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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Korweta patrolowa ORP „Ślązak” – 
zdj. Michał Pietrzak 

Szanowni Czytelnicy!

W 1920 roku żołnierz polski odniósł jeden z największych triumfów w historii – 
zwyciężając w wojnie polsko-bolszewickiej. Broniąc niepodległości 
Rzeczpospolitej Polskiej – odrodzonej 11 listopada 1918 roku, po 123 latach 

zaborów – do walki z najeźdźcą stanęli także marynarze. Oddając hołd bohaterom 
tamtych zmagań – 15 sierpnia, w rocznicę bitwy warszawskiej – zamanifestowaliśmy 
współczesny patriotyzm, gotowość służenia ojczyźnie oraz więź wojska ze społeczeństwem.

Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego na Wybrzeżu, ograniczonych ze względu 
na pandemię, w Porcie Wojennym Gdynia podniesiono banderę pomocniczych jednostek 
pływających na holowniku H-2 „Mieszko”. Zapalono znicze w Kwaterze Pamięci 
Cmentarza MW w Gdyni-Oksywiu i złożono kwiaty przed Pomnikiem Polski Morskiej. 
Na skwerze przy Klubie 3. Flotylli Okrętów, odsłonięto tablicę upamiętniającą 
marynarzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920.

Jubileusz 100-lecia polskiego lotnictwa morskiego, kulisy zawodu pilota oraz 
perspektywy rozwoju Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej – to temat wywiadu, 
w rubryce „Zawód marynarz”, z jej dowódcą kmdr. dypl. pil. Jarosławem Czerwonko. 

O tajnikach służby na okręcie podwodnym i polskich tradycjach podwodnych 
(sięgających lat 30. ubiegłego wieku) opowiada, w wywiadzie „Służba w zanurzeniu”, 
zastępca dowódcy ORP „Bielik” kpt. mar. Łukasz Podlewski. 

Muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej MW są jednymi z najlepszych ambasadorów 
morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jej historię, sięgającą zaślubin Polski z morzem 
(10 lutego 1920 roku) w Pucku, oraz obecny dorobek twórczy przybliża – w wywiadzie 
„Z batutą w dłoni” – kapelmistrz orkiestry kmdr ppor. Maciej Budziński.

Polecamy także: interesującą analizę „RAS, czyli uzupełnianie zapasów na morzu”, 
artykuł o praktykach morskich na ORP „Iskra” i o promocji Polski morskiej – „Lublin 
bliżej morza” oraz o początkach „Przeglądu Morskiego”, a także kolejną część cyklu 
o udziale niszczyciela ORP „Piorun” w operacji zatopienia „Bismarcka”.  

                             Życzymy miłej lektury.
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Podczas tegorocznych centralnych obchodów Święta Wojska 
Polskiego upamiętniono 100. rocznicę bitwy warszawskiej 
w 1920 roku. W uroczystości na Placu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie wziął udział prezydent RP Andrzej Duda 
oraz sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Wśród uczestników 
żołnierskiego święta był inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański 
oraz dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił męstwo i odwagę Polaków, 
którzy wówczas znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Bolszewicka 
nawała miażdżyła wtedy Polskę. Pożoga, śmierć, gwałt, rozpacz, strach, 
przerażenie, spadek morale w społeczeństwie i wśród żołnierzy – 
przegrana wydawała się nieuchronna – ale byli tacy, którzy nie 
zwątpili, którzy cały czas pracowali, by ratować ojczyznę. Byli wielcy 
przywódcy, ojcowie dopiero co odzyskanej niepodległości – na czele 
z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim –  podkreślił prezydent RP 
Andrzej Duda. Zaznaczył także, że niepodległość nie jest dana raz na 
zawsze – trzeba ją pielęgnować, dbać o nią i być gotowym jej bronić.

Zwyciężyli dzięki heroizmowi żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki 
talentom dowódców oraz dzięki poświęceniu polskiego narodu – 
zaznaczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Są dla nas 
przykładem, wzorem do postępowania w naszych czasach. 

Morski rodzaj sił zbrojnych reprezentowała (m.in.) Kompania 
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz poczet sztandarowy 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
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Co sprawiło, że zdecydował się pan 
związać swoje życie z lotnictwem? 

Nie miałem w rodzinie żadnych „lot- 
niczych” tradycji, ale pochodzę z Chełma,  
a jest to raptem 100 km od Dęblina. Jak więk-
szość „chłopaków z podwórka”, byłem zafascy-
nowany książkami o słynnym Dywizjonie 303, 
epizodami walk z bitwy o Anglię. To pobu-
dzało moją młodzieńczą wyobraźnię.  
Żeby się sprawdzić, musiałem tylko przejść 
badania medyczne i zdać egzaminy 
wstępne na studia w ówczesnej Wyższej 
Szkole Oficerskiej Lotnictwa w Dęblinie. 
Początkowo latałem TS-11 „Iskra” oraz 
Lim-2 i Lim-5b. Na moją dalszą karierę 
wpłynęła kontuzja, którą odniosłem jeszcze 
w szkole. W jej wyniku „przesiadłem się” 
na śmigłowce Mi-2.

Zmiana była odczuwalna?

Tak, była zasadnicza. Przejście z samo-
lotu odrzutowego na śmigłowiec wyma-
gało nowego podejścia do samego latania. 
Co prawda, nie miałem jeszcze wielu  
nawyków z odrzutowców, bo wylatałem 
nimi raptem 200 godzin, ale to mi wystar-
czyło, by ocenić pilotaż śmigłowca jako 
bardziej wymagający. On nie wybacza 
błędów i braku koordynacji, tak jak samo-
lot. Po ukończeniu szkoły zostałem przy-
dzielony do jednostki lotniczej w Darłowie. 
Latałem Mi-14PŁ, w eskadrze śmigłow-
ców zwalczania okrętów podwodnych. 
Przeszedłem także specjalny kurs, żeby  
z typowego lotnika uczynić ze mnie również 
marynarza.

Do wykonywania jakich zadań jest 
przeznaczone lotnictwo morskie? 

Standardem są operacje poszukiwania  
i zwalczania okrętów podwodnych. Ze względu 
na nietypową charakterystykę hydrologiczną 
Bałtyku, zadania te nie należą do łatwych.  
Jesteśmy jedyną formacją lotniczą, gdzie  
misjami śmigłowca zwalczania okrętów pod-
wodnych czy samolotu patrolowego dowodzi 
oficer taktyczny (na bieżąco monitorujący  
dane z sensorów systemów poszukiwania lub 
rozpoznania), a nie pilot – zajmujący tradycyjne 
miejsce dowódcy załogi. Bardzo istotne są 
także umiejętności operatorów systemów  
poszukiwawczo-uderzeniowych. Do pełnego 

wykorzystania ich możliwości jest niezbędna 
wiedza z zakresu oceanografii, hydrologii  
i hydroakustyki. Dla Brygady Lotnictwa MW 
ważnym filarem są akcje SAR (ang. Search 
and Rescue), czyli poszukiwanie i udzielanie 
pomocy na morzu. Uczestniczymy również  
w misjach zagranicznych. Lotnictwo morskie to 
nie tylko działania o charakterze bojowym. 
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lądem czuje się dobrze, mając pod sobą wielką 
masę wody – zwłaszcza podczas lotów  
nocnych, gdy pilotom brakuje punktów 
orientacyjnych. Nie widać linii brzegowej,  
a woda zlewa się z niebem i chmurami. Jest 
wymagana też duża wytrzymałość fizyczna 
oraz psychiczna – zwłaszcza odporność na stres 
i samotność. Czasem są to dwie, trzy godziny 

lotu nad wodą – w ciszy i ciemności. 

Spędził pan w wojsku ponad 30 lat, 
służąc zarówno za sterami śmigłow-

ca jak i za biurkiem. Co się zmieniło 
przez ten czas? Czym różni się służba 
pilota obecnie, od tej sprzed lat? 

Z pewnością największy postęp w tym 
czasie poczyniła technologia. Zaszła także 
odczuwalna zmiana pokoleniowa i zmienił 
się sposób myślenia o lotnictwie – jego 
zadaniach, strukturach, szkoleniu kadr. 
Za moich czasów, nad kadetem stał in-
struktor lub dowódca klucza i poddawał 
go ciągłej kontroli, wydawał szczegółowe 
polecenia. Obecnie, piloci dysponują 
większą swobodą, ale wymagamy od nich 
samodzielności i chęci samokształcenia. 
Oczywiście, najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo i profesjonalizm.

Niedawno zakończyły się manewry 
„Anakonda 2020”. Jakie zadania 

wykonywały załogi statków powietrz-
nych Brygady Lotnictwa MW?

Podczas manewrów doskonalono  
(m.in.) umiejętności z zakresu SAR i ZOP 

oraz użycia lotnictwa pokładowego. Ćwiczono 
współpracę z okrętami ratowniczymi, a także 
wykonywano zadania związane z prowadze-
niem akcji rozpoznania i naprowadzania.  
W trakcie szkolenia nie ograniczamy się  
do realizacji rutynowych zadań, bowiem  
musimy być przygotowani na różne scena-
riusze działania.

Do niezwykle ważnych zadań należy 
ratowanie ludzkiego życia. 

Przez większość naszego społeczeństwa, 
Brygada Lotnictwa MW jest postrzegana 
przez pryzmat pełnionych dyżurów SAR 
oraz realizowania transportu medycznego. 
Jako jedyna jednostka, udzielamy pomocy na 
morzu z powietrza. Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe realizuje zadania wyłącznie do linii 

Z komandorem dypl. pil. Jarosławem Czerwonko,  
dowódcą Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 

rozmawia Katarzyna Kamińska. 

Pod biało-czerwoną szachownicą

Jakie cechy i jakie umiejętności powi-
nien posiadać współczesny lotnik?

Przede wszystkim, musi posiadać dużą 
wiedzę, być opanowany i doskonale znać 
swój sprzęt. Powinien mieć wyćwiczone od-
powiednie nawyki – na wypadek sytuacji 
awaryjnych, bo w takich chwilach nie zawsze 
jest czas na myślenie. To wymaga ciągłego 
treningu. Nie wszyscy, którzy przychodzą do 
nas z lotnictwa wojsk lądowych, są w stanie 
zaadaptować się do lotnictwa morskiego.

Różnica jest aż tak znacząca?

Lotnictwo morskie ma swoją specyfikę. 
Ciężko porównać je ze służbą w Siłach  
Powietrznych. Większość lotów wykonujemy 
nad morzem. Nie każdy pilot latający nad  
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brzegowej oraz na Półwyspie Helskim. My 
reagujemy, gdy jest potrzebny szybki trans-
port medyczny z jednostek pływających lub 
platform wiertniczych. Przytoczę przykład 
akcji, która jest esencją dyżuru ratowniczego – 
w maju załoga śmigłowca SAR uczestniczyła 
w ewakuacji żeglarzy z tonącego jachtu. 
Musiała działać szybko. Osoby poszkodowa-
ne znajdowały się w wodzie, a Bałtyk (nawet 
latem) nie jest ciepłym morzem. Akcję prze-
prowadzono bez komplikacji – podejście, pod-
jęcie i odejście. Żeglarze, którym udzieliliśmy 
pomocy, złożyli nam później wizytę. Chcieli 
osobiście podziękować załodze za uratowanie 
życia. To był bardzo miły gest. 

Brygada Lotnictwa MW wydaje się być 
silnie związana z miastem, regionem 

i lokalną społecznością.
Zależy nam na jak najlepszych relacjach ze 

społeczeństwem. Armia jest utrzymywana 
z pieniędzy podatników. Ważne jest, by wie-
dzieli, w jaki sposób wykorzystujemy wspólne 
środki. Lotnictwo jest kosztownym rodzajem 
sił zbrojnych, ale efektami naszej służby 
chcemy pokazać, że jesteśmy warci każdej 
złotówki. Realia służby w lotnictwie pokazu-
jemy społeczeństwu podczas dni otwartych, 
festynów i pokazów dynamicznych – na przy-
kład w wykonaniu śmigłowców ratownictwa 
morskiego. Ponadto, w naszej witrynie inter-
netowej publikujemy krótkie relacje z prze-
prowadzonych akcji i ważnych wydarzeń 
z życia jednostki. Dawniej lotnictwo było 
nieco hermetyczne – otaczała je tajemniczość – 
rzadko pokazywano jego możliwości. 

Polskie lotnictwo morskie obchodziło – 
15 lipca – setną rocznicę powstania. 

Tego samego dnia wypadało święto Brygady 
Lotnictwa MW. 

Wspólnie z władzami Gdyni oraz Pucka 
(bo tam sięga początek naszej historii) plano-
waliśmy szereg wydarzeń: akademie, bieg 
tematyczny, festyny, pokazy lotnicze i rekon-
strukcje historyczne. Niestety, światowa pan-
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Komandor dypl. pil. JAROSŁAW CZERWONKO urodził się w 1961 roku w Chełmie. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej w Dęblinie. W 1984 roku rozpoczął służbę w jednostce w Darłowie, pełniąc obowiązki jako: pilot, dowódca załogi, dowódca 
klucza, a następnie dowódca eskadry śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). W 2003 roku objął stanowisko zastępcy 
dowódcy 29. Eskadry Lotniczej w Darłowie. Uczestniczył w licznych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych oraz w pokazach 
lotniczych, prezentując możliwości pilotażowe śmigłowca Mi-14PŁ. Realizował również loty doświadczalne – jako pierwszy w polskim 
lotnictwie wykonał zrzut torpedy MU-90 Impact. W 2004 roku został skierowany do Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie objął 
stanowisko specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. Niecały rok później, został starszym specjalistą w Oddziale Lotnictwa DMW, 
a następnie zastępcą szefa Lotnictwa MW. W latach 2011-2013, jako szef Lotnictwa MW, uczestniczył w licznych konferencjach 
i uzgodnieniach dotyczących pozyskania nowego typu śmigłowców oraz samolotów klasy MPA (ang. Maritime Patrol Aircraft). Pod jego 
kierownictwem została opracowana „Instrukcja organizacji lotów z pokładów okrętów”. Po wdrożeniu reformy systemu kierowania 
i dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP, objął obowiązki szefa Oddziału Lotnictwa Śmigłowcowego w Dowództwie Generalnym RSZ 
w Warszawie. W 2015 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 
a w 2018 roku został jej dowódcą. Jest pilotem klasy mistrzowskiej. W powietrzu spędził ponad 3000 godzin – większość za sterami 
śmigłowców Mi-14PŁ. Jest instruktorem lotnictwa, przekazującym młodszym kolegom wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie służby. 
Posiada uprawnienia pilota doświadczalnego I klasy. Ukończył studia dyplomowe oraz podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni, na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Wyróżniony statuetką „Ikara” i tytułem „Zasłużony Pilot Wojskowy”. W 2014 roku został 
uhonorowany przez Dowódcę Generalnego RSZ „Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”.

naszego nadzoru i ochrony. Kiedy dwa lata 
temu obejmowałem dowództwo jednostki, 
priorytetem było utrzymanie wysokiego 
poziomu profesjonalizmu, jaki osiągnęli moi 
poprzednicy. Obecnie, chcę przeprowadzić 
Brygadę Lotnictwa MW przez proces moder-
nizacji. Uważam, że ewolucja jest lepsza od 
rewolucji i wszelkie zmiany należy wprowa-
dzać stopniowo. W 2022 roku pozyskamy 
cztery nowoczesne śmigłowce Agusta 
Westland AW101 (w wersji ZOP/SAR), które 
zastąpią Mi-14PŁ i PŁ/R. Maszyny te nie mają 
ograniczeń pogodowych i mogą być wykorzy-
stywane podczas dużych akcji ratowniczych. 
W związku z zakupem, w przyszłym roku 
rozpoczniemy szkolenie pilotów, nawigato-
rów i techników naziemnych. Będziemy 
przygotowani do przyjęcia śmigłowców. 

Czy podczas służby wydarzyło się 
coś, co szczególnie zapadło panu 

w pamięć?
To była katastrofa promu „Jan Heweliusz”, 

w styczniu 1993 roku. Służyłem wtedy 
w Darłowie, w eskadrze ZOP. Tamtego dnia 
mieliśmy zaplanowane ćwiczenia poranne. 
Wiadomość o katastrofie dotarła do nas, kiedy 
koledzy zaczęli uruchamiać śmigłowce ratow-
nicze. Niestety, akcję odwołano, bo pojawił 
się konflikt kompetencji – katastrofa miała 
miejsce w niemieckiej strefie SAR. Towarzy-
szyło temu dojmujące uczucie bezsilności. 
Potem nasze śmigłowce poleciały w rejon 
zatonięcia promu, sprawdziły się w trudnych 
warunkach pogodowych, jakie wtedy panowały 
na morzu. Swoisty chrzest bojowy przeszły 
wówczas śmigłowce W-3RM „Anakonda”. 

Na koniec naszej rozmowy, chciałabym 
zapytać – czym dla pana jest służba 

w lotnictwie morskim? 
Służba pod biało-czerwoną szachownicą, 

zwłaszcza w mundurze marynarskim, jest 
wielkim zaszczytem, ale i wielkim zobowią-
zaniem. To sto lat tradycji, której ciągłość 
staramy się zachować.

demia pokrzyżowała nam plany i świętowanie 
zostało ograniczone do przeprowadzenia 
skromnych uroczystości w wąskim gronie. 
Setny jubileusz jest tylko raz, ale – mimo ogromu 
pracy włożonej w organizację obchodów – 
nie zdecydowaliśmy się na ich przełożenie 
na inny termin. W związku z koniecznymi 
ograniczeniami, wydarzenia i materiały doty-
czące jubileuszu lotnictwa morskiego zostały 
zaprezentowane w przestrzeni cyfrowej. 

Rozwój technologii, zwłaszcza lotnictwa 
bezzałogowego, stopniowo wypycha 

człowieka z kokpitu. Czy implementacja 
nowych technologii będzie oznaczała 
koniec lotnictwa, takiego jakie znamy?

Lotnictwo bezzałogowe ma zastosowanie 
w lotnictwie morskim. Jest wykorzystywane 
do prowadzenia obserwacji bez angażowania 
większych maszyn i ich załóg. Jest łatwiejsze 
w eksploatacji i nie „odczuwa” zmęczenia, 
jak człowiek podczas długich lotów. To wielka 
zaleta, że samoloty bezzałogowe umożliwiają 
wykonywanie operacji zdalnie, bez zbędnego 
narażania życia ludzi. Sądzę jednak, że w lot-
nictwie morskim zawsze będzie miejsce dla 
człowieka, bo maszyna (nawet najlepsza) nie 
zastąpi lekarza czy ratownika lotniczego. 
Uważam, że zakup statków bezzałogowych 
to dopiero kwestia przyszłości.

Jakie zmiany czekają Brygadę Lot-
nictwa MW w nadchodzącym czasie?

Na Wybrzeżu znajduje się coraz więcej 
infrastruktury krytycznej, która wymaga 

zaniem. To sto lat tradycji, której ciągłość 
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Oddano hołd powstańcom warszawskim

Służący w Komendzie Portu Wojennego 
Świnoujście st. mar. Mariusz Czyżyk 

udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej 
nieprzytomnemu mężczyźnie, który za-
słabł na chodniku. Dzięki szybkiej i zdecy-
dowanej reakcji, udało się go uratować. 
Zdarzenie miało miejsce 5 lipca, kiedy jechał 
ulicą 11 listopada w Świnoujściu. Dostrzegł 
wtedy leżącą w pobliżu drogi osobę, u której 
rozpoznał atak padaczki. Zauważył też 
poważne rozcięcie na głowie. Wiedząc, że 
mężczyzna jest w stanie zagrażającym 
życiu, natychmiast podjął się – oprócz we-
zwania pogotowia ratunkowego – udziele-
nia mu pierwszej pomocy. 

Mimo że adrenalina sięgała zenitu, zda-
wałem sobie sprawę, że najważniejsze jest, 
aby zachować spokój. Dzięki temu mogłem 
zareagować zgodnie z procedurami, których 
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Na Wybrzeżu upamiętniono 76. rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego. Od-

dano hołd żołnierzom powstania, a także lud-
ności cywilnej stolicy. W miejscach pamięci 
wystawiono warty honorowe oraz złożono 
wiązanki kwiatów. Zabrzmiały salwy honorowe, 
a o godzinie 17.00 przejmująco zawyły syreny. 

Bohaterska postawa marynarza
uczono mnie na kursie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. W takiej sytuacji liczy się każda 
sekunda, która wpływa na nasze działania – 

podkreślił. Zachowywał przy tym wszelkie 
środki ostrożności, ze względu na stan pan-
demii. Zabezpieczył ranę głowy, używając do 

Załogi motorówek hydrograficznych 
„MH-2” i „MH-3” Dywizjonu Zabez-

pieczenia Hydrograficznego MW zrealizowały 
(na początku sierpnia) prace sondażowe na 

Powstanie warszawskie było największą akcją 
zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego pod-
czas II wojny światowej. Wybuchło 1 sierpnia 
1944 roku, a do walki przystąpiło ok. 40-50 tys. 
powstańców. Pierwotnie było zaplanowane na 
kilka dni, a trwało blisko 63 – do 3 paździer-
nika. W walkach zginęło ok. 18 tys. powstań-
ców, a 25 tys. zostało rannych. Ogromne straty 
poniosła ludność cywilna – zginęło blisko 
180 tys. osób. Po honorowej kapitulacji sił 
powstańczych, blisko 600 tys. mieszkańców 
Warszawy zostało wypędzonych z miasta, 
które – na rozkaz Adolfa Hitlera – zostało nie-
mal całkowicie spalone i zburzone.

W zrywie przeciwko okupantowi wzięli 
udział również marynarze – wśród nich człon-
kowie Wydziału Marynarki Wojennej „Alfa”, 
będącego częścią Oddziału III Operacyjnego 

Zatoce Puckiej – w celu uzyskania danych 
batymetrycznych tego akwenu, który (mimo 
bliskości portów w Gdyni i Gdańsku) nie 
posiada jeszcze pełnego pokrycia pomiarami 
głębokości (zgodnie z wymogami Między-
narodowej Organizacji Hydrograficznej). 
Dodatkowo, charakteryzuje się dużymi zmia-
nami głębokości i morfologii dna oraz wy-
stępowaniem licznych obiektów podwodnych. 

