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Rozminowanie ujścia Wisły
Nurkowie-minerzy Marynarki Wojennej rozminowywali ujście Wisły w miejscowości Mikoszewo. W tym rejonie natrafiono na 

arsenał niewypałów i niewybuchów z II wojny światowej. 
Mikoszewo leży około 25 kilometrów na wschód od Gdańska przy ujściu Wisły do Bałtyku. W tym miejscu rzeka odsłoniła nie-

bezpieczne pozostałości po II wojnie światowej. Były to głównie pociski artyleryjskie. Do akcji rozminowania skierowano specjali-
stów Marynarki Wojennej. W pracach podwodnych uczestniczyło 16 nurków-minerów Marynarki Wojennej z 13 Dywizjonu Trałow-
ców. Wydobyto 360 sztuk niewypałów i niewybuchów różnego rodzaju i kalibru.
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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Postępujące procesy globalizacji i zmiany obserwowane w międzynarodowym 
środowisku bezpieczeństwa dostarczają wciąż nowych argumentów dla uza-
sadnienia słuszności koncepcji rozwijania kolektywnych inicjatyw w obszarze 
bezpieczeństwa morskiego. Rozwój gospodarczy państw w dużej mierzy zale-

ży od utrzymania wymiany handlowej, opartej na sprawnych i bezpiecznych systemach 
transportowych, wśród których żegluga morska zajmuje miejsce kluczowe.  Zasadniczy 
ciężar międzykontynentalnej wymiany handlowej spoczywa obecnie na morskich szla-
kach komunikacyjnych i infrastrukturze portowej. Brak sztywnych granic na morzach 
i oceanach wymaga wzmożonej aktywności marynarek wojennych i ścisłej współpracy 
międzynarodowej dla przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
morskiego. W dobie wysokiej aktywności państw i różnego rodzaju organizacji do jed-
noczenia wysiłków i łączenia struktur, tak o charakterze obronnym, jak i czysto ekono-
micznym, samodzielne działania pojedynczych flot wojennych w misji „bezpiecznych 
mórz”, zdają się być niewystarczające i nieperspektywiczne.  Odnotowuje się wzrost 
tendencji do jednoczenia sił morskich w celu prowadzenia operacji tak w obszarach 
przybrzeżnych, jak i na wodach morza otwartego. Przykładem tego typu działań są ma-
newry „BALTOPS”, które corocznie odbywają się na Morzu Bałtyckim. Tym razem, to 
już czterdziesty raz z rzędu okręty wielu państw uczestniczyć będą w największym, roz-
grywanym na Bałtyku ćwiczeniu. Dla polskiej Marynarki Wojennej jest to także jubile-
uszowy, bo już dwudziesty z kolei udział w tej operacji.

Przez trzy tygodnie czerwca okręty, lotnictwo i siły desantowe, reprezentujące 13 
państw będą wypełniać zadania w ramach międzynarodowego ćwiczenia „BALTOPS 
2012”. W manewrach weźmie udział 28 okrętów oraz ponad 1500 marynarzy. W tym 
roku manewry rozpoczną się fazą portową w Gdyni. Przez cztery dni większość jedno-
stek biorących udział w ćwiczeniu cumować będzie w samym centrum miasta w Basenie 
Prezydenta. To niepowtarzalna okazja, aby w pierwszą sobotę i w niedzielę czerwca, 
udać się w miejsce postoju zespołu okrętów i zapoznać się z najnowszą techniką morską 
jaką dysponują floty państw biorących udział w tegorocznych manewrach. W imieniu 
dowództwa Marynarki Wojennej serdecznie zapraszam do udziału w tym wyjątkowym 
wydarzeniu wszystkich miłośników morza, sił morskich, mieszkańców Trójmiasta i Po-
morza oraz turystów z całej Polski.

Szef Szkolenia Marynarki Wojennej
kontradmirał Ryszard Demczuk

 2 PIOTR WOJTAS | Strach jest potrzebny

 5 PIOTR ADAMCZAK | Międzynarodowy Baltops

 6 TOMASZ WITKIEWICZ | Dywizjon Okrętów Podwodnych 

               1932-2012

 8 TOMASZ GOS | Facebook'owa załoga

 10 JERZY ŁUBKOWSKI | Sezon na „Błyskawicę”

 12 TOMASZ GOS | 20 lat Stowarzyszenia Oficerów Marynarki 

            Wojennej

 14 PIOTR ADAMCZAK | Śp. komandor Kazimierz Starobrat

 15 BARTOSZ ZAJDA| Wodowanie monety

 16 TOMASZ GOS | Pistolet zamiast szachów

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Kim jest saper? Czy każdy może zostać 
saperem? Jakie trzeba mieć predys-

pozycje, aby wykonywać ten zawód?
Przede wszystkim kandydat nie może być 
nadpobudliwy ani anemiczny - takich ludzi 
nie można wysłać do akcji, która sama w so-
bie powoduje dodatkowe emocje. Taki czło-
wiek stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, 
ale i dla otoczenia, a na to w tym zawodzie 
nie można sobie pozwolić.
Poza tym ktoś może być doskonałym sape-
rem z wieloletnim doświadczeniem, ale mo-
że mieć na przykład zły dzień czy też być po 
prostu zmęczonym. Wówczas także nie do-
puszczamy go do akcji. Przed każdym zada-
niem i przed każdym podejściem do niewy-
buchu udzielany jest instruktaż: co saper ma 
zrobić i jak postępować w danej sytuacji. To 
jest ten moment, w którym jako dowódca ak-
cji decyduję czy danego sapera można wy-
słać do znaleziska czy musi to zrobić ktoś in-
ny. To samo dotyczy skomplikowanych za-
dań, których realizacja trwa dłużej niż kilka-

Z dowódcą 36 Patrolu Rozminowania z Rozewia, 
chor. mar. Marcinem Stańczykiem rozmawia 
kpt. mar. Piotr Wojtas.
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Akilkanaście minut. Po tym czasie koncentra-
cja sapera może spaść do niebezpiecznie ni-
skiego poziomu, a moim zadaniem, jest za-
dbać, aby, zanim to nastąpi, został zmieniony 
przez człowieka ze świeżym zapasem sił 
i z pełną koncentracją.

Gdzie szkoli się saperów, aby nie uczyli 
się na własnych błędach?

Do Patrolu Rozminowania trafiają marynarze 

z 43 Batalionu Saperów. To naturalna droga, 
bo taki kandydat szkoli się na co dzień w tym 
co niezbędne do pracy podczas zgłoszenia. 
Gdy trafia do składu Patrolu jest już wyszko-
lony, a dzięki temu nie musimy spędzać czasu 
na pracę od podstaw, tylko na doskonalenie 
swoich umiejętności. Podoficerowie szkolą się 
z kolei w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynie-
ryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, gdzie 

potrzebny
Strach jest

przechodzą specjalistyczne kursy. Ale na tym 
się nie kończy. Co najmniej raz w roku do-
wódcy Patroli Rozminowania spotykają się, 
aby dzielić się swoimi doświadczeniami z kra-
ju i misji za granicą i doskonalić nasze proce-
dury. Dzięki temu szkolenie trwa nieustannie.

Jak wygląda normalny dzień i typowa 
interwencja Patrolu Rozminowania?

Zaczynamy od szkolenia, które na dany dzień 
zostało wcześniej zaplanowane. Szkolimy się 
na przykoszarowym placu ćwiczeń, studiujemy 
procedury, planujemy i wykonujemy niszczenia 
obiektów niebezpiecznych na poligonach, 
a także sprawdzamy i konserwujemy sprzęt sa-
perski oraz pojazdy. Wszystko musi być w każ-
dej chwili gotowe do wyjazdu na ewentualne 
zgłoszenie, więc nie możemy sobie pozwolić 
na awarię sprzętu czy samochodu interwencyj-
nego. Co do „typowej” interwencji – każda jest 
inna i to jest dla nich typowe.

Ile czasu zajmuje Wam podjęcie działa-
nia?

Przepisy dokładnie opisują warunki bezpie-
czeństwa jakie należy zachować przy podej-
mowaniu niewybuchów i niewypałów, ale 
określają także czas, w jakim ma to nastąpić. 
W przypadku zgłoszeń pilnych (szkoły, dro-
gi, i inne miejsca użyteczności publicznej) 
mamy na to dobę, a gdy znalezisko nie zagra-
ża bezpośrednio ludziom, musimy podjąć in-
terwencję w przeciągu 72 godzin. Ma to swo-

je uzasadnienie, bo zdarza się, że zgłoszenia 
przychodzą w nocy, albo jedno po drugim, 
a przepisy pozwalają nam działać tylko przy 
świetle dziennym. Za każdym razem na pod-
stawie otrzymanych informacji określamy 
stopień pilności danego zgłoszenia, a następ-
nie przystępujemy do działania.

