  MARIUSZ KONARSKI | Morskie sprzydła w starej sepii

 14  JERZY LENDA | Komandor Adam Wychowaniec

 15  KATARZYNA FILIMONIUK | Już za rok ... wakacje

 16  JACEK KWIATKOWSKI | Życie z nurtem

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".

Od czasu wznowienia naszego czasopisma dzieki Państwa sugestiom i insporacjom, 
wydaliśmy czternaście numerów "Bandery":
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Kmdr ANDRZEJ OGRODNIK jest absol-
wentem Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni z 1990 roku. Do maja 2006 roku 
swoją służbę nieprzerwanie pełnił w Dywi-
zjonie Okrętów Podwodnych na okręcie 
ORP „Orzeł” pełniąc na nim kolejno funk-
cje: dowódcy działu, zastępcy dowódcy 
okrętu oraz dowódcy okrętu. W 2004 roku 
ukończył studia podyplomowe w Akademii 
Marynarki Wojennej. Podczas pierwszej 
operacji na Morzu Śródziemnym w 2005 
roku był zastępcą dowódcy PKW BIELIK – 
oficerem łącznikowym w COMSUBSOUTH 
w Neapolu. Od maja 2006 roku do czasu 
rozpoczęcia studiów w Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie był szefem Wy-
działu Operacyjnego 3 Flotylli Okrętów. Od 
1 lipca 2007 roku, po ukończeniu Pody-
plomowych Studiów Operacyjno – Strate-
gicznych w AON, decyzją ministra ON wy-
znaczony został na stanowisko dowódcy 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych. W lipcu 
2010 roku został przeniesiony na stano-
wisko szefa Oddziału Planowania Ćwiczeń 
w JWC w Stavanger.

Od dawna jest Pan podwodniakiem?
Dwadzieścia lat spędziłem w Dywi-

zjonie Okrętów Podwodnych, z czego ponad 
piętnaście lat na okręcie. 

Nie żałuje Pan wyboru?
Gdybym jeszcze raz kończył Akade-

mię Marynarki Wojennej to ponownie wy-
brałbym okręty podwodne.

Pływał Pan głównie na „Orle”, który 
prawie dwadzieścia lat temu przecie-

rał szlaki do NATO...
Od połowy lat 90. Orzeł obsadzał więk-

szość międzynarodowych ćwiczeń. Rozpo-
czynając od Baltops, poprzez Strong Reso-
lve, czy na przykład Keftacex. To były nasze 
pierwsze kroki w stronę NATO. Zaryzyko-
wałbym twierdzenie, że pod tym względem 
to najbardziej zasłużony polski okręt.

Które z ćwiczeń najbardziej utkwiły 
Panu w pamięci?

W 2001 roku na Atlantyku odbywały się 
manewry Keftacex. Trzy dni przed ich za-
kończeniem doszło do ataku terrorystyczne-
go na World Trade Center. Tego chyba nie da 
się zapomnieć.

Pana najlepszy okres podczas pływania 
na okrętach podwodnych to...

To bez wątpienia okres kiedy dowodziłem 
okrętem. Dowodzenie okrętem podwodnym 
trochę różni się od dowodzenia jednostką na-
wodną. Kiedy okręt wychodzi w morze to za 
bezpieczeństwo załogi i powodzenie misji od-
powiada dowódca okrętu. Ale w przypadku 
okrętu podwodnego ta odpowiedzialność 
wzrasta. Dowódca na podwodniaku sam po-
dejmuje praktycznie wszystkie decyzje. Pa-
miętajmy o tym, że łączność na takim okręcie 
ze stanowiskiem dowodzenia jest ograniczona. 
Podstawową cechą jednostki podwodnej jest 
przecież skrytość działania. Okręty podwodne 

najczęściej działają w pojedynkę. Każdy do-
wódca indywidualnie podejmuje więc decyzję 
o tym jak wykonać dane zadanie. W morzu 
dowódca jest zdany tylko na siebie i swoją za-
łogę. To ogromna odpowiedzialność ale też 
ogromna satysfakcja z dobrze wykonanego za-
dania, a także z tej sporej jednak niezależności 
podczas wykonywania tego zadania.

Dawniej mówiło się, że najgorzej jest 
trafić na okręty podwodne bo to cięż-

ka i niewdzięczna służba.
Prawie wszyscy marynarze służby zawodo-

wej, którzy służą dzisiaj na okrętach podwod-
nych zaczynali swoja przygodę z wojskiem 
jako marynarze służby zasadniczej. A nikt 
ich przecież nie zmuszał do tego by zostali 
podwodniakami i związali swoje życie z woj-
skiem. Teraz to świetnie wyszkoleni fachow-
cy z olbrzymim doświadczeniem. Dla każde-
go z nich praca to pasja co świadczy chyba 
o tym, że przeświadczenie, o którym pan 
wspomniał było mitem.

Ale spędzenie na przykład dwóch tygo-
dni pod wodą wymaga silnego cha-

rakteru.
Trzeba umieć się do pewnych rzeczy przy-

zwyczaić. Na przykład do tego, że po dłuż-
szym pobycie pod wodą noc może pomylić 
się z dniem i ktoś patrząc na zegarek nie jest 
pewien czy aktualnie jest godzina szósta po 
południu czy też szósta rano?

Co musi umieć podwodniak?
Podstawą pracy na okrętach podwod-

nych jest dobra znajomość okrętu. Każdy bez 
względu na to czy jest to kucharz, mechanik 
czy świeżo upieczony absolwent AMW, dosta-
je protokół do zaliczenia, w którym najważ-
niejszą rzeczą jest znajomość urządzeń okręto-
wych: od zasilania do hydrauliki. Każdy musi 
znać główne systemy okrętowe bo od tego za-
leży bezpieczeństwo załogi. Poza tym nie-

ustannie trzeba się szkolić. Wyszkolenie do-
brego podwodniaka jest bardzo czasochłonne.

Dlatego tak ważna jest ciągłość 
szkolenia? 

O wiele łatwiej przechodzi się na nowy 
typ okrętu jeśli ma się już pewne podstawy 
pracy na okręcie. Zasady rzemiosła pod-
wodniackiego nie zmieniają się. Zmieniają 
się tylko urządzenia, które są coraz bardziej 
zaawansowane. Do służby na Kobbenach 
poszli ludzie, którzy mieli już doświadcze-
nie na Foxtrotach. I praktycznie po 1,5 mie-
sięcznym szkoleniu wyszli na tym okręcie 
samodzielnie w morze.

Po dwudziestu latach rozstał się Pan 
z Dywizjonem Okrętów Podwodnych...

Zostałem szefem Oddziału Planowania 
Ćwiczeń w JWC w Stavanger. To zupełnie 
nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że to 
czego się nauczyłem będąc podwodniakiem 
przyda mi się w nowej pracy i spotkam tam 
tak wspaniałych ludzi, jak ci z którymi słu-
żyłem w dOP.

O pracy podwodniaków, dowodzeniu 
i upływie czasu z komandorem 
Andrzejem Ogrodnikiem, rozmawia 
Tomasz Gos.

w zanurzeniu
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Nowy komendant Garnizonu Gdynia

Nowy szef Biura Hydrograficznego MW

Pożegnanie 
oficerów

Komandor Hen-
ryk Nitner zo-

stał nowym szefem 
Biura Hydrograficz-
nego Marynarki Wo-
jennej. Zastąpił na 
tym stanowisku ko-
mandora Piotra Per-
naczyńskiego, który 
odszedł do rezerwy. 
Jednocześnie nowym 
z a s t ę p c ą  s z e f a 
BHMW został kmdr 
Andrzej Kowalski. 

Komandor porucznik Klaudiusz Nowaczyk 
został nowym komendantem Garnizonu 

Gdynia. Zastąpił na tym stanowisku komando-
ra porucznika Ryszarda Żyławskiego. Koman-
dor porucznik Klaudiusz NOWACZYK urodził 
się 14 listopada 1968 roku w Środzie Wlkp. 
Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojen-
nej (1992), gdzie ukończył również w 2006 ro-
ku studia podyplomowe. Studia magisterskie 
ukończył na Uniwersytecie Gdańskim (1996) 
na kierunku marketing i zarządzanie. Po ukoń-
czeniu studiów w Akademii Marynarki Wojen-
nej od 1992 roku służył w helskiej 9 Flotylli 
Obrony Wybrzeża w 13 Dywizjonie Trałow-

ców. Następnie w latach 1993 – 
2002 służył na stanowisku st. oficera 
oświatowo-wychowawczego w 55 
Kompanii Przeciwchemicznej oraz 
Węźle Łączności DMW. Od 2003 
roku służył w 11 Pułku Łączności 
na stanowisku Szefa Sekcji Opera-
cyjnej S-3 a od grudnia 2003 roku 
na stanowisku Zastępcy Komendan-
ta Garnizonu Gdynia. W 2007 roku 
przeszedł do Dowództwa Marynarki 
Wojennej na stanowisko specjalisty 
w Oddziale Wychowawczym.