Jednostki pomiarowe dywizjonu są wyposa-
żone w nowoczesny sprzęt hydrograficzny, 
umożliwiający uzyskanie dokładnego zobrazo-
wania dna morskiego, taki jak: sonary, echo-
sondy wielowiązkowe i pojazdy podwodne. 
Pokładowy sprzęt komputerowy ze specjalistycz-

Komendy Głównej AK. Wystawił on do walki 
oddział bojowy o kryptonimie „Szczupak”, 
dowodzony przez kmdr. ppor. Władysława 
Maciocha (ps. „Mizio”). Jego zadaniem było 
zajęcie Portu Czerniakowskiego i uruchomienie 
przeprawy przez Wisłę, w razie wysadzenia 
mostów. Po późniejszym rozbiciu oddziału na 
mniejsze grupy, marynarze walczyli dalej.

P E R Y S K O P

tego przyborów z apteczki samochodowej, 
oraz sprawdził puls na szyi i prawej dłoni. 
Zwrócił uwagę na siną twarz poszkodowanego. 

Z racji braku wyczuwalnego tętna, dokonał 
udrożnienia dróg oddechowych i przeszedł 
do resuscytacji. Celem tego działania było 
utrzymanie przepływu krwi przez mięsień 
sercowy i mózg oraz przywrócenie właści-
wego funkcjonowania układu krążenia. 
Dzięki podjęciu tej akcji, stan poszkodo-
wanego się poprawił i  mógł go ułożyć 
w tzw. pozycji bocznej ustalonej. Oczekując 
na karetkę pogotowia, co minutę spraw-
dzał jego tętno. 

Po przybyciu ratowników, przekazał im 
informacje o stanie mężczyzny oraz pod- 

jętych działaniach. Czułem satysfakcję, że 
dzięki mojej reakcji udało się go uratować – 
dodał st. mar. Mariusz Czyżyk.
dzięki mojej reakcji udało się go uratować 

Prace hydrograficzne na Zatoce Puckiej
nym oprogramowaniem umożliwia wstępne 
przetworzenie i opracowanie zebranych danych. 

Wyniki prac hydrograficznych są analizowane 
w pionach funkcjonalnych DZH MW, a następnie 
przesyłane do Biura Hydrograficznego MW.

mostów. Po późniejszym rozbiciu oddziału na 
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Korweta patrolowa ORP „Ślązak” z Dywizjonu Okrętów Bojowych 
3. Flotylli Okrętów i niszczyciel min ORP „Kormoran” z 13. Dywizjonu 
Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zawinęły – 28 sierpnia – do 
Szczecina, w ramach rejsu szkoleniowo-nawigacyjnego. 

Wizyta okrętów w Szczecinie

Dla mieszkańców grodu nad Odrą była 
to znakomita okazja, by zobaczyć 
najnowsze okręty, będące w wypo-

sażeniu polskiej Marynarki Wojennej. 
Jednostki zacumowały przy reprezen-
tacyjnym Nabrzeżu Pasażerskim, gdzie 
zostały przywitane – z innymi cywilnymi 
jednostkami pływającymi, uczestnikami 
zlotu z okazji lokalnych Dni Morza oraz 
zakończenia lata – przez przedstawicieli 
władz miasta Szczecin.  

Przy nabrzeżu, naprzeciw historycz-
nych Wałów Chrobrego, łącznie zacumo-
wało dwadzieścia jednostek pływających 
różnego typu, w tym znane żaglowce – 
fregata szkolna gdyńskiej Akademii 
Morskiej „Dar Młodzieży” oraz barkentyna 
„Pogoria”. Świnoujska flotylla zaprezentowała 
także najnowszy holownik H-11 „Bolko” 

(proj. B860), wchodzący w skład 12. Dywi-
zjonu Trałowców. Udział załóg jednostek 
pływających – zarówno wojskowych jak 
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W trakcie pobytu w Szczecinie, okręty pod-
niosły wielką galę banderową. Dowódcy jed-
nostek Marynarki Wojennej, biorących udział 
w zlocie – zgodnie z ceremoniałem morskim – 
złożyli wizytę dowódcy Garnizonu Szczecin 
i 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej 
gen. dyw. Maciejowi Jabłońskiemu. Podczas 
spotkania, dowódca ORP „Ślązak” kmdr ppor. 
Sebastian Kała i dowódca ORP „Kormoran” 
kmdr ppor. Michał Dziugan przedstawili 
(m.in.) kwestie dotyczące głównych zadań 

oraz możliwości bojowych obu jednostek. 
Gospodarzowi spotkania wręczono 
pamiątkowe emblematy okrętowe.

Oprócz możliwości zobaczenia okrętów 
i innych jednostek, na bulwarze przy 
szczecińskich Wałach Chrobrego zaprezen-
towano wystawę plenerową, przygotowaną 
z okazji jubileuszu 55-lecia utworzenia 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. 
Kazimierza Porębskiego. Na czterdziestu 
dwóch tablicach przedstawiono (m.in.) jej 
strukturę, wykonywane zadania, sylwetki 
okrętów oraz udział w krajowych i między-

narodowych ćwiczeniach morskich, a także  hi-
storię uczestnictwa w misjach zagranicznych 
– realizowanych pod flagą NATO. 

B A N D E R A

Morskie szkolenie nurków
Gdyński Dywizjon Okrętów Wsparcia 

3. Flotylli Okrętów zorganizował na Zatoce 
Gdańskiej – 27-31 lipca – kurs doskonalący 
umiejętności nurkowania. Uczestnicy szkolenia 
wykonywali prace podwodne z wykorzystaniem 
podwodnych narzędzi hydraulicznych i pneu-
matycznych, pontonów wydobywczych oraz 

eżektora. Doskonalono również umiejętności 
związane (m.in.) ze spawaniem, cięciem i beto-
nowaniem, a także z udzielaniem pomocy załodze 
okrętu podwodnego oraz ratownictwem na morzu. 

Nurkowie odbyli także treningi ciśnieniowe 
w komorze dekompresyjnej, które są niezbędne 
do utrzymania tzw. „kondycji nurkowej” – 

czyli gotowości do wykonywania zadań pod-
wodnych na średnich i dużych głębokościach.

Nad przebiegiem ćwiczeń czuwali wykwa-
lifikowani instruktorzy z okrętu ratowniczego 
ORP „Lech” – których wsparła załoga kutra 
ratowniczego ORP „Maćko”, na którym odbyła 
się część prowadzonych zajęć. 

storię uczestnictwa w misjach zagranicznych 

ratowniczego ORP „Maćko”, na którym odbyła 

B A N D E R A

i cywilnych – w dedykowanym mieszkańcom 
miasta i turystom wydarzeniu, przyczynił się 
do promocji Polski morskiej.



6     NR 7/8 | LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

Główne uroczystości w Marynarce 
Wojennej rozpoczęto w południe 
15 sierpnia, przed Okrętem-
-Muzeum ORP „Błyskawica”. 

Odczytano rozkaz okolicznościowy oraz apel 
pamięci. Z pokładu historycznego niszczyciela 
(symbolu bohaterstwa polskich marynarzy 
w czasie II wojny światowej) oddano salut 
świąteczny, składający się z 21 strzałów. Apel 
zakończono defiladą kompanii honorowej 
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW. 

Z okazji żołnierskiego święta, w Basenie 
Prezydenta Ignacego Mościckiego zacumował 
mały okręt rakietowy ORP „Piorun”, wcho-
dzący w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 
3. Flotylli Okrętów. Niestety, ze względu na 
sytuację epidemiczną, nie mógł zostać udo-
stępniony do zwiedzania społeczeństwu.
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Ceremonia podniesienia bandery 
pomocniczych jednostek pływających 

na holowniku H-2 „Mieszko”.

Uroczystość odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej marynarzy poległych 

w bitwie warszawskiej w 1920 roku

Wierni tradycji i banderze
Morski rodzaj sił zbrojnych dumnie podkreśla swój historyczny rodowód, nawiązując do pierwszych 
dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i bohaterskich walk o jej utrzymanie oraz 
kształt przyszłych granic. Kultywuje tradycje polskiego oręża oraz umacnia więź ze społeczeństwem – 
między innymi przez obchody najważniejszego święta żołnierskiego – Święta Wojska Polskiego. 

Zgodnie z ceremoniałem morskim, na 
okrętach podniesiono wielką galę banderową, 
a w jednostkach brzegowych – przed siedzi-
bami dowództw – flagę państwową. Upamięt-
niono bogatą historię i chlubne tradycje mor-
skiego rodzaju sił zbrojnych. Podczas uroczy-
stych zbiórek, uhonorowano kadrę oraz pracow-
ników wojska wyróżniających się w służbie.

Zapalono znicze w Kwaterze Pamięci 
Cmentarza MW w Gdyni-Oksywiu i złożono 
kwiaty przed Pomnikiem Polski Morskiej na 
gdyńskim Skwerze Kościuszki. W Kościele 
Garnizonowym MW na Oksywiu odprawiono 

Mszę Świętą. Odsłonięto tablicę upamięt-
niającą 100-lecie bitwy pod Czarnobylem, 
stoczonej na Prypeci – 27 kwietnia 1920 roku – 
przez marynarzy Flotylli Pińskiej z rosyjską 
Flotyllą Dnieprzańską.

W przededniu Święta Wojska Polskiego, 
w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni odbyła się 
uroczystość podniesienia bandery pomoc-
niczych jednostek pływających na nowym 
holowniku H-2 „Mieszko”. Podczas ceremonii, 
dowódca oksywskiej flotylli kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec podziękował zarządowi i stocz-
niowcom Remontowa Shipbuilding S.A. za  
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terminowe zbudowanie jednostki, a dowódcy 
holownika chor. mar. Arturowi Ciereszce
i załodze „Mieszka” życzył marynarskiego 
szczęścia, pomyślnych wiatrów i stopy wody 
pod kilem. Wyraził także nadzieję, że załoga 
sprawnie zaliczy zadania programowe i nowy 
holownik wkrótce wejdzie do linii, w składzie 
Dywizjonu Okrętów Wsparcia, wykonując 
postawione zadania. W uroczystości w porcie 
wojennym wzięła udział matka chrzestna 
„Mieszka” Magdalena Śniadecka – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. adm. floty Józefa 
Unruga w Laskach Wielkich. 

Na skwerze przy Klubie 3. Flotylli Okrętów, 
uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą 
marynarzy poległych podczas wojny polsko-
-rosyjskiej w latach 1919-1920. Tablicę 
odsłonił dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec oraz dyrektor Oddziału Regional-
nego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni 
Danuta Sikora, która wsparła tę inicjatywę. 
Poświęcenia tablicy dokonał dziekan MW 
ks. kmdr Zbigniew Rećko. Obecny był także 

prezes Stowarzyszenia Oficerów MW RP 
wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski oraz 
dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni Tomasz Miegoń. W trakcie uroczy-
stości, prezes Związku Piłsudczyków RP 
Stanisław Śliwa podkreślił, że odsłonięcie 
tablicy jest wyrazem naszego szacunku dla żoł-
nierzy Wojska Polskiego, w tym bohaterskich 
marynarzy Flotylli Pińskiej. 

Jest to pierwsza (wschodnia) z czterech tablic, 
które będą umieszczone na kamieniach posado-
wionych zgodnie z kierunkami świata. Tablica 
zachodnia będzie upamiętniała marynarzy, 
którzy zginęli w bitwie o Atlantyk, a tablica 
północna – marynarzy, którzy zginęli w obronie 

polskiego Wybrzeża w 1939 roku i w bojach 
pod Narwikiem w 1940 roku oraz tych, którzy 
zginęli w konwojach do Murmańska. Tablica 
południowa upamiętni polskich marynarzy, 
którzy walczyli podczas II wojny światowej 
na Morzu Śródziemnym. 

Artystycznym akcentem obchodów Święta 
Wojska Polskiego w Gdyni była – odbywająca 
się 12 sierpnia na pokładzie Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica” – internetowa premiera 
Koncertu Niepodległości „Poland”. Na program 
złożyły się współczesne aranżacje piosenek 
wojskowych i pieśni patriotycznych. Pieśniom 
historycznym towarzyszyły także kompozycje 
instrumentalne. Patronat nad koncertem objął 
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, 
a wsparcia udzieliło Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

W Świnoujściu, z okazji Święta Wojska 
Polskiego, dowódca 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża kadm. Piotr Nieć złożył wieniec 
przed pomnikiem „Tym, którzy przywrócili 
Pomorze Macierzy”. Uporządkowano także – 
w ramach akcji „Marynarska Pamięć” – żoł-
nierskie groby i miejsca pamięci. Dla mieszkań-
ców miasta i turystów przygotowano wystawę 
o tematyce patriotycznej, pt. „Do broni! Rok 
1920 na plakatach, afiszach i drukach ulot-
nych”, którą można było oglądać w nowej 
części świnoujskiej promenady. Prezentowane 
materiały pochodziły ze zbiorów specjalnych 
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

W okresie II Rzeczypospolitej 
obchodzono Święto Żołnierza, 

potwierdzone rozkazem ministra spraw 
wojskowych gen. broni Stanisława 

Szeptyckiego nr 126, z dnia 4 sierpnia 
1923 roku. Ustanowiono je, aby 

upamiętnić działania bojowe w obronie 
kraju w 1920 roku, podczas wojny 
polsko-bolszewickiej – zwłaszcza 

sukces kontrofensywy pod Kockiem, 
której skutkiem było rozbicie wojsk 
rosyjskiego Frontu Zachodniego. 

Tradycja żołnierskiego święta została 
przywrócona w 1990 roku. Jego 
obchody – uregulowane ustawą 

w 1992 roku – odbywają się, tak jak 
przed wojną, 15 sierpnia.

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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oraz podczas działań osłonowych. Z czasem, 
powołano także formacje MW na lądzie. 

Flotylla Pińska 
Została utworzona w 1919 roku, kiedy 

(z inicjatywy por. mar. Jana Gedroycia oraz 
w uzgodnieniu z Departamentem dla Spraw 
Morskich) przystąpiono do organizowania na 

Polesiu rzecznej jednostki Marynarki Wojen-
nej, wykorzystującej pozostawione przez 
Niemców statki i motorówki. Kilka z nich, 
uzbrojonych w karabiny maszynowe, w lipcu 
1919 roku uczestniczyło w walkach o wieś 
Horodyszcze, potwierdzając swoją przydat-
ność bojową. W Pińsku zorganizowano port 
wojenny i warsztaty remontowe, a flotyllę 
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Według historyków, w walkach o niepodległość Polski (w latach 1918-1920) wzięło udział 
3671 marynarzy (w operacji warszawskiej – 2201, a bezpośrednio w bitwie warszawskiej – 1585, 
w tym: admirał, 114 oficerów i podchorążych oraz 1470 podoficerów i marynarzy). Za bohaterską 

postawę marynarze otrzymali (łącznie) 37 Srebrnych Krzyży Orderu Wojennego Virtuti Militari 
V klasy. Odznaczono nimi: 12 marynarzy z Pułku Morskiego, 11 marynarzy z Flotylli Pińskiej, 

12 marynarzy z Flotylli Wiślanej i dwóch marynarzy z Komendy Portu Wojennego Modlin. Dzięki 
swemu heroizmowi, marynarze utrwalili wśród najwyższych przełożonych przekonanie, że 
Marynarkę Wojenną należy nie tylko utrzymać, ale nade wszystko rozbudowywać. Pełna 

ofiarności i męstwa postawa marynarzy w walkach na Polesiu zaskarbiła sobie życzliwość 
i poparcie dla spraw morskich m.in. wpływowych generałów Wojska Polskiego: 

Edwarda Rydza-Śmigłego, Józefa Rybaka oraz Władysława Sikorskiego.

Udział marynarzy w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1919-1920

Złożona sytuacja na froncie wojny 
polsko-bolszewickiej spowodowała, 
że w środowisku marynarskim zro-
dziła się patriotyczna inicjatywa 

włączenia się do działań wojennych. W ramach 
kampanii na Wschodzie, szczególnie aktywne 
były formacje rzeczne, które wsparły polskie 
oddziały w zakresie transportu i przepraw 

1. Monitory Flotylli Pińskiej –
ORP „Horodyszcze” i ORP „Warszawa” –

na rzece Prypeć, na Polesiu  (zdjęcie 
pochodzi z lat 1922-1923).

2. Monitory ORP „Warszawa” 
i ORP „Horodyszcze” (zbudowane 

w 1920 roku w Stoczni Gdańskiej) 
zacumowane do burty 

jednostki sztabowej.

3. Motorówki uzbrojone Flotylli Pińskiej 
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wzmocniono statkami zdobytymi na bol-
szewikach, które obsadzili marynarze z Modlina. 
Flotylla Pińska była pierwszym oddziałem 
Marynarki Wojennej prowadzącym walki 
z jednostkami Armii Czerwonej. Mimo planów 
z 1919 roku, nie była jednak przygotowana do 
działań operacyjnych. Składała się zaledwie 
z kilku kutrów uzbrojonych i dwóch trans-
portowców, co dawało Flocie Dnieprzańskiej 
przewagę pod względem liczby jednostek 
oraz siły ich uzbrojenia pokładowego.

Na rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego, 
na Polesiu przeprowadzono operację zaczepną – 
w celu opanowania Mozyrza i Kalinkowicz. 
Były to miejscowości z ważnymi węzłami 
kolejowymi. Akcję zaplanowano tak, aby 
rozpoczęła się jeszcze przed wiosennymi roz-
topami i ruszeniem lodów na rzekach. Dzia-
łania rozpoczęto 5 marca 1920 roku. Główne 
cele natarcia osiągnięto w ciągu dwóch 
pierwszych dni. W Mozyrzu zdobyto: 22 statki 
parowe (w tym 3 pancerne), 10 łodzi motoro-
wych oraz 62 barki. Do obsadzenia jednostek 
wysłano z Modlina 24 oficerów i 350 mary-
narzy. Kilka dni później, Prypeć stała się wolna 
od lodu i flotylla ponownie weszła do walki. 

25 kwietnia 1920 roku rozpoczęto – 
z udziałem Flotylli Pińskiej – ofensywę na 
Ukrainie. Stan załóg polskich jednostek 
rzecznych wynosił wówczas 333 oficerów 
i marynarzy. Pod Czarnobylem i Lelowem 
(nad Prypecią) – 27 kwietnia – doszło do za-
ciętego boju spotkaniowego. O godzinie 4.00 
Flotylla Pińska zaatakowała 6 radzieckich 
statków pancernych. Sowieci zmusili polskie 
jednostki do odwrotu, lecz odwrót był chwi-
lowy, gdyż (o godzinie 8.00) doszło do po-
nownego boju pod Czarnobylem, tym razem 
decydującego. Walka trwała 12 godzin – oby-
dwie strony wykazały się dużą ofiarnością. 
Polacy zatopili rosyjski statek opancerzony 
i uszkodzili dwa kolejne. W efekcie, wróg 
wycofał się na Dniepr. 

Poza walkami na Prypeci, Flotylla Pińska 
regularnie toczyła boje na obszarze: Pińsk – 
Mozyrz, Mozyrz – Czarnobyl i Czarnobyl – 
linia frontu. Zdobyto kolejne 23 wrogie statki. 

Oficerowie Flotylli Pińskiej zostali komen-
dantami zdobytych portów rzecznych i miast 
(na przykład: por. mar. Edward Szystowski 
został komendantem portu w Rzeczycy, 
kpt. mar. Zygmunt Olszewski objął komendę 
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garnizonu w Czarnobylu, a kpt. mar. Adam 
Mohuczy został komendantem Mozyrza).

Pod koniec maja 1920 roku, sytuacja woj-
skowa zaczęła się zmieniać na niekorzyść 
polskich oddziałów. Na froncie południowo-
-zachodnim wojska radzieckie przystąpiły do 
ofensywy i przepraw na wielu odcinkach rzek. 
Pod Rzyszczewem rozpoczęła się sowiecka 
przeprawa przez Dniestr. Sytuacja stała się na 
tyle poważna, że gen. Władysław Sikorski 
(dowódca 9. Dywizji Piechoty i zarazem 
dowódca wojsk polskich operujących w tam-
tym rejonie) zwrócił się do dowódcy 3. Armii 
gen. Edwarda Rydza-Śmigłego z prośbą 
o udzielenie pomocy przez jednostki Flotylli 
Pińskiej na zagrożonych odcinkach. Pomoc 
uzbrojonych statków na niewiele się zdała, gdyż 
oddziały polskie nie zdołały powstrzymać 
ofensywy wojsk radzieckich. Z głębi Rosji 
przybyła 1. Armia Konna Siemiona Budionnego. 
Front polski został przerwany pod Samhorod-
kiem i 7 czerwca gen. Edward Rydz-Śmigły 
wydał rozkaz odwrotu za rzekę Irpień oraz 
opuszczenia Kijowa. Oddziały Flotylli Piń-
skiej otrzymały rozkaz osłony i pomocy przy 
przeprawach wycofujących się wojsk polskich. 

Dynamika działań wojsk sowieckich była 
tak duża, że odcięły one jednostki flotylli, spara-
liżowały ich działania i opanowały ujście 
Prypeci. Uzbrojone statki polskie (operujące 
w tamtym rejonie) zostały zatopione przez 
załogi. Ocalałe jednostki rzeczne zorganizo-
wano w zespół bojowy, który zgromadził się 
w Wereśnicy, przy ujściu rzeki Słuczy. Został 
on zmuszony do podjęcia nierównej walki 
oraz przedzierania się przez nacierające wojska 
sowieckie. W konsekwencji, statki flotylli 
dotarły do Mozyrza i tam skupiły się do 
ostatniej bitwy przy Mostach Wolańskich, 
stoczonej 18 lipca 1920 roku.

Sytuacja militarna – po zajęciu Polesia przez 
Armię Czerwoną (jak również niski stan wody 
w rzekach i w Kanale Królewskim) – spowo-
dowała, że po bitwie przy Mostach Wolańskich 
(a także w obliczu zagrożenia odcięciem od 
pozostałych sił polskich), jednostki flotylli 
zostały zniszczone lub zatopione przez własne 
załogi (w dniach 21-25 lipca).

Spieszeni marynarze dalej prowadzili 
działania bojowe, po włączeniu do formacji 
lądowych 1. oraz 5. Armii Wojska Polskiego 
(gen. Lucjana Żeligowskiego i gen. Bolesława 

Roi). Ocalały personel (w składzie: 3 oficerów 
oraz 421 podoficerów i marynarzy) zasilił 
bataliony morskie oraz Flotyllę Wiślaną 
(zaimprowizowaną z zarekwirowanych stat-
ków i motorówek oraz reaktywowaną na 
potrzeby obrony stolicy), która została włą-
czona do systemu obrony Wisły (dowodził 
nią kpt. mar. Bohdan Jarociński).