Ratownicy medyczni zachęcają do śpie-
wania piosenek podczas resuscyta-

cji… o czym myśli saper podczas rozbraja-
nia niewybuchu?
Najważniejsza jest koncentracja. Przed po-
dejściem do obiektu saper musi się zastano-
wić co robić po kolei. Tu nie ma miejsca na 
improwizację - wszystko odbywa się zgodnie 
z procedurami. Jako pierwszy do obiektu 
podchodzi dowódca patrolu i dokonuje 
wstępnych oględzin. Na tej podstawie decy-
duje w jaki sposób obiekt zostanie zneutrali-
zowany. Do obiektu podchodzi zawsze tylko 

jedna osoba. Jeśli w trakcie unieszkodliwia-
nia saper ma jakieś wątpliwości może drogą 
radiową przekazać swoje obserwacje lub wąt-
pliwości dowódcy patrolu. Wówczas wspól-
nie analizują oni sytuację oraz podejmują 
właściwą decyzję. Jeśli praca przy niewybu-
chu wymaga więcej czasu to po kilkunastu 
lub kilkudziesięciu minutach saper jest wy-
cofywany i w jego miejsce wchodzi ktoś in-
ny, ze świeżym zapasem sił. 

Służył Pan na misji za granicą. W jakich 
misjach i w jakim charakterze? Co da-

ła Panu służba za granicą (chodzi o wy-
miar zawodowy)?
Brałem udział w kilku misjach. Zaczynałem 
w Syrii jako dowódca patrolu rozminowania 
(EOD Team). Jeździliśmy tam do zgłoszeń 
o podejrzanych przedmiotach, które mogły 
być materiałami wybuchowymi. Kilkumie-
sięczny pobyt pozwolił mi na zdobycie do-
świadczenia międzynarodowego i poznanie 
na czym polega praca na misji. Poznałem też 
zasady pracy patrolu rozminowania w warun-
kach bojowych. Podczas V zmiany w Iraku 
prowadziłem szkolenia dla oficerów armii 
irackiej z budowy i zasad użycia broni, strze-
lań, łączności i z podstaw działań saperskich. 

W zeszłym roku przejęliście odpowie-
dzialność za Gdynię i Sopot od Pa-

trolu Rozminowania z Tczewa. Jak to 
wpłynęło na Waszą pracę?

Saperzy z 7 Patrolu Rozminowania z Tczewa 
odpowiadali za całe Trójmiasto, a po przenie-
sieniu na południe Polski, odpowiedzialność 
za ten teren została podzielona na nas (Gdy-
nia i Sopot) i saperów z Elbląga, którzy od-
powiadają za Gdańsk. Od 15 listopada 2011 
roku wszystko co zostanie znalezione na tere-
nie tych dwóch miast automatycznie trafia do 
nas, tak więc pracy jest istotnie więcej. Naj-
lepszym przykładem są dwa zgłoszenia jakie 
odebraliśmy w Dniu Sapera (16. kwietnia) - 
o 100-kilogramowej bombie lotniczej przy 
trakcji kolejowej w Gdyni Chyloni (torowisko 
nr 102) oraz pocisku artyleryjskim przy Al. 
Zwycięstwa w sąsiedztwie Parku Naukowo 
Technicznego w Gdyni.

Patrol Rozminowania uczy młodzież 
szkolną jak zachowywać się w przy-

padku znalezienia materiału niebezpiecz-
nego. Czy uważa Pan, że te zajęcia są po-

trzebne? Jak odbierają to dzieci? Jako 
„zło konieczne”, czy też mają świadomość 
tego, że obiekty niebezpieczne mogą być 
wszędzie?
Najważniejsze jest to, żeby dzieciaki miały 
świadomość, że takie „żelastwo” dalej leży 
w ziemi i może być groźne. Po naszych za-
jęciach wiedzą, że nie powinni tego doty-
kać, kopać, odkopywać z ziemi, ani zakopy-
wać, a przede wszystkim, że należy powia-
domić dorosłych i właściwe organy. W trak-
cie naszych zajęć mogą zobaczyć jakim 
sprzętem dysponujemy, co najczęściej budzi 
zainteresowanie chłopców. Pokazujemy tak-
że jak może wyglądać taki obiekt niebez-
pieczny, bo całkiem niepozorny obiekt może 
zrobić dużo szkody.

Jakie najdziwniejsze lub najtrudniejsze 
zgłoszenie Pan pamięta?

W 2011 roku, tuż przed Wielkanocą otrzy-
maliśmy zgłoszenie z terenu półwyspu hel-
skiego. Po przyjeździe na miejsce zobaczyli-
śmy napis „Wesołych Świąt” ułożony z poci-
sków artyleryjskich. Nam nie było do śmie-
chu, bo musieliśmy dodatkowo przeszukać 
spory teren, żeby mieć pewność, że nic wię-
cej nie zostało. Jednym z najtrudniejszych 
była mina przeciwpiechotna, którą neutrali-
zowaliśmy w Ustce. Jej wydobycie było na 
tyle niebezpieczne, że zdecydowaliśmy się na 
niszczenie w miejscu znalezienia.

Czy saper odczuwa strach?
Z chwilą kiedy saper przestanie odczu-

wać strach powinien pomyśleć o zmianie pra-
cy. Strach jest potrzebny, a nawet pożądany, 
aby utrzymać koncentrację i motywację do 
spokojnej i systematycznej pracy. Strach pa-
raliżujący dyskwalifikuje człowieka na po-
czątku i na pewno nie zostanie on saperem.

Czy praca w Patrolu rozminowania da-
je satysfakcję?

Tak. Satysfakcję daje głównie ta świadomość, 
że pomogliśmy ludziom w niebezpiecznej sy-
tuacji. Ludzie, którym pomagamy dają nam 
wyraźnie do zrozumienia, że są wdzięczni za 
naszą pracę , a liczba wezwań w ciągu roku 
potwierdza, że jesteśmy potrzebni.

W marcu został Pan odznaczony tytułem 
honorowym „Zasłużony Żołnierz 

RP”. Co znaczy dla Pana to odznaczenie?
Na pewno nie traktuję tego wyróżnienia jako 
podsumowania mojej działalności czy służby. 
To dla mnie sygnał, że przełożeni widzą mo-
ją pracę jako dowódcy Patrolu Rozminowania 
i doceniają wysiłek jaki wszyscy w Patrolu 
wkładamy w codzienną działalność. To bar-
dzo miłe wyróżnienie, motywujące do dal-
szego wysiłku i pracy nad sobą.

Marynarzom życzy się „stopy wody pod 
kilem”… Czego życzy się saperom?

Tyle powrotów ile wyjazdów na zgłoszenia.

Tego właśnie życzę i dziękuję za rozmowę.
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Bałtyk: pół tysiąca uratowanych 

Dzień Flagi RP był dniem szczególnym dla 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego 
3 Flotylli Okrętów. Jednostka została uhonorowana przez Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego flagą państwową. Ceremonia wręczenia odbyła się 
2 maja na Placu Zamkowym w Warszawie.

Uroczystość była częścią obchodów Dnia Flagi RP organizowanych w War-
szawie. Z rąk Prezydenta RP flagę państwową odebrał dowódca 9 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego kmdr por. Michał Pawełka. 9 dplot był jedną z dziesięciu 
jednostek i instytucji wojskowych wyróżnionych tego dnia.

5 kwietnia 13 Dywizjon Trałowców obchodził 
66. rocznicę powstania. Okręty 13 Dywizjonu 

Trałowców uczestniczą w misjach międzynaro-
dowych, manewrach, ćwiczeniach i operacjach 
bojowych. Ich główne zadanie to zapewnienie 
obrony przeciwminowej dla okrętów i transportu 
morskiego, a także utrzymanie bezpieczeństwa 
żeglugi na morskich szlakach komunikacyjnych. 
Od 10 lat na stałe działają pod flagą NATO. Je-
den z okrętów wchodzący w skład dywizjonu, 
niszczyciel min ORP „Mewa”, był pierwszym 
polskim okrętem, który wszedł w skład Zespołu 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO. Z okazji 
święta dywizjonu można było wejść do portu wo-
jennego i uczestniczyć wraz z marynarzami 
w ich święcie oraz zapoznać się ze specyfiką 
służby jednostek 13 Dywizjonu Trałowców.

Zakończyły się międzynarodowe manewry 
ratownicze BALTIC SAREX 2012. 

Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt jednostek 
nawodnych oraz samoloty i śmigłowce z 10 
państw. Przeprowadzono ćwiczenia operacji 
SAR, w których uratowano około pół tysiąca 
osób. Były to największe ćwiczenia służb ra-
towniczych na Bałtyku. 

W ćwiczenia zaangażowano ponad 3000 
osób z Danii, Szwecji, Polski, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Estonii, Finlandii, Francji oraz Rosji. 
W manewrach uczestniczyły siły polskiej Ma-
rynarki Wojennej: okręt ratowniczy ORP 
„Lech” z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, śmigło-
wiec ratowniczy Mi-14PŁ/R z 44 Bazy Lot-
nictwa Morskiego w Darłowie oraz specjali-
stów z Brzegowej Grupy Ratowniczej.

13 Dywizjon Trałowców jubileusz 66-lecia 

w ich święcie oraz zapoznać się ze specyfiką 

B A N D E R A

Przeciwlotniczego kmdr por. Michał Pawełka. 9 dplot był jedną z dziesięciu 

Prezydent RP wyróżnił 
9 Dywizjon Przeciwlotniczy Międzynarodowy Baltops

Manewry morskie „Baltops” or-
ganizowane są od 1972 roku 
na Morzu Bałtyckim. Począt-
kowo było to ćwiczenie, 

w którym brały udział tylko siły Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Od 1993 roku do 
udziału w manewrach zostały zaproszone 
nowe państwa z byłego bloku wschodniego, 
w tym Polska. Od tamtej pory ćwiczenie 
„Baltops” jest organizowane w ramach pro-
gramu Partnerstwa dla Pokoju.