Komandor Henryk NITNER jako szef Od-
działu Hydrograficznego brał autorski 
udział w tworzeniu w BHMW koncepcji, 
a następnie wdrożeniu systemu produkcji 
elektronicznych map nawigacyjnych w 
standardach międzynarodowych oraz cy-
frowych produktów hydrograficznych NA-
TO. Rezultatem prac było m.in. uzyskanie 
w 2004 roku pełnego pokrycia mapami cy-
frowymi (ENC) polskiej strefy odpowie-
dzialności (dzięki czemu Polska zrealizo-
wała zobowiązania międzynarodowe w tej 
dziedzinie, w grupie pierwszych kilkunastu 
państw świata).

Na ORP „Błyskawica” odbyło się uroczy-
ste pożegnanie odchodzących do rezerwy 

oficerów Marynarki Wojennej: komandora 
Piotra Pernaczyńskiego, szefa Biura Hydro-
graficznego Marynarki Wojennej, komandora 
porucznika Ryszarda Żyławskiego, komen-
danta Garnizonu Gdynia, komandora Wacła-
wa Bogdańskiego szefa oddziału – zastępcy 
szefa zarządu w Oddziale Systemów Dowo-
dzenia (Zarząd Dowodzenia i Łączności N6), 
komandora podporucznika Roberta Korczyń-
skiego, specjalisty Oddziału Operacyjnego 
w Zarządzie Operacji Morskich N3. Oficerów 
pożegnał admirał floty Tomasz Mathea, do-
wódca Marynarki Wojennej.
pożegnał admirał floty Tomasz Mathea, do-

dziedzinie, w grupie pierwszych kilkunastu 

Wojennej na stanowisko specjalisty 



NR 15/16 | LIPIEC/SIERPIEŃ 2010 5     

B A N D E R A

FO
T.

 A
N

D
R

ZE
J 

G
R

AŻ
UL

B A N D E R A

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

Dział bez numeru
B A N D E R A

RSO (Regulamin Służby na Okrę-
tach Marynarki Wojennej Rzeczy-
pospolitej Polskiej) jest morskim 
elementarzem, który muszą znać 

i przestrzegać wszyscy służący na okrętach, 
od szeregowego marynarza do dowódcy. Re-
gulamin, którym obecnie posługują się mary-
narze na polskich okrętach powstał w 1990 
roku i przewiduje organizację dziewięciu 
działów okrętowych. W marcu 2000 roku po 
raz pierwszy podniesiono biało-czerwoną 
banderę na fregacie rakietowej ORP „Gen. 
K. Pułaski”. W czasie przejmowania okrętu 
okazało się, że w składzie załóg United Sta-
tes NAVY jest dział skupiający marynarzy 
różnych specjalności przeszkolonych w re-
montach i naprawach komputerów bojowych 
oraz urządzeń elektryczno-elektronicznych 
znajdujących się na wyposażeniu okrętów. 

Amerykanie wyszli z założenia, że coraz 
więcej okrętów jest wyposażanych w bardzo 
skomplikowane pod względem obsługi urzą-
dzenia elektroniczne oraz komputery. Przy 
tak nowoczesnym sprzęcie nie można być 
jednocześnie jego operatorem i serwisantem. 
Szczególnie w ekstremalnych warunkach bo-
jowych, walki o żywotność okrętu, potrzebna 
jest dodatkowa grupa ludzi wyposażonych w 
specjalistyczne narzędzia i elektroniczny 
sprzęt pomiarowy przygotowanych do bły-
skawicznej naprawy uszkodzonych urządzeń. 
W grupie tej muszą znajdować się sami do-
świadczeni specjaliści gotowi w każdej chwi-
li wykryć i naprawić przyczynę usterki. 

Dobrych rozwiązań nie należy zmieniać, 
więc jeszcze w USA, Polacy stworzyli zalążek 
jedynego działu bez numeru. Dział ochrzczo-
no nazwą „EI” (elektroniczno-informatyczny). 
Jego dowódcą został wówczas kmdr ppor. 
Grzegorz Mucha obecny ZDO „Pułaskiego”, 
szefem - mł. chor. szt. mar. Artur Kordas, 
a technikiem bosm. szt. Paweł Dynowski 
(obecnie już w rezerwie). Czteroosobową wte-
dy obsadę zamykał starszy marynarz Jakub 
Białoń (także w rezerwie). W związku z bra-
kiem numeracji działu kadrę służącą w „EI” 
przypisano numerowo do II działu okrętowego 
(rakietowo-artyleryjskiego). Po przybyciu do 
kraju etat działu został powiększony i uzupeł-
niony. Rozwiązania z „Pułaskiego” powielono 
dwa lata później na drugiej fregacie rakietowej 
– ORP „Gen. T. Kościuszko”.

Główne zadania, jakie powierzono kadrze 
z „EI” to, oprócz napraw, obsługa kompute-
rów bojowych wraz z ich systemem chłodze-

Według RSO (1990 r.), na okręcie jest 9 działów. Każdy z nich ma swój 
numer, a marynarzy z danego działu rozpoznamy po numerze okrętowym, 
który noszą na mundurze. Każdy zna te zasady. Mało kto jednak wie, że 
w polskiej flocie są dwa okręty z działem, którego próżno szukać w RSO i na 
innych jednostkach. 

nia oraz urządzeń służących do odbioru 
i przekazywania sygnałów płynących z rada-
rów, żyrokompasu i logu, a skierowanych do 
Bojowego Centrum Informacji. Marynarzom 
z działu powierzono także obsługę współpra-
cujących z armatą 76 milimetrów i wyrzutnią 
rakietową radarów STIR i CAS, które są od-
powiedzialne za poszukiwanie i śledzenie ce-
lów. Ponadto zajmują się systemem łączności 
wewnętrznej na okręcie i rozgłośnią okręto-
wą. W czasie postoju okrętu w porcie są oni 
odpowiedzialni za współpracę z serwisanta-
mi obsługującymi elektronikę na okręcie. 

Bardzo możliwe, że dział bez numeru już 
niedługo zostanie oznaczony rzymską cyfrą 

„X” i otrzyma nazwę „działu informatycz-
nego”. Trwają bowiem prace nad nowym 
RSO, który miałby zastąpić dzisiaj obowią-
zujące przepisy. Zespół autorski uzupełnił 
w projekcie nowego regulaminu listę dzia-
łów właśnie o dział „X”. Czy zapis dotrwa 
do ostatecznej wersji dokumentu okaże się 
po jego opublikowaniu. 

Cóż, z numerem czy bez, dział „EI” to sta-
ły i sprawdzony element struktur „Pułaskie-
go” i „Kościuszki”. Wpisanie go do RSO za-
bierze mu jedynie nieco egzotyki.
go” i „Kościuszki”. Wpisanie go do RSO za-
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Trasa rejsu przebiegać będzie przez 
Bałtyk, następnie Cieśniny Bałtyc-
kie, Morze Północne, Kanał La 
Manche, Zatokę Biskajską i Atlan-

tyk. Okręt wejdzie do portów w Casablance, 
Santa Cruz de Tenerife, Cherbourgu i do Ber-
gen. Podczas rejsu praktykę nawigacyjną 
przejdzie 30 studentów II roku Wydziału Na-
wigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii 
Marynarki Wojennej. Będą się szkolić w ca-
łodobowym systemie wacht morskich. Po-
znają w praktyce jak prowadzić bezpieczną 
nawigację, wykorzystywać i obsługiwać 
okrętowe urządzenia nawigacyjne, określać 
prognozę pogody oraz jak wykorzystywać 
w nawigacji zjawiska astronomiczne i ciała 
niebieskie. Astronawigacja będzie jednym 
z najważniejszych przedmiotów, które stu-
denci będą musieli zaliczyć podczas rejsu. 
Ponadto będą określać i uwzględniać w nawi-
gacji prądy i pływy, poznawać nawigacyjną 
charakterystykę wybrzeży i akwenów oraz 

30 studentów II roku Akademii Marynarki Wojennej bierze udział w rejsie nawigacyjnym na okręcie hydrograficznym 
ORP „Heweliusz”. Studenci w praktyce poznają tajniki sztuki nawigacji. Natomiast załoga „Heweliusza” stoi przed 
wyzwaniem odnalezienia wraku legendarnego polskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. 

jakie zasady i przepisy obowiązują podczas 
wejść do portów zagranicznych. 