Ówczesny szef Departamentu dla Spraw 
Morskich kadm. Kazimierz Porębski wystąpił 
z wnioskiem do naczelnych władz wojskowych 
o wyrażenie zgody na skierowanie podod-
działów marynarzy do walk w obronie stolicy – 
z własnej inicjatywy, wykorzystując także 
zryw podległego personelu, w tym kpt. mar. 
Adama Mohuczego. 

W okresie największego zagrożenia ze 
strony wojsk sowieckich (5 sierpnia 1920 roku) 
kadm. Kazimierz Porębski przekazał swojemu 
zastępcy kmdr. Jerzemu Świrskiemu pełnienie 
obowiązków szefa DSM, a sam zamienił 
gabinet przy ulicy Tytusa Chałubińskiego na 
okopy w rejonie Warszawy. Była to jego 
osobista, patriotyczna decyzja. 

Rozkazem gen. Franciszka Latinika, woj-
skowego gubernatora Warszawy, kadm. 
Kazimierz Porębski został dowódcą Obrony 
Rzecznej. Głównym obszarem jego działal-
ności był odcinek Zegrze – Dębe.

Działania polskiej armii na przedpolach 
Warszawy oraz marynarzy spowodowały, że 
nacierające wojska sowieckie zostały zmuszone 
do wykorzystywania do swych ruchów pasa 
terenu o szerokości 50 kilometrów – odcinka, 
na którym obronę powierzono (m.in.) maryna-
rzom Pułku Morskiego i jednostkom rzecz-
nym (skupionym na wodach Bugu i Narwi). 
Tak więc, w operacji warszawskiej walczyły: 
trzy bataliony marynarzy (wchodzące w skład 
Pułku Morskiego), jednostki rzeczne oraz pod-
oddziały sformowane ze stanów osobowych – 
Komendy Portu Wojennego Modlin, Szkoły 
Marynarzy w Kazuniu i Kadry Marynarki 
Wojennej w Toruniu. Aktywny udział w bitwie 
warszawskiej wziął ówczesny kapelan 
Marynarki Wojennej ks. Władysław Miegoń.

Marynarze walczyli w rejonie: Płocka, 
Ostrołęki, Góry Kalwarii, Dźwirzyna, 
Włocławka i odcinka obrony Zegrze – Dębe. 
Wielokrotnie odpierali ataki wojsk sowiec-
kich, wzbudzając tym podziw i uznanie 
dowódców i żołnierzy wojsk lądowych. 

Pułk Morski 
Był największą jednostką Marynarki Wojen-

nej, biorącą udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Został sformowany w Toruniu. 
Dowodził nim kpt. mar. Konstanty Jacynicz. 
Składał się z trzech batalionów morskich 
(I Batalion Morski – dowódca kpt. mar. 
Antoni Wąsowicz, II Batalion Morski – 
dowódca kpt. mar. Adam Mohuczy, III Batalion 
Morski – dowódca kpt. mar. Włodzimierz 
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Steyer). Skupiono w nim (łącznie): 32 oficerów, 
16 podchorążych oraz 1656 podoficerów 
i marynarzy (którzy byli przygotowywani jako 
załogi okrętów). W rejon walk pierwsi mary-
narze zostali przerzuceni 3 sierpnia i już 
4 sierpnia stoczyli pierwsze boje.

II Batalion Morski
Był pierwszym pododdziałem Pułku Mor-

skiego, który otrzymał rozkaz wyruszenia na 
front. 19 lipca 1920 roku, pod Grodnem, 
został podporządkowany dowódcy grupy 
operacyjnej gen. Lucjanowi Żeligowskiemu. 
Wówczas batalion liczył: 7 oficerów, 5 pod-
chorążych, 50 podoficerów i 337 marynarzy.

Marynarze II Batalionu Morskiego odma-
szerowali do Sokółki, gdzie (po kilku dniach) 
dostali rozkaz kontynuowania odwrotu 
w kierunku Tykocina. Tam batalion został 
włączony do XVIII Brygady Piechoty, z za-
daniem zajęcia odcinka szosy Białystok – 
Jeżewo, na przyczółku mostowym. Ponieważ 
nieprzyjaciel przeprawiał się przez Narew 
i zajął wieś Złotoryja, zadaniem batalionu było 
odzyskanie utraconych pozycji. Z tego zadania 
II Batalion Morski wywiązał się wzorowo. 
Marynarze utrzymali swoje pozycje, pięcio-
krotnie odpierając ataki Rosjan. Mimo wielkiej 
ofiarności marynarzy i żołnierzy polskich, 
naciski Armii Czerwonej były tak duże, że 
utrzymanie dotychczasowych pozycji stało 
się niemożliwe, a marynarze zostali wycofani 
do Wyszkowa. 

W ciągu trzech tygodni walk, II Batalion 
Morski poniósł bardzo duże straty – sięgające 
60% składu osobowego. 9 sierpnia batalion 
wyruszył do Torunia, dokąd przybył cztery 
dni później. Marynarze odpoczywali kilka 
dni, uzupełniając straty, kompletując broń, 
amunicję i wyposażenie. W tym czasie nastą-
piła zasadnicza zmiana w planach operacyjnych 
batalionu. Polegała ona na tym, że nie działał 
on już całością swych sił, ale poszczególnymi 
kompaniami oddzielnie – w zależności od 

W walce o Zabiele i Nową Wieś marynarze 
I Batalionu Morskiego ponieśli duże straty. 
6 sierpnia opuścili Susk, obsadzając wzgórze 
koło wsi Ławy i Topolica. Następnie, mary-
narze zorganizowali obronę wzdłuż szosy 
w kierunku Ostrołęki, tym samym dając czas 
na objęcie tego odcinka przez żołnierzy 4. Pułku 
Piechoty. W tym czasie odpierano liczne ataki 
przeważających sił Rosjan. Wobec oskrzydlenia 
Ostrołęki przez nieprzyjaciela od północy, 
w nocy z 7 na 8 sierpnia, I Batalion Morski 
otrzymał rozkaz wycofania się. Marynarze 
ruszyli więc, kierując się na wieś Tłuszcz, 
a następnie (przez Piżmowo) do Makowa 
Mazowieckiego. Z powodu dużych strat, bata-
lion zredukowano do składu dwóch kompanii. 

Cofając się w stronę Warszawy, marynarze 
I Batalionu Morskiego toczyli ciężkie walki. 
W nocy z 11 na 12 sierpnia wycofali się do 
Nasielska, jako osłona dla artylerii. Pod 
Nasielskiem obsadzili pozycję na północny 
zachód od miasta, opierając lewe skrzydło 
o linię kolejową, na której operowały pociągi 
pancerne. 14 sierpnia batalion udał się do 
Płońska, z zadaniem obrony miasta (wspólnie 
z 4. Pułkiem Piechoty).

17 sierpnia oddziały radzieckie zaatakowały 
miasto od strony Ćwiklina. Wielką ofiarno-
ścią w obronie dostępu do miasta wykazał się 
por. mar. Aleksander Hulewicz. Marynarze, 
jako jedyni, nie cofnęli się pod naporem wroga. 
Prowadzili także bardzo ciężkie boje w obronie 
Makowa Mazowieckiego, gdzie (9 sierpnia) 
został ranny ks. Władysław Miegoń. Straty 
w tych intensywnych walkach sięgnęły aż 
64% stanu osobowego batalionu.

21 sierpnia dowódca batalionu otrzymał 
rozkaz wymarszu w kierunku Raciąża, przez 
Gralewo, w pościgu za nieprzyjacielem. Po 
intensywnych walkach I Batalion Morski za-
trzymał się w Raciążu (25 sierpnia) i został 
wycofany z frontu. Początkowo przybył do 
Modlina, a następnie do Torunia.

Po powrocie z frontu (30 sierpnia 1920 roku) 
stan liczebny I Batalionu Morskiego wynosił 
10 oficerów i 310 marynarzy. Poniesione straty 
wyniosły ponad 70% stanu osobowego, 
sprzed wyruszenia na front.

III Batalion Morski
Został sformowany w Toruniu. Wyruszył 

na front w składzie: 10 oficerów, 5 podchorą-
żych oraz 495 podoficerów i marynarzy. 
Dowódcę batalionu kpt. mar. Włodzimierza 
Steyera wyznaczono (12 sierpnia) na dowódcę 
północnego odcinka Twierdzy Toruń, gdzie 
marynarze obsadzili pięć fortów. Kilka dni 
późnej został dowódcą ruchomej rezerwy dla 
Grupy Operacyjnej „Pomorze”. W razie prze-
dostania się wojsk radzieckich przez linię 
Brodnica – Lidzbark – Działdowo, zadaniem 
marynarzy było wsparcie działań, przez ude-
rzenie w lewe skrzydło nieprzyjaciela. 

potrzeb. Po niezbędnych przygotowaniach, 
1. Kompania II Batalionu Morskiego otrzymała 
rozkaz objęcia odcinka Lubicz. Marynarze 
zajęli tę miejscowość bez poważniejszych 
strat, wypierając nieprzyjaciela z zajmowa-
nych obszarów. Następnie zajęto nową pozycję 
na linii Kopanino – Grabowiec – Silin – 
Osiek. Tam zastał kompanię rozkaz powrotu do 
Torunia, dokąd przybyła 28 sierpnia. 

17 sierpnia 2. Kompanię II Batalionu Mor-
skiego wysłano do Kowalewa. Marynarze 
przeprowadzali tam wypady na pozycje 
rosyjskie. Podczas jednej z takich akcji, 
1. pluton tej kompanii przyczynił się do zdo-
bycia miasta Golub. 25 sierpnia kompania 
wróciła do Torunia.

I Batalion Morski
Innymi drogami przebiegały walki I Bata-

lionu Morskiego. Jego formowanie rozpoczęto 
po wysłaniu na front II Batalionu Morskiego. 
Do składu pododdziału rekrutowano mary-
narzy przywiezionych z Pucka oraz ze Szkoły 
Specjalistów Morskich w Modlinie.

31 lipca, po uzyskaniu pełnej gotowości 
bojowej, batalion otrzymał rozkaz wymarszu 
z Torunia. Wyruszając na front, liczył: 
15 oficerów, 6 podchorążych, 54 podoficerów 
i 680 marynarzy. Przez Mławę i Warszawę, 
3 sierpnia, I Batalion Morski przybył do 
Ostrołęki, gdzie otrzymał rozkaz zajęcia od-
cinka Susk – Nowa Wieś. Został podporząd-
kowany dowódcy 205. Pułku Piechoty. 
W tym czasie nieprzyjaciel zajął Łomżę. 
Batalion otrzymał wówczas rozkaz zdobycia 
wsi Zabiele. Marynarze, z dowódcą Pułku 
Morskiego na czele, pierwsi weszli do wsi. 
Niestety, tu kpt. mar. Konstanty Jacynicz został 
otoczony przez rosyjską kawalerię i wzięty 
do niewoli (uciekł z niej w końcu sierpnia).

Motorówka Flotylli Pińskiej, 1919 rok. 
Na rufie, drugi od lewej, dowódca 
jednostki ppor. mar. Karol Taube
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18 sierpnia, u boku Grupy Operacyjnej 
płk. Witolda Aleksandrowicza, III Batalion 
Morski wziął udział w operacji przeciwko 
pozycjom wojsk sowieckich pod Brodnicą. 
Pokonawszy Rosjan, zajęto miasto. Batalion – 
w ramach prowadzonej operacji – zaatakował 
Gołub, który zajął wspólnie z 1. Plutonem 
II Batalionu Morskiego. 22 sierpnia marynarze 
ponownie wyruszyli do walki. Celem marszu 
było Jabłonowo, które zajęto tego samego 
dnia. Dowódca batalionu został komendantem 
garnizonu tego miasta. 

Flotylla Wiślana
w obronie linii Wisły
Z powodu frontu szybko zbliżającego się do 

Wisły, zdecydowano o utworzeniu flotylli 
rzecznej. Marynarzom powołanej Flotylli 
Wiślanej przypadło szczególnie trudne i ważne 
zadanie, którego istotą było uniemożliwienie 
przekroczenia rzeki przez oddziały radzieckie. 
Obsadę flotylli stanowili (przede wszystkim) 
oficerowie i marynarze z Flotylli Pińskiej. 
Dowódcą Flotylli Wiślanej został kpt. mar. 
Bohdan Jarociński.

2 sierpnia 1920 roku kadm. Kazimierz 
Porębski powołał specjalną komisję do rekwi-
rowania statków na potrzeby Flotylli Wiślanej. 
W sierpniu zarekwirowano (bądź przyjęto) kilka-
naście statków od Dowództwa Okręgowego 
Linii Wodnych. Poza wcześniej przydzielonymi 
statkami („Wawel”, „Stefan Batory”, „Sobieski”, 
„Neptun” i „Kiliński”), do flotylli trafiły kolej-
ne – wśród nich: „Moniuszko”, „Melsztyn”, 
„Maria”, „Kopernik”, „Andrzej Zamoyski”, 
„Łokietek” oraz „Wyspiański”.

Z chwilą rozpoczęcia walk, flotylla liczyła 
26 oficerów oraz 217 podoficerów i marynarzy. 
Została włączona do systemu obrony Wisły, 
a jej jednostki (zgodnie z rozkazem kadm. 
Kazimierza Porębskiego, dowódcy Obrony 
Rzecznej i dowódcy odcinka frontu Zegrze – 
Dębe) otrzymały zadanie patrolowania naj-
bardziej zagrożonych odcinków Wisły, od 
Płocka do Nieszawy.

W czasie operowania na Wiśle, stoczono 
wiele potyczek i bitew z wojskami sowieckimi 
(m.in. na wysokości Góry Kalwarii oraz pod 
Bobrownikami i pod Włocławkiem, a także  
pod Dobrzyniem). Statki i motorówki flotylli 
toczyły także walki o przeprawy przez Wisłę 
oraz w obronie Płocka. 

W czasie bitwy warszawskiej Flotylla 
Wiślana straciła trzy statki oraz poległo sied-
miu marynarzy, a jej działalność bojowa 
(w szczególności załóg statków: „Batory”, 
„Moniuszko” i „Wawel”) otrzymała wysoką 
ocenę w rozkazie pochwalnym dowódcy 
Frontu gen. Józefa Hallera – „W wielkiej bitwie 

o Warszawę odznaczyły się bohatersko 
oddziały wszelkich rodzajów broni. W bitwie 
tej brały także udział i te oddziały sił zbroj-
nych Rzeczypospolitej, których zadaniem 
i przeznaczeniem było na polskim morzu 
strzec potęgi Ojczyzny. Z dala od bursztyno-
wego brzegu, na którym dumnie powiewa 
polska bandera i po wieki wieków powiewać 
będzie, stanęli polscy marynarze ramię przy 
ramieniu obok naszej piechoty, z piersi swych 
czyniąc wrogowi twardą zaporę”.  

*    *    *
Przesunięcie frontu na wschód, przerwanie 

działań wojennych oraz rozpoczęcie rozmów 
pokojowych w Rydze wpłynęło na decyzję 
o rozwiązaniu sił marynarskich, zmobilizo-
wanych do walk w obronie Warszawy. W tym 
czasie kilkudziesięciu marynarzy zostało 
odesłanych do Szkoły Specjalistów Morskich, 
a także do Dowództwa Wybrzeża Morskiego 
i Kadry Marynarki Wojennej. 

18 grudnia 1920 roku Pułk Morski został 
rozwiązany (do 1 lutego 1921 roku II Batalion 
Morski wykonywał jeszcze zadania zlecone 
przez Departament dla Spraw Morskich – 
w zakresie demobilizacji marynarzy po 
zakończeniu działań wojennych).

Na bazie Pułku Morskiego ponownie utwo-
rzono Kadrę Marynarki Wojennej w Toruniu, 
a w Kazuniu – Szkołę Specjalistów Morskich 
(w październiku 1920 roku obie placówki 
szkolne przeniesiono do Świecia nad Wisłą). 

Na potrzeby floty handlowej, w grudniu 
1920 roku zakończono proces organizacji 
i rozpoczęto szkolenie personelu w Państwowej 
Szkole Morskiej w Tczewie. Większość przy-
jętych wtedy do szkoły stanowili marynarze-
-ochotnicy z Pułku Morskiego oraz z Flotylli 
Wiślanej. W marcu 1921 roku, w Toruniu zor-
ganizowano Tymczasowe Kursy Instruktorskie 
dla Oficerów MW. Rozpoczęto pokojową 
budowę polskiej floty wojennej. 

Dwa monitory „gdańskie” – 
ORP „Horodyszcze” (przy brzegu) 

i ORP „Pińsk” oraz motorówka Flotylli 
Pińskiej. Z lewej są widoczne mury 
Twierdzy Modlin i most na Narwi

Toruń, 5 czerwca 1921 roku. Na 
pokładzie monitora ORP „Warszawa” 
odbyła się dekoracja krzyżami Virtuti 

Militari oficerów i marynarzy zasłużonych 
w walkach z bolszewikami. Przemawia 

marszałek Józef Piłsudski, 
a za nim są widoczni czterej odznaczeni 
oficerowie – od lewej: ppor. mar. Artur 

Reyman, por. mar. Karol Taube, por. mar. 
Stanisław Hryniewiecki i por. mar. 

Stanisław Nahorski
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Z tego powodu, początkowo miały być tanią 
alternatywą dla niszczycieli rakietowych 
US Navy. Zakładano, że w cenie jednego z nich 
(np. typu Spruance) można wybudować dwie 
fregaty typu Oliver Hazard Perry, a w cenie 
niszczyciela rakietowego z systemem AEGIS 
(obecnie – także BMD) typu Arleigh Burke – 
aż pięć takich jednostek. 

V A D E M E C U M  O F I C E R A  M O R S K I E G O
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Koncepcja fregat rakietowych typu 
Oliver Hazard Perry powstała pod 
koniec lat 70. ubiegłego wieku, 
w wyniku doświadczeń z wojny 

wietnamskiej. Wykazała ona, że – w czasie 
działań przybrzeżnych o małej intensywności 
oraz podczas prowadzenia operacji eskorto-
wych – ilość często bywa ważniejsza od jakości. 

Zaopatrywanie okrętów na morzu jest przedsięwzięciem bardzo istotnym, z punktu widzenia 
prowadzenia operacji morskich. Waga zagadnienia jest tym istotniejsza dla polskiej Marynarki 
Wojennej, że posiada ona wciąż niewielkie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju działań. 
Tym niemniej, takie możliwości – zarówno techniczne jak i koncepcyjne – stanowią podstawę do 
osiągnięcia oczekiwanej interoperacyjności z innymi flotami  państw NATO.

Mimo zastosowania polityki oszczęd-
nościowej, nowe fregaty rakietowe okazały się 
udanymi i bardzo użytecznymi platformami, 
cechującymi się dużą niezawodnością oraz 
znacznym potencjałem w zwalczaniu okrętów 
podwodnych oraz w zakresie obrony przeciw-
lotniczej (na średnim i bliskim dystansie). 
Przyczyniło się to do powstania wielu 

RAS, czyli uzupełnianie 
zapasów na morzu

CZĘŚĆ 2

1. Operujące miesiącami z dala od 
wybrzeża, amerykańskie lotniskowcowe 

grupy bojowe wymagają stałego 
zaopatrywania w morzu – stąd 

niezbędna jest obecność dużych 
i szybkich zbiornikowców oraz 

okrętów wsparcia logistycznego.
2. Opanowanie do perfekcji sztuki 

uzupełniania zapasów na morzu dało 
Amerykanom znaczącą przewagę 

w prowadzeniu działań wojennych na 
Pacyfiku. Na zdjęciu – krążownik ciężki 

USS „Minneapolis” CA-36 (typu New 
Orleans) podczas uzupełniania paliwa 

w ruchu (metodą RAS) nieopodal Wysp 
Marshalla, w styczniu 1944 roku
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fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry 
są jednostkami o dobrych możliwościach 
manewrowych, przy czym (ze względu na 
napęd jednośrubowy) występuje wyraźna ten-
dencja do zarzucania rufy w prawo. Duże wy-
miary pędnika oraz znaczna moc dwóch tur-
bin gazowych LM 2500 umożliwiają tak zwaną 
szybką dostępność mocy, co z kolei umoż-
liwia zarówno szybkie przyspieszanie jak 
i zatrzymanie okrętu na niedużym dystansie 
(rzędu 1,5 długości kadłuba). 

numerem i umieszczona w określonej odle-
głości od pionu dziobowego. Najbardziej 
dogodnymi (pod względem manewrowym) 
punktami są stacje RAS nr 3 i nr 4 – leżące 
w pobliżu osi obrotu okrętu. Wyposażono je 
w tak zwane „kielichy”, umożliwiające uzu-
pełnianie paliwa przy pomocy końcówki 
PROBE. Z kolei, stacje RAS nr 7 i nr 8 są bar-
dziej uniwersalne i umożliwiają uzupełnianie 
zapasów zarówno przy pomocy złącza PROBE 
jak i NATO BRAVO – jednak (ze względu na 

egzemplarzy tych jednostek i utrzymywania 
ich w linii do dnia dzisiejszego w wielu pań-
stwach NATO i krajach zaprzyjaźnionych, 
w tym w polskiej Marynarce Wojennej – 
ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG-272) oraz 
ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273).

Podstawowe dane taktyczno-techniczne 
polskich fregat rakietowych typu Oliver Hazard 
Perry (w wersji tzw. „short hull”), mające 
wpływ na proces uzupełniania zapasów na 
morzu, to: wyporność minimalna – 2750 t; 

wyporność standardowa – 3638 t; wyporność 
pełna (bojowa) – 4100 t; długość całkowita – 
135,6 m; szerokość maksymalna – 13,7 m; 
zanurzenie – 4,5-7,5 m; wysokość topu masztu 
nad KLW – 30,5 m; prędkość maksymalna – 
29 węzłów; zasięg operacyjny – 4500 mil mor-
skich (przy prędkości 20 węzłów); napęd – 
dwie turbiny gazowe LM 2500, o łącznej mocy 
nominalnej 30,59 MW (40 tys. SHP), prze-
niesionej (za pośrednictwem przekładni) na 
pojedynczą śrubę nastawną (średnica śruby – 
5,5 m). Jak wynika z przedstawionych danych, 

Jako okręty przystosowane do działania 
w dowolnym rejonie świata, jednostki te są 
wyposażone w odpowiednie środki do uzu-
pełniania zapasów okrętowych w ruchu – 
zarówno płynnych (paliwo okrętowe F-75/76, 
paliwo lotnicze F 44, woda pitna, woda desty-
lowana) jak i stałych (amunicja, części 
zamienne). Istotna jest także możliwość uzupeł-
nienia lub wymiany części załogi. 