Scenariusz ćwiczenia
Scenariusz tegorocznego ćwiczenia 

„Baltops” dotyczy fikcyjnej sytuacji i fik-
cyjnych państw. Zakłada kryzys lokalny na 
morzu i na lądzie. Zaistniała sytuacja po-
woduje przyjęcie rezolucji przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych, wynikiem 
której ma być przywrócenie pokoju i stabi-
lizacji w regionie. Międzynarodowe siły 
prowadzą akcje embarga i blokad morskich 
w rejonie objętym kryzysem, akcje wymu-
szania pokoju, zwalczanie kontrabandy, 
przeciwdziałanie terroryzmowi na morzu, 
operacje przeciwminowe zmierzające do 
wytyczenia bezpiecznych torów wodnych 
oraz kontrolę żeglugi w wyłącznej strefie 
bezpieczeństwa. W trakcie manewrów 
okręty przećwiczą tym samym wszystkie 
elementy typowych operacji pokojowych. 
Scenariusz manewrów nawiązuje do poten-
cjalnych kryzysów na świecie.

Od 1 do 4 czerwca flotylla okrętów 
uczestnicząca w tegorocznych 
manewrach Partnerstwa dla 
Pokoju „BALTOPS 2012” zawita do 
Gdyni. W pierwszy czerwcowy 
weekend prawie 30 okrętów 
reprezentujących bandery 10 
państw będzie można podziwiać 
w basenach portowych całej Gdyni 
– od centrum miasta aż do portu 
wojennego na Oksywiu.

Fazy ćwiczenia
Od 1 do 4 czerwca, okręty przebywać będą 

w Gdyni, gdzie odbędzie się konferencja 
przed rozpoczęciem ćwiczenia - tzw. Pre-Sa-
il Conference. To na niej ustalane są ostatnie 
szczegóły samego ćwiczenia, a dowódcy po-
szczególnych grup taktycznych przekazują 
pierwsze wprowadzenia dowódcom podle-
głych okrętów.

Od 4 do 8 czerwca, w pierwszej fazie opera-
cji, na morzu okręty prowadzić będą manewry 
zgrywające na południowym Bałtyku, a na-
stępnie prezentację siły wzdłuż wybrzeża Ło-
twy. Od 9 czerwca rozpoczyna się zasadnicza 
faza operacji na morzu i lądzie prowadzona 
zgodnie z założeniami scenariusza i adekwat-
nie do rozwijającej się w nim sytuacji. 

Od 11 czerwca w operację włączą się tak-
że siły powietrzne i wspólnie z siłami lądo-
wymi i morskimi prowadzić będą zintegro-
waną operację usankcjonowaną wprowadzo-
ną rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. 
W tym czasie przeprowadzona zostanie także 
operacja desantowa na plażach litewskich 
i łotewskich.

Po zakończeniu ćwiczenia, 19 czerwca, 
okręty zacumują w Kilonii, aby poddać ćwi-
czenie analizie i wypracować wnioski na 
przyszłość.

Okręty w Gdyni
Większość sił morskich biorących udział 

w manewrach wejdzie do Gdyni w piątek, 
1 czerwca, ale już w czwartek w porcie zacu-

muje okręt dowodzenia ćwiczenia, krążow-
nik rakietowy USS „Normandy”. Tego same-
go dnia w porcie wojennym w Gdyni-
Oksywiu będziemy mogli zobaczyć także 
jednostki Stałego Zespołu Sił Przeciwmino-
wych NATO. 

Część okrętów będzie cumować w Basenie 
Prezydenta w samym centrum miasta. Nie 
zabraknie jednostek klasy fregata i korweta 
oraz mniejszych, niszczycieli min i trałow-
ców. W centrum Gdyni stacjonować będzie 
między innymi najnowsza fregata Królew-
skiej Marynarki Wojennej Danii HDMS „Iver 
Huitfeld”, okręt desantowy MW Federacji 
Rosyjskiej RFS „Kaliningrad” oraz 3 polskie 
trałowce. Informacje na temat wszystkich 
okrętów, ich danych taktyczno-technicznych, 
zdjęcia oraz miejsce ich cumowania w Gdy-
ni, można znaleźć na specjalnie dedykowanej 
temu wydarzeniu stronie internetowej, pod 
adresem www.baltops.mw.mil.pl. Znajdują 
się tam także informacje dotyczące Marynar-
ki Wojennej, zdjęcia i filmy oraz imprezy to-
warzyszące, które czasie wizyty okrętów bę-
dą organizowane przez miasto Gdynię. 

Niewątpliwie będzie to jedna z nielicznych 
okazji, aby przyjść i zobaczyć jak wyglądają 
„na żywo” okręty reprezentujące bandery 10 
państw i różnej klasy, od fregaty o wyporno-
ści 6000 ton do trałowca wypierającego nie-
spełna 220 ton.

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Historia polskich okrętów podwod-
nych (OOP) zaczęła się jednakże 
parę lat wcześniej, w 1924, gdy 
przedstawiono „Mały program 

rozbudowy floty na lata 1925/28”. Program 
ten przewidywał zakup 9 OOP: 700 tonowych 
torpedowych (6) i 950 tonowych minowych 
(3). Znamienne w nim było to, że OOP miały 
być jedynymi okrętami bojowymi Marynarki 
Wojennej. W wyniku różnych okoliczności 
polityczno – finansowych z planu tego zreali-
zowano zakup tylko 3 okrętów minowych 
OORP „Wilk”, „Ryś” i „Żbik”. W następnych 
latach podtrzymywano zamiar zakupu jedno-
stek torpedowych, których charakterystykę 
w międzyczasie zmieniono na: 1100 ton wy-
porności i 20 węzłów prędkości nawodnej. Ta-
kie wymagania wynikały z zamiaru użycia ich 
jako ruchomej zagrody przeciwko sowieckim 
zespołom okrętów liniowych. W efekcie zbiór-
ki pieniędzy wśród społeczeństwa zamówiono 
w Holandii nowy OP późniejszy ORP „Orzeł”. 
W tym samym kontrakcie zamówiono również 
bliźniaczego ORP „Sęp”. Następne plany 
z 1936 roku zakładały dokupienie kolejnych 
7 okrętów zmodyfikowanego typu Orzeł. 
W 1938 roku podpisano kontrakt ze stocznia-
mi francuskimi na dwie takie jednostki plus 
opcjonalną jednostkę dodatkową. Było to 
możliwe ze względu na posiadanie praw do 
projektu „Orła” będącego efektem współpracy 
polsko – holenderskiej. Jak wiadomo w dzia-
łaniach wojennych udział wzięło jednakże tyl-
ko 5 jednostek.

Wraz z zakupem okrętów rozpoczęto two-
rzenie struktur organizacyjnych, i tak:
• 09.12.1931 – po przybyciu do kraju 2 OOP 

utworzono Grupę Łodzi Podwodnych;
• 30.01.1932 – utworzono Dywizjon Łodzi 

Podwodnych w liczbie 3 OOP,
• w 1937 roku rozpoczęto budowę budynków 

bazy brzegowej (istniejących do dzisiaj);
• 23.09.1937 – zmieniono nazwę jednostki 

na Dywizjon Okrętów Podwodnych.
Wojenne losy polskich OOP obejmowały 

szereg wydarzeń, do najważniejszych z nich 
należały:
• zatrzymanie „Orła” w Tallinie i jego póź-

niejsza ucieczka do Wlk. Brytanii;
• przedarcie się „Wilka” do Wlk. Brytanii po 

zakończonej kampanii wrześniowej;
• internowanie pozostałych OOP w Szwecji;
• zatonięcie 1.10 1939 niemieckiego trałow-

ca M-85 na minach postawionych przez 
„Żbika”;

• zatopienie przez „Orła” 08.04.1940 trans-
portowca „Rio de Janeiro”;

• czerwiec 1940 – zaginięcie „Orła”;
• utworzenie 24.01.1941 Grupy Okrętów 

Podwodnych w Wlk. Brytanii;
• styczeń 1941 – przejęcie od Royal Navy 

okrętu typu U – ORP „Sokół”;
• listopad 1941 – przejęcie okrętu amerykań-

Dywizjon 
Okrętów Podwodnych 

1932 - 2012

skiego typu S – 
ORP „Jastrząb”;

• maj 1942 – utrata 
„Jastrzębia” 
w wyniku omył-
kowego ataku 
eskorty konwoju 
PQ15;

• 12 grudnia 1942 
– przejęcie bliź-
niaka „Sokoła” - 
ORP „Dzik”;

• od września 1941 
do maja 1945 – 
działalność bojo-
wa „Sokoła” 
i później „Dzika” 
na Morzu Śród-
ziemnym.
Okres powojenny był czasem odbudowy sił 

morskich państwa. Posiadanie OOP było dla 
nowo tworzonej MW jednym z priorytetów. 
Sytuację ułatwiał fakt posiadania przedwojen-
nych okrętów bazujących w Szwecji i „Wilka” 
znajdującego się w Wlk. Brytanii. Po przyby-
ciu okrętów internowanych w październiku 
1945 roku podjęto decyzję o utworzeniu 
z dniem 30.12.1945 Dywizjonu Okrętów Pod-
wodnych. Jego powojenne dzieje można opi-
sać wymieniając następujące wydarzenia:
• 1951 – powrót „Wilka” z Zachodu – ze 

względu na zły stan techniczny nie został 
wprowadzony do służby;