W drodze powrotnej ORP „Heweliusz” 
przeprowadzi na Morzu Północnym sondaż 
hydrograficzny rejonów uznawanych za 
prawdopodobne miejsca zaginięcia polskiego 
okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. 23 maja 
1940 roku okręt ten wyszedł w swój ostatni 
patrol. W niewyjaśnionych dotąd okoliczno-
ściach nie powrócił z morza. Cztery lata te-
mu na poszukiwanie „Orła” wyruszył statek 
badawczy - katamaran RV IMOR z robotem 
do prac podwodnych i 16-osobową załogą 
złożoną z polskich fachowców i członków 
Morskiej Agencji Poszukiwawczej. Poszuki-
wania obejmowały obszar o wymiarach 20 na 
15 mil morskich w okolicach cieśniny Ska-
gerrak na Morzu Północnym, gdzie, według 
jednej z hipotez, prawdopodobnie zaginął 
ORP „Orzeł” na jednym z niemieckich pól 
minowych. Raport Ekspedycji stwierdza jed-
nak, że na pozycji zatonięcia ORP „Orzeł” 

przyjętej w raportach Admiralicji Brytyjskiej 
nie odnaleziono wraku. Poszukiwania wśród 
licznych wraków w domniemanym rejonie 
ostatniego patrolu ORP „Orzeł” również nie 
przyniosły rezultatu. 

ORP „Heweliusz” to polski okręt hydro-
graficzny projektu 874 o numerze taktycz-
nym 265. Jednostka została zaprojektowana 
w Polsce i zbudowana w Stoczni Północnej 
w Gdańsku jako pierwsza z serii. Okrętem 
bliźniaczym „Heweliusza” jest ORP „Arc-
towski”. „Heweliusz” został zwodowany 11 
września 1981 roku, a do służby wszedł 27 li-
stopada 1982 roku. Od tej pory wypełnia za-
równo zadania hydrograficzne dla Marynarki 
Wojennej, jak i zadania naukowe dla instytu-
cji państwowych. Między innymi w 1990 ro-
ku na jego pokładzie odbyła się czternasta 
wyprawa geofizyczna Polskiej Akademii Na-
uk do Antarktyki.
wyprawa geofizyczna Polskiej Akademii Na-

Szukając "Orła"
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am manewr załadunku na pokład 
okrętu techniki wojskowej i żołnie-
rzy z 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej był egzaminem 

praktycznym dla nowego nabrzeża i rampy 
załadunkowej. Zostały one zbudowane w ra-
mach inwestycji NATO, a oddane do użytku 
17 czerwca. Na okręt załadowano kilkanaście 
pojazdów ciężarowo-terenowych (STAR 944, 
Jelcze), wozów dowodzenia ZWD-3 oraz 

ORP „LUBLIN” z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przetransportował do Wielkiej Brytanii żołnierzy 
z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Trasa przerzutu to blisko 1000 mil morskich. 
Na Wyspach żołnierze uczestniczyli w ćwiczeniu pk. „PASHTUM EAGLE”. 

osobowo-terenowych (Honker) i sanitarki. „O ile 
dla marynarzy było to rutynowe zadanie, o tyle 
dla żołnierzy brygady było nowym doświadcze-
niem” – mówi mjr Rafał Miernik, dowódca 2 ba-
talionu piechoty zmotoryzowanej (17.WBZ). 
„Natomiast na wyspach cennym doświadcze-
niem szkoleniowym dla żołnierzy batalionu bę-
dzie współdziałanie z siłami brytyjskimi, armią 
i policją afgańską przy szerokim użyciu różnego 
rodzaju śmigłowców (APACHE, CHINOOK, 
LYNKS), a także realistyczne szkolenie w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy w warun-
kach bojowych (COMBAT LIVE SAVER) oraz 
MEDEVAC. Sprawdzone zostaną też umiejętno-
ści żołnierzy „Siedemnastej” w zakresie prowa-
dzenia rozpoznania oraz zatrzymania podejrza-
nych o terroryzm” – dodaje mjr Miernik.

Okręty 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo 
– Minowych posiadają bogate doświadczenie 
w przerzucie wojsk i transporcie sprzętu. Tylko 
w okresie ostatnich 15 miesięcy przeprowadziły 
cztery takie operacje. ORP „TORUŃ” przetrans-
portował żołnierzy i technikę wojskową z giżyc-
kiej 15. Brygady Zmechanizowanej w kwietniu 
2009 roku. W Wielkiej Brytanii żołnierze 
uczestniczyli w ćwiczeniu pk. „DRUIDS DAN-

CE ’09”. Natomiast w czerwcu 2009 roku 
ORP „POZNAŃ” transportował do Szwe-
cji żołnierzy z poznańskiej 31. Bazy Lot-
nictwa Taktycznego. Trasa rejsu do portu 
Lulea, w najdalej na północ wysuniętej 
części Zatoki Botnickiej, liczyła blisko 
900 mil morskich. W Szwecji żołnierze 
uczestniczyli w ćwiczeniu pk. „LOYAL 
ARROW ’09”. Kolejny raz, w styczniu br. 
żołnierzy i sprzęt wojskowy z 10. Brygady 
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa 
przerzucił do Wielkiej Brytanii ORP 
„LUBLIN”. Pancerniacy uczestniczyli 
w ćwiczeniu pk. „AFGAN RAT”. 

Okręty transportowo-minowe proj. 767 
zbudowane zostały w Stoczni Północnej 
w Gdańsku. Przeznaczone są do załadun-
ku z nieuzbrojonego brzegu, transportu 
morzem i wysadzenia na nieuzbrojony 
brzeg techniki wojskowej oraz żołnierzy 
desantu morskiego. Mogą również trans-
portować i stawiać miny morskie w obron-
nych zagrodach minowych. 

"Lublin" na Wyspach

portować i stawiać miny morskie w obron-
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Początki nie były łatwe. Po odzyska-
niu niepodległości i dostępu do mo-
rza społeczeństwo było jednak zde-
terminowane, aby posiadać w końcu 

własne siły morskie. Wielkim wysiłkiem bu-
dowano Marynarkę Wojenną, a lotnictwo 
morskie zaczynało praktycznie „od zera”. 
W Pucku, 1 lipca 1920 roku, powstała baza 
lotnictwa morskiego. Tam dysponując zaled-
wie kilkoma wrakami wodnosamolotów, pol-
scy mechanicy zmontowali jedną maszynę 
typu „Friedrichschafen”. To właśnie tym sa-
molotem chor. pil. Andrzej Zubrzycki wyko-
nał dziewięćdziesiąt lat temu pierwszy lot 
nad Morzem Bałtyckim z wymalowaną na 
kadłubie banderą Marynarki Wojennej. 

DYWIZJON 304
Morski Dywizjon Lotniczy funkcjonował 

w Pucku do 1939 roku. W czasie II wojny 
światowej lotnicy morscy walczyli w siłach 
powietrznych wszystkich państw koalicyj-
nych, w większości w obronie Wysp Brytyj-

skich oraz północnego Atlantyku. W okresie 
tym tradycje Morskiego Dywizjonu Lotni-
czego z Pucka kontynuował 304. Dywizjon 
Bombowy „Ziemi Śląskiej” im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego, walcząc w składzie Coastal 
Command. Podczas  II wojny światowej za-

15 lipca 1920 roku chor. pil. Andrzej Zubrzycki wykonał na samolocie typu 
„Friedrichschafen” pierwszy lot nad Bałtykiem. To wydarzenie uznane zostało za początek 
funkcjonowania nowej formacji w polskiej Marynarce Wojennej – lotnictwa morskiego. 

Top Gun - dziewięć dekad

łogi 304. Dywizjonu wykonały 2939 lotów 
bojowych spędzając w powietrzu 24 tysiące 
godzin. Zrzuciły około 900 ton bomb zata-
piając dwa i uszkadzając pięć okrętów pod-
wodnych nieprzyjaciela. Zestrzeliły sześć 
samolotów i uszkodziły cztery maszyny. 
Straty dywizjonu to trzydzieści jeden samo-
lotów. Dwustu ośmiu lotników poległo lub 
zaginęło, a trzydziestu pięciu trafiło do nie-
woli. Dywizjon wykonywał swoje zadania 
do 18 grudnia 1946 roku, kiedy to w Ched-
burgh został rozwiązany. 

Po wojnie lotnictwo MW rozwijało się na-
dal w strukturze sił morskich. Począwszy od 
klucza, eskadry, poprzez pułki, a skończyw-
szy na dywizji lotniczej. Już kilka lat po woj-
nie wprowadzono do MW lotnictwo myśliw-
skie. Sukcesywnie rozszerzano współpracę 
z siłami okrętowymi przy jednoczesnym roz-
wijaniu potencjału bojowego. 