Na okręcie, miejsca przystosowane do pro-
wadzenia uzupełniania zapasów są nazywane 
stacjami RAS. Każda stacja jest oznaczona 

usytuowanie w rufowej części okrętu) ich wy-
korzystywanie jest niewygodne (pod wzglę-
dem manewrowym), dlatego są używane wy-
łącznie w warunkach, kiedy sytuacja taktyczna 
lub inne czynniki zewnętrzne wymuszają taką 
konieczność. W toku standardowej eksploatacji 
fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry 
w polskiej Marynarce Wojennej, większość pro-
cesów uzupełniania zapasów na morzu odbywa 
się przy pomocy stacji RAS nr 3 i nr 4.

Pancerniki typu Iowa, 
z uwagi na dużą wyporność 

(ok. 60 tys. ton) i specyficzną 
konstrukcję układu biernej ochrony 

przeciwtorpedowej (duża liczba 
zbiorników gwarantuje olbrzymi zapas 

zabieranego paliwa – powyżej 8 tys. ton), 
dysponują unikatową zdolnością 
zaopatrywania na morzu innych 

jednostek, w tym okrętów eskorty. 
Na zdjęciu – USS „Iowa” (BB-61) 

podaje paliwo metodą RAS na fregatę 
rakietową typu Oliver Hazard Perry – 

USS „Halyburton” (FFG-40)

Rozmieszczenie stacji RAS na fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273) typu Oliver Hazard Perry

Stanowisko uzupełniania
materiałów stałych

Stanowisko uzupełniania
materiałów płynnych

Woda zasilająca

Paliwo okrętowe
F-75/76 (ND)

Paliwo lotnicze
F 44 (JP-5)

Woda użytkowa

kmdr por. Maciej Matuszewski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Zaokrętowanie, uroczyste pożegnanie, 
minięcie punktu redowego i pierwszy 
alarm ćwiczebny – nakazujący natych-
miastowe stawiennictwo załogi przy 

tratwach ratunkowych. Tak na „Iskrze” zaczyna 
się każde szkolenie żeglarskie – w myśl 
zasady: „najpierw bezpieczeństwo”. Spraw-
dzono obecność członków obsad poszczegól-
nych tratw ratunkowych oraz skontrolowano 
poprawność założenia pasów ratunkowych, 
a także udzielono instruktażu z zakresu otwie-
rania tratwy ratunkowej oraz jej obsługi (są 
one wyposażone, m.in., w: racje żywnościowe, 
wodę pitną, instrukcję przetrwania, rakiety 
spadochronowe, pochodnie morskie oraz pławy 
świetlno-dymne). Po zweryfikowaniu wiedzy 
nowo zaokrętowanych, „zagrano” odbój alar-
mu, po czym okręt zakotwiczył na wysokości 
gdyńskiego Orłowa. 

Rozpoczęto od taklowania „trójkątów”. 
Dowódcy obsady kliwrów oraz podchorążowie 
z załogą stałą – pod nadzorem bosmana okrę-
towego – rozpoczęli taklowanie żagli: fok-
sztaksla, kliwra, bomkliwra oraz latacza. 
Następnie otaklowano również: grotsztaksel, 
grotbramsztaksel i grotbombramsztaksel. Kolej-
nym punktem było szkolenie z obsługi olino-
wania i ożaglowania. Stawiano i zrzucano 
poszczególne żagle oraz brasowano reje na 

Podchorążowie rozpoczęli szkolenie od 
wchodzenia na dolny mars fokmasztu, a następ-
nie – na górny. Kontynuowali trening, wcho-
dząc na dolny i górny saling grotmasztu.

Umiejętność sprawnego oraz bezpiecznego 
wchodzenia na maszty (i schodzenia z nich) 
jest doskonalona codziennie, podczas poran-
nego rozruchu fizycznego (treningi są wyko-
nywane do wysokości około 30 metrów – często 
utrudnia je kołyszący się na fali okręt). 

Podczas praktyki marynarskiej na „Iskrze”, 
podchorążowie pełnią wachty jako: sternicy, 
obserwatorzy, członkowie drużyny bosmań-
skiej, pomoc w kambuzie i bakowi w pentrze 
(tu jest przygotowywana zastawa stołowa i są 
kompletowane posiłki). Wśród elementów szko-
lenia był również trening udzielania pierwszej 

Praktyki marynarskie 
pod żaglami „Iskry”
Dla podchorążych gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej pierwszy kontakt z morskim 
żeglarstwem to praktyka marynarska – po pierwszym roku studiów – na pokładzie barkentyny 
szkolnej ORP „Iskra”. Tego lata, w związku z pandemią COVID-19, młodzi adepci morskiego 
rzemiosła zostali wprowadzeni w świat wilków morskich na Morzu Bałtyckim.
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fokmaszcie – w celu zgrania obsad oraz nabra-
nia dobrych nawyków żeglarskich. Należy 
podkreślić, że metodyka szkolenia obejmuje 
stopniowanie trudności wykonywanych 
zadań – przygotowując nowo uformowaną 
załogę do działania także w trudnych warun-
kach hydrometeorologicznych. 

Następnym krokiem było szkolenie z zakresu 
pracy na wysokości. Udzielono instruktażu 
z zakresu: prawidłowego zakładania szelek 
asekuracyjnych, bezpiecznego wchodzenia na 
maszty oraz wykonywania czynności na rejach. 
Szczególnie ważne jest zapięcie wszystkich 
klamer i szekli oraz dostosowanie szelek aseku-
racyjnych do budowy ciała. Podczas wchodzenia 
na górę jest konieczne wpięcie do olinowania 
stałego oraz używanie „lifelin” do asekuracji.
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dowy wiatromierz dwukrotnie pokazał wartość 
30 węzłów (czyli 7 stopni w skali Beauforta) 
i raz ponad 33 węzły – to oznacza, że okręt 
znalazł się w warunkach sztormowych. 
W takich momentach dochodzi do „spotkań 
towarzyskich” na burcie jednostki, w czasie 
których załoganci „kłaniają się” Neptunowi. 

W trakcie rejsów szkoleniowych są także 
odwiedzane miejsca związane z historią Polski 
oraz upamiętniające ludzi zasłużonych dla jej 
obrony. Po zawinięciu do Kołobrzegu (było to 
31. wejście okrętu do tego portu) załoga 
„Iskry” złożyła wieniec przed pomnikiem 
kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, pierwszego 
komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Dzięki wsparciu Ligi 
Morskiej i Rzecznej zwiedzono Muzeum Oręża 
Wojska Polskiego w Kołobrzegu, gdzie znaj-
duje się największa kolekcja militariów na 
Pomorzu. Zorganizowano także wycieczkę do 
Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, którego 
teren był kiedyś sowieckim magazynem broni 
atomowej. W czasie pobytu w Modrolesie 
złożono wieniec przed pomnikiem lotników 
alianckich z czasów II wojny światowej. 

Po opuszczeniu Kołobrzegu, kontynuując 
praktykę marynarską, „Iskra” obrała kurs na 
Gdynię. Niekorzystna prognoza pogody, która 
obejmowała Bałtyk południowy, zmusiła 
okręt do szybkiego przejścia na Zatokę Gdań-
ską. Rozbudowany niż atmosferyczny, prze-
mieszczający się na północny wschód, dotarł 
również do tego rejonu. Wzburzone morze 
i wiatr wiejący z prędkością 45 węzłów 
(9 stopni w skali Beauforta) zweryfikowały 
dzielność morską załogi. 

Po ponownym wyjściu z Portu Wojennego 
Gdynia i wstąpieniu I zmiany wachty morskiej 
na stanowiska, okręt udał się na tak zwaną 
milę pomiarową – znajdującą się w rejonie 
Zatoki Puckiej, na południe od Półwyspu 
Helskiego. Wprawdzie program praktyki 
marynarskiej nie zawierał przedmiotów typowo 
nawigacyjnych, jednak grupę szkolną sta-
nowili nawigatorzy, którzy (w przyszłości) 
będą użytkownikami tego poligonu. Na mili 
pomiarowej można określić (m.in.) poprawkę 
żyrokompasu lub poprawkę procentową logu. 
W ramach szkolenia, okręt przepłynął tę trasę 
kilkakrotnie. Następnie, jednostka opuściła 
Zatokę Pucką i wyszła na Bałtyk południowy. 

Po powrocie z morza i kilkudniowym 
pobycie w Punkcie Bazowania Hel, „Iskra” 
ponownie wyruszyła na morze, kontynuując 
szkolenie podchorążych AMW. W związku 
ze szczególnie niekorzystną prognozą pogody 
dla rejonu Bałtyku południowego, dalsza 
część praktyki pod żaglami odbyła się na 
wodach Zatoki Puckiej. Okręt przygotowano 
do warunków sztormowych – specjalne 
sztorm liny zostały zainstalowane na pokła-
dzie tak, aby praktykanci mieli możliwość 
ciągłej asekuracji. Doświadczeni marynarze 
mawiają, że „sztormów się nie szuka, same 
nas znajdą”. 

Po dobie spędzonej na Zatoce Puckiej, jed-
nostka wypłynęła na Bałtyk południowy, 
gdzie młodych adeptów marynarskiego 
rzemiosła morze przywitało regularną „czwórką” 
w skali Pedersena (stan morza o wartościach 
w przedziale 0-9) i „siódemką” w skali Beau-
forta (siła wiatru w przedziale 0-12, „ósemka” 
oznacza sztorm i prędkość wiatru 33 węzły). 
W tych warunkach część załogi szybko udała 
się na burtę okrętu, aby opróżnić cierpiące 
od falowania żołądki (co spowodowało, że 
reszta kursantów mogła z zadowoleniem 
przyjmować dodatkowe racje żywności). 

Mimo zróżnicowanych warunków pogodo-
wych, podchorążowie kontynuowali szkolenie 
i przerabiali u bosmana okrętowego kolejne 
zagadnienia dydaktyczne (w tym węzły i sploty), 
a u zastępcy dowódcy okrętu np. znajomość 
poszczególnych alarmów okrętowych. Po 
zaliczeniu wymaganych partii materiału, roz-
poczęły się przygotowania do egzaminu.

W przedostatnim dniu szkolenia, w mesie 
oficerskiej okrętu, odbył się egzamin pod-
sumowujący praktykę marynarską. Zakres 
pytań był obszerny i obejmował wszystkie 
wcześniej omawiane zagadnienia. 

Po powrocie okrętu do macierzystej Gdyni, 
czekało go kolejne zadanie – tym razem była 
to realizacja praktyki astronomiczno-
-nawigacyjnej podchorążych AMW. Po krótkim 
postoju w porcie, ORP „Iskra” znów wyszedł 
w morze, bo – jak powiedziała Grace Hopper, 
kontradmirał US Navy – „Stojący w porcie 
statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje 
się po to, aby stały w portach”.

Niech podsumowaniem zasadności takich 
szkoleń pod żaglami będą słowa legendarnego 
kapitana kapitanów Konstantego Maciejewicza, 
który określił istotę szkoleń na żaglowcach 
następującymi słowami: „W chwili niebez-
pieczeństwa lepszym marynarzem okaże się 
bezspornie ten, który przeszedł szkołę pod 
żaglami. Moim zdaniem, marynarz-żeglarz 
zawsze lepiej będzie rozumieć morze i będzie 
górować znajomością spraw fachowo-
-morskich nad marynarzem nie posiadającym 
praktyki żeglarskiej”.

pomocy oraz działań profilaktycznych – w celu 
zmniejszenie prawdopodobieństwa rozpo-
wszechniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trakcie dwudniowych ćwiczeń na redzie 
Portu Gdynia, zgrywano załogę (m.in.) podczas 
alarmów przeciwpożarowych oraz sprawdzano 
czas jej stawiennictwa w czasie alarmów noc-
nych. Prowadzono także intensywne prace 
konserwacyjno-malarskie na pokładzie okrętu.

Załoga stała i załoga szkolna powinny stano-
wić całość, gotową do wykonania zadań 
w każdych warunkach. Nieodłącznym elemen-
tem każdego szkolenia jest zgrywanie załogi 
przy żaglach. „Iskra” – barkentyna bermudzka – 
jest idealnym miejscem do szkolenia żeglar-
skiego, ze względu na zróżnicowany rodzaj 
ożaglowania. Obsady kliwrów, foka, grota 
oraz bezana docierają się w trakcie wykony-
wania zwrotów przez okręt. Zmienne warunki 
hydrometeorologiczne na trasie do Kołobrzegu 
były okazją do przećwiczenia tego ważnego 
elementu. Wiejący z zachodu wiatr prawie 
przez tydzień mocno wypełniał żagle. Pokła-

kpt. mar. Michał Rębiś, Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Gdyńska Brygada Lotnictwa 
Marynarki Wojennej im. kmdr. 
por. Karola Trzaski-Durskiego 
świętowała stulecie polskiego lot-

nictwa morskiego oraz rocznicę utworzenia 
jednostki. Obchody jubileuszu rozpoczęto 
uroczystą zbiórką pododdziałów na płycie 
lotniska 43. Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Babich Dołach. 

W okolicznościowym przemówieniu, 
dowódca Brygady Lotnictwa MW kmdr dypl. 
pil. Jarosław Czerwonko podziękował lot-
nikom morskim oraz personelowi lotniczemu 
za wzorową i odpowiedzialną służbę, a ich 
bliskim – za wyrozumiałość i codzienne 
wsparcie. Słowa wdzięczności skierował także 
do weteranów morskich skrzydeł, którzy przez 
lata współtworzyli polskie lotnictwo morskie.

Zasłużona kadra oraz pracownicy resortu 
obrony narodowej zostali uhonorowani od-
znaczeniami i wyróżnieniami okolicz-
nościowymi. Zgromadzonym przybliżono 
dokonania polskiego lotnictwa morskiego. 

100 lat to niewiele w historii świata. W historii 
niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej i historii 
lotnictwa – to już znaczący okres. Jubileusz 
polskiego lotnictwa morskiego zbiegł się ze 
świętem Brygady Lotnicta MW – 26. rocznicą 
jej powołania. Pełni ona wiele zadań – od 

zwalczania okrętów podwodnych po ratow-
nictwo morskie. Przez te lata przeprowadzono 
650 akcji ratunkowych, w trakcie których ura-
towano 538 osób – podkreślił I zastępca 
dowódcy generalnego RSZ gen. broni pil. Jan 
Śliwka. Dziękuję za sto lat polskich skrzydeł 
nad Bałtykiem i życzę lotnikom Marynarki 
Wojennej kolejnych stu lat. 

Po zakończeniu przemówienia, gen. broni 
pil. Jan Śliwka wręczył dowódcy BLMW kmdr. 
dypl. pil. Jarosławowi Czerwonce oraz jego 
zastępcy kmdr. pil. Cezaremu Wiatrakowi 
pamiątkowe ryngrafy. Także Morski Klub 
Seniorów Lotnictwa w Gdyni przekazał 
dowództwu jednostki symboliczne upominki. 

Historia biało-czerwonej szachownicy nad Bałtykiem ma swój początek w śmiałym locie 
chor. pil. Andrzeja Zubrzyckiego nad Zatoką Pucką przed 100 laty. Jest pełna przełomowych, 
chwalebnych oraz wyjątkowych wydarzeń. Lotnicy morscy uczcili – 15 lipca, na lotnisku w Babich 
Dołach – dokonania pionierów polskiego lotnictwa morskiego oraz pokoleń ich następców. 

Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek 
Łucyk podkreślił, że tak znacząca rocznica 
stwarza doskonałą okazję do podsumowań 
i poczucia dumy z dotychczasowych sukcesów 
lotnictwa morskiego. Profesjonalizm, odwaga, 
oddanie służbie oraz gotowość do podejmo-
wania ryzyka są wizytówką lotników morskich 
i zasługują na najwyższe uznanie oraz szacu-
nek, a fachowa wiedza i doświadczenie gwa-
rantują powodzenie najtrudniejszych misji – 
stwierdził. Życzę wszystkim, którzy przyczynili 
się w przeszłości oraz przyczyniają się obec-
nie do rozwoju Gdyńskiej Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej, aby służba dla niej była 
zawsze źródłem chluby i satysfakcji. 

Jubileusz lotnictwa morskiego
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Spędziłem nad morzem minuty. 
Wyzwanie, które do dzisiaj pamiętam. 
Moje pierwsze spojrzenie i... nie ma 

na czym oka zawiesić – jest tylko 
szarość – wspomina swój pierwszy lot 
nad morzem gen. broni pil. Jan Śliwka, 
I zastępca dowódcy generalnego RSZ.  

Gratuluję wszystkim oficerom, 
podoficerom i marynarzom Gdyńskiej 

Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej tego zaszczytu, jakim jest 

służba w polskim lotnictwie morskim.

Artystyczną oprawę jubileuszu zapewniła 
orkiestra wojskowa z Elbląga. Muzycy wykonali 
(między innymi) „Marsz Pilotów” oraz Pieśń 
Reprezentacyjną Wojska Polskiego. 

Na Cmentarzu Marynarki Wojennej 
w Gdyni-Oksywiu, w asyście wojskowej, od-
słonięto tablicę okolicznościową. Po modlitwie 
ekumenicznej, załoga śmigłowca ZOP Kaman 
SH-2G Super Seasprite opuściła symboliczną 
wiązankę kwiatów na fale Bałtyku. 

Uroczystości zakończono Mszą Świętą 
w Kościele Garnizonowym MW pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Gdyni, celebrowaną 
przez dziekana MW ks. kmdr. Zbigniewa 
Rećkę. W jej trakcie poświęcono tablicę upamięt-
niającą 100-lecie polskiego lotnictwa morskiego. 
Aktu odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie: 
gen. broni pil. Jan Śliwka, dowódca BLMW 
kmdr dypl. pil. Jarosław Czerwonko i dowódca 
43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Babich 
Dołach kmdr pil. Andrzej Szczotka.

miasta oddano im hołd w miejscach pamięci. 
Jednym z nich jest pomnik kmdr. por. pil. 
Edwarda Szystowskiego, ostatniego dowódcy 
MDLot, który poniósł śmierć 1 września 
1939 roku – podczas nalotu niemieckiego lot-
nictwa na bazę lotniczą w Pucku. Podczas 
ceremonii przed jego pomnikiem, kmdr dypl. 
pil. Jarosław Czerwonko podziękował bur-
mistrz Pucka Hannie Pruchniewskiej i jego 
mieszkańcom, a także członkom stowarzyszeń 
kombatanckich oraz rekonstruktorom ze „Stowa-
rzyszenia Historycznego MDLot w Pucku” za 
pielęgnowanie pamięci o twórcach lotnictwa 
morskiego i troskę o miejsca im poświęcone. 

W dniu jubileuszu, 15 lipca, Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie zorganizowało wer-
nisaż wystawy okolicznościowej „Skrzydła na 
fali”, połączony z wykładami oraz spotkaniami 
autorskimi twórców i wydawców publikacji 
poświęconych lotnictwu. Atrakcją wieczoru 
była prezentacja szczegółowej makiety lotniska 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku 
w 1939 roku (skala 1:150). Na wystawie za-
prezentowano: archiwalne fotografie, modele 
samolotów, umundurowanie i uzbrojenie, a także 
elementy wydobytych wraków i pamiątki 
osobiste. Współorganizatorem wydarzenia 
było Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
(przygotowało także własną, chociaż nieco 
skromniejszą wystawę czasową – „Skrzydła 
nad Bałtykiem – 100 lat lotnictwa mor-
skiego”) oraz Muzeum Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego w Pucku. 

Jubileusz lotnictwa morskiego

W obchodach lotniczego jubileuszu wzięli 
udział: inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański, dowódca COM-DKM wiceadm. 
Krzysztof Jaworski, rektor-komendant AMW 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, 
zastępca dowódcy 3. FO kmdr Wojciech Sowa, 
szef szkolenia 8. FOW kmdr Jarosław Kukliński, 
przedstawiciele władz samorządowych Gdyni 
i Pucka oraz weterani i pasjonaci lotnictwa. 

W związku z pandemią Covid-19, część 
obchodów przeniesiono w przestrzeń cyfrową. 
Jubileusz promowano w mediach społecz-
nościowych – uruchomiono okolicznościową 
stronę internetową (www.wojsko-polskie.pl/
blmw/100_lat/), gdzie publikowano infografiki 
i artykuły przybliżające: historię, tradycje, 
sylwetki, wyposażenie i miejsca pamięci pol-
skiego lotnictwa morskiego. Dodatkowo, na 
pamiątkę jubileuszu zostały wybite monety 
i medale okolicznościowe. W kwietniu ogło-
szono konkurs modelarsko-fotograficzny 
„Morskie maszyny stulecia”. Zwycięski model 
wodnosamolotu Lublin R-XIIIG wykonał 
Przemysław Litewka z Poznania. Warto dodać, 
że samolot zaprojektował inż. Jerzy Rudlicki, 
główny konstruktor lubelskich Zakładów 
Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz 
(pierwszej polskiej wytwórni lotniczej). Produk-
cję seryjną rozpoczęto 17 września 1931 roku.

Stulecie morskich skrzydeł obchodzono 
także w Pucku – kolebce przedwojennego 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego. W wigilię 
głównych obchodów, 14 lipca, upamiętniono 
pionierów polskiego lotnictwa morskiego  
nad Bałtykiem. Wspólnie z mieszkańcami 

skiego”) oraz Muzeum Morskiego Dywizjonu 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl



18     NR 7/8 | LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

P O L S K I E  T R A D Y C J E  P O D W O D N E

FO
T.

 P
IO

TR
 L

EO
N

IA
K

, A
R

CH
IW

U
M

 D
O

P;
 R

YS
. S

ŁA
W

O
M

IR
 L

IP
IE

CK
I

Jakie znaczenie dla załogi okrętu pod-
wodnego mają ćwiczenia na morzu?