• 1954-1955 – wcielenie do służby 6 OOP 
projektu 96 – Malutka: OORP „Kaszub”, 
„Mazur”, „Krakowiak”, „Ślązak”, „Kuja-
wiak” i „Kurp”

• wrzesień 1955 –wycofanie OORP „Ryś” 
i „Żbik”;

• 01.10.1955 – utworzenie Brygady Okrętów 
Podwodnych;

• 1962-65 przejęcie 4 OOP projektu 613:
• 1963-67 – wycofanie okrętów typu Malutka:
• 23.02.1971 – wycofanie ORP Sęp;
• 31.05.1971 sformowanie 3 Flotylli Okrę-

tów, rozformowanie Brygady OOP i utwo-
rzenie Dywizjonu Okrętów Podwodnych;

• 1983-88 – wycofanie OOP projektu 613;
• 29.04.1986 – podniesienie bandery na ORP 

Orzeł projektu 877E;
• 1987-88 – przejęcie OOP projektu 641: 

ORP „Dzik” i ORP „Wilk”;
• 2002-2004 – przejecie 4 OOP typu 207: 

OORP „Sokół”, „Sęp”, „Bielik” i „Kondor”;
• 2003 – wycofanie OOP projektu 641.
• 2005-2010 – udział OOP w operacji NATO 

pk. Active Endeavour;
Obecnie dOP dysponuje 5 jednostkami, jed-

nakże wobec planów wycofania w latach 2014-
17 OOP typu 207 jego działalność uzależniona 
jest od zakupu nowych jednostek . w opubliko-
wanych ostatnio planach MON przewiduje się 
pozyskanie 3 OOP w latach 2017- 2030. 

Przez 80 lat istnienia dOP wykazywał się 
wysokim wyszkoleniem załóg, dużą efektyw-
nością wykonywania zadań, skutecznością 
w działaniach wojennych i ćwiczeniach. Za-
wsze był postrzegany jako niezwykle cenny ele-
ment sił morskich, a sens  jego istnienia nie bu-
dził wątpliwości. Wynikało to z naturalnych za-
let OOP, które sprawiają, że są one idealną bro-
nią flot mających za zadanie walkę z silniej-
szym przeciwnikiem. Tak OOP były postrzega-
ne przed wojną i tak postrzegane są dziś. 
W epoce dominacji lotnictwa oraz środków ra-
kietowych, są one jednym z nielicznych ele-
mentów sił morskich państwa, mogącym samo-
dzielnie, długo i efektywnie operować w wy-
znaczonym rejonie. Ich duża siła bojowa, zdol-
ność do prowadzenia skrytego rozpoznania 
i wsparcia sił specjalnych sprawiają .że na świe-
cie coraz więcej flot wprowadza do służby tę 
klasę okrętów. Duża różnorodność przenoszo-
nego przez nie uzbrojenia i wyposażenia, oraz 
możliwość konstruowania efektywnych jedno-
stek różnych rozmiarów (od kilkudziesięciu ton 
do kilkudziesięciu tysięcy ton), sprawiają, że 
wykonują one obecnie szereg zadań. Co ważne 
wykonywanie tych zadań, w przypadku jedno-
stek będących w obszarze zainteresowania MW 
RP, odbywa się stosunkowo małym kosztem, 
gdyż eksploatacja klasycznych OOP, z natury 
posiadających małe załogi i niskie zużycie pali-
wa, należy do jednych z najtańszych.

Historia OOP wskazuje, że często były one 
jedynym skutecznym narzędziem wojny mor-
skiej państw nie mogących pozwolić sobie na 
pełnowymiarową flotę. W dobie obecnych, 
powszechnych w świecie, dążeń do zmniej-
szania wydatków na obronność, przeżywają 
one swoisty renesans. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że pozostaną one w składzie MW RP jak 
najdłużej, a szybkie wprowadzenie nowych, 
nowoczesnych jednostek pozostanie jednym 
z jej priorytetów.

kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz
bandera@mw.mil.pl

80 rocznicę powstania obchodzi w tym roku Dywizjon Okrętów 
Podwodnych (dOP), który jest tym samym jedną z najdłużej 
istniejących jednostek Wojska Polskiego. Jego miejscem 
stacjonowania jest i była Gdynia.

B A N D E R A
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Pod koniec marca na oficjalnym profilu Marynarki Wojennej na Facebook’u zorganizowana została akcja „Okrętujemy profile”. 
Uczestniczyło w niej około 350 osób. Udział w akcji polegał na tym, że internauci zamieszczali fotografie okrętów jako swoje 
główne zdjęcia profilowe. W ten sposób na Facebook’u w jednym czasie pojawiło się kilkaset okrętów.
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Dlaczego okręty?

Pod koniec marca niektóre z osób lu-
biących profil MW na Facebook’u, 
aby podkreślić zainteresowanie Ma-
rynarką Wojenną zmieniło swoje 

zdjęcie profilowe na fotografię ulubionego 
okrętu. Wyglądało to bardzo ciekawie ponie-
waż na Facebook’u, już nie tylko na profilu 
MW, ale także na „tablicach” internautów za-
częło przybywać okrętów. „Zainspirowało to 
nas do stworzenia większej akcji dla użyt-
kowników Facebook’a. Postanowiliśmy za-
chęcić internautów, aby chociaż na kilka dni 
zmienili oni swoje zdjęcia profilowe na foto-
grafie przedstawiające sylwetki okrętów. 
Tym samym udostępniliśmy nasze interneto-
we galerie fotograficzne, aby każdy chętny 

mógł wybrać okręt, który darzy największą 
sympatią, z którym się utożsamia, lub który 
po prostu lubi” – mówi kmdr por. Bartosz 
Zajda – administrator strony MW na Facebo-
ok’u, który wieczorem, 22 marca  przygoto-
wał i udostępnił tzw. „wydarzenie” pod na-
zwą „Okrętujemy profile”. 

„Melduję się na pokładzie” 
Akcja spotkała się z tak dużym zaintereso-

waniem, że internauci, praktycznie od chwili 
udostępnienia wydarzenia „Okrętujemy profi-
le” zaczęli dopisywać się do tej akcji. Pierw-
sza osoba dołączyła o godz. 01.30 w nocy, ale 
komentarze pojawiały się praktycznie do rana 
23 marca. Tuż przed godziną 08.00, dołączył 
pan Bohdan Sienkiewicz, twórca legendarne-
go programu telewizyjnego „Latający Holen-

der”. Dokładnie o godzinie 07:47 dokonał on 
wpisu: „Bohdan Sienkiewicz zgłasza się jesz-
cze przed podniesieniem Bandery” – wybiera-
jąc jednocześnie fotografię historycznego 
ORP ‘Wicher” jako swoje zdjęcie profilowe. 
Od tego momentu wręcz lawinowo zaczęło 
przybywać internautów, którzy powiększali 
grono uczestników akcji. Nie było praktycznie 
dnia, a nawet godziny, aby ktoś nie dołączył do 
wydarzenia „Okrętujemy profile”.

„Zaokrętowani”
Przez zaledwie tydzień trwania akcji (od 23 

do 30 marca) udział w niej zadeklarowało oko-
ło 350 osób. Trudno dokonać przekroju spo-
łecznego uczestników ponieważ byli wśród 
nich zarówno młodzi jak i starsi, kobiety, męż-
czyźni, cywilni entuzjaści morza, okrętów 

Facebook’owa załoga
i Marynarki Wojennej, osoby, które przed laty 
służyły w marynarskich szeregach, jak i te, 
które obecnie pełnią służbę, żołnierze innych 
rodzajów Sił Zbrojnych, a także dziennikarze 
oraz publicyści morscy. Wszyscy oni dokonali 
łącznie ponad setki wpisów, a każdemu z tzw. 
„postów” towarzyszyło od kilku do nawet kil-
kudziesięciu komentarzy. Wytworzyła się wy-
jątkowa atmosfera tego wydarzenia ponieważ 
pojawiały się wpisy typu: „dołączam do zało-
gi”, „melduję się na pokładzie”, „cała na-
przód”. Wśród komentarzy było wiele wspo-
mnień – „wspaniałe chwile, wspaniała MW”, 
„sentyment pozostanie do końca życia”, czy 
„zaokrętowana od urodzenia”. Wpisywały się 
także osoby, które podkreślały swoje rodzinne 
związki z Marynarką Wojenną – okazało się 
m.in., że dziadkowie dwóch internautów słu-

żyli na wojennym ORP „Wicher”. Internauci 
pozdrawiali siebie nawzajem, wymieniali po-
glądy i dzielili się wrażeniami oraz meldowali 
się na facebook’owym pokładzie Marynarki 
Wojennej. Były pozdrowienia m.in. z Morza 
Północnego, a od jednego z uczestników akcji 
pozdrowienia dotarły nawet z Afryki. 