JAKO JEDYNI
Współczesne lotnictwo morskie tworzy 
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15 lipca 1920 roku chor. pil. Andrzej Zubrzycki wykonał na samolocie typu 
„Friedrichschafen” pierwszy lot nad Bałtykiem. To wydarzenie uznane zostało za początek 
funkcjonowania nowej formacji w polskiej Marynarce Wojennej – lotnictwa morskiego. 

Top Gun - dziewięć dekad

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, 
która w nazwie ma szczególny wyróżnik 
„GDYŃSKA”. W skład brygady wchodzą 
trzy eskadry lotnicze operujące z lotniska 
w Gdyni Babich Dołach, Darłowie i Siemiro-
wicach. To jedyna taka formacja lotnicza 
w kraju, która posiada samoloty patrolowo – 
rozpoznawcze, samoloty monitoringu ekolo-
gicznego, samoloty transportowe, śmigłowce 
zwalczania okrętów podwodnych, śmigłowce 
pokładowe, śmigłowce ratownicze oraz trans-
portowe. Wyjątkowość Brygady Lotnictwa 
MW polega przede wszystkim na różnorod-
ności zadań jakie wykonuje. Jest na przykład 
jedyną jednostką zdolną do poszukiwania, 
śledzenia i niszczenia okrętów podwodnych 
z powietrza. W swoim składzie posiada jedy-
ny w kraju klucz śmigłowców pokładowych 
zdolnych do prowadzenia działań z pokładów 
fregat rakietowych. Jako jedyni w kraju lotni-
cy morscy utrzymują ciągłą gotowość do pro-
wadzenia działań ratowniczych z powietrza 
nad obszarami morskimi. Brygada Lotnictwa 

MW specjalizuje się również w prowadzeniu 
rozpoznania nad obszarami morskimi, wska-
zywaniu celów okrętom i monitoringu ekolo-
gicznym Bałtyku. 

ZGRANY ZESPÓŁ
Polskie lotnictwo morskie na stałe uczest-

niczy w działaniach międzynarodowych, 
w tym w operacjach Sił Odpowiedzi NATO. 
Jednak jedną z najbardziej znanych form 
działalności są akcje ratowania życia prowa-
dzone na Bałtyku i w strefie brzegowej. Za-
łogi śmigłowców ratowniczych Marynarki 
Wojennej od początku lat 90-tych uczestni-
czyły w blisko 500 akcjach ratowniczych ra-
tując zdrowie i życie prawie 250 osób. Sama 
specyfika latania śmigłowcem nad morzem 
jest zupełnie inna od latania nad lądem, a co 
tu dopiero mówić o umiejętnościach ratow-
nika pokładowego. Nawet w czasie sztormu 
musi on umieć zejść na pokład statku koły-
szącego się na fali jak łupinka od orzecha 
i wciągnąć na pokład śmigłowca osobę, któ-

ra jak to często się zdarza jest sparaliżowana 
lub nieprzytomna. 

Lotnictwo morskie, podobnie jak cała Ma-
rynarka Wojenna to także jedna załoga. Zgra-
ny zespół ludzi tworzący całość. Zintegrowa-
ni, polegający na sobie ludzie, którzy zawsze 
pamiętają o tych kolegach, którzy odeszli na 
wieczną, lotniczą wachtę…

ASY LOTNICTWA
Dlaczego to właśnie lotnicy morscy uzna-

wani są za elitę lotnictwa? Z odpowiedzią na 
to pytanie nie mieli problemu twórcy chyba 
największego filmowego hitu na temat lot-
nictwa – „Top Gun”. Raczej nie bez powodu, 
w scenariuszu filmu, wybrano wówczas wła-
śnie lotnictwo US Navy. Przecież to lotnicy 
marynarki operują w niezwykle trudnym śro-
dowisku morskim. Lotom nad morzem czę-
sto towarzyszą szybko zmieniające się wa-
runki pogodowe, brakuje widocznych punk-
tów odniesienia, albo trzeba lądować na lądo-
wisku okrętu, którego wymiary to zaledwie 
14x23 metry. Do tego takie lądowisko nie 
„stoi” w miejscu, okręt przecież porusza się 
na fali, co jeszcze bardziej utrudnia manewr 
lądowania. A może są elitą ponieważ ratują 
ludzkie życie na morzu? Niejednokrotnie 
w trudnych warunkach sztormowych, kiedy 
istotna jest każda sekunda, a od umiejętności 
załogi zależy powodzenie akcji ratowniczej. 
Na pewno sami o sobie tak nie powiedzą. Za-
wsze skromni i pokorni wobec żywiołu i od-
powiedzialności. Ale ci wszyscy, którzy ich 
obserwują, podziwiają, zawdzięczają życie, 
mogą bez przeszkód powiedzieć, że lotnicy 
morscy to elita lotnictwa. 
mogą bez przeszkód powiedzieć, że lotnicy 

B A N D E R A
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Rozpoczęcie służby w ramach Narodowych 
Sił Rezerwowych musi być poprzedzone zawar-
ciem kontraktu. Kontrakt zawiera się na okres 
od 2 do 6 lat. Kandydat na żołnierza NSR musi 
jednak spełniać następujące warunki:

Jak zostać żołnierzem 
Narodowych Sił 
Rezerwowych? 
W tym artykule wyjaśniamy kto może zostać żołnierzem 
rezerwy i jakie warunki musi spełnić. Szczegółowe 
informacje na ten temat można znaleźć na stronie 
internetowej http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl.

• posiadać orzeczenie wojskowej pracowni 
psychologicznej o braku przeciwwskazań 
do pełnienia czynnej służby wojskowej; 

• nie może być przeznaczony do służby za-
stępczej; 

• nie może być karany za przestępstwo 
umyślne; 

• musi mieć wykształcenie na poziomie co 
najmniej gimnazjum dla stanowisk prze-
znaczonych dla szeregowych lub co naj-
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mniej szkoły średniej dla stanowisk prze-
znaczonych dla podoficerów albo co naj-
mniej szkoły wyższej dla stanowisk prze-
znaczonych dla oficerów; 

• musi mieć przygotowanie zawodowe oraz 
kwalifikacje i umiejętności przydatne 
w służbie wojskowej; 

• musi zaliczyć z oceną pozytywną spraw-
dzian z wychowania fizycznego oraz spraw-
dzian poziomu wyszkolenia i przygotowa-
nia specjalistycznego zorganizowany przez 
dowódcę jednostki wojskowej. 
Poza tym zawarcie kontraktu będzie mogło 

być również uzależnione od posiadania przez 
żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej ko-
misji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia 
służby poza granicami państwa. Jeśli nato-
miast żołnierz w trakcie służby będzie miał 
dostęp do informacji niejawnych, wówczas 
podpisanie kontraktu może być również uza-
leżnione od posiadania odpowiedniego po-
świadczenia bezpieczeństwa.

Z CZYNNEJ SŁUŻBY DO NARO-
DOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Przewiduje się ponadto możliwość zawar-
cia kontraktu z żołnierzem czynnej służby 
wojskowej, który: 
• pełni służbę przygotowawczą – nie wcze-

śniej, niż na trzy dni przed dniem zwolnie-
nia z tej służby, 

• odbywa ćwiczenia wojskowe (wówczas, 
gdy będą one organizowane) – nie wcze-
śniej, niż na trzy dni przed dniem zwolnie-
nia z tych ćwiczeń, 

• pełni zawodową służbę wojskową lub służbę 
kandydacką – nie wcześniej, niż w dniu, 
w którym decyzja o jego zwolnieniu z czyn-
nej służby wojskowej stała się ostateczna. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wniosek do wojskowego komendanta uzu-

pełnień żołnierz rezerwy musi złożyć bezpo-
średnio, natomiast żołnierz czynnej służby 
wojskowej za pośrednictwem dowódcy jed-
nostki wojskowej, w której pełni czynną służ-
bę wojskową. Wniosek taki oprócz uzasadnie-
nia powinien posiadać następujące załączniki:
• życiorys; 
• odpis skrócony aktu urodzenia; 
• odpis, uwierzytelnioną kopię lub – po oka-

zaniu oryginału – kopię dokumentu stwier-
dzającego posiadanie wymaganego wy-
kształcenia oraz zaświadczenie szkoły o po-
bieraniu nauki, jeżeli osoba składająca 
wniosek jeszcze się uczy; 

• odpisy, uwierzytelnione kopie lub – po oka-
zaniu oryginału – kopie posiadanych świa-
dectw pracy; 

• uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu 
oryginału – kopię posiadanego poświadcze-
nia bezpieczeństwa; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru 

Karnego; 
• zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, 

jeżeli osoba składająca wniosek jest pra-
cownikiem;

• inne dokumenty mające wpływ na nadanie 
przydziału kryzysowego, w szczególności 
potwierdzające posiadane przygotowanie 
zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności 
przydatne w służbie wojskowej, np. certyfi-
katy językowe, świadectwa ukończenia 
szkół lub kursów.