Są kontynuacją zajęć teoretycznych oraz 
treningów na symulatorze, które realizujemy 
w trakcie postoju okrętu w porcie. Podczas 
wyjść w morze prowadzimy, między innymi, 
ćwiczenia z zakresu: manewrowania okrętem 
w położeniu nawodnym i podwodnym; obrony 
przeciwawaryjnej okrętu; walki z zagroże-
niami nawodnymi, podwodnymi i powietrz-
nymi oraz wykonujemy symulowane ataki 
torpedowe. Służą one zgrywaniu załogi, aby 
w sytuacji zagrożenia każdy potrafił wręcz 
odruchowo wykonywać swoje obowiązki. 
Wszyscy (razem) muszą funkcjonować jak 
sprawnie działający mechanizm. Od prawidło-
wego wyszkolenia każdego z nas może 
zależeć życie całej załogi oraz bezpieczeń-
stwo okrętu. Ponadto, realizujemy ćwiczenia 
z pozostałymi komponentami sił zbrojnych – 
w ramach zgrywania procedur oraz w celu 
uzyskania wzajemnego zrozumienia i inter-
operacyjności sprzętowej. Wszystko to służy 
temu, byśmy w każdej chwili byli gotowi do 
wzięcia udziału w operacji połączonej. Szko-
lenie w morzu umożliwia też systematyczną 
kontrolę sprawności sprzętu, która jest bez-
względnie konieczna do utrzymania poten-
cjału bojowego jednostki.

Jakiego rodzaju zadania wykonuje 
ORP „Bielik”?

Od momentu wejścia do służby w polskiej 
Marynarce Wojennej, w 2003 roku, okręt 
regularnie realizuje cele szkoleniowe oraz 
prowadzi działalność operacyjną. Wielokrot-
nie uczestniczył w ćwiczeniach narodowych 
oraz międzynarodowych. Brał też udział 
w misjach zagranicznych. Jako PKW „Bielik” 
trzykrotnie (w 2005 roku oraz na przełomie 

lat 2006-2007 i 2010-2011) wykonywał zadania 
w ramach Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego, podczas operacji antyterrorystycz-
nej na Morzu Śródziemnym pk. „Active 
Endeavour”. Misje te trwały od czterech do 
sześciu miesięcy. W trakcie wykonywania 
obowiązków, załoga „Bielika” konfrontowała 
się z różnymi, często złożonymi wyzwaniami. 
Pokazała jednak swój profesjonalizm, godnie 
reprezentując polską banderę wojenną.

Jakie są największe wyzwania podczas 
służby na okręcie podwodnym?

Należy przyzwyczaić się do funkcjonowania 
na małej przestrzeni, którą się dzieli z innymi 
osobami. Oznacza to także brak dostępu do 
świata zewnętrznego – poza nami jest tylko 
nieprzebrane morze. Z racji długiego przeby-
wania pod wodą, tylko dzięki zegarom wiado-
mo, jaka jest pora dnia. Kolejne dni służby 
i wachty stają się wtedy do siebie podobne. 
Operowanie poza macierzystym portem jest 
związane z powtarzaniem rutynowych czyn-
ności, wymagających ciągłego skupienia. To 
kolejne wyzwanie, któremu musi sprostać 
załoga. Najważniejszą rolą dowódcy okrętu 
jest utrzymanie koncentracji podległej kadry 
na najwyższym poziomie, aby sprawnie reali-
zowała postawione zadania. Powinien zarówno 
budzić respekt jak i cieszyć się jej szacunkiem. 

Realizując cele służbowe i wydając polecenia, 
dowódca okrętu podwodnego musi dbać 
o dyscyplinę. Bardzo istotne jest utrzymanie 
wysokiego morale podwładnych. Oprócz tego, 
zajmuje się on szkoleniem załogi oraz nad-
zoruje utrzymanie okrętu w sprawności 
i nakazanym stopniu gotowości bojowej. 
Można śmiało powiedzieć, że odpowiada za 
wszystko, co się dzieje na pokładzie i nic nie 
ma prawa się wydarzyć bez jego wiedzy. 
To on dowodzi, ale żeby robił to skutecznie, 
musi posiadać atrybuty przywódcy. Oznacza 
to: zorganizowanie, pewność siebie i odwagę. 
Jest to związane również z otwartością na 
sugestie i rady podwładnych, lecz podej-
mowanie ostatecznych decyzji zawsze leży 
w jego gestii. To zarówno przywilej jak 
i duża odpowiedzialność. 

Okręty podwodne odegrały ważną 
rolę w historii polskiej Marynarki 

Wojennej. 
Tradycja Dywizjonu Okrętów Podwodnych 

sięga 1932 roku, będąc bogatą i pełną powodów 
do chwały. Okazją do jej przypomnienia jest 
obchodzone corocznie, 30 kwietnia, święto 
naszej jednostki. Jest to dzień, w którym trud 
i zaangażowanie oraz ofiarność załóg okrę-
tów podwodnych – wkładane w wykonywanie 
codziennych obowiązków – zostają uhonoro-

Służba
w zanurzeniu

Załoga okrętu podwodnego ORP „Bielik” 
wzięła udział w największych 

tegorocznych manewrach polskich sił 
zbrojnych pk. „Anakonda 2020”

Z kpt. mar. 
Łukaszem 
Podlewskim, 
zastępcą 
dowódcy 
ORP „Bielik”, 
rozmawia 
Rafał 
Kamiński.
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wane. Polscy podwodnicy wielokrotnie udo-
wodnili, że są w stanie wykazać się dzielnością 
i znakomitym wyszkoleniem w czasie naj-
większej próby. W trakcie II wojny światowej 
działania załóg takich okrętów podwodnych, 
jak: ORP „Wilk”, ORP „Sokół” i ORP „Dzik”, 
czy też słynnego ORP „Orzeł” były nie lada 
wyczynem, dzięki czemu przeszły już do 
marynarskiej legendy, na której wychowywały się 
kolejne pokolenia odbywające służbę w naszej 
flocie podwodnej. Ich historia inspiruje również 
marynarzy służących w siłach zbrojnych innych 
państw. Podczas kursu w KNM Tordenskjold 
(znajdującej się w bazie Norweskiej Królew-
skiej Marynarki Wojennej Haakonsvern), 
przed pomieszczeniem symulatora okrętu pod-
wodnego – na ścianie, oprawiony w ramkę – 
dostrzegłem artykuł, opisujący wojenne dzieje 
polskiego „Orła”. Stąd, odbywając służbę 
w Dywizjonie Okrętów Podwodnych mamy 
świadomość, jak wysoko postawili nam po-
przeczkę nasi poprzednicy, a wśród nich kmdr 
Bolesław Romanowski – dowódca okrętów 
podwodnych w trakcie II wojny światowej 
i patron gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów. Staramy 
się realizować nasze zadania na równie 
wysokim poziomie i z dużym poświęceniem.

Jakie jest współczesne znaczenie okrę-
tów podwodnych?

Pełnią istotną rolę w morskim rodzaju sił 
zbrojnych. Koszt budowy okrętu podwodnego 
jest wysoki, ale należy pamiętać o jego moż-

jednostki służące do zwalczania okrętów 
podwodnych (wyposażone w zaawansowane 
technologicznie sonary oraz inne sensory) 
mają duże problemy z wykryciem 
i sklasyfikowaniem okrętu podwodnego 
w zanurzeniu. Jest on w stanie kryć się nawet 
przed lotnictwem przeznaczonym do niszczenia 
zagrożeń pod wodą. Choć jest ono wyposażone 
w środki detekcji, umożliwiające wykrycie 
okrętu podwodnego operującego w zanurze-
niu, to współczesnym rozwiązaniem – ułatwia-
jącym ukrycie się przed samolotami ZOP 
i śmigłowcami ZOP – jest zastosowanie na 
konwencjonalnych okrętach podwodnych 
napędu niezależnego od powietrza (AIP – Air 
Independent Propulsion). Umożliwia on prze-
bywanie w zanurzeniu przez dłuższy czas, 
bez konieczności eksponowania peryskopu 
i chrap ponad lustro wody, znacznie zmniej-
szając ryzyko wykrycia. 

Czy w przyszłości będą dalej pełnić 
ważną rolę?

Moim zdaniem, jak najbardziej. Efekty 
globalizacji nigdzie indziej nie są tak dobrze 
widoczne, jak na morzach i oceanach – z ich 
szlakami komunikacyjnymi. Wymagają one 

ORP „Bielik” (dawny KNM „Svenner” 
S-309) należy do małych okrętów 

podwodnych typu Kobben (Typ 207).
Skonstruowano go w układzie 

jednokadłubowym, jednopokładowym 
i jednoprzedziałowym (bez grodzi 

wodoszczelnych) z wysokogatunkowej 
stali HY-80 (o grubości 16-30 mm). 

W latach 1990-1992 okręt poddano 
gruntownej modernizacji. Po 34 latach 
służby w norweskich siłach morskich, 
w 2001 roku, wycofano go z linii. Wraz 
z czterema bliźniaczymi jednostkami 
został przekazany Polsce. 8 września 

2003 roku podniesiono na nim polską 
banderę wojenną. Jego matką chrzestną 

została Jolanta Banach.

ciągłego monitorowania, aby zapewnić nieza-
chwiany transport oraz globalną wymianę 
towarów drogą morską. Ponadto, na morzach 
i oceanach można zaobserwować tendencję 
dotyczącą lokowania instalacji infrastruktury 
krytycznej, związanej z sektorem energetycz-
nym (podwodne gazociągi, rurociągi, kable 
podwodne, platformy wydobywcze i farmy 
wiatrowe). Wszystkie te elementy są narażo-
ne na działalność dywersyjną i wymagają 
ciągłej ochrony oraz monitorowania sytuacji 
w pobliżu ich lokalizacji. Dla państw posia-
dających dostęp do morza, okręty podwodne 
są skuteczną bronią, umożliwiającą lepszą 
kontrolę nad swoimi obszarami morskimi. 
Obserwując świat, wyraźnie widać, że wiele 
państw podchodzi do tej kwestii bardzo 
poważnie. Te, które mogą sobie na to pozwolić, 
zwiększają potencjał – regularnie modernizując 
posiadane okręty podwodne, a także pozy-
skując lub budując nowe, wyposażone w naj-
nowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Czym dla pana jest służba na „Bieliku”?

To wyzwanie – ze względu na jej specyfikę, 
złożoność oraz poziom skomplikowania zadań 
realizowanych przez tej klasy jednostki. Do-
chodzą do tego niełatwe warunki, w których 
należy funkcjonować oraz pełnione obowiązki. 
Wymaga to wielu wyrzeczeń, lecz daje też 
wiele satysfakcji. Służba na okrętach podwod-
nych przyciąga ludzi, ponieważ jest czymś 

liwościach operacyjnych. Duża autonomicz-
ność umożliwia prowadzenie działań 
w znacznej odległości od macierzystych baz 
morskich. Już sama informacja o potencjalnej 
obecności okrętu podwodnego wymaga od 
drugiej strony zaangażowania niewspółmiernie 
dużych sił w celu jego wykrycia. Powoduje 
to, że poniesione przez przeciwnika nakłady 
są znacznie większe niż własne. Biorąc to 
pod uwagę, jednostki tej klasy są jednymi 
z najbardziej ekonomicznych środków walki 
na morskim teatrze działań zbrojnych. Ich 
wykrycie nie jest prostą sprawą, choćby ze 
względu na warunki hydrologiczne i meteo-
rologiczne panujące np. na Morzu Bałtyckim. 
Oznacza to, że nawet bardzo nowoczesne 

nieznanym – owianym mgiełką tajemnicy, 
którą poznać może tylko wąskie grono 
„wybrańców”. Dodatkowo, powoduje ona, że 
spędzamy ze sobą – podczas wyjść w morze 
i w porcie wojennym – bardzo dużo czasu. 
Stąd, członkowie załóg okrętów podwodnych 
stanowią, niejako, wielką rodzinę. Razem peł-
nimy służbę, realizujemy cele oraz mierzymy 
się z wyzwaniami. Znamy się doskonale i mamy 
świadomość, że możemy na sobie polegać – 
nie tylko w trakcie wykonywania obowiąz-
ków, ale także poza nimi. W służbie staramy 
się kierować maksymą, która przyświecała 
kmdr. Bolesławowi Romanowskiemu – 
„Nullo retentus impedimento” („Żadną nie 
zatrzymani przeszkodą”).
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Lotnictwo morskie jest rodzajem lot-
nictwa operującym jako wsparcie 
działań sił morskich na morzu i na 
wybrzeżu. Do jego głównych zadań 

należy: zwalczanie okrętów podwodnych 
i nawodnych, przeprowadzanie akcji ratun-
kowych (zgodnie z międzynarodową „Konwen-
cją o poszukiwaniu i ratownictwie morskim”, 
polska strefa odpowiedzialności SAR obej-
muje ponad 30 tys. km² powierzchni Bałtyku) 
i pomocniczych, a także monitorowanie eko-
logiczne akwenów. Piloci Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej uczestniczą 
także w „Akcji Serce” – wyjątkowym przed-
sięwzięciu, którego celem jest szybki transport 
narządów przeznaczonych do przeszczepu. 
Załogi śmigłowców ratowniczych W-3RM 
„Anakonda” z Babich Dołów oraz Mi-14PS 
z Darłowa niosły pomoc podczas 
tzw. powodzi tysiąclecia w 1997 roku, która 
nawiedziła m.in. tereny Śląska i Małopolski. 
Od kilku lat lotnicy BLMW biorą udział 
w humanitarnej operacji pod egidą Unii Euro-
pejskiej na Morzu Śródziemnym.

Pierwszy lot i czas wojny
Użycie nowych technologii podczas I wojny 

światowej wymusiło zmianę sposobu prowa-
dzenia działań wojennych. Lotnictwo szybko 
znalazło skuteczne zastosowanie na teatrze 

działań wojennych. We wrześniu 1916 roku, 
dwa austriackie wodnosamoloty „Lohner L”, 
płynąc po powierzchni wody, przypuściły 
atak bombowy na francuski okręt podwodny 
„Foucault”. Była to pierwsza w historii skutecz-
na operacja lotnictwa morskiego – w zakresie 
zwalczania okrętów podwodnych. 

Lotnictwo wojskowe było wówczas nowym, 
dopiero kiełkującym rodzajem sił zbrojnych. 
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej (odrodzonej 
11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów) 
chciał w pełni wykorzystać potencjał 140-kilo-
metrowego skrawka wybrzeża, zagwaran-
towanego traktatem wersalskim (ratyfikowanym 
10 stycznia 1920 roku). W symbolicznych zaślu-
binach Polski z Bałtykiem w Pucku, 10 lutego 
1920 roku, uczestniczył (m.in.) gen. Józef 
Haller i minister spraw wewnętrznych Stanisław 
Wojciechowski (z delegacją sejmową oraz nową 
administracją województwa pomorskiego). 
Niecałe pół roku później, 1 lipca 1920 roku, 
powołano Bazę Lotnictwa Morskiego – dowo-
dzoną przez kpt. mar. Wiktoryna Kaczyńskiego. 

Wybór Pucka był oczywisty. Był jedynym 
miastem portowym na odzyskanym kawałku 
wybrzeża. Posiadał odpowiednią zabudowę, 
a dogodne położenie – blisko stoczni i portu 
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Niektórzy piloci mawiają, że lotnictwo morskie łączy trzy żywioły: ziemię, powietrze oraz wodę. 
Inni jednak dopowiedzą, że cztery – bo włączają ogień z dysz silnika. Polskie lotnictwo morskie 
obchodzi stulecie istnienia. W tym czasie przeszło olbrzymie zmiany – od prostych hydroplanów, 
składanych w warsztatach, po nowoczesne i wyspecjalizowane maszyny latające. 

gdańskiego – ułatwiało transport i konser-
wację sprzętu. Poniemiecka infrastruktura 
lotnicza Pucka, gdzie wcześniej stacjonowało 
pruskie lotnictwo morskie, składała się m.in. 
z: koszar, hangarów, pola wzlotów, basenu dla 
wodnopłatów oraz drogi wodowania. 

Pierwszy lot nad polskim Bałtykiem wyko-
nał – 15 lipca 1920 roku – chor. pil. Andrzej 
Zubrzycki, niemieckim wodnosamolotem 
typu FF-33H „Friedrichshafen” (maszynie 
zmontowanej przez polskich mechaników 
z porzuconych wraków pruskich). Data ta stała 
się symbolicznym początkiem polskiego lot-
nictwa morskiego. Niestety, chorąży Zubrzycki 
zginął śmiercią lotnika w sierpniu 1924 roku, 
podczas lotu treningowego ciężkim wodno-
samolotem F-4 „Lübeck-Travemünde”. 

Od 1921 roku w Pucku funkcjonowała (obok 
Bazy Lotnictwa Morskiego) także Morska 
Szkoła Pilotów. Obie jednostki później połą-
czono w jedną formację – Lotnictwo Morskie 
(w 1927 roku utworzono Referat Lotnictwa 
Morskiego). Stan posiadania puckiej bazy 
systematycznie powiększały, kupowane za 
granicą, nowe hydroplany. Część kadry oraz 
sprzętu została oddelegowana  na wschodnie 
rubieże kraju – gdzie sformowano lotniczy 

Wodowanie hydroplanu LeO H. 135B3 
w bazie przedwojennego Morskiego 

Dywizjonu Lotniczego w Pucku

Polskie skrzydła nad Bałtykiem
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pododdział Flotylli Pińskiej (w 1931 roku 
Flotylli Rzecznej MW). Rozległe bagniska 
Polesia oraz tereny zalewowe dorzecza Prypeci 
znakomicie nadawały się do eksploatacji 
wodnosamolotów – tym bardziej, że specyfika 
terenu uniemożliwiała budowę stałego lotniska. 
W 1928 roku piński pododdział przekształcono 
w Rzeczną Eskadrę Lotniczą. 

W sierpniu 1939 roku Morski Dywizjon 
Lotniczy w Pucku (utworzony w 1923 roku) – 
dowodzony przez kmdr. por. pil. Edwarda 
Szystowskiego – składał się z: eskadry linio-
wej, eskadry wywiadowczej, eskadry szkolnej 
oraz plutonu towarzyszącego. Na stanie posiadał 
31 wysłużonych samolotów. We wczesnych 
godzinach porannych, 1 września 1939 roku, 
pucka baza była celem ataku bombowego 
niemieckiego lotnictwa. W wyniku ataku 
śmierć poniósł dowódca MDLot. Po utracie 
zdolności bojowej jednostki, od 9 września 
lotnicy i personel techniczny walczyli w składzie 
sił obrony Półwyspu Helskiego. 

W czasie II wojny światowej tradycje MDLot 
kontynuował 304. Dywizjon Bombowy „Ziemi 
Śląskiej” im. księcia Józefa Poniatowskiego, 
walczący w składzie brytyjskiego Royal Air 
Force Coastal Command. Sformowany 
w sierpniu 1940 roku, ostatnie zadanie bojowe 
wykonał 30 maja 1945 roku. Piloci dywizjonu 
wykonali 2939 lotów bojowych, spędzając 
w powietrzu 24 tysiące godzin. Zrzucili 821 ton 
bomb i 43 tony min głębinowych (atakując 
31 niemieckich U-bootów – zatapiając jeden 
z nich i uszkadzając ok. sześć jednostek).

Odbudowa 
morskich skrzydeł
Po wojnie, jako pierwszy, utworzono klucz 

lotniczy Dowództwa Marynarki Wojennej – 
jego zadaniem było wykonywanie lotów 

i ósmej serii produkcyjnej) – W-3WARM. Na 
początku 2014 roku Inspektorat Uzbrojenia 
MON i zakłady lotnicze PZL-Świdnik podpi-
sały umowę na modernizację śmigłowców 
morskich oraz ujednolicenie ich wyposażenia. 
Przebudowie i unowocześnieniu poddano 
również dwa śmigłowce transportowe W-3T, 
zmieniając ich funkcję na ratowniczą. Ostatni 
zmodernizowany śmigłowiec W-3WARM 
„Anakonda” wylądował w Babich Dołach 
w kwietniu 2020 roku.

1 stycznia 2011 roku Dowództwu Gdyńskiej 
Brygady Lotnictwa MW podporządkowano 
dwie jednostki: 43. Bazę Lotnictwa Morskiego 
w Gdyni-Babich Dołach oraz 44. Bazę Lot-
nictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie.

Z okazji obchodów ćwierćwiecza istnienia 
Brygady Lotnictwa MW, 15 lipca 2019 roku,  
jej dowództwu uroczyście został nadany 
sztandar wojskowy.

Z inicjatywy Rady Unii Europejskiej, 
w ramach EUNAVFOR MED, w 2018 roku 
powstał Polski Kontyngent Wojskowy EU 
„Sophia” (od 2020 roku kontynuowany jako 
PKW EU „Irini”). Celem misji jest: zwalczanie 
handlu ludźmi w południowo-środkowej części 
Morza Śródziemnego, pomoc w egzekwowa-
niu embarga na broń u północnych wybrzeży 
Afryki oraz wsparcie i szkolenie morskich sił 
bezpieczeństwa Libii. Żołnierze stacjonują 
w bazie NATO Sigonella – położonej na 
Sycylii, 15 km na zachód od Katanii. Pod-
stawowym środkiem kontyngentu jest samolot 
patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R „Bryza” 
z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Kolejną epokę lotnictwa śmigłowcowego 
rozpocznie eksploatacja śmigłowców AW-101, 
zakupionych w kwietniu 2019 roku. Według 
harmonogramu, cztery maszyny pojawią się 
w Brygadzie Lotnictwa MW w 2022 roku. 

*    *    *
Na podstawie Decyzji nr 96/MON z 11 lipca 

1995 roku, Brygada Lotnictwa MW otrzymała 
nazwę wyróżniającą „Gdyńska” oraz imię kmdr. 
por. pil. Karola Trzaski-Durskiego, zasłużonego 
oficera MW i byłego dowódcy MDLot.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

łącznikowo-transportowych. W 1948 roku 
utworzono Samodzielną Eskadrę Lotniczą MW, 
która objęła lotniska w: Pucku, Wicku Morskim 
i Dziwnowie. Kolejne dekady przyniosły lot-
nictwu morskiemu liczne zmiany organizacyjne 
i relokacje. W kwietniu 1953 roku przyjęto  
pierwsze samoloty myśliwskie typu Lim-1, 
a  w październiku 1965 roku utworzono etat 
śmigłowców ZOP. W maju 1967 roku na lotnisku 
w Babich Dołach pojawiły się naddźwiękowe 
samoloty typu MiG-21.