Okrętowy klimat
Podczas trwania akcji „Okrętujemy profi-

le” okazało się jak wiele osób zainteresowa-
nych jest sprawami morza i Marynarki Wo-
jennej. Był to także czas, aby porozmawiać 
o tradycjach i nadać dyskusji szczególny, 
okrętowy klimat. Internauci dodawali linki 
do filmów o morzu oraz do różnych progra-
mów marynistycznych. Niezwykle ciekawą 
sprawą był okrętowy klimat tej akcji. Uczest-

nicy obejmowali wirtualne wachty, zwłasz-
cza tą nocną, tzw. „psią” wachtę. Akcję 
„Okrętujemy profile” uatrakcyjniały tez krót-
kie filmy dodawane przez administratora. 
Największą popularnością cieszył się film, 
w którym wachtowy przy trapie mówił „wita-
my na pokładzie – jesteście zaokrętowani”. 
Był także film przedstawiający „wybijanie 
szklanek” czy fotografie z podniesienia ban-
dery na okręcie. To wszystko sprawiało, że 
internauci czuli się jakby faktycznie byli na 
pokładzie okrętu Marynarki Wojennej w ide-
alny sposób wyczuwając atmosferę, która pa-
nuje wśród Facebook’owej  załogi.

W miarę rozwoju tego wydarzenia internauci 
nazwali siebie właśnie „facebook’ową załogą”, 
a społeczność, która powstawała zaczęła zyski-
wać miano osób „zaokrętowanych”. Tak było 
przez tydzień trwania akcji, ale pomimo jej za-
kończenia w dniu 30 marca, wielu z nich, nawet 
do dzisiaj, pozostawiło fotografie okrętów jako 
swoje zdjęcia profilowe na Facebook’u. Zatem 
nasza Załoga nadal funkcjonuje, za co serdecz-
nie dziękujemy i odwdzięczamy się wszystkim 
uczestnikom akcji właśnie tą publikacją w mie-
sięczniku Marynarki Wojennej „Bandera”. Wa-
sze nazwiska stworzyły nasz wspólny okręt, na 
którym się zaokrętowaliśmy. To nie była tylko 
zwykła akcja na Facebook’u. Być może był to 
początek i inspiracja do utworzenia społeczno-
ści morskiej – grona wielu osób, dla których 
istotne i ważne są sprawy morza oraz Marynar-
ki Wojennej.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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kmdr por. Jerzy Łubkowski
bandera@mw.mil.pl

Nowy, już 37. sezon wystawienni-
czy rozpoczął się 28 kwietnia 
2012 roku, kiedy to na okręcie 
wodowano nową monetę NBP 

przedstawiającą sylwetkę tej zasłużonej 
jednostki. Niszczyciel wkroczył w nowy, 
sezon, całkowicie odmieniony. Cztery 
ostatnie miesiące ubiegłego roku ORP 
„Błyskawica” spędził w gdyńskiej Stoczni 
Remontowej „Nauta”. W tym czasie prze-
szedł największy remont od kiedy został 
okrętem-muzeum, dzięki któremu zdecydo-
wanie poprawił się stan techniczny kadłuba 
oraz wielu systemów i urządzeń eksploato-
wanych na okręcie.

W 2011 roku sezon wystawienniczy na 
ORP „Błyskawica” był zdecydowanie krót-

szy niż zazwyczaj. Tradycyjnie rozpoczął 
się 1 maja, a zakończył 5 września, kiedy 
to na pokładzie niszczyciela Dowódca Ma-
rynarki Wojennej admirał floty Tomasz 
Mathea przyjął delegację Marynarki Wo-
jennej ChRL. W tym czasie na pokładzie 
okrętu gościło 107 543 zwiedzających. 
6 września okręt został przeholowany do 
pobliskiej Stoczni Remontowej „Nauta”, 
gdzie przeszedł gruntowny remont dokowy 
oraz remont bieżący.

Przez prawie trzy miesiące ORP „Bły-
skawica” przebywał w suchym doku w ce-
lu naprawy mocno skorodowanego 75-let-
niego kadłuba. W tym czasie nałożono na 
niego 1200 m² drugiej warstwy blachy 
i odtworzono ponad 11 tysięcy nitów, które 

mają pomóc zachować historyczny wygląd 
całej jednostki. Prace te, w połączeniu 
z wcześniej wyremontowanymi 400 m² ru-
fowej części poszycia, niewątpliwie roz-
wiązały na wiele lat dalszy, bezpieczny po-
stój okrętu na wodzie. Praktycznie bowiem, 
w części podwodnej, stary kadłub niszczy-
ciela, zabezpieczony jest teraz przez nowe 
blachy o grubości 8 mm, a przed ewentual-
ną korozją chroni go nie tylko sześć warstw 
specjalnych farb, ale również nowoczesny 
system osłony katodowej.

Zabezpieczenie kadłuba było najwięk-
szym i najbardziej kosztownym zadaniem, 
ale nie jedynym, zrealizowanym w trakcie 
remontu. Pracom tym towarzyszył m.in. 
gruntowny przegląd, naprawa i konserwa-

B A N D E R A

Historyczny niszczyciel ORP „Błyskawica”, jeden z najstarszych, 
zachowanych na świecie niszczycieli biorących udział w drugiej wojnie 
światowej, od 1976 roku cumuje przy Nabrzeżu Pomorskim jako okręt 
muzeum. Od tego czasu zwiedziło go 5 718 328 osób. 

Sezon na „Błyskawicę”

cja zbiorników okrętu, począwszy od naj-
większych - fekaliowych, poprzez zbiorni-
ki wody słodkiej, wody kotłowej, a skoń-
czywszy na zbiornikach balastowych i pali-
wowych. Wymieniono przy tym wiele me-
trów kwadratowych pokładów i międzypo-
kładów, a także kilkadziesiąt zaworów, czę-
ści armatury dennej i burtowej, oraz syste-
mów okrętowych.

W ramach remontu bieżącego przepro-
wadzono wymianę jednego z trzech agre-
gatów okrętowych, poddano kompleksowe-
mu remontowi kambuz, w którym zainsta-
lowano nową chłodnię prowiantową. Doko-
nano istotnej przebudowy systemu central-
nego ogrzewania, który zyskał nie tylko no-
wy kocioł o większej mocy, ale również 
pompy poprawiające cyrkulację ciepłej wo-
dy na całym okręcie oraz kilkanaście no-
wych grzejników, ukrytych w takich miej-
scach, aby nie zniekształcały historycznego 
wyglądu pomieszczeń. Innego wyrazu na-
brała również część wystawowa okrętu, 
która funkcjonuje od 1975 roku tj. od prze-
budowy „Błyskawicy”. Przyczyniają się do 
tego szalunki burt, które wykonano z mate-
riałów trudnopalnych, nowe gabloty oraz 
pokład przypominający wyglądem pokłady 
jednostek żaglowych. Ponadto zlikwidowa-
no część zbędnej zabudowy wystawowej, 
odsłaniając m.in. dla oczu zwiedzających 
barbetę wieży artyleryjskiej nr 4.

Poważne naprawy przeprowadzono po-
nadto na pokładzie głównym oraz dziobo-
wym. Tu również wyremontowano kilka-
dziesiąt metrów poszycia, a wprawne oko 
dostrzeże, że setki nitów wyglądają obec-
nie „jak nowe”. Do życia przywrócony zo-
stał kabestan rufowy i choć nie napędza 
go dzisiaj, tak jak dawniej, para, ale elek-
tryczność, to dostrzegą to tylko fachowcy, 
bo sama winda kotwiczna prawie się nie 
zmieniła. Dzięki temu dużo łatwiej i bez-
pieczniej będzie można wykonywać ma-
newr cumowania za „Darem Pomorza” 
w Basenie Prezydenta. Podobny cel miało 
przywrócenie polera cumowniczego i pół-
kluzy na prawej burcie, które wiele lat te-
mu niepotrzebnie zostały usunięte. Przed-
stawienie szczegółowego wykazu remon-
towego zajęłoby kilkanaście stron i chyba 
nikogo do końca by to nie zainteresowało. 
W związku z tym uwagę warto zwrócić 
jeszcze na dwie sprawy.

Dla wielu miłośników ORP „Błyskawi-
ca” istotnym faktem jest to, że od dwóch 
lat przywrócono mu możliwość oddawa-
nia salutów armatnich. Ideą tą „zaraził” 
poprzedniego dowódcę Marynarki Wojen-
nej, admirała f loty Andrzeja Karwetę, 
członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Okrętu Muzeum „Błyskawica”, pan Anto-
ni Dutko. Dzięki staraniu obydwu, w kilka 

miesięcy potem, z pokładu niszczyciela, 
jak za dawnych czasów, rozległy się po-
nownie armatnie strzały. Nikt, niestety nie 
przewidział wcześniej, że po raz pierwszy 
zrobią to w dniu pogrzebu admirała floty 
Andrzeja Karwety, który zginął w kata-
strofie smoleńskiej.

Współcześnie saluty armatnie nie wyko-
nuje, co prawda, artyleria główna, lecz za-
instalowane na dziobowej nadbudówce 73 
mm działa salutacyjne, to jednak ich siła 
ognia mocno nadwyręża nitowaną kon-
strukcję pokładu, na którym stoją. Aby 
więc ostatecznie rozwiązać ten problem 
stocznia wykonała specjalne wzmocnienia 
podpokładowe, co ustabilizowało podstawy 
armat i pozwoli na bezpieczne oddawanie 
strzałów artyleryjskich w przyszłości.