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU
Wojskowy komendant uzupełnień po 

otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy: 
• sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko 

służbowe, na które może być nadany przy-
dział kryzysowy; 

• umożliwia żołnierzowi zapoznanie się 
z przepisami; 

• sprawdza czy spełnione są warunki umożli-
wiające zawarcie kontraktu;

• w razie potrzeby kieruje żołnierza do wła-
ściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do 
wojskowej pracowni psychologicznej w ce-
lu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej 
służby wojskowej; 

• wydaje do wypełnienia, za pisemnym po-
twierdzeniem odbioru, ankietę bezpieczeń-
stwa osobowego oraz występuje do właści-
wych organów o przeprowadzenie postępo-
wania sprawdzającego; 

• przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do 
dowódcy jednostki wojskowej oraz kieruje 
żołnierza do jednostki w terminie ustalo-
nym z dowódcą.

KIEDY JESTEŚ ŻOŁNIERZEM 
REZERWY

Dowódca jednostki wojskowej po otrzyma-
niu wniosku żołnierza rezerwy wraz z aktami 
sprawy i po jego przybyciu do jednostki woj-
skowej, organizuje sprawdzian z wychowania 
fizycznego i przeprowadza rozmowę kwalifi-
kacyjną. Może przeprowadzić dodatkowo eg-
zaminy sprawdzające poziom wyszkolenia 
i przygotowania zawodowego, w szczególno-
ści w zakresie znajomości budowy i obsługi 
sprzętu specjalistycznego oraz umiejętności 
fachowych. Następnie dowódca, w przypad-
ku zaakceptowania kandydatury żołnierza re-
zerwy, określa dla niego stanowisko służbo-
we, przeprowadza w razie potrzeby postępo-
wanie sprawdzające zwykłe w celu wydania 
poświadczenia bezpieczeństwa, ustala termin 
rozpoczęcia i zakończenia wykonywania 
obowiązków w ramach NSR, będący termi-
nem nadania i wygaśnięcia przydziału kryzy-
sowego oraz podpisuje z nim kontrakt. 
W przypadku odrzucenia kandydatury, do-
wódca jednostki wojskowej pisemnie powia-
damia żołnierza rezerwy o odmowie zawar-
cia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami 

sprawy do właściwego wojskowego komen-
danta uzupełnień. 

KIEDY JESTEŚ ŻOŁNIERZEM 
W CZYNNEJ SŁUŻBIE 
WOJSKOWEJ

Inaczej przebiega procedura w przypadku 
żołnierza w czynnej służbie wojskowej. Do-
wódca jednostki wojskowej, z której żołnierz 
składa wniosek, załącza do wniosku informa-
cję o spełnianiu przez tego żołnierza warun-
ków oraz o wykonaniu czynności sprawdza-
jących, a także informacje o możliwości 
nadania przydziału kryzysowego w jednostce 
wojskowej lub braku takiej możliwości. Na-
stępnie dowódca przesyła wniosek żołnierza 
wojskowemu komendantowi uzupełnień wraz 
z aktami sprawy. 

Wojskowy komendant uzupełnień po za-
opiniowaniu wniosku i sprawdzeniu doku-
mentów, przesyła wniosek żołnierza w czyn-
nej służbie wojskowej dowódcy jednostki 
wojskowej właściwemu do zawarcia kontrak-
tu. W przypadku braku stanowiska w macie-
rzystej jednostce wojskowej przekazuje wnio-
sek żołnierza wraz z aktami sprawy, w termi-
nie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania, 
dowódcy jednostki wojskowej innej niż jed-
nostka, w której żołnierz ten pełni czynną 
służbę wojskową, o ile znajduje się w niej 
wolne stanowisko służbowe. O przekazaniu 
wniosku powiadamia się żołnierza, którego 
wniosek dotyczy oraz dowódcę jednostki 
wojskowej, w której żołnierz ten pełni czynną 
służbę wojskową. 

PRZYJĘCIE LUB ODMOWA
W razie braku wolnego stanowiska służbo-

wego wojskowy komendant uzupełnień po-
wiadamia o tym żołnierza rezerwy, a w przy-
padku wniosku żołnierza w czynnej służbie 
wojskowej zwraca wniosek dowódcy jednost-
ki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną 
służbę wojskową wraz z aktami sprawy i ad-
notacją w tej sprawie. Dowódca jednostki 
wojskowej powiadamia żołnierza o braku 
wolnego stanowiska służbowego, na które 
można nadać przydział kryzysowy. 

Jeżeli wolne stanowisko służbowe do 
nadania przydziału kryzysowego żołnierzo-
wi w czynnej służbie wojskowej istnieje w 
innej jednostce wojskowej niż tej, w której 
pełni on czynną służbę wojskową, dowódca 
jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni 
czynną służbę wojskową zapoznaje go 
z przepisami dotyczącymi służby wojskowej 
w ramach NSR, a następnie kieruje do do-
wódcy jednostki wojskowej, właściwego do 
zawarcia kontraktu.

Opracowanie:
Tomasz Gos

tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Jak się Pan nazywa?
Podczas chrztu morskiego, którego 

miałem zaszczyt dostąpić na pokładzie ORP 
„Gryf” w trakcie rejsu do Murmańska przy 
przekraczaniu koła podbiegunowego, dosta-
łem imię Aci Aci Kromptonus. Aci Aci dlate-
go, że niekiedy się zacinam, a Kromptonus 
bo - obsługiwałem takie urządzenie w ko-
tłowni nazywane kromptonem służące do 
wysypywania popiołu za burtę. 

Kiedy to było?
W lipcu 1970 roku podczas praktyki 

morskiej, czyli w czasach kiedy studiowałem 
w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Póź-
niej w trakcie swojej służby zawodowej już 
nie pływałem. Zdrowie nie dopisało. Ale 
chrzest morski przeszedłem i zawsze czułem 
się oficerem morskim pomimo tego, że pra-
cowałem na lądzie.

Z kmdr. por. Ryszardem Żyławskim o ceremoniale wojskowym rozmawia Tomasz Gos.

Komandor porucznik Ryszard ŻYŁAWSKI 
(ur. 1951) wstąpił do Wyższej Szkoły Ma-
rynarki Wojennej 24 lipca 1969 roku. 
W 1974 roku został promowany na pierw-
szy stopień oficerski i skierowany do służ-
by wojskowej w 9 Flotylli Obrony Wybrzeża 
na stanowisku st. pomocnika szefa służby 
Techniczno-Okrętowej Komendy Portu Wo-
jennego HEL. W styczniu 1975 roku został 
wyznaczony na dowódcę grupy przygoto-
wania torped elektrycznych w Komendzie 
Portu Wojennego Gdynia. W 1978 r. po 
ukończeniu studiów podyplomowych 
w Akademii Sztabu Generalnego WP objął 
stanowisko programisty w Zespole Infor-
matyki Marynarki Wojennej, w którym słu-
żył do czerwca 1991 r. W maju 1991 r, zo-
stał awansowany do stopnia komandora 
porucznika i przeniesiony do Dowództwa 
Marynarki Wojennej na stanowisko st. ofi-
cera  w Oddziale Organizacyjnym Sztabu 
Marynarki Wojennej. W listopadzie 1998 
roku został szefem Wydziału Koordynacji 
Oddziału Ogólnego Dowództwa Marynarki 
Wojennej, zaś w 1999 roku szefem Wy-
działu Koordynacyjnego Sztabu Marynarki 
Wojennej. W lutym 2007 roku został wy-
znaczony na stanowisko komendanta Gar-
nizonu Gdynia. Służbę zakończył 31 lipca 
2010 roku po przesłużeniu 14982 dni.

Stał się Pan specjalistą od 
ceremoniału wojskowego...

Ceremoniał wojskowy po-
znałem od podszewki w 2007 
roku, kiedy zostałem komen-
dantem Garnizonu Gdynia. 
Byłem w zespole konsultacyj-
nym obecnie obowiązującego 
ceremoniału. Teraz odchodzę 
na emeryturę więc ktoś inny 
przejmie obowiązki strażnika 
ceremoniału wojskowego 
w Garnizonie Gdynia.