Pod flagą NATO
W latach 90. ubiegłego wieku nastąpiła 

głęboka restrukturyzacja sił zbrojnych. Roz-
poczęto prace nad dostosowaniem lotnictwa do 
struktur NATO. Powołanie Dowództwa Brygady 
Lotnictwa MW w Gdyni (w grudniu 1994 roku) 
miało uporządkować struktury i skupić jed-
nostki lotnictwa morskiego pod jednym dowódz-
twem. Po wstąpieniu Polski (12 marca 1999 roku) 
do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 
lotnicy morscy wzięli udział (m.in.) w presti-
żowych manewrach „Baltops 1999” oraz 
w obchodach 50. rocznicy utworzenia NATO – 
międzynarodowej paradzie lotniczej „Inter-
national Air Tattoo” w Fairford w Wielkiej 
Brytanii. 

Wraz z transferem dwóch amerykańskich 
fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry, 
w 2002 roku Brygada Lotnictwa MW otrzy-
mała śmigłowce ZOP Kaman SH-2G „Super 
Seasprite”, przyjęte do eksploatacji rok później. 
Był to początek nowej dziedziny polskiego 
lotnictwa – lotnictwa pokładowego. Wieloza-
daniowe maszyny mogą być wykorzystywane 
do poszukiwania i niszczenia okrętów pod-
wodnych, a także w misjach SAR oraz jako 
wsparcie logistyczne.  

W 1989 roku ówczesna 18. Eskadra Lotnictwa 
Łącznikowego MW (stacjonująca w Babich 
Dołach) otrzymała dwa śmigłowce W-3 „Sokół” 
w wersji transportowej, które miały zastąpić 
wysłużone ratownicze maszyny Mi-2RM. Do 
1993 roku, do służby weszły pierwsze cztery 
śmigłowce ratownictwa morskiego W-3RM 
„Anakonda”. W latach 1998-2002 doszły 
jeszcze trzy śmigłowce tego typu (z siódmej 
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1. Specjalna kartka pocztowa  
z ORP „Lublin”, wydana przez 

Pocztę Polską S.A. w 2016 roku

2. Moneta okolicznościowa 
z ORP „Lublin”, wydana w 2013 roku

Udział Marynarki Wojennej w naj-
ważniejszych uroczystościach oraz 
wydarzeniach w Lublinie, to nie 
tylko kurtuazja i wyraz współpracy, 

ale także promowanie idei Polski morskiej.
Nasze wizyty w głębi kraju pokazują społeczeń-
stwu, że Polska jest krajem morskim, a my – 
marynarze jesteśmy dumni, że możemy 
o swojej służbie opowiadać lublinianom” – 
podkreśla dowódca ORP „Lublin” kpt. mar. 
Tomasz Skupień, który już kilkakrotnie 
gościł w stolicy Lubelszczyzny. 

W celu podkreślenia, że ORP „Lublin” jest 
bliski sercom lublinian, władze miasta wydały 
specjalny „dowód osobisty” okrętowi, który 
przekazano załodze z okazji 18. rocznicy 
podniesienia bandery. Okręt otrzymał także – 
sfinansowaną przez prezydenta Lublina 
Krzysztofa Żuka – specjalną odznakę pamiąt-
kową. Autorem projektu odznaki jest lubelski 
artysta Ireneusz Jerzy Trocki. 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie 
jest jedną z placówek edukacyjnych zaangażo-
wanych w promowanie Marynarki Wojennej. 
Na jego stronie internetowej jest np. zakładka 
poświęcona: Marynarce Wojennej w fotografii, 
projektowi „Miasta Okręty” i ORP „Lublin” 
(gdzie dokumentowane są wydarzenia z życia 
załogi i okrętu). W placówce jest realizowany 
także „Program edukacyjny ORP ORZEŁ”.

Projekt „Miasta Okręty”.
ORP „Lublin” i cztery pozostałe okręty 

transportowo-minowe 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża (ORP „Gniezno”, ORP „Kraków”, 
ORP „Poznań” i ORP „Toruń”) zostały połą-
czone specjalnym projektem „Miasta Okręty” – 
promującym Polskę, jako państwo morskie. 
Jest on skierowany głównie do młodego poko-
lenia i jest następstwem uroczystości z okazji 

Lublin bliżej morza
Wchodzący w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-
-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ORP „Lublin” jest na 
stałe wpisany w grafik włodarzy Lublina. Od początku ponad 
30-letniej służby okrętu, biorą udział w rocznicach pierwszego 
podniesienia bandery oraz podejmują lokalne inicjatywy, 
sprzyjające zacieśnianiu współpracy z morskim rodzajem sił 
zbrojnych. Z kolei, przedstawiciele załogi regularnie goszczą 
w Lublinie, na zaproszenie władz i placówek edukacyjnych.
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Władze samorządowe Lublina i miejskie 
ośrodki edukacyjne utrzymują bliskie relacje 
ze świnoujskim środowiskiem marynarskim, 
które służą rozbudzaniu i zachęcaniu oraz 
podtrzymywaniu zainteresowania młodych 
ludzi tradycjami polskiego oręża na morzu. 
Szereg spotkań „nad morzem” oraz „w głębi 
lądu” (z okazji np. świąt państwowych 
i regionalnych rocznic), a także realizacja 
przedsięwzięć mających na celu wzajemną 
promocję jest dowodem na to, że taka współ-
praca jest cenna i pożądana. 
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Wśród inicjatyw i wydarzeń zrealizowa-
nych do tej pory są: konkursy plastyczne, 
muzyczne i fotograficzne, a także wizyty 
dzieci i młodzieży z poszczególnych miast na 
„swoich” okrętach oraz zwiedzanie baz mor-
skich Marynarki Wojennej i miejsc pamięci 
narodowej na Wybrzeżu. 

Każdego roku, reprezentacje szkół pod-
stawowych (z: Gniezna, Krakowa, Lublina, 
Poznania i Torunia oraz ze Świnoujścia – 
miasta gospodarza) uczestniczą w „Turnieju 
Szkół Podstawowych o Złotą Kotwicę Marynarki 
Wojennej”, organizowanym przez 2. Dywizjon 
Okrętów Transportowo-Minowych 8. FOW. 
Młodzież rywalizuje zarówno w konkuren-
cjach sportowych jak i w konkursie wiedzy 
marynistycznej – wyjaśnia kpt. mar. Tomasz 
Skupień. Dodaje również, że jednym z pozy-
tywnych skutków realizacji tego projektu było  
nadanie imienia ORP „Poznań” (w 2007 roku) 
Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu. 

Matka chrzestna okrętu 
Uroczyste wodowanie ORP „Lublin” odbyło 

się 12 lipca 1988 roku. Jego matką chrzestną 
została Ludmiła Sołowiej-Mańko, nauczycielka 
z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie. 
Była wówczas najmłodszą matką chrzestną 
w polskiej Marynarce Wojennej. Cieszyłam się, 

takty ze środowiskiem morskim. Moja szkoła 
miała już takie tradycje. Współpracowaliśmy 
z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 
w Ustce, działało szkolne kółko żeglarskie, 
które organizowało spotkania z marynarzami. 
Wraz z koleżankami zaczęłyśmy organizować 
także festiwal piosenki „Z piosenką pod 
żaglami”, któremu w tym roku – w 11. edycji – 
miał towarzyszyć konkurs marynistyczny, ale 
z powodu pandemii został odwołany. Organi-
zujemy wycieczki do Świnoujścia – młodzież 
ma zapewnione noclegi na okręcie, który 
w czasie wizyty poznaje. Z kolei, delegacja 
ORP „Lublin” uczestniczy (m.in.) w Dniach 
Morza organizowanych przez naszą szkołę.

Miło wspomina także współpracę w okresie, 
kiedy stanowisko dowódcy okrętu zajmował 
ówczesny kpt. mar. Piotr Mazurek – lublinianin. 
Wtedy nasze kontakty nabrały dynamiki 
i bliskiego charakteru – podkreśla. 

Dodajmy, że 30 listopada 2016 roku dowo-
dzenie okrętem objęła kpt. mar. Katarzyna 
Mazurek, jako pierwsza kobieta na takim sta-
nowisku w polskiej Marynarce Wojennej. 

*    *    *
Obecnie okręt przechodzi naprawę główną 

i dokową w Morskiej Stoczni Remontowej 
„Gryfia” w Szczecinie. Zostało wymienione 
(m.in.) poszycie poniżej linii wodnej oraz wy-

15. rocznicy podniesienia polskiej bandery 
wojennej na ORP „Lublin” – zorganizowanych 
w Lublinie, w 2004 roku. Postanowiono wów-
czas włączyć do współpracy pozostałe okręty 
transportowo-minowe oraz miasta, których 
nazwy widnieją na ich burtach. Tak powstał 
projekt edukacyjny „Miasta Okręty”. W poro-
zumieniu, podpisanym 28 lutego 2005 roku 

Okręt transportowo-minowy 
ORP „Lublin” (821)

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

przez przedstawicieli pięciu miast (Gniezna, 
Krakowa, Lublina, Poznania  i Torunia) oraz 
ówczesnego dowódcę 8. FOW kadm. Michała 
Michalskiego – czytamy: Ideą projektu jest 
uwrażliwienie jego uczestników na postawy 
patriotyczne oraz na zadania związane 
z obronnością Polski. Chcemy uświadomić 
szczególną rolę morza dla naszych miast 
i Polski, a mieszkańców i organizacje zachę-
cać do podejmowania wspólnych działań.

Projekt ten zakłada realizację przed-
sięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. 

ale towarzyszył mi niepokój i trwoga. Nie 
wiedziałam, jakie są obowiązki matki chrzest-
nej. Nie byłam pewna, czy sobie poradzę z taką 
funkcją. Uroczystość wodowania zapadła mi 
głęboko w pamięć. Była bardzo podniosła – 
bardzo ją przeżyłam – wspomina. W kolejnym 
roku uczestniczyłam w podniesieniu bandery 
w Świnoujściu. Jako nauczycielka chciałam, 
aby nasza młodzież nawiązywała nowe kon-

remontowano systemy okrętowe. Jednostka 
zyskała (np.) nowe: radary nawigacyjne, elek-
troniczną mapę nawigacyjną, sprzęt łączności 
i zespoły prądotwórcze. Pozostałe urządzenia 
zostaną gruntownie zmodernizowane. Dodat-
kowo, okręt zostanie doposażony w: trzy żura-
wie pokładowe ze zmiennym wysięgiem, system 
alarmowy i sieć teleinformatyczną. Odnowione 
zostaną pomieszczenia socjalne – podkreśla 
dowódca ORP „Lublin”. 
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Marynarskie czasopismo nabie-
rało „światowego” charakteru. 
Redakcja „Przeglądu Morskiego” 
była upoważniona do współpracy 

ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. 
Do 1930 roku, w miesięczniku przeważały 
tłumaczenia artykułów z czasopism zagranicz-
nych (głównie francuskich), ale liczba prac 
autorskich stopniowo rosła. „Przegląd 
Morski” publikował przegląd zagranicznej prasy 
wojenno-morskiej oraz omówienia artykułów 
drukowanych w prasie polskiej. Kronika 
zagraniczna zawierała przegląd wydarzeń 
w marynarkach wojennych innych państw. 

W „Przeglądzie Morskim” podejmowano 
szeroką tematykę. Publikowano obszerne, 
wielostronicowe analizy potencjału okrętów, 
w tym rozważania o „Flocie przyszłości” 
i nowych możliwościach, jakie dawały ów-
cześnie „nowoczesne” technologie. Na łamach 
pisma opisywano tajniki obrony przeciw-
torpedowej, drukowano polemiki z założeniami 
doktryn militarnych, a nawet szczegółowy 
opis wydobycia zatopionego (w 1915 roku) 
tureckiego krążownika „Medjidieh”. 

Od 1930 roku, ukazywał się też obszerny 
biuletyn poświęcony działalności Ligi Morskiej 
i Kolonialnej – dla krajowej oraz zagranicz-
nej prasy polskiej. Liga, podobnie jak redakcja 
„Przeglądu Morskiego”, podkreślała wielką 
wagę silnej obecności Polski na Bałtyku. 

był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego 
zarządu tego stowarzyszenia. Obchody od-
bywały się nie tylko w Gdyni, ale także w miej-
scowościach na terenie całej Polski. Świętu 
towarzyszyły hasła przewodnie: „Budujmy 
okręty we własnej stoczni”, „Płucami Polski – 
Śląsk, Gdynia i Gdańsk, puklerzem – okręty 
Rzeczypospolitej” i „Żądamy upowszechnienia 
świadczeń na rozbudowę floty wojennej”. 
W 1939 roku hasłem ostatnich, przedwojen-
nych obchodów Święta Morza było „Nie damy 
się odepchnąć od Bałtyku”. 

Na stronach „Przeglądu Morskiego” dużo 
miejsca poświęcono staraniom Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, zmierzającym do nadania 
siłom morskim znaczącej roli w Wojsku Pol-
skim. Autorami byli oficerowie floty wojen-
nej, pracownicy naukowi uczelni wyższych  
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Początki „Przeglądu Morskiego”
Znaczenie i oddziaływanie czasopisma wyszło poza zakładane przez jego twórców ramy. 
W okresie międzywojennym miesięcznik „Przegląd Morski” był jedynym polskim pismem 
fachowym, zajmującym się sprawami sił morskich. Poglądy części autorów wyprzedzały 
ówczesny stan wiedzy wojenno-morskiej i zaskakiwały swą dalekowzrocznością. 

CZĘŚĆ 3

1. Działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej 
podczas Święta Morza (w tle widoczna 

makieta okrętu podwodnego).
2. Defilada pododdziału Marynarki 

Wojennej w Gdyni (1937 rok)

„Przegląd Morski”, 
mimo że jest miesięcznikiem, 

nigdy nie traci na swej aktualności.
(komentarz redakcji PM)

Pisano o emigracji polskiej i możliwościach 
wymiany gospodarczej oraz kulturalnej z za-
granicą. Zamieszczano informacje o roz-
budowie polskiej floty wojennej i handlowej.

Liga była także pomysłodawczynią Święta 
Morza – podkreślającego związek Rzeczy-
pospolitej Polskiej z Bałtykiem. Inicjatorem 
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Karol Korytowski zajmował się: polityką 
morską, sprawami żeglugi i portów, taktyką, 
sztuką operacyjną oraz uzbrojeniem i wypo-
sażeniem okrętów – zwłaszcza okrętów pod-
wodnych. Pisał na tematy z zakresu historii 
morskiej (od starożytności do I wojny świato-
wej), o bitwach morskich i tradycjach polskiej  
floty wojennej oraz publikował biogramy.

W latach 1933–1934 redaktorem naczelnym 
„Przeglądu Morskiego” był komendant Szkoły 
Podchorążych MW Tadeusz Podjazd-
-Morgenstern. W czasopiśmie opublikował 
tylko dwa artykuły – w 1932 roku i w 1935 roku 
(dotyczyły one historii działań na morzu pod-
czas I wojny światowej).

Anatol Lewicki był czwartym redaktorem 
naczelnym „Przeglądu Morskiego”. Pracę 
w miesięczniku rozpoczął w 1933 roku, 
początkowo pełniąc obowiązki zastępcy 
redaktora naczelnego. Pod koniec 1934 roku, 
został przeniesiony do rezerwy i wówczas 
podjął pracę w Polskim Radiu.

Ostatnim redaktorem naczelnym „Przeglądu 
Morskiego” w okresie międzywojennym był 
Olgierd Żukowski. Funkcję tę pełnił od 
czerwca 1935 roku do wybuchu II wojny 
światowej. Razem z kpt. mar. Karolem Taube 
wydał „Zarys historii wojennej flotyll rzecz-
nych”. Był autorem takich tytułów jak: „Stalowe 
rekiny. Krótka historia i opis łodzi podwod-
nych” oraz „Współczesne okręty podwodne”. 
(warto nadmienić, że nazwa „okręt podwodny” 
obowiązuje w języku polskim od września 
1937 roku. Obecnie „łódź podwodna” jest 

uznawana za określenie potoczne 
i przestarzałe lub za kalkę językową).  

Statystyka artykułów
Bibliografia „Przeglądu Morskiego” 

(za lata 1928-1939) obejmuje 2626 
artykułów, w 11 działach. Najwięcej 
ukazało się w dziale „Morska sztuka 
wojenna” – aż 1369 artykułów. Duża 
część dotyczyła flot innych państw. 

Najwięcej napisano o siłach morskich: ZSRR 
(146 artykułów), Wielkiej Brytanii (133),  
Francji (122) oraz Niemiec (112). Do tego 
działu należą też teksty o szkolnictwie, zasa-
dach działania okrętów i lotnictwa morskiego 
oraz wykorzystania uzbrojenia. 

Drugim, pod względem liczby artykułów, 
był dział zajmujący się historią oręża mor-
skiego – 259 artykułów. Najwięcej z nich 
poświęcono działaniom w czasie I wojny 
światowej (33). Inne podejmowały temat historii 
morskiej do 1914 roku oraz problematykę bitew 
morskich. Konflikty morskie okresu między-
wojennego opisano w 51 artykułach.

oraz cywile – publicyści i maryniści. Aby 
zachęcić kadrę MW do publikowania, redakcja 
organizowała konkursy tematyczne, a wyróż-
nione artykuły zamieszczano w piśmie.

Pierwszy numer „Przeglądu Morskiego” 
był pozbawiony reklam, jednak w kolejnych 
wydaniach miesięcznika swoje produkty 
i usługi polecały wielkie przedsiębiorstwa, 
takie jak: Stocznia Gdańska, Górnośląskie 
Zjednoczone Huty w Katowicach, zagraniczni 
producenci i dostawcy (francuska stocznia 
Augustin Normand w Le Havre), mniejsi 
rzemieślnicy (np. firma krawiecka Bogusław 
Herse, specjalizująca się w szyciu marynar-
skiego umundurowania), a także prywatni 
armatorzy. Na łamach czasopisma regularnie 
zachęcano czytelników do wspierania roz-
budowy i modernizacji kiełkującej polskiej 
floty wojennej. Wysokość nakładu była usta-
lana na podstawie liczby oficerów, którzy do-
konali przedpłaty (uwzględniając przy tym  
egzemplarze: obowiązkowe, służbowe, wy-
mienne, redakcyjne, autorskie oraz przezna-
czone na sprzedaż). Fundusze na wydawanie 
pisma pochodziły głównie z przedpłat oraz 
z dotacji Ministerstwa Spraw Wojskowych.

W 1933 roku zostały uregulowane zasady 
funkcjonowania wojskowych czasopism 
fachowych. Do koordynacji pracy redakcji 
powołano Komitet Redaktorów, a redaktorzy 
naczelni zostali zobowiązani do współpracy 
i wymiany materiałów. Odpowiadali za treść 
czasopisma oraz przestrzeganie tajemnicy 
wojskowej. 

Pierwszym wydawcą „Przeglądu 
Morskiego” była toruńska Szkoła 
Podchorążych MW, natomiast od 
1935 roku to zadanie przejęło 
Kierownictwo Marynarki Wojennej. 
Wysoki poziom miesięcznika po-
twierdza pozytywny komentarz 
„Gazety Polskiej”, dotyczący publi-
kacji setnego zeszytu „Przeglądu 
Morskiego”, w 1937 roku – „Jest to 
pismo dobre, doskonale redagowane, żywe 
i aktualne, świetnie umiejące pogodzić 
fachowość z popularyzacją.”

Redaktorzy naczelni
W latach 1928-1939 funkcję redaktora 

naczelnego „Przeglądu Morskiego” pełnili 
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pieczę nad wydawaniem czasopisma, jako 
przewodniczący Komitetu Redakcyjnego 
„Przeglądu Morskiego” (w latach 1931-1935). 
W „Przeglądzie Morskim” opublikował 
kilkadziesiąt artykułów fachowych. Był 
autorem „Polityczno-strategicznej geografii 
Morza Bałtyckiego”. 

kolejno: kmdr dypl. Stefan Frankowski 
(1928-1929), kmdr por. Karol Korytowski 
(1929-1933), kmdr por. Tadeusz Podjazd-
-Morgenstern (1933-1934), kpt. mar. Anatol 
Lewicki (1934-1935) oraz kpt. mar. Olgierd 
Żukowski (1935-1939). 

„Przegląd Morski” pod redakcją Stefana 
Frankowskiego wydawano do 1929 roku. Po 
odejściu ze stanowiska rektora-komendanta 
uczelni, jeszcze przez pewien czas sprawował 

Z wybrzeżem tem wiąże się życie Polski, a bez 
niego śmierć Polski. Tu tkwią podstawy państwa 
polskiego: tu one się poczynają i tu się kończą.

FRAGMENT PRZEMÓWIENIA MINISTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

GDYNIA, 13 LIPCA 1930 R.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W artykule wykorzystano prace byłego redaktora 
naczelnego „Przeglądu Morskiego” (1995-2003)
kmdr. por. w st. spocz. Waltera Patera.

Informacja o rezultatach zbiórki 
na Fundusz Obrony Morskiej, 

opublikowana w miesięczniku „Morze”
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W tej szalonej rozgrywce na 
Atlantyku, najważniejsza była 
jednak informacja. Meldunki 
z pokładów niszczycieli na bie-

żąco były odbierane na pokładach pancer-
ników HMS „King George V” i HMS „Rodney”. 
Admirał J. C. Tovey bardzo cenił komandora 
Viana i głęboko wierzył w jego rzetelność. 
Wiedział, że jego niszczyciele nie wypuszczą 
swojej zdobyczy. Biorąc pod uwagę przesyłane 
radiogramy, admirał Tovey rozkazał dowód-
com pancerników manewrować w taki 
sposób, by nad ranem znalazły się na zachód 
od „Bismarcka”, a następnie obrały                                                                                    
kurs na zbliżenie. Tuż przed świtem, na obu 
okrętach liniowych ogłoszono alarm bojowy.