Najbardziej „widoczną” częścią prac re-
montowych jest kolejny kamuflaż ORP 
„Błyskawica” z linii „Admiralty Dark Di-
sruptive”. W czasie wojny okręt nosił go 
przez dwa lata, od 1942 do 1944 roku, 
w dwóch wersjach, odbiegających nieco od 
siebie przebiegiem linii rozgraniczających 
poszczególne kolory. Tak, jak w czasie 
wojny, tak i obecnie nowy kamuflaż zastą-

pił ten, w którym okręt pełnił służbę pod-
czas zimy z 1941 na 1942 rok. Po raz 
pierwszy jedną z wersji obecnego kamufla-
żu prezentowano na „Błyskawicy” w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Obecnie przywrócono go, gdyż 4 maja 
2012 roku przypadała 75 rocznica obrony 
przed najcięższym nalotem niemieckiego 
lotnictwa na Cowes – miasta, gdzie okręt 
został zbudowany i gdzie, odpierając boha-
tersko ataki samolotów wroga w 1942 ro-
ku, zyskał miano „Defender of Cowes”.

3 stycznia br. ORP „Błyskawica” po-
wrócił na swoje stałe miejsce bazowania 
przy Nabrzeżu Pomorskim. Nim został 
ponownie udostępniony do zwiedzania za-
łoga okrętu musiała wykonać jeszcze sze-
reg dodatkowych prac, które nie zostały 
objęte remontem. Czekały ją malowanie 
wszystkich pokładów, sprzętu i uzbroje-
nia, jak również kompleksowe malowanie 
wnętrz okrętu i przygotowanie ich do eks-
pozycji przed sezonem.

NOC, GDY MARYNARZE „BŁYSKAWICY” URATOWALI COWES
W 70-TĄ ROCZNICĘ OBRONY MIASTA

Pod koniec kwietnia 1942 roku jeden z bombowców niemieckich dokonał nalotu na mia-
sto. W tym czasie w stoczni w Cowes przebywał niszczyciel ORP „Błyskawica”. Załoga pol-
skiego okrętu przewidując kolejne naloty przygotowywała się do obrony. Pod osłoną nocy 
dowożono na okręt amunicję. 4 maja, o godzinie 23:00 ponad 100 niemieckich bombow-
ców rozpoczęło bombardowanie miasta z małej wysokości. Załoga ORP „Błyskawica" od-
powiedziała ogniem armat przeciwlotniczych. Intensywny ogień polskiego niszczyciela 
zmusił niemieckie bombowce do rozbicia szyku i zwiększenia wysokości lotu. Niemieckie 
samoloty nie miały możliwości dokładnego określenia celów naziemnych. ORP „Błyskawi-
ca" prowadził ogień ciągły. Kolejny nalot samoloty niemieckie rozpoczęły o godzinie 
03:45. Polski okręt odpowiedział ogniem dział przeciwlotniczych. Załoga stawiała także 
zasłony dymne na nabrzeżach, aby ograniczyć skuteczność ataków. W tym samym czasie 
marynarze, którzy nie obsługiwali armat pomagali mieszkańcom miasta w gaszeniu poża-
rów, a lekarz okrętowy z grupą sanitariuszy udzielał rannym pomocy medycznej.
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20 lecie powstania obchodziło w tym roku Stowarzyszenie Oficerów 
Marynarki Wojennej. Stowarzyszenie skupia ponad dwustu członków.

Tomasz Witkiewicz 
bandera@mw.mil.pl

W Klubie 3 FO w Gdyni-Oksywiu, 
z okazji 20 rocznicy powstania, 
odbył się  Jubileuszowy Zjazd 
Stowarzyszenia Oficerów Ma-

rynarki Wojennej RP. Zjazd otworzył prezes 
Zarządu Głównego wiceadmirał w st. spocz. 
Maciej Węglewski, witając zaproszonych gości 
oraz uczestników zjazdu, w szczególności 
członków honorowych Stowarzyszenia: kontr-
admirała w st. spocz. Henryka Pietraszkiewi-
cza, komandora w st. spocz. prof. Aleksandra 
Walczaka i komandora w st. spocz. Waleriana 
T. Rogalskiego. 

Wśród zaproszonych gości byli między inny-
mi: wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni 
p. Jerzy Miotke, zastępca dowódcy - szef sztabu 
Marynarki Wojennej wiceadmirał Jerzy Patz, 

reprezentujący Dowódcę Marynarki Wojennej, 
zastępca szefa sztabu MW kontradmirał Jaro-
sław Zygmunt, dowódca 3 FO kontradmirał Ja-
rosław Ziemiański, dowódca Gdyńskiej Bryga-
dy Lotnictwa komandor pilot Tadeusz Dryb-
czewski, komendant Portu Wojennego Gdynia 
komandor Andrzej Loch, szef Oddziału Spo-
łeczno-Wychowawczego komandor Ryszard 
Sawicki, reprezentujący Rektora-Komendanta 
kanclerz AMW komandor w st. spocz. Bogu-
sław Bąk, wiceprezes Pomorskiego Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP ko-
mandor w st. spocz. dr inż. Ryszard Czarnota, 
prezes Bractwa Okrętów Podwodnych koman-
dor w st. spocz. Edward Kinas, prezes Bractwa 
ORP „Warszawa” komandor w st. spocz. Marek 
Miszewski, pierwszy prezes Stowarzyszenia 
Oficerów MW komandor w st. spocz. Stanisław 
Wielebski, kierownik Zespołu Redakcyjno- 
Wydawniczego MW komandor porucznik re-
zerwy Cezary Braciszewski.

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojen-
nej Rzeczypospolitej Polskiej powstało 12 lutego 
1992 roku w Gdyni. Jego członkami założyciela-
mi byli: kmdr Mieczysław Jamróz, kmdr Ry-
szard Miecznikowski oraz kmdr Julian Ochman. 

Stowarzyszenie integruje środowiska ofice-

rów różnych pokoleń, mieszkających w kraju 
i za granicą - wszystkich tych, których łączy 
wierność polskiej banderze wojennej i szacu-
nek dla tradycji Marynarki wojennej RP. Stowa-
rzyszenie wspiera rozwój Marynarki Wojennej 
i popularyzuje jej rolę w systemie obronnym 
państwa. Jako zrzeszenie koleżeńskie członko-
wie Stowarzyszenia wspierają się i udzielają 
pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Członkowie Stowarzyszenia organizują spo-
tkania, rozszerzają kontakty z kolegami miesz-
kającymi za granicą, organizują zloty jubile-
uszowe absolwentów - oficerów Marynarki 
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Medale dla 
podwodniaków
Dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych kmdr 
Sławomir Wiśniewski wręczył NATO-wskie odznaczenia 
marynarzom, którzy służyli w Polskich Kontyngentach 
Wojskowych: BIELIK i KONDOR. Kontyngenty te brały 
udział w operacji ACTIVE ENDEAVOUR.

Odznaczenia o nazwie NATO AR-
TICLE 5 MEDAL FOR OPERA-
TION ACTIVE ENDEAVOUR są 
przyznawane przez Sekretarza Ge-

neralnego NATO, Andersa Fogh Rasmussena 
na wniosek dowódcy zmiany lub kontyngentu. 
Otrzymują je marynarze, którzy uczestniczyli 
w operacji na Morzu Śródziemnym przez 30 
dni jednorazowo lub 60 dni w ciągu roku. Sta-
nowią wyraz uznania dla uczestników misji 
sojuszniczych. W PKW KONDOR i PKW 
BIELIK służyło 102 polskich podwodniaków 
(niektórzy nawet czterokrotnie) w tym obecny 
dowódca dOP. 

Historia medali NATO sięga roku 1994 gdy 
kierownictwo paktu dostrzegło potrzebę usta-
nowienia odznaczeń dla uczestników pierw-
szych misji bojowych NATO. Komitet wojsko-
wy NATO przedstawił wówczas Radzie Pół-
nocnoatlantyckiej propozycje ustanowienia 
Medalu NATO dla uczestników misji bojo-
wych w Jugosławii (NATO Medal for the for-
mer Yugoslavia). Rada Północnoatlantycka 
zatwierdziła propozycje komitetu i poszerzyła 
krąg osób uprawnionych do otrzymywania te-
go odznaczenia o uczestników misji pocho-
dzących z krajów nie należących do sojuszu. 
Wraz z podejmowaniem przez sojusz nowych 
misji ustanawiano nowe odmiany odznacze-
nia: w październiku 1998 - NATO Medal for 
Kosovo; a w czerwcu 2001 - NATO Medal for 
Former Yugoslav Republic of Macedonia. 
W 1999 roku wprowadzono okucia w formie 
arabskich cyfr oznaczających ilość odbytych 
tur w misji. Atak terrorystyczny na WTC do-
prowadził do zmiany praktyki przyznawania 
odznaczeń. Wprowadzono podział na dwie 
grupy: za misje w ramach realizacji Artykułu 
5-go i druga za pozostałe.