Nie było żadnych przygód?
Była, i to niejedna! Na 

przykład kiedy przyleciał do 
Polski prezydent George 
W. Bush byłem odpowiedzialny 
za asystę honorową na lotnisku 
w Rębiechowie. W ostatniej 
chwili otrzymałem informację, 
że jeśli wojsko wystąpi w szpa-
lerze z bagnetami to prezydent 
nie wysiądzie z samolotu. Trze-
ba było więc szybko demonto-
wać bagnety by nie sprowoko-
wać awantury dyplomatycznej. 
No i wojsko wjechało na teren 
portu lotniczego w Rębiecho-
wie, a mnie nie chcieli wpuścić. 
Musiałem interweniować 

Czekając na prezydenta
u głównego szefa ochrony prezydenta Busha 
i dopiero wówczas mnie wpuścili.

Czy podczas składania wiązanek kwia-
tów zdarzają się przepychanki?

Bardzo często. Np. 11 listopada 2007 ro-
ku odbywały się w Gdyni oficjalne uroczy-
stości Święta Niepodległości, a następnego 
dnia były wybory do Sejmu. Politykom za-
leżało więc żeby podczas transmisji ze 
Święta Niepodległości pokazywali ich w te-
lewizji. Przed składaniem wiązanek kwia-
tów, podszedł do mnie znany polityk i po-
wiedział, że jest posłem z ramienia takiej 
a takiej partii i, że w związku z tym on musi 
składać kwiaty na początku. A ponieważ na 
początku kilka posłanek składało kwiaty, 
powiedziałem mu: chyba będzie pan dżen-
telmenem i kobiety puści przodem. Zawsty-
dził się i poszedł na koniec kolejki. Na na-

stępnych uroczystościach z tym panem już 
nie miałem problemów. 

Czy w przebiegu uroczystości, to jest 
w scenariuszach, jest miejsce na wła-

sną inicjatywę?
Tak. Ja na przykład wprowadziłem dodatko-

wy element, nawiasem mówiąc zgodny z cere-
moniałem wojskowym, podczas uroczystości 
pod Płytą Marynarza Polskiego: uroczystą 
zmianę posterunku honorowego. Do tej pory 
tego nie stosowano. Uważam, iż jest to ele-
ment bardzo widowiskowy i obserwując reak-
cje zgromadzonych mieszkańców Gdyni zo-
stało przyjęte to z aplauzem. Jest to ślad, który 
po mnie pozostanie. Mam nadzieję, że mój na-
stępca na stanowisku Komendanta Garnizonu 
Gdynia będzie to kontynuował.
stępca na stanowisku Komendanta Garnizonu 
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Morskie skrzydła 
w starej sepii

Książka pokazuje historię Morskie-
go Dywizjonu Lotniczego, wi-
dzianą oczami przedwojennych 
kronikarzy i korespondentów pra-

Na rynku wydawniczym pojawiła się gratka dla miłośników historii 
Marynarki Wojennej: album z przedwojennymi fotografiami jedynej 
jednostki lotnictwa morskiego w odrodzonej Rzeczypospolitej

kmdr ppor. Mariusz Konarski
bendera@mw.mil.pl

sowych, którzy w swych zapisach utrwalili 
dni powszednie i świąteczne puckiego garni-
zonu. Autorki tej publikacji na co dzień zaj-
mują się pracą w Muzeum Ziemi Puckiej. 

„Wraz z koleżanką z muzeum jeździłyśmy po 
bibliotekach i muzeach zbierając informacje 
na temat istniejących źródeł o Pucku i regio-
nie” - mówi Barbara Kos-Dąbrowska, współ-
autorka książki. „Trafiłyśmy na znaczną ilość 
tytułów prasowych ilustrujących życie co-
dzienne w Pucku w latach międzywojennych. 
Znaczna część artykułów prasowych doty-
czyła Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Na-
tomiast przygotowując wystawę w naszej pla-
cówce muzealnej o Ziemi Puckiej, korzysta-
łyśmy ze zbiorów fotograficznych miejsco-
wego kolekcjonera – Tadeusza Stankiewicza. 
Narodziła się wówczas myśl, aby połączyć 
kolekcję fotografii T. Stankiewicza i wycinki 
prasowe z czasopism międzywojennych. 
W efekcie powstała wystawa poświęcona hi-
storii Morskiego Dywizjonu Lotniczego i ni-
niejszy album.” 

Całość została podzielona na części, które 
ujmują różne aspekty działalności puckiej 
jednostki lotniczej. Pierwsza z nich obejmuje 
wycinki prasowe i fotografie lotników 
MDLot. Kolejny rozdział opisuje bazę 
i sprzęt latający. W pozostałych częściach 
znajdziemy opisy katastrof i kraks lotni-
czych, a także ciekawostki z życia garnizonu. 
Nie brakuje również rozdziałów, w których 
autorzy przybliżają wizyty zagraniczne, in-
spekcje czy zagraniczne przeloty Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego. Autorzy publikacji 
poświęcają także sporo miejsca na opis życia 
sportowego garnizonu.

Książka liczy 112 stron na kredowym pa-
pierze, z czytelnymi fotografiami w sepii. 
W miarę możliwości autorki opisują postacie 
i wydarzenia widoczne na fotografiach, uzu-
pełniając je notatkami z różnych tytułów pra-
sowych. Publikacja dedykowana jest ojcu Ta-
deusza Stankiewicza, podoficerowi pilotowi 
oraz jego współtowarzyszom, marynarzom 
z Morskiego Dywizjonu Lotniczego (MDLot). 

Album po raz pierwszy zaprezentowano 
podczas sesji poświęconej jubileuszowi pol-
skiego lotnictwa morskiego w puckim ratu-
szu. Książka wyszła w 90. rocznicę powsta-
nia morskich skrzydeł RP. 

Publikacja od strony edytorskiej i meryto-
rycznej jest bez zarzutu. Polecam wszystkim 
zainteresowanym. 

Joanna GROCHOWSKA, Barbara KOS-
DĄBROWSKA
„W cieniu polskich hydroplanów. Historia 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w prasie 
pomorskiej okresu międzywojennego i ko-
lekcji fotografii Tadeusza Stankiewicza”
Wydawnictwo: Maszoperia Literacka
Gdańsk 2010.

rycznej jest bez zarzutu. Polecam wszystkim 
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Komandor Adam Wychowaniec
Służba była jego pasją

Komandor dypl. Adam Wychowa-
niec, dowódca 2 Brygady Okrętów 
Desantowych (2 BOD) był człowie-
kiem niezwykle konsekwentnym i 

rzeczowym, cieszącym się niespotykanym au-
torytetem i poważaniem. Autorytetem wynika-
jącym nie z posiadanego stopnia czy zajmowa-
nego stanowiska, ale z niezwykłej osobowości. 
Wymagający od wszystkich swoich podwład-
nych ale i nieoszczędzający siebie. Dla niego 2 
Brygada w życiu służbowym była więcej niż 
wszystkim. A w czasie ćwiczeń sił desanto-
wych MW z FB ZSRR i LMW NRD, „po pro-
stu” nie mogło być inaczej niż „zwycięstwo” 
polskiej grupy ODS z pierwszej fali.

Jakim go pamiętam z lat mojej służby 
w 2 BOD (1976–1981)? Pamiętam codzien-
ny poranny objazd całego portu, niezależnie 
od pory roku. Pamiętam, że pedantycznie 
i do bólu przygotowywał siebie, sztab bryga-
dy oraz dowództwa dywizjonów i okręty do 
udziału w ćwiczeniach, niezależnie od ich 
skali i rozmachu. Było standardem, że pod-
czas wyjść w morze nasz Dowódca zjawiał 
się na GSD (otwarte, jak to na ODS-ach), za-
wsze kompletnie ubrany, w hełmie, pasie wy-
soko zapiętym i najczęściej z maską przeciw-
gazową, wobec czego nikt z obsady GSD 
oraz załogi nie miał nigdy wątpliwości co do 
zachowania się na okręcie i co do ubioru. Pa-
miętam też, że lubił gorącą, mocną, czarną 

parzoną kawę, którą pił na GSD kilkoma 
haustami ze szklanki trzymanej w ... rękawi-
cy (żeby nie parzyło w dłoń). 

Ceniono go za konsekwencję i skuteczność 
działań. Z tym faktem wiąże się taki nieco-
dzienny obraz – oficer sztabu brygady rysują-
cy kredą ugrupowanie okrętów brygady na 
pokładzie głównym Okrętu Dowodzenia 
(ODow–811) lub innego ODS, na którym 
wychodził w morze. Wszystko po to, by nie 
było wątpliwości co do szyku bojowego i je-
go elementów w każdym momencie zmienia-
jącej się sytuacji taktycznej. Bo on tym żył 
24 godziny na dobę.