Przed finałowym starciem
Już wówczas Niemcy zdawali sobie sprawę, 

że dla ich pancernika nadciąga nieuchronny 
koniec i nic nie można na to poradzić. 
Przedtem jednak, należało ocalić: dziennik 
okrętowy, księgi kodów oraz zdjęcia i filmy 
z przebiegu operacji. Chciano wykorzystać 
do tego celu wodnosamolot Arado Ar-196, 
jednak (w ostatniej chwili) okazało się, że 
katapulta została uszkodzona odłamkami 
pocisku kalibru 356 mm, wystrzelonego 
z HMS „Prince of Wales”. Nie starczyło 
czasu i środków na przeprowadzenie 
napraw – w związku z tym, samolot zepchnięto 
za burtę (do morza). Wobec tak dramatycznej 
sytuacji, w celu ratowania archiwum pancer-

nika zamierzano wykorzystać znajdujący się 
najbliżej okręt podwodny U-556, który jed-
nak (z powodu braku paliwa) nie mógł dotrzeć 
w wyznaczone miejsce. Niebezpiecznej misji 
podjął się por. mar. Eitel-Friedrich Kentrat, 
dowódca okrętu podwodnego U-74. Nie ma 
jednak pewności, czy – ostatecznie – ten 
U-boot dotarł na umówione spotkanie na 
czas, czyli przed zatopieniem „Bismarcka”.

Jako pierwszy, kontakt bojowy z przeciw-
nikiem nawiązał (idący z północy) krążownik 
ciężki HMS „Norfolk”. Dowodzący okrętem 
kontradmirał Wake Walker był jednak prze-
konany, że napotkał „Rodneya” i rozkazał 
wysłać sygnał rozpoznawczy. W odpowiedzi 
otrzymał olbrzymi błysk ognia wylotowego 

Brytyjskie niszczyciele utrzymywały stały kontakt radarowy (okazjonalnie, także optyczny) 
z „Bismarckiem”. Około godziny 7.00, do ataku torpedowego na niemiecki pancernik ruszył 
niszczyciel HMS „Maori”, któremu w wyrzutni (po nocnej akcji) została jedna torpeda. 
Na „Bismarcku” szybko dostrzeżono manewry niszczyciela, którego powitały skoordynowane 
salwy z armat artylerii głównej. Nakryty w drugiej salwie, HMS „Maori” został zmuszony do 
odpalenia torpedy z dystansu aż dziewięciu tysięcy metrów, po czym – pospiesznie – 
wycofał się na bezpieczną odległość. Podwodny pocisk chybił celu. 

1. HMS „King George V” – 
okręt flagowy adm. J. C. Tovey’a 

podczas operacji przeciwko 
„Bismarckowi” – wchodzi do bazy 

w Portsmouth (prawdopodobnie 
w 1945 roku).

2. Brytyjscy artylerzyści 
w jednej z wież artylerii średniej 

kal. 133 mm okrętu liniowego
 HMS „King George V”, 

podczas alarmu bojowego

CZĘŚĆ 8

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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O godzinie 9.21, została trafiona wieża 
„Dora”. Brytyjski pocisk nie zdołał przebić jej 
płyty czołowej, ale eksplodowały (załadowane 
wewnątrz armat) ładunki miotające, które 
rozdęły lufy, uniemożliwiając dalsze strzelanie. 
Liczne pociski z brytyjskich pancerników 
i krążowników uderzyły w stanowiska i wieże 
armat artylerii średniej oraz artylerii przeciw-
lotniczej „Bismarcka”, po kolei wyłączając je 
z akcji. Około godziny 9.30 została trafiona 
barbeta milczącej wieży „Dora”. Dwie minuty 
później, w ostatnią czynną wieżę „Cäsar” 
uderzył pocisk kalibru 356 mm. Agonia 
pancernika była coraz bliższa.

B A N D E R A

celownik (z lokalną centralą kierowania 
ogniem „Bismarcka”). Oba stanowiska znaj-
dowały się na szczycie przedniej nadbudówki. 
Nie wiadomo, czy pocisk zdołał przebić ich 
pancerz (niemieckie dalocelowniki były – jak 
na tego rodzaju stanowiska – całkiem nieźle 
opancerzone), jednak od odłamków i wstrząsu 
wysiadły wszystkie delikatne urządzenia 
optyczne i pomiarowe, a kopuła dalmierza 
oderwała się i przewróciła na lewą burtę. 
Kierowanie ogniem przeniesiono do rufowego 

W akcji przeciw „Bismarckowi” główną 
rolę odegrały pancerniki typu King 

George V – najpierw HMS „Prince of 
Wales”, a następnie prototypowy 

HMS „King George V”

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Prace bosmańskie prowadzone na 
HMS „King George V” w 1941 roku. 

Zwraca uwagę gruby pancerz 
burtowy okrętu liniowego

idący z północy) HMS „Norfolk” – który 
otworzył ogień o godzinie 8.54, z dystansu 
20 tys. m. Jedna z jego pierwszych salw oka-
zała się decydującą dla dalszego przebiegu 
starcia. Ważący niewiele ponad 116 kg pocisk 
półprzeciwpancerny SAPC kalibru 203 mm 
uderzył (o godzinie 9.08) w główny dalo-

ciężkiej salwy, która wkrótce wylądowała 
niedaleko jego okrętu. Krążownik natych-
miast skorzystał ze swojej przewagi prędkości, 
uchodząc poza zasięg skuteczny artylerii 
niemieckiego pancernika. Kontradmirał Wake 
Walker rozkazał przesłać wiadomość na 
flagowy pancernik HMS „King Geroge V” 
o treści – „Bismarck” w namiarze 130 stopni, 
odległość 16 mil morskich. 

Po odebraniu radiogramu, admirał Tovey 
nieznacznie skorygował go i rozkazał iść 
w wyznaczonym kierunku, z prędkością 
20 węzłów. Około godziny 8.30, z pokładu 
niemieckiego pancernika dostrzeżono pierwsze 
jednostki brytyjskie (na dystansie 24 tys. m) 
i ogłoszono alarm bojowy.

Ostatni bój „Bismarcka”
Pierwszą salwę finałowego starcia odpalono 

o godzinie 8.47. Olbrzymie pociski kalibru 
406 mm (wystrzelone z głównych armat 
„Rodneya”, z dystansu ok. 20 tys. m) upadły 
dość daleko od „Bismarcka”. Minutę później, 
do akcji włączył się pancernik HMS „King 
George V”. Mimo dysproporcji sił, na pokładzie 
„Bismarcka” przyjęto wyzwanie. 

O godzinie 8.49 niemiecki okręt liniowy 
odpowiedział ogniem, strzelając z dwóch wież 
dziobowych („Anton” i „Bruno”). Dowodzący 
artylerią kmdr por. Adalbert Schneider 
obrał za cel (dla armat kalibru 380 mm) 
najgroźniejszy – w jego mniemaniu – okręt 
Anglików, pancernik HMS „Rodney” 
(sklasyfikowany przez Niemców – prawidłowo – 
jako typ Nelson). 

Po raz kolejny „Bismarck” potwierdził 
doskonałe przygotowanie kadry pionu uzbro-
jenia. Dwie pierwsze, idealnie zgrupowane, 
salwy padły niedaleko brytyjskiego pancer-
nika, a trzecia – bardzo ciasno go obramo-
wała, zasypując pokład kaskadami wody 
i odłamkami (nie uczyniły one istotnych 
szkód). Na głównym stanowisku dowodzenia 
HMS „Rodney”, Anglicy byli bardziej roz-
drażnieni tym faktem niż przestraszeni 
i – wbrew instrukcjom taktycznym – załoga 
okrętu otworzyła ogień ze wszystkich armat 
kalibru głównego, strzelając pełnymi salwami. 
Wkrótce, zaowocowało to trafieniami 
w „Bismarcka” – jednak od wstrząsów i po-
dmuchu własnej artylerii powstały liczne 
uszkodzenia wiązań poszycia na dziobie, 
a osprzęt dodatkowy został zwyczajnie „zmie-
ciony” za burtę. Tym niemniej, uzyskano 
pierwsze trafienie w „Bismarcka” – jeden 
z pocisków AP kalibru 406 mm Mark-1B 
(o masie 929 kg) uderzył w przednią nad-
budówkę niemieckiego okrętu, niszcząc (m.in.) 
przedni dalmierz. Kolejny ciężki pocisk przebił 
dziób pancernika, wywołując niewielki pożar.

Do kanonady wkrótce dołączył się krążownik 
ciężki HMS „Dorsetshire” (o godzinie 9.04, 
z dystansu 18 tys. m) oraz (nieco wcześniej, 

dalocelownika – położonego znacznie niżej 
względem dziobowego, przez co salwy niemiec-
kiego okrętu stały się mniej precyzyjne. Na 
domiar złego, w tym samym (mniej więcej) 
czasie, bezpośrednio zostały trafione wieże 
„Anton” i „Bruno” (pociskami kalibru 406 mm 
i 356 mm). Obie wieże – z powodu (m.in.) 
niedostatecznego opancerzenia – zostały 
wyłączone z akcji (przy czym, jako pierwsze 
zamilkły armaty wieży „Anton”). Artyleria 
główna „Bismarcka” została zredukowana do 
połowy stanu, a kierowanie ogniem powoli 
stawało się nieskuteczne.

Kierujący wieżami rufowymi „Cäsar” 
i „Dora” (z zapasowego dalocelownika) 
IV oficer artylerii por. mar. Müllenheim-
-Rechberg za cel dla armat obrał brytyjski okręt 
flagowy HMS „King George V”. Ostatecznie, 
zdążono wystrzelić w jego stronę zaledwie 
kilka salw, kiedy (o godzinie 9.18) celny 
pocisk APC kal. 356 mm Mark-VII 
(o masie 721 kg) zniszczył kopułę dalocelow-
nika i wielometrowy dalmierz stereoskopowy 
Zeissa, a odłamki poszatkowały – nadające 
się jeszcze do użytku – urządzenia pomiarowe. 
Od tamtego momentu, pozostałe czynne wieże 
„Bismarcka” dalej prowadziły indywidualny, 
niecelny ogień, według wskazań pochodzących 
z własnych dalmierzy.
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Jaką rolę w armii pełni muzyka? 

Muzyka towarzyszy ludzkości niemal od 
samego początku – podobnie jest z wojskiem. 
Muzycy akompaniowali żołnierzom podczas 
życia w koszarach, uświetniali uroczystości  
i zagrzewali do walki na polu bitwy, a później 
opiewali triumf lub wspominali bolesne  
klęski. Dobosze wyznaczali rytm marszu,  
trębacze wygrywali sygnał ataku, 
a orkiestry grały na powitanie 
zwycięskich armii lub ku pamięci 
poległych. Na morzu śpiewano 
szanty – pieśni towarzyszące cięż-
kiej pracy marynarzy. W portach 
i pod pokładami żaglowców mie-
szały się tradycje muzyczne róż-
nych kultur. Na okrętach panowała 
cisza – Royal Navy zakazała śpie-
wów, gdyż utrudniały komunika-
cję marynarzy z dowódcą. 

Od kiedy zaczęła ona panu 
towarzyszyć? 

Całe moje życie jest związane 
z muzyką – począwszy od szkoły 
podstawowej, po szkołę średnią  
i wyższą. Uczyłem się gry na 
trąbce i na skrzypach, a na stu-
diach ukończyłem dyrygenturę.  
Z wojskiem muzyka połączyła 
mnie również szybko. Jako młody 
chłopak, zdecydowałem się na 
naukę w gdańskim Wojskowym 
Liceum Muzycznym im. Karola 
Kurpińskiego, które funkcjono-
wało do 2005 roku i było jedyną 
w kraju szkołą specjalizującą się 
w kształceniu muzyków na po-
trzeby armii. Po pięciu latach  
nauki, absolwenci „lądowali”  
w orkiestrach wojskowych. Mnie 
udało się, szczęśliwie, trafić do 
Gdyni. Jestem z Gdańska i pozo-
stanie na Wybrzeżu było dla 
mnie bardzo ważne. Obecnie, 
ponieważ liceum już nie istnieje, 
muzykami orkiestr wojskowych 
zostają absolwenci cywilnych 
uczelni i szkół muzycznych – 
oczywiście, muszą spełniać  
określone kryteria i zdać od- 
powiednie egzaminy. 

Rola kapelmistrza wykracza poza 
kierowanie zespołem muzycznym. 

Zdecydowanie. Służbę w Orkiestrze  
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej roz-
począłem w 1989 roku. Za pulpitem, czyli  
jako kapelmistrz, stanąłem w 2000 roku. Rolą 
kapelmistrza jest zarządzanie orkiestrą pod 
względem muzycznym i logistycznym – 
przygotowanie występów pod względem  

artystycznym, przewodzenie orkiestrze,  
planowanie działań i wyjazdów oraz udział  
w odprawach. Wachlarz obowiązków jest 
szeroki. Chociaż organizacyjnie podlegamy 
Dowództwu Garnizonu Warszawa, jesteśmy 
pododdziałem reprezentującym Marynarkę 
Wojenną. Między Gdynią a Warszawą jest  
odległość około czterystu kilometrów, więc 
bieżący kontakt z przełożonymi bywa utrud-

niony, ale to – w dobie nowoczesnych techno-
logii – nie stanowi dużego problemu.

Do realizacji jakich zadań jest prze-
znaczona Orkiestra Reprezentacyjna 

Marynarki Wojennej?
Przede wszystkim, jest pododdziałem 

przeznaczonym do zabezpieczania wszelkich 
uroczystości związanych z ceremoniałem 

wojskowym. To, co osobiście uważam za nasze 
ważne zadanie, to koncerty dla społeczeństwa 
i udział w festiwalach muzycznych – podczas 
których mamy szansę zaprezentowania się  
w pełnej krasie i reprezentowania Marynarki 
Wojennej na zewnątrz. Jesteśmy orkiestrą  
dętą – zdolną do grania jako orkiestra koncer-
towa oraz do występowania w ruchu, z elemen-
tami musztry paradnej. 

Po waszych występach 
widać, że nie ograniczacie 

repertuaru wyłącznie do  
marynarskich czy żołnier-
skich melodii. 

Wykonujemy (przede wszyst-
kim) utwory związane z tematyką 
morską i wojskową. Jest to siłą 
naszego repertuaru, chociaż trochę 
go ogranicza – dlatego chętnie 
wykonujemy także dęte aranżacje 
utworów muzyki popularnej  
i filmowej. Muzykę symfoniczną, 
czyli tzw. poważną, zostawiamy 
raczej orkiestrom symfonicz-
nym. Uważam, że wykonywanie 
utworów znanych i lubianych 
umożliwia nam dotarcie do szerszej 
publiczności, co bardziej cieszy 
odbiorcę. Bardzo chwalę dobrą 
współpracę z władzami Gdyni. 
Gramy podczas miejskich uro-
czystości, rocznic i festynów,  
a nasze występy podkreślają 
morski charakter miasta. Warto 
dodać, że ta współpraca układa 
się dobrze od dekad. W przed-
wojennej Gdyni występy orkiestry 
marynarskiej uświetniały miejskie 
uroczystości, takie jak: wizyty 
dygnitarzy,  Dni Morza, a nawet 
podłączenie Gdyni do sieci elek-
trycznej. Latem orkiestra kon-
certowała dla mieszkańców – tak 
jak obecnie. Jesteśmy więc swoistą 
wizytówką floty i miasta.

Wygląda na to, że orkie-
stra była obecna podczas 

ważnych – wręcz historycznych 
momentów naszej współczesnej 
historii, nie tylko tej lokalnej. 

To prawda. 10 lutego 1920 roku 
ówczesna orkiestra MW uczest-

niczyła w symbolicznych zaślubinach Polski 
z morzem w Pucku. My wzięliśmy udział  
w uroczystościach pogrzebowych ofiar kata-
strofy rządowego Tu-154M w 2010 roku –  
pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich 
oraz dowódcy MW adm. floty Andrzeja  
Karwety. W listopadzie 2018 roku daliśmy 
wielki koncert podczas gali z okazji stulecia 
istnienia polskiej Marynarki Wojennej. Tego 
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Z batutą w dłoni
Z kmdr. ppor. Maciejem 

Budzińskim, kapelmistrzem 
Orkiestry Reprezentacyjnej 

Marynarki Wojennej, rozmawia 
Katarzyna Kamińska.
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oraz kolekcjonerem. Upowszechniał symbolikę 
ligową i marynarską na stronie internetowej 
„Ocalić od zapomnienia”, która cieszyła się 
wielką popularnością. Jest znawcą symboliki 
marynarskiej (opracował, nie wydaną dotąd, 
monografię „Dzieje polskiego munduru 

samego roku odbyliśmy podróż do Francji, na 
pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. T. 
Kościuszko”, po prochy przedwojennego 
dowódcy Floty adm. Józefa Unruga oraz jego 
małżonki Zofii. W tym miejscu chciałbym 
dodać, że dawniej (według protokołu dyplo-
matycznego) na pokładzie okrętu – podczas 
oficjalnego rejsu zagranicznego – musiała się 
znajdować orkiestra wojskowa. 

Czy w związku z setnym jubileuszem, 
orkiestra przygotowała coś wyjąt-

kowego dla swojej publiczności?
W ramach obchodów, wspólnie z władzami 

Gdyni, planowaliśmy zorganizowanie koncertu 
galowego w teatrze muzycznym. Niestety, 
pandemia wymusiła zmianę planów – obchody 
jubileuszu ograniczyliśmy do Mszy Świętej 
w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu i od-
słonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 
orkiestrze MW. Mam nadzieję, że koncert 
odbędzie się w późniejszym terminie. 

Kieruje pan orkiestrą już 20 lat – jaką 
pan ją zastał, a jaką chce pan prze-

kazać następcy w przyszłości? 
Mój znakomity poprzednik, kmdr por. rez. 

Ireneusz Stromski, wprowadził orkiestrę 
w nowy wiek i nowe realia. Obecnie, chciał-
bym dostosować ją do szybko zmieniającego 
się świata i szerzej wprowadzić nowe techno-
logie – wspierające pracę muzyków. Myślę 
także o przeprowadzeniu cyfryzacji naszego 
dorobku – na nośnikach cyfrowych można 
przechować go dłużej, bez utraty jakości. 
Jestem przekonany, że będziemy się nadal roz-
wijać, pozostając wierni pięknej tradycji.
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Podczas ceremonii wodowania książki, 
z udziałem dyrektora Muzeum MW 
Tomasza Miegonia, autor wystąpił 

z krótkim wykładem okolicznościowym, 
dotyczącym prezentowanego tematu.  

W książce została omówiona idea Polski 
morskiej – w stulecie historycznych zaślubin 
z morzem, dokonanych przez gen. Józefa 
Hallera w Pucku. Usystematyzowano w niej 
akty i działania związane z tym wydarzeniem. 
Autor postawił ważne pytania: czy jesteśmy 
państwem morskim? Dlaczego II RP przywią-
zywała tak ogromną wagę do bałtyckich za-
ślubin? W jaki sposób skorzystaliśmy z szansy 
przekształcenia „lądowych” Polaków w ludzi 
morza? Jaki wpływ na budowanie w społeczeń-
stwie świadomości morskiej i rzecznej miała 
działalność polskich lig morskich?

Na stronach książki przeczytamy o polskich 
tradycjach morskich (sięgających początków 
naszej państwowości) oraz ceremoniałach za-
ślubin z morzem w tradycji innych krajów. Jej 
szeroka tematyka oraz zakres prezentowa-
nych materiałów (np. mało znane medale za-
ślubinowe z 1921roku, medal tajnych regat na 
Wiśle w 1943 roku i odznaka LM Jacht Klubu 
„Gryf”) sprawiają, że jest interesującą oraz 
wartościową pozycją nie tylko dla pasjonatów 
historii i polskiego morza. 

 *    *    *
Autor publikacji jest (m.in.) absolwentem  

dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W latach 1990-2000 był redaktorem 
naczelnym czasopisma Marynarki Wojennej 
„Bandera”. Jest uznanym publicystą, populary-
zatorem historii Polski na morzu, tłumaczem 

Kmdr ppor. MACIEJ BUDZIŃSKI 
urodził się 13 sierpnia 1969 roku 

w Gdańsku. Po ukończeniu gdańskiego 
Wojskowego Liceum Muzycznego, 
w 1989 roku został powołany do 

zawodowej służby wojskowej 
w Orkiestrze Reprezentacyjnej 

Marynarki Wojennej, na stanowisku 
muzyk-instrumentalista. W 1995 roku 

uzyskał tytuł magistra  sztuki na 
Wydziale Dyrygentury Akademii 

Muzycznej w Gdańsku i rozpoczął 
pełnienie obowiązków asystenta 
kapelmistrza. W 2000 roku objął 

stanowisko kapelmistrza Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. 

W swoim bogatym dorobku artystycznym 
posiada (m.in.) wkład w nagranie 

albumów muzycznych – „Dłonie na 
sterze” (1996 r.) oraz „I póki kropla jest 

w Bałtyku” (1998 r.), a także udział 
w licznych festiwalach i przeglądach 

orkiestr Wojska Polskiego. W 2001 roku 
prowadzony przez niego zespół zdobył 
I miejsce na Przeglądzie Zespołów Big-

-Bandowych w Świeradowie Zdroju.

Jestem przekonany, że będziemy się nadal roz-

W sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
odbyło się – 24 sierpnia – symboliczne wodowanie książki 
„Zaślubiny Polski z morzem 1920-2020” kmdr. por. rez. Józefa 
Wąsiewskiego, autora cenionych opracowań specjalistycznych 
oraz licznych artykułów o MW i tradycji polskich lig morskich.

Spotkanie z historią

marynarskiego”). Jest także autorem publika-
cji „Trzymajmy się morza. Zaślubiny Polski 
z morzem 1920-2000” oraz „Księgi Pamięci” – 
upamiętniającej jeńców wojennych obozu 
w Czersku, zmarłych w latach 1914-1918. Był 
członkiem Fundacji Ochrony Zabytków 
Militarnych, pod auspicjami Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Został 
wyróżniony tytułem honorowym – „Kustosz 
tradycji, sławy i chwały oręża polskiego”.
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Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Od wieków Zatoka Gdańska stanowi północne wrota do ziem polskich. Budowle obronne 
tego regionu – od wczesnego średniowiecza – są istotnym elementem jego infrastruktury i wizerunku. 

Warto wspomnieć dawne twierdze: Władysławowa, Kazimierzowa, Pucka i Wisłoujścia. Walory obronne 
Westerplatte zaczęto wykorzystywać już w XVIII wieku. W przeddzień II wojny światowej, ufortyfikowano 
Półwysep Helski w rejonie Jastarni. Nie tylko dostęp do morza i sprzyjające warunki do budowy portów 

wyznaczają kluczową dla Polski gospodarczą i militarną rolę tych ziem. Od zarania dziejów kreuje ją 
także Wisła. Jako główna rzeka południowego Bałtyku, historycznie stanowi oś handlową ziem polskich 

(choć także, epizodycznie, pruskich) na przybliżonej linii południe – północ.  

czasy oddziaływania, czyli pojawianie się 
i znikanie, a zwłaszcza ruch czcionki? Oczy-
wiście – wszystko w trzech wymiarach, a nie 
w jednym. Zresztą, dlaczego tylko w trzech?