Do pierwszej grupy (NATO Article 5 Me-
dal) zaliczono ustanowione wtedy: 
• NATO Article 5 Medal for Operation Eagle 

Assist (za misje w ramach kontroli przestrze-
ni powietrznej Ameryki Północnej po ata-
kach na WTC i Pentagon,zakończone w ma-
ju 2002 roku);

• NATO Article 5 Medal for Operation Active 
Endeavour.
Do drugiej grupy zaliczono Non-Article 

5 NATO Medal przyznawany od stycznia 
2003 roku za udział w misjach pod dowódz-
twen NATO a nie wynikających z realizacji 
Artykułu 5-go. Powstały jego wersje przyzna-
wane za kolejne misje NATO:
• w grudniu 2003 - NATO Non-Article 5 Me-

dal for ISAF (za misje w Afganistanie);
• w marcu 2005 - NATO Non-Article 5 Medal 

for the NATO Training Mission in Iraq (za 
misję szkoleniowa w Iraku);

• w grudniu 2005 - NATO non-Article 5 Me-
dal for NATO logistical support to the Afri-
can Union Mission in Sudan AMIS (za 
wsparcie logistyczne misji Unii Afrykańskiej 
w Sudanie);

• w listopadzie 2006 - NATO Non-Article 
5 Medal for Pakistan (za misje humanitarną 
w Pakistanie);
Osobnym odzna-

czeniem ustanowio-
nym w 2002 roku zo-
stał NATO Meritorio-
us Service Medal 
przyznawany za wy-
jatkowe zasługi dla 
Sojuszu oraz wyjątko-
wą i ofiarną służbę 
i pracę na jego rzecz.

W rezultacie prze-

prowadzonej w latach 2009 - 2010 nowelizacji 
zasad przyznawania i ujednolicenia zasad 
oznaczania medali NATO wprowadzono od 
1 stycznia 2011 roku nowe oznaczenia dla me-
dali za misje na Bałkanach i w Afryce. Obec-
ne ich nazwy to:
• NATO Non-Article 5 Medal for the Balkans;
• NATO Non-Article 5 Medal for Africa.

Jednocześnie ujednolicono system okuć 
i obecnie każdy z medali za misje ma okucie 
z jej nazwą na wstążce medalowej i baretce. 
Wprowadzono również nowe oznaczenie ilości 
odbytych tur na baretkach i wstążkach. Wyra-
zem ujednolicenia jest zasada że wstazki przy-
jeły jednakową forme dla medali z grupy “Non 
Article 5” różniaca sie od tych za misje z Arty-
kułu 5 srebrną nitką zamiast złotej.

W związku ze śmiercią

Pani Krystyny Gasińskiej

Jej rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

składa
Kadra i pracownicy wojska

Dowództwa 3 Flotylli Okrętów

20 lat Stowarzyszenia 
Oficerów Marynarki Wojennej

Wojennej. Uczestniczą w życiu polskich sił 
morskich, wspierają dzia łalność twórczą i pu-
blicystyczną. 

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki wojen-
nej RP jest dobrowolnym, samorządnym i trwa-
łym zrzeszeniem koleżeńskim, skupiającym 
oficerów Marynarki Wojennej pozostających 
w rezerwie, w stanie spoczynku lub pełniących 
czynną służbę wojskową. Obecnie skupia po-
nad 200 członków. 

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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We wtorek, 17 kwietnia na wieczną wachtę odszedł komandor Kazimierz Starobrat, szef 
Zarządu Planowania Rozwoju Marynarki Wojennej. Zapamiętamy go przede wszystkim jako 
wychowawcę wielu pokoleń oficerów i marynarzy, zasłużonego oficera dla Marynarki Wojennej 
na wielu istotnych stanowiskach w Polsce i za granicą. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w czwartek, 19 kwietnia, w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej oraz na cmentarzu 
Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. W ostatniej drodze towarzyszyli śp. Komandorowi 
Kazimierzowi Starobratowi koledzy i jego wychowankowie w marynarskich mundurach.

Śp. komandor Kazimierz Starobrat

Oficjalne „wodowanie” monety 
odbyło się w sobotę, 28 kwiet-
nia, na pokładzie okrętu-mu-
zeum ORP „Błyskawica”, ale już 

26 kwietnia, w dniu emisji, przed placówka-

mi NBP ustawiały się długie kolejki osób, 
które chciały pozyskać tą unikatową mone-
tę. Łącznie do obiegu trafiło 800 tysięcy 
2-złotówek z wizerunkiem tego najbardziej 
znanego polskiego okrętu. 

Najlepszym przykładem obrazującym za-
interesowanie nową monetą Narodowego 
Banku Polskiego była liczba ponad tysiąca 
osób, które w sobotę, 28 kwietnia ustawiły 
się w kolejce do stoiska NBP na skwerze 
Kościuszki w Gdyni. Jeszcze przed otwar-
ciem stoiska w kolejce stanęło około 200 
osób niecierpliwie oczekujących aż pod 
ochroną strażników bankowych przyjadą 
worki pełne nowych 2-złotówek. Stoisko 
NBP otwarto z chwilą kiedy na pokładzie 
ORP „Błyskawica” rozpoczęła się uroczy-
stość „wodowania” monety z udziałem p. 
Lilianny Dziekańskiej – dyrektora NBP Od-
dział w Gdańsku oraz admirała floty Toma-

Wodowanie monety
26 kwietnia do obiegu weszła wyjątkowa moneta Narodowego 
Banku Polskiego. Przedstawia ona sylwetkę historycznego 
niszczyciela ORP „Błyskawica”. Już w dniu emisji cieszyła się 
olbrzymim zainteresowaniem kolekcjonerów oraz entuzjastów 
okrętów. Otworzyła ona jednocześnie dłuższą serię monet NBP 
z wizerunkami historycznych i współczesnych okrętów MW.
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Kmdr. por. Jerzemu Łubkowskiemu 
oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego
współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA
śp. chor. sztab. Henryka JAŁOSZYŃSKIEGO

składa
załoga okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

MĘŻA

Pani Iwonie STAROBRAT
i Jej Najbliższym

składają
wychowankowie rocznika 1989 - 1993

„Ludzie których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjąłem wiadomość o nagłej śmierci

śp. komandora Kazimierza STAROBRATA
szefa Zarządu Planowania Rozwoju Marynarki Wojennej

Łączę się w bólu i żałobie
z Rodziną i Bliskimi Zmarłego

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

dowódca Marynarki Wojennej 
admirał floty Tomasz Mathea

Panu Komandorowi Januszowi WYDERSKIEMU
wyrazy głębokiego żalu i słowa wsparcia

z powodu śmierci

TEŚCIA

składają 
kadra zawodowa i pracownicy wojska

Zarządu Operacji Morskich N-3 Sztabu MW

Panu Komandorowi Januszowi WYDERSKIEMU
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
Zastępca Dowódcy Marynarki Wojennej – Szef Sztabu MW

oraz kadra zawodowa i pracownicy wojska Sztabu MW

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszej Koleżanki Krystyny GASIŃSKIEJ

łącząc się w bólu i smutku
Z RODZINĄ I NAJUBLIŻSZYMI

w imieniu związkowców, pracowników wojska,
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Zarząd Okręgowy NSZZ Pracowników Wojska
Marynarki Wojennej 

Głównym motywem graficznym rewersu 
monety jest wizerunek Okrętu Rzeczypo-
spolitej Polskiej „BŁYSKAWICA”, niszczy-
ciela z okresu II wojny światowej. Poniżej, 
na tle morskich fal, widoczny jest Order Vir-
tuti Militari, którym okręt został odznaczo-
ny. Rewers monety zaprojektował Andrzej 
Nowakowski, a tradycyjny awers z orłem – 
Ewa Tyc-Karpińska. Moneta została wybita 
w nakładzie 800 tysięcy sztuk. Jej masa to 
8,15 g, a średnica – 27 mm. Konsultan-
tem historycznym jest kmdr rez. Walter Pa-
ter z Muzeum Marynarki Wojennej.

sza Mathea – dowódcy Marynarki Wojen-
nej. Pomimo tego, że bankowcy pozwolili 
na zakup jednorazowo 5 sztuk monet, to 
i tak jeszcze przez kilka godzin trzeba było 
stać w długiej kolejce, aby stać się właści-
cielem nowej 2-złotówki. 

Z pewnością moneta z wizerunkiem ORP 
„Błyskawica” zainteresowała kolekcjone-
rów, ale także entuzjastów okrętów, miesz-
kańców Trójmiasta i turystów, którzy wła-
śnie w tym czasie rozpoczęli „majówkę” 
w Gdyni. Jednak na tym nie koniec, ponie-
waż jeszcze w tym roku Narodowy Bank 
Polski wprowadzi do obiegu trzy kolejne 
monety z wizerunkami polskich okrętów 
z II wojny światowej – ORP „Orzeł”, ORP 
„Dragon” i ORP „Piorun”. 