Pamiętam redy MW, a zwłaszcza tą z 1981 
roku w Helu. Dzień rozpoczynał się od za-
prawy porannej. Chyba nikt nie ma wątpli-
wości kto był na czele stanu 2 BOD. Tak, 
nasz Dowódca. A za nim sztab brygady, po-
tem dowództwa dywizjonów i załogi ich 
okrętów. Bo on nie wyobrażał sobie, że mo-
głoby być inaczej kiedy oceniano działalność 
brygady, zwłaszcza że lubił sport i wszelką 
aktywność ruchową.

W czasie świąt, uroczystości państwowych 
i resortowych, kiedy wraz z dowódcą flotylli 
opływali wszystkie okręty jednostek stacjonu-
jących w Świnoujściu przyjmując paradę bur-
tową, na jego twarzy zawsze gościł uśmiech 
i widoczne poczucie ogromnej dumy, jakby 
chciał powiedzieć: „Patrzcie, to moja 2 Bryga-
da, to moje okręty – najlepsze w MW”.

Zakończył zawodową służbę wojskową 
w Świnoujściu, 15 marca 1981 roku. Dziś 
możemy to jasno ocenić, że służba w MW, 
a w tym służba w 2 BOD – była jego pasją 
i ambicją, w której się realizował.

Kiedy byłem dowódcą 2 Dywizjonu Okrę-
tów Transportowo-Minowych (1996–2002), 
spadkobiercy tradycji 2 BOD, komandor 
Adam Wychowaniec przychodząc wraz z żo-
ną, panią Magdaleną, na obchody święta jed-
nostki, święta ORP „GRUNWALD” lub spo-
tkania koleżeńskie, za-
wsze zabierał głos: 
dumny, jak zwykle wy-
prostowany, konkretny 
i jakby ... onieśmielony 
sytuacją, w której nagle 
się znalazł – bo był 
w swojej JW, ale już nie 

jako dowódca (choć dla nas zawsze był i jest 
dowódcą). A trzeba wspomnieć, że jego żona 
była matką chrzestną ORP „GRUNWALD”, 
więc te kontakty państwa Wychowańców 
z okrętem i jego dowódcami oraz z JW 2750 
i jej dowódcą – były niezwykle częste i żywe.

Komandor Adam Wychowaniec zmarł nie-
spodziewanie 4 stycznia 2003 r. Wiadomość 
o Jego śmierci, w kilka dni po ostatnim spo-
tkaniu z kadrą dowódczą byłej brygady, była 
dla nas prawdziwym szokiem. Spoczął na 
cmentarzu miejskim w Świnoujściu, w miej-
scu, z którego podczas wiecznej wachty ciągle 
dowodzi, gdyż naturalne wyniesienie terenu, 
na którym znajduje się Jego mogiła i kamień 
nagrobny – stało się Jego ostatnim GSD.

Komandor dypl. Adam WYCHOWANIEC 
(12 grudnia 1928–04 stycznia 2003). Ab-
solwent Oficerskiej Szkoły MW w Gdyni 
z 1954 roku oraz Akademii MW w b. Lenin-
gradzie. Starszy Oficer Operacyjno-
Szkoleniowy, a następnie szef Sztabu Dywi-
zjonu Niszczycieli. W grudniu 1968 r. przy-
był do Świnoujścia, obejmując stanowisko 
szefa Sztabu 8 FOW (dowódcą flotylli był 
kmdr Witold Gliński). Dowódca 2 Brygady 
Okrętów Desantowych (2 BOD) w latach 
1970-1981, największego związku taktycz-
nego nie tylko w 8 Flotylli Obrony Wybrze-
ża, ale w całej Marynarce Wojennej. W la-
tach swej świetności 2 Brygada składała 
się z dwóch dywizjonów okrętów (22 okręty 
desantowe i okręt dowodzenia), dywizjonu 
kutrów desantowych (18 kutrów) i dywizjo-
nu saperów morskich. Odznaczony wielo-
ma odznaczeniami państwowymi i resorto-
wymi, w tym także „Gryfem Pomorskim”.

Podczas wyjść w morze nasz Dowódca zjawiał się na GSD zawsze kompletnie ubrany, 
w hełmie, pasie wysoko zapiętym i najczęściej z maską przeciwgazową. Nikt z załogi 
nie miał nigdy wątpliwości co do zachowania się na okręcie i co do ubioru.

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy wieloletnią publicystkę 
tygodnika „Bandera”, Panią Redaktor

Krystynę Popławską-Czerwonko

Pozostaniesz w naszej pamięci.
                                                                              Redakcja
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Już za rok ... wakacje

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk
rodzinawojsk@mw.mil.pl

Czasami, nawet uważnym rodzi-
com, trudno jest uchwycić mo-
ment, kiedy szkoła staje się dla 
ich latorośli problemem. Nieste-

ty, nie należy liczyć na to, że dziecko wprost 
i bezpośrednio zakomunikuje swoim opie-
kunom trudności i problemy jakie na-
potyka w grupie szkolnej. Im mniejsze 
dziecko, tym mniejsza u niego świado-
mość przyczyn swoich zachowań 
i przeżywanych stanów. Najczęściej to 
rodzice, poprzez uważną obserwację, 
rozmowę (nie tylko z dzieckiem) i analizę 
jego zachowań dowiadują się o tlącym się 
problemie. Lęk, wyrażany wprost lub nie 
wprost jest objawem dominującym, objawia 
się jako bliżej niesprecyzowany niepokój. 
U niektórych dzieci przybiera formy przeja-
wiające się bólem brzucha, nudnościami, 
apatią lub rozdrażnieniem, bólami głowy, 

utratą apetytu. Co ciekawe objawy te ustę-
pują natychmiast, gdy dziecko, zamiast iść 
do szkoły, pozostawiane jest w domu. Waż-
ne, aby nie traktować tego jako próby oszu-
kiwania, ale podjąć działania ułatwiające 
dziecku adaptację w środowisku. 

Problemy szkolne to bardzo pojemna kate-
goria różnych sytuacji i stanów emocjonalnych 
z nimi związanych. Pojawiają się m.in. kiedy:
• występuje znaczna zmienność lub sprzecz-

ność wymagań między szkołą a domem ro-
dzinnym, np. gdy oczekiwania rodziców 
i nauczycieli co do osiągnięć szkolnych 
dziecka bardzo się różnią lub gdy w domu 

Kolejne wakacje za rok, a teraz nadchodzi czas przygotowań do szkoły. Prawdopodobnie tylko u niektórych 
dzieci, tych najmłodszych uczniów, zakupy książek i zeszytów, tornistrów, ekierek i bloków rysunkowych 
wzbudzają ekscytację i nastrój radosnego oczekiwania. Żaki będące na bardziej zaawansowanych 
poziomach edukacji o wiele rzadziej tęsknią za szkołą. Wręcz odwrotnie, dokonują różnych operacji 
umysłowych mających na celu przedłużenie czasu odpoczynku od obowiązków: zapominają, mylą się 
„niechcący”, spóźniają lub w ogóle obierają inny (przeciwny) kierunek niż szkoła. 

i w szkole akceptowane są inne normy za-
chowania, czy też dziecko chwalone 
w szkole za aktywność, w domu strofowane 
jest za to, że stale o coś pyta,

• wymagania wobec dziecka są niedostoso-
wane do jego możliwości (zbyt duże lub 
zbyt małe); Zbyt wysoko postawiona po-
przeczka staje się przyczyną ciągłych pora-
żek dziecka i podkopuje jego wiarę w sie-
bie, ustawiona zbyt nisko prowadzi do łatwo 
osiąganych sukcesów, przez co dziecko nie 
uczy się przeżywania niepowodzeń,

• dziecko ma trudności natury towarzyskiej; 
z niepowodzeniami w tej sferze, stopniowo 
nabywa ono przekonania, że nie jest wystar-
czająco atrakcyjne, by być zaakceptowa-
nym. Aby uniknąć odrzucenia samo wyco-
fuje się z kontaktu, tym samym jest postrze-
gane przez kolegów jako „samotnik” i tak 
też jest traktowane. W efekcie ma poczucie 
osamotnienia i utrwala sobie przekonanie, 
że jest przez innych nielubiane. Stąd już tyl-
ko krok do stanów nerwicowych, dlatego 
tak ważna jest wczesna, mądra interwencja. 
Dzieci są narażone na zaburzenia nerwico-
we, ponieważ nie zawsze potrafią radzić so-
bie w sytuacjach trudnych, a ich układ ner-
wowy jest jeszcze niedojrzały i wrażliwy. 
Pomoc dziecku w odnalezieniu się w sy-

tuacji szkolnej, niezależnie od tego, czy ma 
ono kłopoty czy też ich aktualnie nie ma, to 

przede wszystkim uczenie go radzenia 
sobie w różnych sytuacjach, a nie tylko 
ochrona przed trudnościami. Usuwa-
nie, w imię dobra dziecka, wszelkich, 
nawet niewielkich przeszkód i rozwią-
zywanie za dziecko wszystkich proble-

mów, czyni je nieodpornym na trudności, 
które i tak się przecież kiedyś pojawią. 