Skonstruowałem wiersz, w zasadzie dwu-
wiersz, gdzie połowa jest, a połowy nie ma 
i może się pojawić. Czytelnik sam wybiera 
wersję odczytu, która jest najbardziej zbliżona 
do jego preferencji. Powstał także wiersz 
płaski, ale dwupłaszczyznowy, gdzie (po 
zdjęciu pierwszej płaszczyzny) pierwotny 
obraz wiersza zmienia się w inny. Pojawiły 
się również koncepcje wierszy przestrzen-
nych, jednak realizacja tak zaawansowanych 
projektów jest niezmiernie czasochłonna. 
Stworzyłem zatem dwa wiersze trójwymiarowe, 
lecz na płaszczyznach przezroczystych, 
których zastosowanie umożliwia nie zamyka-
nie litery w jednym płaskim wymiarze białej 
kartki papieru (za którą, po prostu, nic cieka-
wego już nie ma, chyba że kolejna taka sama 

i tak samo płaska biała kartka z literami 
idącymi monotonnie w jednym 

wymiarze wersów – od lewej do 
prawej). W wierszach trój-

wymiarowych nie dałem 
czcionce przestrzeni, 

ale uczyniłem 
to strofom 

wier-

sza, no i „ubrałem” litery w drugi wymiar 
obrazu oraz w kolory. Zrobiłem więc dla litery 
niewiele i zapewne mógłbym więcej, chociaż 
to i tak całkiem dużo. Rozwijając rozważania 
nad życiem i pięknem litery, weźmy przykład 

Bateria cyplowa 156
19-20 VIII 2020 r.

Rejon Zatoki Gdańskiej okazał się 
kluczowy dla Polski, w kontekście 
ataku Niemców w pierwszych 
dniach września 1939 roku. Gdań-

skie, lekko ufortyfikowane, Westerplatte zma-
gało się z wielodniowym ostrzałem z armat 
kal. 280 mm pancernika „Schleswig Holstein”, 
Kępa Oksywska broniła się przed najeźdźcą 

od 
strony 
lądu, hel-
skie baterie od-
pierały ataki z mo-
rza i z powietrza, a wody 
Zatoki Gdańskiej i Zatoki 
Puckiej stały się areną działań 
polskich okrętów przeciwko siłom 
wroga. Oprócz budowli obronnych Wester-
platte czy Jastarni (schrony bojowe Jastarni 
nie wzięły udziału w walce, ale miały znacze-
nie prewencyjne), nadrzędną rolę w walce 
z Niemcami odegrały baterie artylerii stałej, 
z których szczególnie wyróżniła się 31. Bateria 
im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego 
(uzbrojona w cztery armaty kal. 152,4 mm 
L/55 wz. 35 Bofors), zwana cyplową. 

Po II wojnie światowej, zalety baterii stałych 
były jeszcze długo dostrzegane w systemie 
obronnym Wybrzeża, stąd dalsze inwestycje 
w baterie armat kal. 130 mm, których los został 
przypieczętowany dopiero za sprawą rozwoju 
nowocześniejszej broni rakietowej.  

Wracając do liryki, spójrzmy na prezento-
wany wiersz „Bateria cyplowa 156”. Został 
napisany w celu upamiętnienia helskiej baterii 
cyplowej, która skutecznie odpierała ataki 
hitlerowców w 1939 roku i nie została przez 

nich zdobyta, lecz poddana przez Polaków 
dopiero po kapitulacji Rejonu Umocnionego 
Hel. Wiersz, zgodnie z opisem w tytule, 
zawiera łącznie 156 sylab. Jest ułożony 
w cztery czterowersowe strofy, w układzie 
graficznym: jedno działo – jedna strofa. Został 
napisany jedenastozgłoskowcem, ze śred-
niówką po piątej sylabie. Jest to wiersz regular-
ny, czyli rymowany, zrytmizowany i zliczony.

W ostatnim odcinku „Liryki na fali” został 
poruszony temat nowatorskich technik pi-

sarstwa artystycznego i – generalnie – 
braku ich szerszego stosowania 

w poezji. Jedną z takich 
technik są wiersze 

graficzne.
Umożliwiają 

nadanie 
wier-

szowi 
kształtu 
oraz koloru, co 
urozmaica i upięk-
sza dzieło. Kształt oraz 
kolor to jednak nie wszyst-
ko, co możemy zrobić dla dzieła 
literackiego. Dajmy mu więc wszyst-
kie środki oddziaływania – od przestrzeni, 
przez np. światła, zapachy, pulsacje 
i ruch. Dlaczego czcionki nikt nie uwolnił 
w czasie i miejscu? Każda czcionka, gdy raz 
się pojawi, po prostu jest i tyle, aż skończy się 
jej żywot. Jawi się więc ona, choć wspaniała 
i piękna, to niestety jako nudna i opatrzona. 
Dlaczego nie stworzymy wierszy, w których 
jeden z elementów techniki będą stanowić 

do jego preferencji. Powstał także wiersz 
płaski, ale dwupłaszczyznowy, gdzie (po 
zdjęciu pierwszej płaszczyzny) pierwotny 
obraz wiersza zmienia się w inny. Pojawiły 
się również koncepcje wierszy przestrzen-
nych, jednak realizacja tak zaawansowanych 
projektów jest niezmiernie czasochłonna. 
Stworzyłem zatem dwa wiersze trójwymiarowe, 
lecz na płaszczyznach przezroczystych, 
których zastosowanie umożliwia nie zamyka-
nie litery w jednym płaskim wymiarze białej 
kartki papieru (za którą, po prostu, nic cieka-
wego już nie ma, chyba że kolejna taka sama 

i tak samo płaska biała kartka z literami 
idącymi monotonnie w jednym 

wymiarze wersów – od lewej do 
prawej). W wierszach trój-

wymiarowych nie dałem 
czcionce przestrzeni, 

ale uczyniłem 
to strofom 

wier-

od 
strony 
lądu, hel-
skie baterie od-
pierały ataki z mo-
rza i z powietrza, a wody 
Zatoki Gdańskiej i Zatoki 
Puckiej stały się areną działań 
polskich okrętów przeciwko siłom 
wroga. Oprócz budowli obronnych Wester-
platte czy Jastarni (schrony bojowe Jastarni 
nie wzięły udziału w walce, ale miały znacze-
nie prewencyjne), nadrzędną rolę w walce 
z Niemcami odegrały baterie artylerii stałej, 
z których szczególnie wyróżniła się 31. Bateria 
im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego 
(uzbrojona w cztery armaty kal. 152,4 mm 
L/55 wz. 35 Bofors), zwana cyplową. 

Po II wojnie światowej, zalety baterii stałych 
były jeszcze długo dostrzegane w systemie 

ny, czyli rymowany, zrytmizowany i zliczony.
W ostatnim odcinku „Liryki na fali” został 
poruszony temat nowatorskich technik pi-

sarstwa artystycznego i – generalnie – 
braku ich szerszego stosowania 

w poezji. Jedną z takich 
technik są wiersze 

graficzne.
Umożliwiają 

nadanie 
wier-

szowi 
kształtu 
oraz koloru, co 
urozmaica i upięk-
sza dzieło. Kształt oraz 
kolor to jednak nie wszyst-
ko, co możemy zrobić dla dzieła 
literackiego. Dajmy mu więc wszyst-
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Złota seria 120
7 V 2015 r.

Zmierzaj z wiatrem prosto
Do gwiazd po mistrzostwo
Jak niebios kula Twa
Co niesie Cię przez świat

Wyprzedzaj rywali
Zostawiaj w oddali
Wszystkie troski, żale
Płyń przez życia fale

Zwyciężaj z losem bój
Pistolet marzeń Twój
Niech Cię chroni przed złem
Niech obdarza Cię snem

Niech Ci śle zaklęcia
Niech Cię dotknie szczęścia
Pocisk w serca środek
Niechaj Twą urodę

Sławi seria złota
Po Ziemi zakątkach
Z których każdy jeden
Niech miłuje Ciebie

Podczas wydarzenia, autorowi książki 
towarzyszyli członkowie Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, 

zrzeszonych w Kole nr 31 w Gdyni (było ono 
wydawcą publikacji). Zastępca dyrektora 
muzeum MW Aleksander Gosk podkreślił, że 
nowa pozycja wzbogaca wiedzę na temat mniej 
znanych epizodów z okresu walki o utrzymanie 
niepodległego państwa polskiego. 

W dorobku literackim kmdr. w st. spocz. 
Piusa Kacprzaka są wydawnictwa o tematyce 
historycznej (np. „Państwa skandynawskie 
i ich siły morskie w latach 1939-1972”) oraz 
przewodnik „Współczesna Gdynia”. Ponadto, 
jest on autorem kilkudziesięciu artykułów 
opublikowanych w: „Banderze”, „Przeglądzie 
Morskim”, „Biuletynie Historycznym Mu-
zeum Marynarki Wojennej” oraz „Technice 
i Gospodarce Morskiej”. 

Przewodniczący gdyńskiego koła weteranów 
kmdr ppor. rez. dr Rafał Depczyński zaakcen-
tował ważną rolę popularyzatorską i badawczą 
autora w dziedzinie historii misji zagranicznych 
Wojska Polskiego. W 2017 roku, wspólnie 

z Rafałem Depczyńskim i Henrykiem 
Karpińskim, opublikował album „Żołnierze 
Marynarki Wojennej w misjach poza granicami 
kraju. Od Korei do Afganistanu”.

Wystąpienie autora książki nakreśliło dzieje 
polskiej Marynarki Wojennej w pierwszych 
dwóch latach jej istnienia – poczynając od 
przejęcia jednostek rzecznych, wcześniej 
należących do wojsk niemieckich i austro-
-węgierskich. Dały one początek późniejszej 
Flotylli Pińskiej, która (od lipca 1919 roku)
uczestniczyła w starciach z rosyjską flotyllą 
rzeczną oraz wspierała działania oddziałów 
polskich (zarówno w trakcie walki jak i peł-
niąc funkcje transportowe). Kulminacją był 
udział marynarzy w bitwie warszawskiej. 
Istotny był nie tylko ich udział w walkach 
z wrogiem – oprócz tworzenia morskiego 
rodzaju sił zbrojnych, powstawała też niezbędna 
infrastruktura portowa, a także rozwijano 
szkolnictwo morskie. Obecność marynarskich 
mundurów podkreślała prawo Polski do 
posiadania dostępu do morza.

Następnie, odbyła się ceremonia symbolicz-
nego zwodowania publikacji. Matką chrzestną 
została Bożena Fedorczak – współpracująca 
z gdyńskim kołem weteranów. Wypowiedziała 
okolicznościową formułę: „Wędruj po biblio-
tekach i czytelniach, informując i upamięt-
niając dzielną i ofiarną postawę oficerów, 
podoficerów i marynarzy nowo powstałej 
Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej 
w walce o zachowanie niepodległości naszego 
kraju, prowadzonej przez oddziały Wojska 
Polskiego w latach 1918-1920”, nawiązującą 
do treści książki, a także mów wygłaszanych 
podczas wodowań statków i okrętów.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W gdyńskim Muzeum Marynarki Wojennej odbyło się – 6 sierpnia – 
symboliczne wodowanie książki kmdr. w st. spocz. Piusa Kacprzaka 
pt. „Udział nowo powstałej Marynarki Wojennej RP w działaniach 
wojennych Wojska Polskiego w latach 1918-1920”. 

Wojenne losy marynarzy

z gwiazd, bliskich sercu każdego marynarza. 
Na pozornie płaskim nieboskłonie emanują 
nie tylko przestrzenną – nieskończoną głębią, 
ale (przede wszystkim) przeróżną charaktery-
styką: materiałową, wymiarową, świetlną, 
czasoprzestrzenną, termiczną itp. 

Czy czcionka w utworze literackim może 
upodobnić się do czarnej dziury? Dlaczego 
nie? Przy uzyskaniu odpowiedniej motywacji, 
można zaproponować rozwiązanie takiej kon-
cepcji dzieła. Ale cóż, kazaliśmy literom 
siedzieć płasko i nieruchomo, zawsze na 
takiej samej kartce papieru. Dlatego nie dziwmy 
się, że literatura, a zwłaszcza poezja, jest po 
prostu nudna dla młodego pokolenia – woli 

ono wesołe (skomunikowane z wieloma 
środowiskami) kolorowe piksele, chociaż 
jakość literacka ich przekazu nie musi speł-
niać jakichkolwiek uznanych standardów. 

Kończąc rozważania liryczne, wróćmy – 
wierszem tradycyjnym „Złota seria 120” – do 
głównego tematu, czyli do strzelania. Od 
wielkiego kalibru armat artylerii głównej 
dawnych pancerników i bohaterskiej postawy 
polskich artylerzystów helskiej baterii cyplowej 
oddalimy się jednak bezpiecznie w stronę „nie-
groźnego” pistoletu, a teatr działań wojennych 
z okresu II wojny światowej niech zastąpi poko-
jowa rywalizacja na strzelnicy sportowej.

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl
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W dobie pandemii, Marynarka Wojenna wykonuje nie tylko zadania 
związane z bezpieczeństwem państwa na morzu, ale też angażuje się 
w liczne akcje pomocy społecznej. To ważny test z jej skutecznego 
działania w sytuacji kryzysowej i solidarności ze społeczeństwem. 

Zagrożenie chorobą COVID-19 sprawiło, 
że wyzwaniem dla placówek medycz-
nych stało się regularne uzupełnianie 

zapasów krwi. Oprócz podawania pacjentom, 
jest używana do przygotowywania leków. 

Bezcenny dar życia
W akcje honorowego krwiodawstwa zaan-

gażowała się kadra i pracownicy wojska 
z jednostek Marynarki Wojennej, a także pod-
chorążowie gdyńskiej Akademii MW – 
gdzie dotąd zorganizowano sześć tego 
typu wydarzeń, które przyniosły blisko 
90 litrów krwi. Organizatorami zbiórek 
w uczelni był Samorząd Studentów AMW 
i Klub Honorowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża przy AMW. 
Cenny lek można było oddać honorowo 
w tzw. krwiobusie, który zabezpieczyło 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Warto podkreślić istotny wkład Woj-
skowego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia 
(zrzeszający ponad 200 osób, które w ostat-
nich latach oddały ponad 1300 litrów krwi). 
Podczas, organizowanych co miesiąc, zbiórek 
krwi nigdy nie brakuje chętnych do niesienia – 
w ten sposób – pomocy innym.  Dla placówek 
medycznych – takich jak 7. Szpital Marynarki 

Wojennej w Gdańsku – jest to niezwykle ważne, 
gdyż dzięki temu medycy mogą skuteczniej 
realizować swoją misję.

Podchorążowie ruszają 
z pomocą
Od początku pandemii Akademia MW jest 

mocno zaangażowana w szereg inicjatyw 
związanych z niesieniem pomocy potrzebują-
cym. Jedną z nich jest produkcja przyborów 

(m.in. maseczek i przyłbic), mających chronić 
przed zarażeniem koronawirusem.

Studenci uczelni uczestniczą w akcjach 
charytatywnych. Dla Stowarzyszenia Hospi-
cjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni zebrano 
ponad 400 kg artykułów spożywczych – 
współpraca AMW z tą instytucją trwa od lat.

Wsparcia udzielono również podopiecz-
nym Domu Rodzinnego Fundacji „Rodzina 
Nadziei”, w którym przebywa 26 osób, prze-
kazując środki czystości. 

Ze strony podchorążych wyszła również 
inicjatywa zbiórki słodyczy dla dzieci. Zebrano 
455 batonów i 265 czekolad, które przeka-
zano podopiecznym domów dziecka oraz 
hospicjów. Podobną zbiórkę zorganizowano 
dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej nr 1 w Gdyni.

Nominowani do pomagania
Obecnie, popularną formą prowadzenia akcji 

charytatywnych są organizowane w Internecie 
tzw. wyzwania (ang. „challenge”). Inicjatywa 

rozpoczęła się za sprawą strażaków 
z Gaszyna na Opolszczyźnie, którzy roz-
poczęli zbiórkę pieniędzy dla chłopca cier-
piącego na rdzeniowy zaniki mięśni, ale 
oprócz wpłacenia pieniędzy nagrali film, 
na którym robią pompki – zachęcając do 
udziału inne instytucje oraz nominując 
kolejne, by również się zaangażowały. 
Dzięki temu, rozpoczęto również inne 
zbiórki dla ciężko chorych dzieci. Wśród 
uczestniczących w tzw. „Gaszyn Challenge” 
nie zabrakło przedstawicieli morskiego 
rodzaju sił zbrojnych. W zbiórkach dla 

cierpiących dzieci wzięli udział: 3. Flotylla 
Okrętów, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, 
Brygada Lotnictwa MW, AMW, CSMW, 
COM-DKM oraz JW FORMOZA i Orkiestra 
Reprezentacyjna MW.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Promocja oficerska absolwentów AMW

Na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” odbyła się – 
28 sierpnia – uroczysta promocja oficerska absolwentów 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Aktu mianowania 

dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni dr inż. pil. 
Tadeusz Mikutel, a rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht wręczył kordziki nowo promowanym oficerom. 

W trakcie ceremonii, odczytano list okolicznościowy od prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy (który tegorocznego prymusa 
ppor. mar. Michała Grozalskiego wyróżnił bronią białą 
z dedykacją – „Pałaszem Honorowym Marynarki Wojennej”) oraz od 
ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. 

Dziękuję wam za to, że nie utraciliście ducha. Niech dobre wiatry 
zawsze wypełniają wasze żagle – płyńcie przez morza 
i oceany świata, odkrywajcie nowe horyzonty i łamcie to, co jeszcze 
nie złamane, a w służbie niech wam zawsze towarzyszy marynarskie 
szczęście – podkreślił gen. broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel. 

Jesteście przyszłymi dowódcami i stanowicie największe bogactwo 
Marynarki Wojennej. Spędziliście w uczelni 1844 dni – nie tylko 
radosne, ale również te pełne wątpliwości, które trzeba było 
przezwyciężyć. Wam to się udało – zaznaczył rektor-komendant AMW. 

Wśród nowo promowanych podporuczników marynarki 13 osób  
studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 12 osób – 
na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Drugie miejsce zajął ppor. mar. 
Krystian Sokołowski, a trzecie – ppor. mar. Damian Głowacki.
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alna – 8 m

; zanurzenie 
(średnie) – 3,8 m

; w
ysokość 

m
aksym

alna – 36,6 m
; napęd 

pom
ocniczy – turbodoładow

any 
silnik w

ysokoprężny Volvo 
Penta D

9M
H

 o m
ocy 

nom
inalnej 313 kW

 (425 SH
P) 

z przekładnią redukcyjną ZF 
typu W

325, 3 agregaty Volvo 
Penta D

5A-TA o m
ocy 140 kW

 
z prądnicam

i Stanford 
typu U

CM
274C o m

ocy 81 kVA, 
pojedyncza dw

ułopatow
a śruba 

nastaw
na o średnicy 1,5 m

; 
prędkość m

aksym
alna – 

ok. 10 w
ęzłów

; system
y 

radioelektroniczne – 2 radary 
naw

igacyjne VisionM
aster 

VISIO
N

 FT 251, 2 elektroniczne 
m

apy naw
igacyjne W

ECD
IS 

TR
AN

SAS N
AVI SAILO

R
 4100, 

telefon satelitarny Inm
arsat 

Fleet 55, dw
a odbiorniki 

satelitarne D
G

PS SAAB
 R

4, 
odbiornik ostrzeżeń 

naw
igacyjnych N

AVTEX FU
R

U
N

O
 

N
X-750A, echosonda 

naw
igacyjna SK

IPPER
 G

D
S 101, 

odbiornik m
ap pogody FU

R
U

N
O

 
FAX 408 i FAX 30; załoga – 

6 oficerów
, 6 podoficerów

 
i 9 m

arynarzy (załoga szkolna – 
2 oficerów

-w
ykładow

ców
, 

oficer-lekarz i 45 słuchaczy).

Takielunek zasadniczy

Jednostka m
oże żeglow

ać, 
w

ykorzystując (m
aksym

alnie) 
15 żagli – o łącznej pow

ierzchni 
853,3 m

². Żagle są staw
iane 

z uw
zględnieniem

 (przede 
w

szystkim
) w

arunków
 

hydrom
eteorologicznych. 

K
om

plet żagli jest staw
iany 

zazw
yczaj w

 dobrych w
arunkach 

hydrom
eteorologicznych 

(do około 4 stopni w
 skali 

B
eauforta), przy sprzyjających 

w
iatrach. W

 w
ypadku 

niekorzystnych w
arunków

 
hydrom

eteorologicznych (pow
yżej 

8 stopni w
 skali B

eauforta) są 
zrzucane lub refow

ane – stosow
nie 

do sytuacji – poszczególne 
żagle. O

bejm
uje to także 

w
arunki sztorm

ow
e. Żagle 

podstaw
ow

e – latacz (55,0 m
²), 

bom
kliw

er (42,3 m
²), kliw

er 
(43,1 m

²), foksztaksel (45,7 m
²), 

fok (86,4 m
²), fokm

arsel dolny 
(52,6 m

²), fokm
arsel górny 

(54,3 m
²), fokbram

 (48,2 m
²), 

fokbom
bram

 (33,6 m
²), 

grotstensztaksel (61,5 m
²), 

grotbram
sztaksel (35,2 m

²), 
grotbom

bram
sztaksel (31,8m

²), 
grot (119,1 m

²), grottopsel 
(34 m

²), bezan (92,5 m
²), 

grotstensztaksel sztorm
ow

y 
(23 m

²), grot sztorm
ow

y (25 m
²), 

bezan sztorm
ow

y (25 m
²). 

W
 w

yposażeniu barkentyny 
szkolnej M

arynarki W
ojennej 

O
R

P „Iskra” są dw
a kom

plety 
żagli podstaw

ow
ych (składające 

się z 15 żagli każdy).

TEKST I RYSUNEK – SŁAWOMIR J. LIPIECKI