Śp. Komandor Kazimierz STAROBRAT urodził się 11 kwietnia 
1958 r. w Zakrzówku w województwie lubelskim. W 1977 roku zdał 
egzaminy do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni rozpo-
czynając swoją blisko 35 letnią służbę w Marynarce Wojennej. 
W 1982 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski pod-
porucznika marynarki. Został skierowany na okręty 11. dywizjonu 
Ścigaczy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, gdzie został asysten-
tem okrętowym. W 1984 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 
na ścigaczu ORP „Zawzięty”. Kolejne lata służby związał z Akade-
mią Marynarki Wojennej. Był dowódcą kursu na Wydziale Nawiga-
cji i Uzbrojenia Okrętowego oraz starszym wykładowcą w Zespole 
Pracowników Dydaktycznych. W 1999 roku został skierowany do 
pracy za granicą, obejmując stanowisko specjalisty ds. Marynarki 
Wojennej w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym 
przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Euro-
pie Mons w Belgii. Po powrocie w 2003 roku do kraju pełnił kolejno 
obowiązki starszego specjalisty w Oddziale Systemów Dowodzenia 
w Sztabie Marynarki Wojennej, szefa Sekretariatu dowódcy Mary-
narki Wojennej oraz głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki 
Wojennej. W 2007 roku został Attache Obrony, Wojskowym, Mor-
skim i Lotniczym przy Ambasadzie RP w Kanadzie. W maju 2010 
roku objął stanowisko szefa Zarządu Planowania Rozwoju Marynar-
ki Wojennej Sztabu MW, na którym pozostał do dnia śmierci. Od 
kwietnia do grudnia 2011 roku pełnił obowiązki w Kwaterze Głów-
nej Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganista-
nie w ramach 9. i 10. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. 
Śp. Komandor Kazimierz STAROBRAT za swoją wzorową i ofiarną 
służbę był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Został uhonoro-
wany wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi, w tym 
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz dwukrotnie Gwiazdą Afganistanu. 

Odszedł na wieczną wachtę człowiek wielce zasłużony dla Mary-
narki Wojennej, wychowawca wielu pokoleń oficerów i marynarzy. 
Pozostawił żonę, córkę i dwóch synów.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej i niespo-
dziewanej śmierci naszego szefa

komandora Kazimierza STAROBRATA

Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia. 

Pogrążeni w smutku, 
Kadra i pracownicy 

Zarządu Planowania Rozwoju N-5 Sztabu MW
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kmdr por. Bartosz Zajda
rzecznik@mw.mil.pl
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Pistolet zamiast szachów
Z kapitanem marynarki Tomaszem Królikiem rozmawia Tomasz Gos

Jaka dyscyplina strzelecka należy do Pa-
na ulubionych?

W dyscyplinie, jaką jest strzelectwo spor-
towe, trenuję konkurencje pistoletowe. Moją 
ulubioną jest Pistolet Dowolny 60 strzałów, 
która uważana jest za najtrudniejszą konku-
rencją w pistolecie mężczyzn (kobiety nie 
startują w tej konkurencji). 

Czy któryś ze zdobytych medali lub tytu-
łów ma dla Pana szczególne znaczenie?

Pierwszy z wymienionych powyżej – po 
niespełna dwóch latach dobrych treningów 
pod okiem mojego pierwszego trenera Julia-
na LISA (Klub Strzelecki „GRYF SŁUP-
SKI”) wyrównałem ówczesny Rekord Polski 
w kategorii wiekowej junior młodszy.

Złoty medal z ostatnich Mistrzostw Polski 
Seniorów w konkurencji Pistolet Dowolny 60 
strzałów – jest dla mnie szczególnie cenny 
dlatego, ponieważ ostatnio nie mogłem zbyt 
wiele czasu poświęcić na treningi, do finału 
wszedłem na 4. miejscu z 3 punktową stratą, 
a po finale (dodatkowo 8 najlepszych zawod-
ników oddaje 10 strzałów, liczone z dokład-
nością do jednej dziesiątej punktu) miałem 
przewagę nad drugim zawodnikiem ponad 
4 punkty. Dodam, że w czasie tych Mi-
strzostw startowałem w sumie w pięciu kon-
kurencjach, a na pistolet dowolny przezna-
czyłem najmniej przygotowań, bo tylko dwa 
treningi.

Kiedy zaczął się Pan interesować strze-
lectwem (w jakich okolicznościach, 

czy był to przypadek czy też przemyślana 
decyzja)?

Strzelectwem zainteresowałem się ponie-
waż …. rozwiązano mój klub szachowy, 
w którym trenowałem przez dwa lata, a rocz-
na przygoda z tenisem stołowym nie dawała 
mi oczekiwanej satysfakcji. Szukałem dla 
siebie jakiegoś zajęcia, gdzie mógłbym sen-
sownie spożytkować nadmiar energii. Mój 

wujek, który pracował na słupskiej strzelnicy, 
podpowiedział mi, że jest nabór i jeżeli je-
stem zainteresowany to mógłbym przyjść na 
treningi. Z perspektywy czasu mogą powie-
dzieć, ze wybór w tamtych okolicznościach 
był najlepszy z możliwych. Byłem już „za 
stary” na piłkę nożną, którą kopałem co-
dziennie na podwórku po szkole. Na strzelni-
cę poszedłem z paroma kolegami, którzy po 
krótkim czasie zrezygnowali. Zacząłem tre-

nować stosunkowo późno jak dla tej dyscypli-
ny sportu, bo w wieku 15 lat (optymalnie 13-
14 lat). Miałem świadomość, że jeżeli po-
ważnie myślę o osiągnięciu czegoś w tej dys-
cyplinie, muszę dać z siebie wszystko i wło-
żyć 110% czasu i energii, żeby „dogonić” 
swoich kolegów. Dlaczego pistolet? Nie by-
łem przekonany do ciężkiego karabinu, strze-
lania w specjalnym ubraniu („skórze”) i wo-
żeniu na każde zawody dodatkowej torby ze 
sprzętem strzeleckim. Pistolet wydawał mi 
się bardziej „poręczny” i odpowiadał moim 
warunkom fizycznym. 

Czy ma Pan swój ulubiony pistolet? Je-
śli tak to dlaczego lubi Pan właśnie 

ten pistolet?
Jeżeli pojęcie „ulubiony pistolet” dotyczy 

wyglądu i komfortu konkretnego modelu, 
z którego strzelam, to jest to zdecydowanie 
pistolet centralnego zapłonu (duży kaliber) – 
MutchGuns 32. S&W. Broń ta stosunkowo 
niedawno weszła na rynek i jej konstrukcja 
jest jeszcze „poprawiana”. Jest dobrze „wy-
ważona”, a dzięki zastosowanym rozwiąza-
niom posiada o wiele mniejszy odrzut niż in-
ne pistolety dużego kalibru, spisuje się bar-
dzo dobrze w konkurencjach wojskowych. 

Czy trudno jest nauczyć się celnie strze-
lać? Jakie trzeba mieć predyspozycje 

by zostać dobrym strzelcem?
Prawdą jest, że nie wszyscy nadają się do 

uprawiania tej dyscypliny sportu. Jeżeli cho-

dzi o predyspozycje, które strzelec powinien 
posiadać, to na pewno jest to cierpliwość 
i wewnętrzny spokój. Istotna w strzelectwie 
jest też koordynacja tzw. „ręka-oko”. 
W strzelectwie zawodnicy nie walczą ze sobą 
bezpośrednio. Wszystko rozgrywa się w gło-
wie zawodnika, który walczy z najtrudniej-
szym przeciwnikiem – samym sobą. Dlatego 
też nieodzowną cechą każdego dobrego 
strzelca jest odporność na stres.

Kpt. mar. Tomasz KRÓLIK – ur. 18 marca 1979 roku w Słupsku, absolwent Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
(Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) – 2004 rok (mgr inż.). Od 16 lat trenuje strzelectwo sportowe (1994-1998 Klub Strzelecki „GRYF 
SŁUPSKI” Słupsk – Trener: Julian LIS, 1999-2009 Klub Sportowy „ISKRA” Gdynia – trener: mjr rez. Czesław SZPEK, 2010 – Wojskowy Klub 
Sportowy „FLOTA” Gdynia – trener: mjr rez. Czesław SZPEK, mł. chor. mar. Jacek DAGIL). Obecnie służy w Jednostce Wojskowej 4026 w Gdyni. 
Największe sukcesy: brązowy medal w drużynie w konkurencji pistoletu standard (Pst 3x20) (dystans 25 metrów) na mistrzostwach Europy 
(2007 r.), brązowy medal w drużynie (MRF) na wojskowych mistrzostwach świata (2009 r.), 2 złote medale (Pcz 30+30) w regionalnych mi-
strzostwach CISM w Pilźnie (CZECHY) (2008 r., 2009 r.), indywidualnie złoty (Pst 3x20) i brązowy medal (Pcz 30+30) na Mistrzostwach Polski 
Seniorów (2009 r.), złoty medal indywidualnie i zespołowo (Pdw 60) oraz indywidualnie dwa brązowe medale (Pcz 30+30 i Pst 3x20) na Mi-
strzostwach Polski Seniorów, indywidualnie srebrny (2011 r.) i złoty medal (2012 r.) na Wojskowych Mistrzostwach Polski w Strzelaniach 
Pneumatycznych.
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Na pokładzie okrętu rakietowego ORP „Orkan” Puchar Eu-
ropy odbył podróż morską. W asyście załogi okrętu został 

przetransportowany z mola w Gdańsku-Brzeźnie do centrum 
miasta. ORP „Orkan” zacumował przy Zielonej Bramie, gdzie 
trofeum EURO 2012 powitała Orkiestra Reprezentacyjna Ma-
rynarki Wojennej. 

Puchar 
UEFA 2012 

na okręcie 
Marynarki Wojennej
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