Wspieraj, akceptuj, rozmawiaj, słuchaj, 
obserwuj, BĄDŹ – wtedy każdy dziecięcy 
problem da się rozwiązać. 
obserwuj, BĄDŹ – wtedy każdy dziecięcy 
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kpt. mar. Jacek Kwiatkowski
jkwiatkowski@mw.mil.pl

Życie z nurtem
Najważniejsze wyprawy Jana ŁUCKIEGO:

• 1997, Dunajec – Wisła, 800 km, 
• 1997, przez Bałtyk do Szwecji, 200 km, 
• 1998, Polska – Niemcy – Holandia 

1200 km,
• 1999, rzekami Francji, między innymi Ro-

dan, 1559 km,
• 2000, Czechy – Niemcy – Polska (Wełta-

wa, Łaba, Odra) 1130 km, 
• 2001, Francja – Niemcy – Polska, mię-

dzy innymi Ren, 1990 km, 
• 2002, rzekami Polski, San – Wisła – 

Noteć – Warta – Odra, 1337 km,
• 2003, rzekami Polski, Odra – Warta – 

Wisła – Noteć, 1084 km, 
• 2004, rzekami Polski, Bug – Wisła, 

775 km, 
• 2005, Częstochowa – Gdynia, 700 km, 
• 2006, Warszawa – Hamburg, 1500 km,
• 2007, Poprad – Dunajec – Wisła – Zato-

ka Gdańska, 1039 km,
• 2008, Piła – Berlin, 600 km,
• 2009, Maluszyn – Gdynia, 750 km, 
• 2010, Morzem Bałtyckim ze Szczecina 

do Gdyni.

Wiele osób zastanawia się jak 
będzie spędzać czas na eme-
ryturze. Jan Łucki nie ma te-
go problemu. Jego pasją jest 

kajakarstwo. Rokrocznie uczestniczy w kilku 
imprezach o charakterze spływu czy zawo-
dów kajakowych, często pływając od stycznia 
do późnej jesieni.

W lipcu zakończył kolejną wyprawę kajako-
wą – samotnie przepłynął Morzem Bałtyckim 
ze Szczecina do Gdyni. Pierwszy odcinek 
wiódł rzeką Odrą, zalewem Szczecińskim 
i rzeką Dziwną, ze Szczecina do Dziwnowa. 
Następne etapy wiodły już drogą morską aż do 
Gdyni. Łącznie, podczas 9–dniowej, samotnej 
ekspedycji sportowiec pokonał nie tylko setki 
kilometrów na wodzie, ale przede wszystkim 
własne słabości. Jak sam mówi pływa z zami-
łowania, aby wyżyć się na wodzie turystycznie 
i wyczynowo, dla hartu ciała i ducha, aby 
sprawdzić się, ale przede wszystkim dla zdro-
wia. Gdy już zaplanuje jakąś wyprawę to na 
pewno wpisze ją do pamiętnika jako odbytą. 

Jan Łucki urodził się w 1938 roku, a woda 
była obecna w jego życiu bez przerwy. Wycho-
wywał się w Ścinawie pod Wrocławiem. Jego 
dom od Odry dzieliły tylko metry. Zawsze gdy 
miał chwile czasu to pływał. Początkowo na by-
le czym. Do starych drzwi sznurem parcianym 
wiązał wannę i takim pojazdem pływał po oko-
licy. Szczególną gratką było gdy rzeka, podczas 
deszczowej wiosny, wylała. Wtedy to pływał po 
okolicy, po której przed kilkoma dniami można 

Pierwszy kajak Jana Łuckiego zbudowany był z wanny przewiązanej 
parcianym sznurem do drewnianych drzwi. Dzisiaj jest jednym 
z najbardziej doświadczonych polskich kajakarzy.

było spacerować. Wspomina, że świat oglądany 
z wody był zupełnie inny. W wieku 15 lat za 
uzbierane pieniądze kupił pierwszy kajak. Był 
drewniany, przepięknie polakierowany i nawet 
nie przeszkadzało, że kupiony z kolegą na spół-
kę. Razem wybierali się na dłuższe wyprawy. 
Bardzo lubił pływać po Odrze. Jeszcze jak ruch 
był na niej większy czepiał się barek i ze Ścina-
wy płynął w ten sposób pod prąd aż do samego 
Wrocławia. Następnie długie godziny spływał 
z nurtem do domu, obcując z przyrodą i rzeką. 
Po wstąpieniu do Marynarki Wojennej pływał 
już z rodziną, rekreacyjnie zazwyczaj w week-
endy i wakacje. Prawdziwa pasja odżyła 
w 1966r. kiedy został członkiem Klubu Tury-
styki Kajakowej „Delfin” Oddziału PTTK Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni. Startował z sukce-
sami w zawodach kajakowych. Równolegle za-
czął prowadzić obozy sportowe dla dzieci 
i młodzieży. Pasjonatem kajakarstwa na tak 
wielką skalę stał się dopiero od roku 1997, ma-
jąc już 59 lat, po przejściu na emeryturę. Kajak 
i przygodę z nim związaną potraktował jako 
sposób na szczęśliwe, długie życie w zdrowiu 
i nie zawiódł się. Swoją pasją zaraził nie tylko 
swoje dzieci ale również i wnuki. Zawsze znaj-
dzie czas, aby oprócz dalekich wypraw spędzić 
chwilę na wodzie także z najbliższymi. 

Łącznie, tylko w wielkich wyprawach, Jan 
Łucki przepłynął ponad 27000 km! To nie jedy-
ne moje zamiłowanie, bo zimą jeżdżę na nar-
tach (w Zakopanem bywam raz w roku), oprócz 
tego także lubię łyżwy i bieganie. W wolnych 

chwilach uprawiam działkę – mówi kajakarz. 
Aż trudno uwierzyć, że ma jeszcze jakieś wol-
ne chwile, choć wiadomym jest, iż Jan Łucki 
sporo czasu poświęca rodzinie.
ne chwile, choć wiadomym jest, iż Jan Łucki 



Ponad 200 zdjęć dokumentujących historię i tradycje Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej zaprezentowali fascynaci fotografii lotni-
czej z portalu Aviateam.pl. Prace można było oglądać na wystawie fotograficznej zorganizowanej w Klubie Marynarki Wojennej „Ri-

wiera” z okazji 90-lecia lotnictwa morskiego. Wystawa w „Riwierze” była otwarta w lipcu, jednak prace będzie można oglądać także 
w jednostkach lotniczych MW oraz ośrodkach muzealnych.

Na wystawie prezentowano zdjęcia z ostatniego półwiecza, niepublikowane materiały filmowe oraz modele statków powietrznych polskiego lot-
nictwa morskiego. Uwagę zwiedzających skupiały fotografie samolotów i śmigłowców znajdujących się obecnie na wyposażeniu Gdyńskiej Bry-
gady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Jednak równie wyjątkową atrakcją były archiwalne fotografie samolotów Lim-2, SBLim-2, Lim-5, Lim-6, 
Mig-21, TS-11 Iskra i An-2 oraz śmigłowców SM-2 i Mi-4.

W galerii zaprezentowano zdjęcia: Piotra Butowskiego, Krzysztofa Horna, Krzysztofa Godlewskiego, Sebastiana Lemańskiego, Krzysztofa 
Kirschensteina, Rafała Tokarskiego, Cezarego Piotrowskiego oraz Michała Franczyka. Na wystawie pojawiły się również fotografie Mariana 
Kluczyńskiego z Zespołu Reporterskiego MW. Materiały filmowe przygotował Marek Piotrowski.

kpt. mar. Jacek Kwiatkowski
jkwiatkowski@mw.mil.pl

Lotnictwo w obiektywie

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I (

2)
, M

IC
H

AŁ
 F

R
AN

CZ
YK

 (8
) /

AV
IA

TE
AM

.P
L/



FO
T.

 R
AD

O
SŁ

AW
 P

IO
CH


	Bandera Lipiec-Sierpien Okladka 1
	Bandera Lipiec-Sierpien Okladka 2
	Bandera Lipiec-Sierpien 1-16
	Bandera Lipiec-Sierpien Okladka 3
	Bandera Lipiec-Sierpien Okladka 4

